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Bestevaar van Wageningen: 

richtingen voor nader onderzoek 
 

Wes Holleman 

 

Inleiding 
 

1. Ik heb een essay gepubliceerd over een verzameling drinkliedjes, waaronder de Generaal Van 

Everdingen.
1
 Daarin wordt een verband gelegd met een verzameling signaalrijmen op het trom-

petsignaal DRAF.
2
 Twee ervan vertonen een grote onderlinge verwantschap: de Bestevaar van 

Wageningen en de Luitenant Van Everdingen. 

Bestevaar van Wageningen [dan wel: Luitenant van Everdingen] 

Zou eens over een slootje springen, 

Maar hij viel er inne [dan wel: Viel er midden-inne] 

 

2. De eerste twee versregels van deze signaalrijmen (en van de drinkliedjes) beantwoorden aan 

een zelfde constructievoorschrift: vier trocheeën, waarvan de vierde met het eindrijm *ingen. 

[Van de signaalrijmen Bestevaar van Wageningen en Luitenant Van Everdingen heeft ook de 

derde versregel (weliswaar slechts drie trocheeën maar) het eindrijm *ingen.] 

 

Vraagstellingen en hypothesen voor nader onderzoek 
 

3. Vraagstelling I: Sinds wanneer is het militaire trompetsignaal Draf (nr. 154) in gebruik en bij 

welke (binnen- of buitenlandse) militaire organisaties? 

 

4. Vraagstelling II: Wat is de muzikale herkomst van de eerste vier maten van dit trompetsignaal 

(c.q. trommelsignaal)? Zijn er oudere muziekstukken of liedjes bekend die de zelfde melodie 

hebben? 

 

5. Hypothese II.A: Is er ooit een Hongaars volksliedje en/of -dansje geweest, ouder dan de 

szárdás van Liszt, dat in West-Europa zodanige bekendheid genoot dat men kon besluiten daarop 

de eerste vier maten van dit trompet- of trommelsignaal te baseren? In hoeverre kunnen we dan 

aan de Ungaresca denken? Het is de Hongaarse versie van de Branle, een loopdans anno 1600. 

De musici plachten het tempo gaandeweg op te voeren. Zie de volgende mogelijke bronnen: 

a) Een zestiende- of zeventiende-eeuws Hongaars volksliedje Nosza hajdú, furge varjú. Het gaat 

over de Hajdu‟s, een vrijgevochten volk van veedrijvers en huursoldaten. Beluister Mandel 

Quartet (1992), Gandharvák (2016). 

b) Muziek en dans uit de Ungaresca-traditie (hoge cultuur) of Hajdu-traditie (lage cultuur) in de 

West-Europese Renaissance (Kürti 1983), die indertijd verbreid is door Jacob Paix (beluister 

Camerata Hongarica, 2015), maar ook door straatmuzikanten (beluister Ensemble Anonymus, 

1995). 

c) Muziekbundel Liber Primus Leviorum Carminum (1571). Uitgave Pierre Phalèse te Ant-

werpen. Bijvoorbeeld de Branle Ungaresca (een loopdans) in de partituur die is opgenomen in 

Ungaresca (z.j.) of bij Dos Amigos (2019) . Beluister ook de vierde branle in Capella Sancti 

Michaelis (2009). 

d) Muziekbundel Il Primo Libro di Balli (1578). Uitgave Giorgio Mainerio te Venetië. Bij-

voorbeeld de partituur van de Ungaresca, nr. 14, opgenomen in Ungaresca (z.j.). Beluister ook 

Ulsamer Collegium (1985). 

>>> 6. Hypothese II.B >>> 
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6. Hypothese II.B: Wat de eerste twee versregels betreft, beantwoorden de beide signaalrijmen 

aan de grondvorm Lijntjes oven is bestoven.
3
 

 

7. Vraagstelling III: Wat is de tekstuele herkomst van de signaalrijmen Bestevaar van Wage-

ningen en Luitenant Van Everdingen? Zijn er oudere liedjes bekend die verwante tekst hebben of 

aan verwante constructievoorschriften beantwoorden? 

 

8. Hypothese III.A: Wat het eindrijm *ingen betreft, valt bijvoorbeeld te denken aan: 

= Gerard van Velsen:
4
 (...) / Hoor toe ick sal‟t u singen / (...) / ‟t Sijn also wonderlijke dingen 

= Antwerps liedboek:
5
 [Kom en] laet ons vrolic springen, (...) singhen, (...) bringen, (...) 

(corte)linghe 

 

9. Vraagstelling IV: Wat is de thematische herkomst van de signaalrijmen Bestevaar van 

Wageningen en Luitenant Van Everdingen? 

 

10. Hypothese IV.A: De beide liedteksten verwijzen naar de moord op graaf Floris V, Heer van 

Naerdingerland (1296). Zie de Rijmkroniek van Melis Stoke:
6
 de Naerdingers staan op het punt 

hun Heer te bevrijden, doch de samenzweerders verkiezen dan hun gevangene ter plekke te 

doden. En op het moment suprême:
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Hypothese IV.B: Is er ooit een liedje geweest in de volgende trant? 

Hoor mij toe, ik zal u zingen 

Van de Heer van Naeredingen, 

Want hij viel er inne. 

D‟hoge Heer van Naeredingen 

Zou eens over een slootje springen: 

Viel er midden-inne. 
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