
populaire muziek in achttiende-eeuws nederland

in deze aflevering van het tijdschrift besteden we bijzondere aandacht aan populaire 
muziek in achttiende-eeuws nederland. daarbinnen vormen de Oude en Nieuwe 
Hollantse Boerenlieties en Contredansen (1701-1714) een brandpunt. met deze serie 
boekjes definieerde de amsterdamse uitgever etienne roger een repertoire waarvan 
de afzonderlijke muziekjes al langer bestonden maar die nu een stempel van 
‘hollandsheid’ en boersheid kregen opgedrukt. kennelijk had roger een gat in de 
markt gezien, want buiten zijn succesvolle serie met tegen de duizend melodieën 
verschenen er nog twee van zulke series, de Hollandsche Schouwburg en de Nieuwe 
Hollandsche Schouwburg. Bovendien ontstonden er in de achttiende eeuw tal van 
handschriften waarin soortgelijk repertoire werd vastgelegd. het betreft eenvoudige 
dans- en liedmelodieën – doorgaans eenstemmig genoteerd voor viool, fluit of hobo 
– met vaak boertige titels, zoals ‘te haerlem in de witte swaen’, ‘de boer die was syn 
koetie kwyt’, ‘meester Jan, de gravenmaaker’, ‘t Varke krabt syn gadt’, ‘de rommelpot’ 
en zo meer.
 echte nederlandse volksmuziek, denk je dan. inderdaad trokken de Boerenlieties 
de aandacht van volksliedonderzoekster marie Veldhuyzen, die echter snel doorhad 
dat veel van de wijsjes uit het buitenland afkomstig waren. de musicologe nam 
desondanks veel van dit repertoire op in het nederlands Volksliedarchief, dat ze in de 
jaren vijftig van de twintigste eeuw was begonnen. Veldhuyzen verzorgde daarnaast 
de inleiding van een imposante facsimile-editie waarin alle Boerenlieties van roger 
waren opgenomen, alsmede die van zijn concurrent pieter mortier (hilversum: Frits 
knuf 1972). ook de natuurkundige en amateur-musicoloog christiaan Vlam vatte 
belangstelling op voor het repertoire. Vlam legde een fraaie verzameling aan van 
handschriften uit de achttiende en negentiende eeuw, die hij als ‘speelmansboeken’ 
beschouwde.
 kort nadat marie Veldhuyzen haar facsimile-uitgave uitbracht, diende zich een 
nieuwe generatie belangstellenden aan: de aanhangers van de folk-beweging, die in 
volksmuziek een alternatief voor de commerciële angelsaksische populaire muziek 
zocht. na zich eerst op Britse, ierse en Bretonse voorbeelden te hebben georiënteerd, 
ging men op zoek naar eigen nederlandse volksmuziek en kwam onder meer uit 
bij de Boerenlieties en de ‘speelmansboeken’. Folk-muzikanten begonnen eenvoudige 
uitgaven te maken voor praktische doeleinden maar gingen in hun bronnenkritiek 
soms met wetenschappelijke ijver te werk. een van de voormannen van deze beweging 
was Jos koning, muzikaal leider van het ensemble ‘twee Violen en een Bas’ en actief 
als docent van volksmuziekcursussen. koning kent het Boerenlieties-repertoire als 
geen ander en verzorgde verscheidene uitgaven, onder meer van het handschrift 
hanekuijk (1703).
 nadat christiaan Vlam was overleden gingen zijn ‘speelmansboeken’ naar het 
nederlands muziek instituut in den haag (2006). Besloten werd het materiaal te 
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ontsluiten samen met het meertens instituut in amsterdam, waar inmiddels het 
kaartsysteem van het nederlands Volksliedarchief was gedigitaliseerd en ondergebracht 
in de nederlandse liederenbank. deze omvangrijke database omvat momenteel zo’n 
140.000 nederlandse liederen uit de periode van de middeleeuwen tot en met de 
twintigste eeuw en is een onmisbaar instrument voor onderzoek op dit terrein geworden 
(www.liederenbank.nl). het kwam mooi uit dat toen Vlams collectie beschikbaar 
kwam, op het meertens instituut juist een melodieënzoekmachine werd ontwikkeld, 
in het kader van het project witchcraFt, waarmee varianten van mondeling 
overgeleverde melodieën konden worden opgespoord. een van de problemen waarmee 
Vlam al had geworsteld was namelijk dat het moeilijk was instrumentale melodieën 
te identificeren die geen titel hadden, of waar alleen ‘menuet’ of ‘mars’ boven stond. 
hoewel ontwikkeld voor volksliederen zoals opgenomen door ate doornbosch 
voor diens radio-programma ‘onder de groene linde’, bleek de witchcraFt-
zoekmachine ook binnen het achttiende-eeuwse speelmansrepertoire goed te werken. 
er kwam een digitaal erfgoedproject, ‘speelmuziek’ genaamd, waarin documentalisten 
een belangrijk deel van het speelmansrepertoire ontsloten en doorzoekbaar maakten 
voor de witchcraFt-machine. de bedoeling is dat het stokje nu wordt 
doorgegeven aan de gemeenschap van volksmuziekbeoefenaars, een belangrijke 
gebruikersgroep van dit deel van de nederlandse liederenbank. Vrijwilligers gaan in 
het vervolg de liederenbank aanvullen met melodieën uit het speelmansrepertoire. 
het officiële gedeelte van het project speelmuziek wordt eind 2011 afgerond, welk 
feit we in deze aflevering van het tVnm onderstrepen met drie artikelen gewijd aan 
populaire muziek van de achttiende eeuw.
 Jos koning is enige tijd geleden begonnen zijn inzichten in het betreffende 
repertoire in wetenschappelijke tijdschriften te publiceren. in zijn bijdrage aan dit 
nummer richt hij zich op de ‘speelmanshandschriften’, waarvan hier voor het eerst 
een overzicht wordt gegeven. daarbij komt ook zijn recente inzicht naar voren dat de 
toenmalige elite een bijzondere affiniteit voor deze ‘volksmuziek’ aan de dag legde: het 
moeten tamelijk gegoede amateurs zijn geweest die de bandjes van roger kochten. 
koning ziet in die belangstelling voor de eigen muzikale volkscultuur een articulatie 
van de hollandse identiteit. ook de ‘speelmanshandschriften’ blijken soms afkomstig 
van welgestelde burgers. Vandaar de aanhalingstekens die ik in deze inleiding steeds 
om ‘speelmanshandschriften’ zet. koning stelt voor om van nu af aan over ‘hollandse 
deuntjes’ te spreken, zoals men dat in de achttiende eeuw ook wel deed.
 konings inzicht sluit wonderwel aan bij de bevindingen van marieke lefeber, 
die als onderzoeker in opleiding op het meertens instituut onderzoek doet naar 
bellenspeelklokken uit de achttiende eeuw. deze dure meubels blijken vaak de 
dezelfde wijsjes te spelen die we in de Boerenlieties en ‘speelmanshandschriften’ vinden. 
de elite moet inderdaad aardigheid hebben gehad in de hollandse deuntjes; men 
hoorde ze elk uur in de salon. lefeber laat in haar bijdrage zien hoe met geavanceerde 
technieken relaties kunnen worden gelegd binnen het bellenspeelklokrepertoire en 
tussen dit corpus en andere achttiende-eeuwse muziek. ze doet dat in samenwerking 



