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De doodkist van André Hazes bereikt de middenstip

Van levenslied tot smartlap

Zo’n vijf miljoen Nederlanders en één miljoen Vlamingen keken in hun huiskamer naar
de herdenking van André Hazes in de Amsterdam ArenA. Samen met een kleine vijftig-
duizend fans op de tribunes van de voetbaltempel waren ze er getuige van hoe zes getrou-
wen de kist van de overleden zanger naar de middenstip van het veld droegen. Het sta-
dion zag zwart van de Hazes-hoeden en van sjaals met de tekst ‘André Hazes’. Het
publiek applaudisseerde, juichte, joelde, floot, zong en wavede. Job Cohen, burgemeester
van Amsterdam, sprak als eerste en benadrukte de Amsterdamse identiteit van Hazes.
Onder de zangers die vervolgens liederen van Hazes vertolkten, waren vertegenwoordi-
gers van het levenslied als Peter Beense, Wolter Kroes en Marianne Weber. Veel indruk
maakte Jan Buis met Hazes’ begeleidingsband Hollywood Boulevard, niet zozeer wegens
zijn vocale vertolking van I still got the blues, maar vooral dankzij zijn gitaarsolo, die recht
uit een verscheurd hart leek te komen. Verder was het een geheel Nederlandstalig gebeuren.
René Froger zong Hazes’ lijflied Bloed, zweet en tranen, Johann Cruyff liet een videofrag-
ment zien van een optreden van Hazes in de ArenA uit 1999, toen deze ‘Nederland, o
Nederland, Jij werd de kampioen’ (Wij houden van Oranje) zong, gelardeerd met schitte-
rende doelpunten. De emoties namen toe met de toespraken van Hazes’ schoonvader Jan
van Galen, die vijfentwintig jaar lang zijn ‘gabber’ was, en van Hazes’ zoontje Dré, die de
show stal. Het roerige stadion betrachtte desgevraagd een minuut stilte, min of meer. Ex-
zanger van Volumia!, Xander de Buisonjé zette vervolgens Hazes’ lied Zij gelooft in mij in,
slechts begeleid door zijn eigen pianospel – een emotioneel en muzikaal hoogtepunt.
Veler gedachten gingen uit naar Hazes’ weduwe Rachel, die schijnbaar onbewogen toe-
hoorde. Het hele stadion zong mee, meedeinend op de muziek, zwaaiend met de armen,
lichtjes in de hand. Tranen vloeiden rijkelijk. De muzikale regie, die tot op dat moment
voorbeeldig was geweest, ging enigszins verloren tijdens de ereronde van de kist; De
Buisonjé bleef de begeleiding van Zij gelooft in mij doorspelen, waarop het publiek soms
meezong, maar soms ook werd de muziek doorkruist met flarden van andere liederen.
Een voetbalstadion heeft nu eenmaal zijn eigen zangrituelen.

Het was een merkwaardige liturgie: een herdenkingsbijeenkomst voor een gestor-
ven musicus, waarbij zoals gebruikelijk collega-musici een muzikaal eerbetoon gaven,
maar dan in de context van het levenslied en Koning Voetbal. Het was Hazes’ ambitie
geweest, nog eenmaal de ArenA vol te krijgen. Die zangersdroom spoorde met de behoefte
van veel voetbalsupporters aan doodsrituelen in het stadion van de geliefde club, zoals
het verstrooien van de as over het veld of het dragen van de kist over de middenstip. In de
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ArenA gedroegen aanwezigen zich tegelijkertijd als rouwenden, als publiek bij een
levensliedconcert én als voetbalsupporters. Hier was een nieuw herdenkingsritueel ‘uit-
gevonden’ – overigens geheel in de geest van de tijd, waarin meer en meer van geijkte
begrafenispatronen wordt afgeweken. Tegelijk was de bijeenkomst een media-event van
de eerste orde. Een en ander resulteerde in een verstrengeling van persoonlijk en publiek
verdriet van familie, collega’s, vrienden en fans, die van heinde en verre waren toe-
gestroomd om collectief een groot gevoel te ondergaan, om het verdriet lijfelijk te delen.
Maar ook in de huiskamers moeten ontelbare tranen zijn weggepinkt – de uiterst profes-
sionele televisieregistratie had de emoties van de betrokkenen optimaal in beeld ge-
bracht. Zo maakte een mediahype Nederland – autochtoon Nederland althans – weer even
tot één natie rond een vroegtijdig overleden idool dat zichzelf graag als ‘volksjongen’ pre-
senteerde. Door al deze emoties speelden commerciële belangen heen. Weliswaar had-
den de artiesten en honderden vrijwilligers voor niets meegewerkt aan de herdenking en
hoefde het publiek geen entree te betalen, de televisierechten gingen naar de weduwe van
de zanger. De spaarzame maar oprechte tranen van Rachel Hazes waren goud waard, en
niet alleen voor haarzelf: de carrières van Xander de Buisonjé en Guus Meeuwis (die
Hazes’ Geef mij je angst vertolkt had) namen na hun belangeloze optreden in de ArenA een
positieve wending.

