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Op donderdag 31 januari 2002 sprak Louis Peter Grijp als kersverse hoogleraar 
in ‘de Nederlandse liedcultuur in heden en verleden’ zijn inaugurele rede uit 
onder de titel ‘Van Hadewijch tot Hazes’.1 Omdat de gebruikelijke locatie van 
de Universiteit Utrecht niet beschikbaar was, deed hij dat in de Utrechtse 
Nicolaïkerk, en wel vanaf de kansel. Een bijzondere situatie, helemaal toen 
de spreker halverwege zijn betoog onder de rand van de kansel dook om, tot 
grote hilariteit van de aanwezigen, als een duveltje uit een doosje met zijn 
luit weer tevoorschijn te komen. Om vervolgens daarop de melodie te spelen, 
waarover hij zojuist gesproken had. De enscenering was bijzonder, maar de 
combinatie tussen wetenschap en klinkende muziek was heel gewoon voor 

1 Zie ook h!p://www.meertens.knaw.nl/medewerkers/louis.grijp/oratie/.
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musicoloog Louis Grijp. Zelf zei hij daarover dat hij zou ‘verpieteren’2 als hij 
alleen onderzoeker en niet ook musicus kon zijn. 

Wetenschap en muziek is een van de meerdere combinaties die Louis Grijps 
werk typeren. Als musicoloog maakte hij bijvoorbeeld vele uitstapjes naar de 
Neerlandistiek, etnologie en kunstgeschiedenis, als specialist in 17de-eeuwse 
liederen deed hij ook onderzoek naar middeleeuwse tot 21ste-eeuwse muziek. 
Centraal thema bleef voor hem altijd ‘het lied’. In de korte biografie die hij 
in 2014 schreef, noemt hij dit zijn ‘brede opvatting van het begrip cultuur, 
waarmee de grenzen van klassieke muziek, liedcultuur en populaire muziek 
moeiteloos overbrugd worden’ en situeert hij zijn werkzaamheden ‘op het 
snijvlak van muziekwetenschap, literatuurgeschiedenis en etnologie’.3 Een 
mooi voorbeeld van de uitwerking van deze opvatting is het omvangrijke Een 
Muziekgeschiedenis der Nederlanden (2000)4, waarvan hij de hoofdredacteur was 
en waarin ‘kunstmuziek’ , ‘volksmuziek’ en ‘populaire muziek’ uit Nederland 
en Vlaanderen gelijkwaardig worden behandeld.

Voor deze brede studie van het Nederlandse lied was Louis Grijp een 
enthousiasmerend pleitbezorger. Het was hem al vroeg duidelijk dat hij deze 
aanpak niet in zijn eentje kon uitvoeren en hij zocht dan ook telkens naar goede 
samenwerkingspartners, nieuwe subsidiemogelijkheden en veelbelovende 
onderzoeksmethoden. Daar kwamen mooie projecten en publicaties uit voort, 
met de Nederlandse Liederenbank als het meest zichtbare resultaat. Hij begon 
met zijn eerste databank tijdens het werk aan zijn proefschrift in de late 
jaren ‘80 van de twintigste eeuw, op een moment dat nog vrijwel geen andere 
geesteswetenschapper dat deed. In dat proefschrift5 beschrijft hij uitgebreid 
het ‘mechanisme van de contrafactuur’, de manier waarop nieuwe of bewerkte 
teksten (‘contrafacten’) worden geschreven op bestaande melodieën. In 
vroegere eeuwen was dit de praktijk van zelfs de grootste schrijvers zoals Hooft 
en Bredero, die daarmee voorkwamen dat ze dure muzieknotatie hoefden af te 
drukken bij hun liedteksten. In de 20ste en 21ste eeuw zorgt deze praktijk voor 
de nodige hoofdbrekens, omdat vaak onduidelijk is naar welke melodieën 
verwezen wordt, maar zij levert ook veel informatie op. Welke dichter kende 
welke melodie? Wie reageerde op welke gebeurtenissen? Wie kende wie? 

Omdat boven sommige liedteksten geen enkele opgave van melodie staat, 
ontwikkelde Louis een manier om op basis van de tekst zelf de gebruikte 
melodie te bepalen. Hij telde daarvoor onder meer de versvoeten en sloeg 
die op in zijn databank. Deze relatief kleine ‘Voetenbank’ werd op zijn latere 
werkplek, het Meertens Instituut van de KNAW (Amsterdam), herdoopt tot 
Nederlandse Liederenbank. Er werkten ruim honderd mensen aan mee en hij 
bevat inmiddels meer dan 170.000 liedbeschrijvingen en vele volledige teksten, 

2 W. de Rek, ‘Van zangprieel en minnezucht’ [Interview met Louis Grijp], in: Utrechts Nieuwsblad  
(19 oktober 1995).

3 Bron: h!p://www.liederenbank.nl/NLBproject_deelpagina.php?zoek=132 (geraadpleegd 22 juli 
2016).

4 L. P. Grijp (hoofdred.) & I. Bossuyt (red.) e.a., Een muziekgeschiedenis der Nederlanden (met cd-rom). 
Amsterdam, Amsterdam University Press, 2001.

5 L. P. Grijp, Het Nederlandse lied in de Gouden Eeuw. Het mechanisme van de contrafactuur. Amsterdam,  
P.J. Meertens-Instituut, 1991.
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scans en muzieknotatie uit bronnen van de middeleeuwen tot nu. Een stevig 
deel daarvan is afkomstig uit Vlaams-Nederlandse samenwerkingsprojecten 
met Frank Willaert en Hubert Meeus van de toenmalige UFSIA. 

