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r 6de-eeuws liedstrookje uit een

rechtbankverslag. (Gemeente-
archief, I(ampen)

'Floepsa! Fibele! Ifuakeling! De kermis is
een aardig ding.'Rolzeilen, liedbladen en
het kermislied

Tussen alle kermisgewoel klonk op meerde-
re plaatsen muziek. Een van de meest sim-
pele attracties was de liedjeszanger. Dat wil
zeggeî, in theorie is liederen zingen een sim-
pele bezigheid waarvoor niets anders dan
een zangstem benodigd is. In de praktijk
moest de zanger van goeden huize komen
om de aandacht te trekken tussen al die
andere attracties.\ü/at klonk ernu op de ker-
mis?Wie zong er, wat werd er gezongen en
met welke hulpmiddelen? Hoe verdiende hij
zijn geld? FIoe was de performance:was er
interactie tussen het publiek en de zanger,
en werden de toeschouwers ingeschakeld?
Helaas ontbreekt het directe bewijs en moe-
ten alle gegevens min of meer uit indirecte
bronnen worden geput. SØel zljn er afbeel-
dingen, ooggetuigenverklaringen of andere
vermeldingen in al dan niet literaire verhalen
en objecten die door zangers gebruikt wer-
den, bewaard gebleven. De meeste bronnen
dateren uit de negentiende en begin twintig-
ste eeuw en onderstaand verhaal gaat dan
ook met name over deze periode.

Als we aan de hand van deze bronnen
kijken naar de lange praktijk van het liederen
verkopen, dan valt op dat er in de loop der

l6de-eeuwse liedverkopers met liedstrookjes in
de hand. (H.4. van Boxtel, Lustighe amoreuse lie-
dekensrca. r6oo)

eeuwen - tot in de twintigste eeuw - maar
weinig veranderd is.r Het is een praktijk
die niet alleen op de kermis plaatsvond. De
zanger hoorde of maakte een lied dat hij liet
drukken op losse velletjes, die hij vervolgens
verkocht. De papierkwaliteit van dergelijke
liedbladen was slecht (volgens liedbladver-
zamelaar Douwe Wouters'slecht koffi e-
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zakpapier') en ook anderszins werd er wei-
nig geld aan gespendeerd.2 De bladen kost-
ten biina niets en konden dus ook door
mindervermogende mensen worden aange-

schaft. Deze liedbladverkoop vond plaats op

de weekmarkt, bij andere bijeenkomsten als

bedevaarten, op straat en aan de deur. De
Iaatste blaadjes dateren van de jaren vijftig
van de twintigste eeuw. IJit de antwoorden
op een door het Meertens Instituut in r99z
uitgestuurde vragenlijst bleek dat de meeste

respondenten zich de liedbladverkoop van

tussen de beide wereldoorlogen herinner-
den.3 In de jaren van de depressie werd er

veel aan zogenaamde bedelverkoop gedaan.

Werklozen of gehandicapten gooiden lied-
blaadjes door de brievenbus en kwamen
later terug om daar geld, overtollig schoeisel
of eten voor te krijgen. Deze blaadjes zijn te
herkennen aan opschriften als'wordt u aan-
geboden door een werkloze arbeidsman'. fn
de jaren vijftig is de liedbladverkoop - met
de wijde verbreidingvan de radio en de

grammofoon - een stille dood gestorven.

Een van de consequenties van het goed-

kope drukproces is dat er bijna nooit muziek-
notatie op de blaadjes te vinden is. Het
afdrukken van muzieknotatie was (en is)

duur en lang niet alle drukkers hadden de

mogelijkheid ertoe. Bovendien konden wei-
nig mensen de noten lezenrzodat het effect
gering was. Om de liederen toch zingbaar te
laten zijn, werden vaak contrafacten geschre-

ven: nieuwe teksten op bestaande melodie-
en.a Dit is een praktijk die we al uit de Mid-
deleeuwen kennen en die door de grootste
auteurs werd toegepast, zoals de renaissan-
cisten P.C.Hooft en G.A.Bredero.