André Hazes (1951-2004) was een succesvol artiest geweest: in zijn lange carrière
zong hij voor uitverkochte stadions en maakte hij meer dan twintig albums. Zijn groot-
ste hits had Hazes in de jaren zeventig en tachtig, met nummers als Eenzame Kerst (1976),
Een beetje verliefd (1981) en Diep in mijn hart (1982). Toch had het hem lange tijd aan erken-
ning ontbroken, vond hijzelf. Weliswaar beschouwden velen hem als de ‘koning van het
levenslied’, maar dat genre werd door de media niet serieus genomen. Hazes zelf had
zich van het levenslied gedistantieerd: hij voelde zich meer verwant met rock-’n-roll en
blues. Hij mocht dan zijn carrière zijn begonnen met Jordaanrepertoire, na zijn overgang
van platenmaatschappij Philips naar emi richtte hij zich met producer Tim Griek op een
stijl die hij ‘levenspop’ noemde, persoonlijke teksten, zij het in levensliedstijl, op actuele
popmuziek. Hazes’ levenspop werd op Hilversum (Radio) 1, 2 én 3 gedraaid – in tegen-
stelling tot gewone levensliedartiesten, die door de publieke radiostations werden ge-
negeerd.

In Hazes’ carrière wisselden hoogte- en dieptepunten elkaar af. De doorbraak bij
het ontwikkelde publiek bracht de documentaire Zij gelooft in mij van John Appel (1999).
Deze knappe film, waarvoor de maker bijna een jaar lang Hazes had gevolgd, laat zien
hoezeer de ups en downs uit het privé-leven van de zanger met zijn publieke optredens
samenhingen. Juist door de kwetsbare kanten van Hazes’ persoonlijkheid te tonen over-
tuigde Appel het publiek van de authenticiteit van de zanger. Zijn documentaire, waarvan
de première werd bijgewoond door de toenmalige staatssecretaris van Cultuur, werd
internationaal onderscheiden. Zo werd André Hazes salonfähig bij elite en media, al stak
er een element van camp in deze waardering – tijdens de herdenking in de ArenA kon men
zoiets ook proeven in de woorden, of de toon, van burgemeester Cohen en televisiejour-
nalist Frits Barend. Maar de brede waardering voor Hazes’ levenspop paste in een algehele
behoefte aan emotionele beleving en in het bijzonder aan tranentrekkende meezingers in 
het Nederlands die zich rond de millenniumwisseling voordeden. 

1 Affiche voor de documentaire 
Zij gelooft in mij van John Appel
(1999) 
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2 Voetbalfan André Hazes poseert
in de ArenA
3 De doodkist van Hazes op de
middenstip van de ArenA (2004)
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van de Tweede Wereldoorlog raakten dergelijke sentimentele liederen op de achtergrond,
om pas in de tweede helft van de jaren vijftig op het podium terug te keren. Johnny
Jordaan zong vanaf 1955 nostalgische liederen (zie p. 653) en Mary Bey (1919-1998)
bracht als de Zangeres Zonder Naam vanaf 1957 smartelijke levensliederen. Beiden haak-
ten in op het vooroorlogse verleden van het levenslied. Johnny Jordaan trad samen met
zijn neef Willy Alberti op als De Straatzangers, zoals ooit Blokzijl en Pisuisse, en de
Zangeres Zonder Naam werd gelanceerd als ‘de beste stem sinds Willy Derby’. Johnny
Jordaan, Willy Alberti en Jerry Bey, de broer van de Zangeres Zonder Naam, namen lied-
jes op van Willy Derby en Coos Speenhoff. 

Wat bleef, was de tweedeling in waardering voor het levenslied. Ook nu was er een 
grote schare fans, terwijl het beschaafde publiek het genre beneden zijn stand achtte. Dit
misprijzen werd uitgedrukt in het woord ‘smartlap’, dat in de late jaren vijftig zijn intrede
deed: een vertaling van het Duitse Schmachtfetzen, dat ‘sentimenteel lied’ betekent. Het
woord was kennelijk bedoeld om de levensliederen van de Zangeres Zonder Naam belache-
lijk te maken, zoals Ach vaderlief, toe drink niet meer (1959). De Zangeres was diep beledigd.
Haar levensliedkunst stond op hetzelfde niveau als de opera, meende ze, alleen waren de
zakdoeken waarmee haar publiek de tranen wegveegde rood in plaats van wit zoals bij de
elite. De radiostations besteedden weinig of geen aandacht aan de Zangeres, hoewel er
van haar platen grote aantallen werden verkocht. 