Met zijn methode van ‘strofische heuristiek’ wist Louis meerdere malen 
een tekst – waarvan niet eens zeker was dat het om een lied ging - weer met zijn 
melodie te herenigen. Sprekende voorbeelden zijn 19 liederen van Hadewijch 
en een rei van Vondel. Die laatste haalde de voorpagina van het Nederlandse 
NRC Handelsblad.6 Mede door dit soort belangrijke vondsten groeide ook de 
belangstelling voor de Liederenbank: met groot genoegen zag Louis de online-
bezoekerscijfers jaarlijks stijgen, tot meer dan 6 miljoen ‘page-views’ in 2015. 

Ongetwijfeld wordt die populariteit mede gevoed door de opnames van 
Camerata Trajectina, die in de Liederenbank te beluisteren zijn. Louis was 
de artistiek leider en luitist van dit Utrechtse muziekgezelschap, dat in een 
periode van 40 jaar meer dan duizend opnames maakte van vooral Nederlandse 
liederen en melodieën, rondom allerlei thema’s en historische gebeurtenissen, 
zoals ‘De muzikale wereld van Jan Steen’ uit 1996 en ‘De vrede van Utrecht 
(1713)’ uit 2013. Dit zijn vaak liederen die al eeuwen niet meer gezongen waren.

Naast zijn werk aan de Nederlandse Liederenbank en Camerata Trajectina 
publiceerde Louis Grijp veel, meer dan in dit korte bestek genoemd kan 
worden. Veel geciteerd zijn bijvoorbeeld zijn artikelen over lokale liedboeken7 
en de Nederlandse nationale hymnen8 en de edities van het Antwerps Liedboek9, 
Hadewijchs liederen10 en Hoofts Granida11, waarvan hij het muziekdeel 
verzorgde. Voor enkele van deze publicaties, maar ook voor de Liederenbank 
en met Camerata Trajectina, won hij vele prijzen.

Over zijn onderzoek kon hij zeer aanstekelijk vertellen en zijn karakteristieke 
manier van doen – hij zong bijvoorbeeld bijna altijd tijdens lezingen – maakten 
dat toehoorders hem niet snel vergaten. Ik herinner mij zijn presentatie over 
‘De Nederlandse Liederenbank en Vlaanderen’ tijdens de Dag van het muzikaal 
erfgoed in Brussel op 16 november 2012, waarin hij met zijn eigen timing, die 
zich niets aantrok van toebedeelde spreektijd, een lang pleidooi hield voor 
verdere Vlaams-Nederlandse samenwerking.12 En dit ondanks alle mogelijke 
politieke en praktische bezwaren bij voorkeur ìn de Nederlandse Liederenbank, 
want zijn eigen systeem was hem duidelijk het liefst. 

6 Op 7 december 2005.
7 L.P Grijp, ‘De Ro!erdamsche Faem-Bazuyn: de lokale dimensie van liedboeken uit de Gouden Eeuw’, 

in: Volkskundig Bulletin 18, 1992, p. 23-78.
8 L.P Grijp, ‘Nationale hymnen in het Koninkrijk der Nederlanden, I: 1813-1939’, in: Nationale hymnen: 

het Wilhelmus en zijn buren. Themanummer Volkskundig Bulletin 24-1, 1998, p. 44-73 en ‘Nationale 
hymnen in het Koninkrijk der Nederlanden, II: 1940-1998’, in: idem, p. 75-95.

9 D. van der Poel (eindred.), D. Geirnaert e.a. (red.) met een reconstructie van de melodieën door  
L.P. Grijp, Het Antwerps Liedboek. Tielt, 2004. [Delta Reeks].

10 V. Fraeters & F. Willaert (ed.) met een reconstructie van de melodieën door L.P. Grijp, Hadewijch 
Liederen. Groningen, 2009.

11 L. van Gemert (ed.) en een bijdrage over de melodieën door L.P. Grijp, P.C. Hoo", Granida: spel. 
Amsterdam, 1998.

12 De schri"elijke bewerking van dit verhaal is onder de titel ‘De Vlaamse dimensie van de Nederlandse 
Liederenbank’ gepubliceerd in Volkskunde 112, 2011, p. 339-347.
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Louis’ voortdurende stroom van nieuwe ideeën en plannen werd 
nauwelijks gehinderd door zijn hersentumor, die zich al jaren met tussenpozen 
manifesteerde. Toen deze eind 2015 niet meer te controleren bleek, was dat 
geen verrassing – en het weerhield hem niet van het maken van nog meer 
plannen voor projecten die kunnen worden aangevraagd en artikelen die 
kunnen worden geschreven. Zijn veel te vroege overlijden voelt als een groot 
gemis en we kunnen alleen maar hopen dat zijn ideeën, methoden, humor 
en aanstekelijk enthousiasme ons nog lang zullen inspireren. Een van de 
hulpmiddelen daarbij is de Louis Peter Grijp-lezing, die sinds dit jaar elk jaar 
op 10 mei gehouden zal worden door een excellent onderzoeker op liedgebied.13

13 Louis Grijp was ook in het buitenland zeer gewaardeerd en werd zo vice-voorzi!er van de 
International Ballad Conference / Kommissiom für Volksdichtung vanaf 2011 tot 2015.
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