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Muzikant van de Hollandse Gardes in de achttiende 
eeuw. Tekening C.G. Boode, circa 1950.
Nationaal Militair Museum (NMM), Soesterberg.
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Dominique Jacques de Eerens (1781-1840). Opper-
schildknaap of luitenant-kolonel van de Lijfwacht te 
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met goud uit 1810 vervaardigd door Johannes Hari 
(1772-1848). 
NMM.
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patrouillecommandanten riepen: ‘Doe den tap toe.’ De 
woorden retraite en taptoe werden spoedig door elkaar 
gebruikt. Zo luidt een order uit 1721: ‘De retraite of tap-
toe sal geslaagen worden, ’s winters avonds ten agten, 
en des somers ten neegen uren.’ De Britse variant van 
de Taptoe, de Last Post, lijkt sterk op het Nederlandse 
signaal. De Last Post zou dan ook in de zeventiende 
eeuw door Engelse militairen die in Nederland gele-
gerd waren zijn afgeluisterd. In de Verenigde Staten 
wordt een vergelijkbaar stuk gebruikt, de Taps. Deze 
stukken bestaan alle drie geheel uit natuurnoten, waar-
door ze gespeeld kunnen worden op blaasinstrumen-
ten zonder ventielen.

Marsen en signalen

Toen in 1814 de Koninklijke Landmacht werd opgericht, 
was militaire muziek dus al een belangrijk en onmis-
baar aspect van het krijgswezen geworden. De Duits-
Nederlandse musicus Jacob Rauscher (1771-1834) in 
Amsterdam kreeg dan ook de opdracht om instructies 
samen te stellen met signalen voor het nieuwe leger 

van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Bij de 
vloot, waar men als vanouds beschikte over de tam-
boers en pijpers, veranderde niet veel. De landmacht 
daarentegen kreeg drie instructies: marsen en signalen 
voor de tamboers en pijpers, dito voor de halvemaan-
blazers van de jagers en signalen voor de trompetters 
van de cavalerie. De trom, fluit, halvemaan en trom-
pet waren dus officieel de eerste mars- en signaalin-
strumenten van het Nederlandse leger sinds 1814. De 
halvemaan werd vanaf omstreeks 1795 in Nederland 
in gebruik genomen bij zowel het leger als de vloot en 
vond in 1814 opnieuw ingang bij de landmacht. In 1818 
werd dit instrument echter afgeschaft en vervangen 
door de bugelhoorn.

De Zwitsers zouden als eerste reeds in de vijftiende 
eeuw in militaire context de trom en de pijperfluit heb-
ben gecombineerd. Aangezien Zwitserse militairen 
door heel Europa dienden als huurlingen verspreidde 
het inmiddels bekende militaire fenomeen “tamboers 
en pijpers” zich vlot. In Nederland voerden de mariniers 
in 1699 de eerste pijpers in nadat ze in 1665 de eerste 

Nederlands militair muziekkorps tijdens het Koninkrijk Holland (1806-1810). Tekening W.C. Staring, 1865-1916.
Nationaal Militair Museum (NMM).
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Voetbal als kwestie van staatsbelang

In de zomer van 1914 is voetbal in clubverband over het 
algemeen nog een bezigheid voor de maatschappe-
lijke elite uit de steden: studenten, zonen van notabe-
len en lieden uit de gegoede burgerij. Het normale volk 
trapt weliswaar af en toe een balletje in een park of een 
weiland, van georganiseerde sportbeoefening is vaak 
geen sprake. Het werk op het land of in de fabrieken is 
al zwaar genoeg en lidmaatschap van een sportvereni-
ging vormt vaak een te hoge financiële drempel.
Nederland mobiliseert op 31 juli 1914. Een dag nadat 
Rusland de mobilisatie heeft afgekondigd, maar vóór-

dat Duitsland en Frankrijk mobiliseren. Zo’n 200.000 
jonge mannen geven gehoor aan het vroege oproe-
pingsbesluit van koningin Wilhelmina, dat als afschrik-
king moet dienen voor een eventuele aanval. Zij 
melden zich in de kazernes of op sportvelden die als 
inderhaast ingerichte exercitieterreinen fungeren. 
Langs de kust, achter de I Jssel en aan de zuidelijke 
landsgrens moeten zij “in een afwachtingsopstelling” 
de Nederlandse neutraliteit bewaken.
Onder de gemobiliseerden bevinden zich natuurlijk 
ook voetballers. Waar het vaak de beter gestelden 
zijn die zich bekwaamd hebben in het edele voetbal-
spel, brengt het Nederlandse leger daar verandering 