Ze had het tij niet mee: aan het begin van haar carrière als levensliedzangeres 
moest het Nederlandse lied terrein afstaan aan de Engelstalige rock ’n roll, waardoor nog
meer mensen haar levensliederen ouderwets en oubollig gingen vinden. De optredens van
de Zangeres Zonder Naam die de pers haalden, hadden het karakter van cross-overs: met
de Achterhoekse band Normaal, voor de homobeweging in de Amsterdamse rocktempel
Paradiso en bij de uitreiking van de P.C. Hooftprijs aan schrijver Gerard Reve, die haar de
‘koningin van het levenslied’ noemde. Dichter Lucebert en componist Bruna Maderna
kozen haar uit als de vertolkster van hun lied Soldatenmoeder (1969). Dergelijke tekenen
van waardering door een culturele voorhoede werden niet door iedereen gewaardeerd,
zeker niet door liefhebbers van het ‘betere’ Nederlandse lied: toen de Zangeres een Gouden
Harp werd toegekend, leverden cabaretier Wim Ibo en pianist Cor Lemaire hun eigen
Gouden Harpen in, uit protest. 

De Zangeres Zonder Naam was ontdekt door Johnny Hoes (geboren in 1917), die 
als zanger met het lied Och was ik maar bij moeder thuis gebleven de best verkochte Neder-
landstalige single aller tijden op zijn naam heeft staan. Hoes’ invloed op de Nederlandse
en Vlaamse muziekwereld is nauwelijks te overschatten. Hij schreef of bewerkte honder-
den levensliederen, cowboyliederen en andere meezingers, en ook als producent gaf hij
een belangrijke impuls aan het levenslied en andere Nederlandstalige muziek: veel artiesten
en bands, waaronder Doe Maar en Normaal, zijn door hem ontdekt of hebben nummers
van hem gezongen. 

Van een vergelijkbaar kaliber als Hoes is Pierre Kartner (geboren in 1935), die in 
1976 als Vader Abraham Het kleine café aan de haven het Nederlandse collectieve geheugen
in zong. Als zanger is hij de meest succesvolle artiest uit de geschiedenis van de top 40 en
ook als schrijver en producent boekte hij grote successen. Zo ontdekte hij Corry Konings
(geboren in 1951), die samen met De Rekels groot succes had met de door Kartner

Deze smartlappen, zoals ze nu zonder gêne worden genoemd, hebben hun wortels in het
levenslied zoals dat ontstond aan het begin van de twintigste eeuw. De Straatzangers, een
duo van de journalisten-zangers Max Blokzijl en Jean Louis Pisuisse, bedachten het
woord ‘levenslied’ in 1903 als equivalent voor het Franse literaire chanson zoals dat in
Parijs door Aristide Bruant werd gebracht in het fameuze cabaret Le Chat Noir. Eind
negentiende eeuw werden soortgelijke chansons in het Nederlands gezongen door
Eduard Jacobs in zijn cabaret in de Amsterdamse Pijp (zie p. 606). In zijn maatschappij-
kritische liederen bediende Jacobs zich van de vorm van het straatlied, zoals dat in zijn
tijd nog op markten en pleinen aan de man werd gebracht. De Straatzangers Blokzijl en
Pisuisse interpreteerden het levenslied echter als een eenvoudige, maar beschaafde vorm
van vermaak – in tegenstelling tot het echte straatlied van die dagen, waarvoor de betere
standen weinig waardering konden opbrengen. 

De muziek van De Straatzangers en van tijdgenoten als Coos Speenhoff verouder-
de snel toen de jazz zijn intrede deed in Nederland. De term levenslied werd opgepikt
door populaire artiesten die deze liederen meer en meer als sentimentele tranentrekkers
interpreteerden. Louis Davids bijvoorbeeld bezong in Moeder wil dansen (1930) een kindje
dat wordt verwaarloosd door een moeder die de charleston danst. Beroemd is Willy
Derby’s Hallo Bandoeng (1930) over een moeder die de geest geeft als ze voor het eerst
sinds jaren weer de stem van haar zoon hoort, per telefoon uit Nederlands-Indië. Ten tijde

Literatuur (vervolg)
Johnny Hoes publiceerde zijn 
herinneringen onder de titel Een lach
en een traan, Amsterdam 2004, en
Pierre Kartner deed dat onder de
titel Als je wilt weten wie ik ben: het
levensverhaal van Pierre Kartner / Vader
Abraham / John Frijter, Baarn 1977. 
De liedteksten van André Hazes
vindt men in ...al mijn woorden...: 
de mooiste songteksten en levensverhalen
van André Hazes. Utrecht 2001. Er zijn
talrijke bloemlezingen met teksten
van Nederlandse levensliederen 
in omloop. Voor Vlaanderen is er
Johan van Hecke, Heimwee naar huis:
de herwaardering van het Vlaamse 
levenslied. Antwerpen 1989.

