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The Ballad of Little Musgrave 
 
Op ons nieuwe repertoire prijkt een Engelse ballade die het dramatische verhaal vertelt van 
een beeldschone edelvrouwe, die verliefd wordt op een eenvoudige knecht, ondenkbaar in 
de tijd, waarin deze ballade de ronde deed op het Britse eiland. Een klassiek verhaal,, dat – 
hoe kan het anders - dramatisch afloopt. De jaloerse echtgenoot looft een beloning uit voor 
wie haar verraadt, betrapt het verliefde stel op heterdaad, daagt de minnaar uit voor een duel 
en doodt hem. De ballade moet door de eeuwen heen door barden en troubadours op hun 
trektocht langs kastelen, dorpen en steden zijn gezongen. En reken maar dat het een 
tranentrekker van jewelste was. De oudst bekende versie van de ballade heeft de titel Matty 
Groves. Tussen 1607 en 1641 duikt de eerste, door Henry Gosson gedrukte, versie op.  
 
Eind 19e eeuw worden de Child Ballads gepubliceerd, een collectie van 305 ballades uit 
Engeland en Schotland. Matty Groves staat hierin. Francis James Child verzamelde de 
liederen, die sterk in ouderdom variëren. Sommige, waaronder ‘A Gest of Robyn Hode’ 
dateert uit de 15e eeuw, andere zijn zo oud als de mensheid zelf. Veel liederen komen in 
verschillende varianten voor. 
 
Benjamin Britten maakte in 1943 op basis van Matty Groves een koorwerk dat hij de titel The 
Ballad of little Musgrave gaf. De beroemde Ierse band Planxty heeft in een reünieoptreden in 
Dublin op schitterende wijze de ballade vertolkt. Het YouTube-filmpje kunt u bekijken op: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=6hwMrjfyDrg  
 
De ballade bevat schitterende teksten, die onwillekeurig doen denken aan oude liederen uit 
ons eigen taalgebied, d.w.z. de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. Kennelijk was er 
honderden jaren een verhalen- en zangcultuur, die zowel op de Britse eilanden als op het 
Europese vastenland een gemeenschappelijke basis hadden: de rondtrekkende barden en 
troubadours.  
 
Het openingscouplet is schitterend: 
   
It fell upon a holy day as many in the year 

Musgrave to the church did go to see fine ladies there 

some were dressed in velvet red and some in velvet grey 

then in came Lord Barnard’s wife the fairest among them all 

 
Vertaald komt het er op neer dat op één van de hoogtijdagen de onaanzienlijke knecht 
Musgrave naar de kerk ging om naar de mooie adellijke vrouwen te kijken en daar de 
mooiste zag van allemaal: de vrouw van Lord Barnard. 
 

In de volgende coupletten wordt verhaald dat Little Musgrave en Lady Barnard voor elkaar 
vallen als een blok en dat zij hem meeneemt in haar rijtuig naar een herberg in 
Bucklesfordberry. Een jaloerse page rent, om hem te verraden, dwars door de velden, naar 
Lord Barnard. Na de mededeling zijnerzijds dat Lady Barnard de koffer is ingedoken met 
Little Musgrave, barst Lord Barnard in woede uit: 
 
Go saddle me the black he said go saddle me the grey 

sound you not your horns he said lest our coming you'd betray 

but there was a man in Lord Barnard's train who loved the Little Musgrave 

he blew his horn both loud and shrill. Away Musgrave Away!  
 



Zadel mijn zwarte paard, zadel die grijze. Schal niet de hoorn, want we gaan hem betrappen. 
Maar één van de knechten in het gevolg van Lord Barnard heeft medelijden met Little 
Musgrave en blaast zijn hoorn als waarschuwing dat hij moet vluchten. Little Musgrave hoort 
het geluid van de hoorn. 
 
In het volgende couplet wordt dit moment op schitterende wijze beschreven: 
 
I think I hear the morning cock I think I hear the jay 

I think I hear Lord Barnards men I wish I was away 

Lie still lie still my Little Musgrave and hug me from the cold 

'tis nothing but a sheperd lad bringing his flock to fold 

 
Ik hoor de haan kraaien, ik hoor onraad! Ik hoor de mannen van Lord Barnard, ik wou dat ik 
weg was van hier. Maar Lady Barnard overtuigt Little Musgrave te blijven liggen en haar te 
warmen tegen de kou. Het zal wel een schaapherder zijn, die op weg is met zijn kudde. 
Daarna vallen de geliefden in elkaar verstrengeld in slaap, onkundig van het gevaar dat 
dreigt. 
 
How do you like my bed he said and how do you like my sheets 

How do you like My fair Lady that lies in your arms asleep 

Tis well I like your bed he said and full great it gives me pain 

I'd gladly give a hundred pounds to be on yonder Plain 

 

Maar dan staat een dolgedraaide Lord Barnard aan hun bed, die schreeuwend en gillend 
vraagt: Hoe vind je mijn bed, hoe vind je mijn lakens, hoe vind je mijn vrouw? Little Musgrave 
kan niet anders dan bevestigen: Ja, hij houdt van Lady Barnard! Dat had hij niet moeten 
doen! 
 
There are two swords down by my side full dear they cost my purse 

you can have the best of them and I will have the worst 

and the first stroke Little Musgrave struck it hurt Lord Barnard sore 

but the next stroke Lord Barnard struck Little Musgrave ne'er struck more 
 
Lord Barnard daagt hem uit tot een duel. Hij heeft 2 zwaarden bij zich en Little Musgrave mag 
de beste uitkiezen. Het duel begint: Little Musgrave verwondt Lord Barnard, maar heeft geen 
schijn van kans. Bij de eerste de beste tegenaanval wordt Little Musgrave dodelijk getroffen 
en sterft in het bijzijn van Lady Barnard. En dan spreekt Lady Barnard verbitterd: ‘Ook al is 
Little Musgrave dood, ik zal eeuwig van hem blijven houden! Ben je blij dat Little Musgrave 
dood is?’ 
 
Tis more I like his cheeks she cried and more I love his chin 

its more I want his dead body then all your kith and kin 

He's taken out his long long sword to strike  the mortal blow 

through and through the Lady's heart the cold steel it did go 

 

En ineens wordt het Lord Barnard duidelijk: hij heeft verloren! En dan gaat hij door het lint en 
steekt als een wilde op Lady Barnard in! Drama, het koude staal doorboordt het hart van Lord 
Barnard’s wife, the fairest among them all. En ook zij sterft. 
 
A grave a grave Lord Barnard cried to put these lovers in 

with my Lady on the upper hand for she came from better kin 

For I've just killed the finest man that ever rode a steed 

and I've just killed  the finest lady that ever did a woman's deed 

 



Het duurt lang, maar Lord Banard komt bij zinnen en beseft wat hij gedaan heeft. Hij heeft 
twee geliefden, die hij van elkaar wilden scheidden, gedood! Uit onmacht, omdat hij niet 
scheiden kon wat liefde aan elkaar smeedde! Hij begraaft de geliefden in één graf: eerst Little 
Musgrave en daarboven op Lady Barnard, want zij was per slot van rekening van een  
hogere stand. 
 
Einde drama en dan herhalen zich weer de openingsregels: 
 
It fell upon a holy day as many in the year…… 

 
Een bijzonder lied….. 
 
 
 
Fred van Os 