85

met computationeel musicoloog peter van kranenburg, die de witchcraFt-
melodieënzoekmachine mede-ontwikkelde, en zijn sloveense collega matija 
marolt, die het geluid van klokken zodanig analyseert dat het muzikaal kan worden 
geïnterpreteerd en vergeleken met de melodieën in de liederenbank.
 mijn eigen bijdrage betreft het achttiende-eeuwse liedrepertoire, in het bijzonder 
dat voor het theater. daarbij heb ik het boertige genre gekozen, omdat juist dat zo 
naar voren treedt bij de hollandse deuntjes. het gaat om De bruiloft van Kloris en Roosje, 
het langst gespeelde muziektheaterstuk uit de nederlandse cultuurgeschiedenis. de 
melodie van het slotkoor van De bruiloft blijkt zowel in ‘speelmansboeken’ als op 
bellenspeelklokken voor te komen. in een poging de verloren geraakte muziek van 
dit ‘boerenoperaatje’ te reconstrueren doe ook ik een beroep op de nederlandse 
liederenbank, onder meer op de mogelijkheid die daarin is ingebouwd om via 
strofevormen te zoeken. 
 deze drie artikelen zijn tevens een test voor de bruikbaarheid van de nederlandse 
liederenbank als basisinstrument voor onderzoek naar populaire liederen en muziek 
uit de achttiende eeuw. drie kwaliteiten komen naar voren. ten eerste de grote 
hoeveelheid opgenomen liederen en melodieën, onontbeerlijk voor een redelijke 
kans op succes bij zoekacties. ten tweede de consequente wijze waarop in de 
liederenbank concordanties en contrafactuur zijn gedocumenteerd; men ziet in één 
oogopslag alle versies van een liedtekst en alle versies van een melodie en ook nog 
eens alle contrafacten die op die melodie zijn gezongen. ten derde de geavanceerde 
zoekopties, zoals de melodieënzoekmachine en de mogelijkheid om op strofevormen 
te zoeken. wat de auteurs betreft heeft de liederenbank, die tot nog toe vooral werd 
geraadpleegd voor onderzoek naar liederen vóór 1700, ook voor de achttiende eeuw 
zijn nut ruimschoots bewezen.

Louis Peter Grijp

summary

in this issue of TVNM we are focusing on eighteenth-century popular music in the 
netherlands. the repertoire was defined by etienne roger’s edition, Oude en Nieu-
we Hollantse Boerenlieties en Contradansen (‘old and new dutch peasant songs and 
country dances’, amsterdam 1701-1714), which included nearly 1,000 melodies 
and was followed by two similar series. in the twentieth century this repertoire was 
considered as ‘folk music’, but recently Jos koning has demonstrated that roger’s 
target group must have been reasonably well-to-do amateurs, citizens who liked to 
articulate their dutch identity by playing these so-called ‘peasant’ tunes. 
 a large part of this repertoire of ‘dutch peasant ditties’ is accessible through 
the dutch song database of the meertens institute in amsterdam, which includes 
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140,000 songs from the middle ages until the twentieth century. the eighteenth-
century content of the database has been tested by three authors who write about 
various aspects of eighteenth-century popular music. Jos koning covers music manu-
scripts containing repertoire similar to roger’s series, marieke lefeber examines ex-
pensive bell clocks playing ‘peasant’ ditties, and louis peter Grijp tackles the ‘peasant 
opera’ De Bruiloft van Kloris en Roosje (the wedding of cloris and rosie), in which 
similar tunes were sung to farcical texts. 