3,4 Johnny Hoes
5 De Zangeres Zonder Naam toont 
in 1973 trots haar gouden platen
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6 Vader Abraham (Pierre Kartner)
7 Corry en De Rekels: single met
twee liedjes van Pierre Kartner
(1970)

Literatuur
Louis Peter Grijp vroeg in zijn in-
augurele rede Van Hadewijch tot Hazes
(Utrecht 2002) wetenschappelijke
aandacht voor de smartlap. Jacques
Klöters beschrijft in Huilen is voor jou
te laat...: levensliederen en smartlappen
(Amsterdam 2002) de ontwikkeling
van levenslied en smartlap. Over
André Hazes kwamen in 2004 en
2005 drie biografieën uit, door
Robert Haagsma, Bert Hiddema en
Rachel Hazes. In 1994 verscheen
van de Zangeres Zonder Naam, 
Het verhaal van mijn leven. 
Ter gelegenheid van een tentoon-
stelling over haar leven verschenen
Ingrid Moerman, Tranen in een rode
zakdoek: Mary Servaes-Beij, zangeres
zonder naam (1919-1998) (Leiden
1999) en de videodocumentaire 
De Zangeres Zonder Naam (Stedelijk
museum De Lakenhal 1999). 



Discografie
John Appels documentaire André
Hazes: zij gelooft in mij (Zeppers Film
& tv: nps, 1999) is uitgebracht op
video en dvd. De registratie van 
het herdenkingsconcert werd 
door Melvin Productions op dvd 
uitgebracht als André bedankt:
afscheidsceremonie Amsterdam Arena op 
27 september 2004. In 2005 verscheen
bij emi de documentaire Hazes:
bloed, zweet en tranen: zijn levensver-
haal, eveneens op dvd. Opnames 
van Willy Derby en Louis Davids 
zijn te vinden in de cd-reeks Cabaret
klassieken van het Theater Instituut
Nederland. Van alle levenslied-
artiesten verschenen vele cd’s, al
dan niet heruitgaves van eerdere
lp’s. Van Hazes verscheen bij emi
in 2001 een 21cd-box onder de titel
André Hazes 50 en in 2005 de 2cd-box
Het complete hitoverzicht: inclusief zijn 
3 laatste liedjes. 

in de actieve muziekbeoefening door amateurzangers vindt een wedergeboorte van het
levenslied plaats. Vanaf de jaren negentig schieten smartlappenkoren als paddenstoelen
uit de grond. In dergelijke koren ligt de nadruk niet op de artistieke prestatie; het gaat
erom dat men onbekommerd en ongeschoold in een vertrouwd gezelschap kan zingen.
De kroeg wordt een uitstekende plek om te repeteren geacht. Wel is het oefenen door-
gaans gericht op een uitvoering voor publiek, bijvoorbeeld tijdens een van de smartlap-
penfestivals die Nederland rijk is, zoals in Tilburg, Nijmegen en Amersfoort. Tijdens de
performance wordt de nadruk gelegd op het gezamenlijk ondergaan van de dramatiek van
de teksten. Verklede zangers voeren soms hele toneelstukjes op, waarin nepharten zicht-
baar breken en neptranen rijkelijk vloeien. Aan het publiek worden zakdoekjes uitgedeeld
of er wordt meegedeeld dat na afloop psychische hulp beschikbaar is. Hier zijn smart-
lappen onmiskenbaar camp. 