Voetballend Nederland gemobiliseerd: onder andere met Spartanen Piet van der Wolk als grenadier (linksonder) en Bok de 
Korver als landweerman (midden met echtgenote) en het elftal van gemobiliseerden van V.V. Botshol, een militaire vereniging 
uit de Stelling van Amsterdam. 
Revue der Sporten.
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Het aanpassen van bestaande schepen voor de strijd 
is op zich niet heel bijzonder en werd al veel langer 
gedaan. Van belang is echter dat nu ook expliciet de 
opdracht werd gegeven dat de steden nieuwe oorlogs-
schepen volgens zekere specificaties moesten bouwen. 
Deze oorlogsschepen worden consequent baardzen 
genoemd. Over de vraag wat we daar nu precies onder 
moeten verstaan, wordt al lang discussie gevoerd. 
Zeker omdat uit sommige bronnen valt op te maken dat 
met baardzen kleine tot middelgrote schepen worden 
bedoeld die ook geroeid konden worden. Het blijkt dan 
om binnenvaartschepen te gaan. In een andere context 
lijkt de baardze juist een groot zeewaardig schip te zijn. 
De benaming van het schip en zijn grootte hoeft dan 
ook niet noodzakelijkerwijs samen te vallen.
In de eerder geciteerde Divisiekroniek vinden we een 
interessante passage die wellicht inzicht geeft in de 
grootte van de Hollandse schepen. Bij het naderen van 
een schip “uit Oostland” worden de Hollanders vergast 
op hoongelach. ‘Zes van die scheepjes van jullie passen 
met gemak in één schip van ons’, werd de Hollanders 
vanaf een groot schip toegeroepen. Daarmee werd 
geïmpliceerd dat die Hollanders met hun scheepjes 
niet tegen het grote schip opgewassen zouden zijn. 

Maar niets bleek minder waar. De Hollanders enter-
den het grote schip en namen lading in beslag en de 
bemanning gevangen. Dit verhaal zou, als het in dit 
geval om baardzen zou gaan, ervoor pleiten om deze 
als kleine en in elk geval snelle schepen te beschou-
wen, uitstekend geschikt voor plotselinge raids op de 
grote logge koggen en hulken. Daarmee waren ze een 
doeltreffend wapen voor kaperijen. Zolang er nog geen 
overtuigend archeologisch bewijs is voor wat baardzen 
nu exact voor schepen zijn geweest, zullen we het met 
dergelijke omschrijvingen moeten doen.
Er zouden in totaal 79 baardzen moeten worden 
gebouwd, volgens een van tevoren bedachte verde-
ling. Dordrecht, de eerste stad van Holland, deed hier 
opmerkelijk genoeg niet aan mee. Gebaseerd op een 
functioneel programma van eisen, hoe elementair 
ook, werd vanuit de Raad van Holland en Zeeland ver-
ordonneerd dat binnen een zeker tijdsbestek een vast-
gesteld aantal schepen van een bepaald type moest 
worden gebouwd. Gevoegd bij de opmerkingen over 
de afmetingen van de benodigde schepen, hun bewa-
pening en de tijdsduur waarbinnen ze gereed moesten 
zijn, hebben we hier dan ook te maken met het eerste 
daadwerkelijke vlootbouwprogramma uit de Hollandse 

Tot de scheepstypen die door de Hollanders in gereedheid moesten worden gebracht behoorde ook de kogge. Een mooi 
voorbeeld van een vroeg vijftiende-eeuwse kogge is de zogeheten IJsselkogge die in 2016 bij Kampen werd gevonden en nu in 
Lelystad wordt geconserveerd.
Foto auteur.
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Twee 1e schildknapen of ritmeesters van de Lijfwacht te Paard in het kleine tenue. 
Tekening door F.J.G. ten Raa (1851-1926). 