Aan de smartlappenfestivals doen echter ook traditioneel ingestelde koren mee, 
die vanouds Nederlandse liedjes in bejaardenhuizen zingen zonder enige bijgedachte aan
camp. Ze pikken graag een graantje mee van de plotselinge populariteit van de smartlap
en passen zich aan door bij de uitvoering bijvoorbeeld ook iets met zakdoekjes of kleding
te doen. In al deze koren, de nieuwe en de oude, interpreteert men bij de repertoirekeuze
het begrip smartlap ruim. In principe wordt alles wat Nederlandstalig, gemakkelijk mee-
zingbaar en niet al te nieuw is geschikt geacht. De Zangeres Zonder Naam wordt volop
gezongen, naast liedjes van bijvoorbeeld Annie M.G. Schmidt, Drukwerk en het Goede
Doel. De recente levensliederen van Frans Bauer, Jan Smit en Jannes zingt men echter
nauwelijks. André Hazes is een bijzonder geval. Hij heeft een vaste plaats op het repertoire
van de smartlappenkoren veroverd, zij het vooral met oude nummers, zoals Eenzame kerst,
Een beetje verliefd, Een vriend en De Vlieger.

m a r t i n e  d e  b r u i n  e n  l o u i s  p e t e r  g r i j p

geschreven smartlap Huilen is voor jou te laat (1970). Zijn liedjes werden door tal van Neder-
landse en buitenlandse artiesten opgenomen, zoals De clown door Ben Cramer (1971) en
Een man mag niet huilen door Jacques Herb (1972). Herb zong ook het beroemde Manuela
(1971), door Kartner uit het Duits vertaald. Omgekeerd werden Kartners liederen ook in
het buitenland gezongen: Het kleine café aan de haven bijvoorbeeld reisde de wereld rond in
vertolkingen van de Griekse zanger Demis Roussos, de Brit Engelbert Humperdinck, de
Duitser Freddie Quin en vele anderen. Naast smartlappen schreef Kartner vele carnavalskra-
kers en andere vrolijke liedjes, waarvan Het smurfenlied (1977) een mondiaal succes werd.

Een aantal van de Nederlandse levensliedzangers is ook in Vlaanderen geliefd, 
zoals André Hazes en Frans Bauer. Het Vlaamse equivalent is de charmezanger, bijvoor-
beeld Eddy Wally (geboren in 1932) en de zingende cowboy Bobbejaan Schoepen (1935).
Willy Sommers (1952) scoorde in 1971 zijn grootste hit met Zeven anjers, zeven rozen, zoals
Will Tura (1940) altijd met Eenzaam zonder jou en Ga je mee naar huis zal worden herinnerd.

Inmiddels is de Zangeres Zonder Naam als ‘koningin van het levenlied’ opgevolgd 
door Marianne Weber. Deze Utrechtse zangeres komt evenals haar grote voorbeeld uit de
stal van Johnny Hoes. Bij de heren is nu Frans Bauer de ‘koning van het levenslied’, al kan
hij die titel evenmin als indertijd Hazes waarderen. Bauer spreekt zelf van ‘middle of the
road Nederlandstalig’. Enerzijds wordt het levensliedgenre nog steeds door veel radio-
stations genegeerd en zijn het vooral piraten en hun legale opvolgers die dit soort muziek
uitzenden, anderzijds is er een kentering in de publieke waardering waar te nemen dank-
zij de televisie, met name door real-life soaps als De Bauers (2003), Gewoon Jannes (2004/
2005) en Gewoon Jan Smit (2005), waarin het dagelijks leven van deze zangers werd ge-
volgd. Zo kwamen zij huiskamers binnen waar hun muziek nooit eerder had geklonken. 

De bovengenoemde behoefte aan emotionele beleving en in het bijzonder aan tra-
nentrekkende meezingers in het Nederlands manifesteert zich niet alleen in hoge cd-
omzetten, real-life soaps en massaal bezoek aan concerten van populaire artiesten. Ook
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Discografie (vervolg)
Recentelijk verscheen de set Zangeres
Zonder Naam: mijn leven. Hunter
Music, 2004 (5 cd’s en 1 dvd).
Telstar verzorgde in 2003 de 
6cd-set Uit Het Leven Van Johnny Hoes:
Och Was Ik Maar... en in hetzelfde
jaar verscheen de dvd van de tribute
aan Johnny Hoes op het Lowlands-
festival onder de titel Het Grote
Concert Des Levens: Johnny Hoes 
De Legende. Van Vader Abraham
kwam in 2004 de dvd Als je wilt 
weten wie ik ben met liedjes en een
interview uit. Behalve individuele
titels zijn er talloze compilatie-cd’s
uitgebracht.
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10,  11 Het koor Rozen en gladiolen 
vertolkt liederen van de Zangeres
Zonder Naam tijdens het festival
Smart in ’t hart in Amersfoort, 
april 2004: tranen vloeien rijkelijk
bij Haar grote reeënogen vulden zich 
met tranen (10) en harten breken
zichtbaar bij  Jaloezie doet mijn hart
toch zo lijden (11).

8 Charmezanger Eddy Wally
9 Frans Bauer