Midden in de kakafonie van geluiden op

de kermis moest een zangervan goeden

huize komen om het publiek te trekken en
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te boeien. FIet meest voor de hand liggende
middel daartoe was de zang: de zanger voer-
de de liedjes die hij in de verkoop had met
verve uit. Vaak ging hij daarbij op een verho-
ging zoals een kist ofeen wagen staan, zodat
mensen al van een afstandje * ook buiten
gehoorsafstand - konden zien dat er iets

werd uitgevoerd.
Een ander middel was het zogenaamde

roldoek ofrolzeil. In de afgelopen decennia

werd een dergelijk doek een smartlap (let-
terlijk: een lap met smart) genoemd, maar
dat blijkt niet juist te zijn. De bekende caba-
ret- en liedspecialist Jacques I(löters heeft in
zijn laatste publicatie Huilen is ooor jou te laat
(zooz) opgebiecht dat hij verantwoordelijk
is voor dit misverstand. Een rolzeil was een

oprolbaar doek, met daarop meestal een

reeks afbeeldingen. Deze afbeeldingen gaven

het verloop van het lied weer als een soort
stripverhaal. Het doek illustreerde niet
alleen het verhaal, maar liet ook al van een

afstand zien dat er een liedjeszanger stond.
Vóór het zingen van een bepaald lied rolde
dezanger zijn doek uit en hing het op.Tij-
dens het zingen wees hij met een stokje aan

waar hij was en na afloop kon hij het doek
weer oprollen en gemakkelijk meenemen.

In de al eerdergenoemde vragenlijst over
liedbladverkoop meldde een van de respon-
denten het volgende over de weekmarkt en

de kermis: 'Op ongeregelde tijden verscheen

er inTiel een rondtrekkende man die aan de
hand van een soort stellage waarop primitie-
ve voorstellingen waren getekend (of geschil-
derd) een ofandere gebeurtenis vertelde of
zong. Ik herinner me nog goed, dat hij eens

zong over de moord in Raamsdonk (met
natuurlijk de voorstellingen op een bord):
"hoort goede mensen naar mijn lied, het-
geen in Raamsdonk is geschied, de dieven

Liedjeszangers volgens een onbekende Hollandse
meester uit de rTde eeuw. (I(unstarchiv Arntz,
Stuttgart)

in hun vak bekwaam, die kropen door het
pleetje-raam", eÍaz.Ik hoor het de man nog
galmen, terwijl lnijzljn lied illustreerde door
met een stok de verschillende en opeen-
volgende gebeurtenissen aan te wijzen. Na
afloop ging hij zijn liedje(s) verkopen en
daar betaalde men grif voor.'Incidenteel
bestond het doek uit een enkele afbeelding,
waardoor er gemakkelijker meerdere liedjes
bij gezongen konden worden. Over een tot
de verbeelding sprekend iemand als Napo-
leon bijvoorbeeld waren veel verschillende
liedjes in omloop.

Dezelfde respondent geeft een ander
middel aan waarmee de zanger de aandacht
trok: met het muziekinstrument:'Om de
mensen te trekken maakte hij gebruik van
een zgn. buikorgeltje, waarbij hij al draaien-

2J / nonnse! rrspr¡ ! rnarrrrNc I

De liedjeszangster in actie, met roldoek en blad-
verkoop. (R. Arends, Va derlan ds che ker mis areugd,
tlSz)

de aan de zwengel met schorre stem zong.'
Niet alleen het buikorgel maar ook diverse
andere draagbare instrumenten werden
gebruikt: van toeter tot viool, van trekzak tot
trommel. De zanger moest met deze instru-
menten de strijd aangaan met andere mu-
ziekjes.Tegen de overweldigende tonen van
het kermisorgel, een groot, niet verrijdbaar
draaiorgel waarbij gedanst werd, moer dat
niet eenvoudig zijn geweest.

Zowel beeld als geluid werd dus ingezet
om mensen te lokken, maar hiermee was de
kunst van de succesvolle liedjeszanger nog
niet compleet. Om het publiek te blijven
boeien zotgde hij voor interactie. Hij sprak
het publiek aan, legde tussen de coupletten
door uit waar hij was, benadrukte de emotie
van het bezongen geval enzovoort.s Een lied
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Liedjeszangers met trom en viool (David Col,
r868), detail. (Galerie Berko, I(nokke)

bestaat meestal uit meerdere strofen en een

refrein. Het oplettende publiek kon in de

loop van de uiwoering het refrein alvast een

beetje meezingen. Ook konden zezo de

melodie - als die weggezakt of onbekend
was - opfrissen of leren.

Nu de vraag hoe er werd gezongen zo goed

mogelijk is beantwoord, is nog niet duidelijk
wát er werd gezongen en door wie. Ook
dient de vraag gesteld te worden wie de

luisteraars waren. Als we kiiken.naar de lied-
teksten, dan treffen we een grote verschei-

denheid aan.6 Omdat de vervaardiging van

een liedblad zo weinig tijd vergde, konden
de liedjes actueel zijn. De laatste moorden
(hoe bloederiger hoe beter), ongelukken
(idem), belangrijke of opmerkelijke geboor-

tes en sterfgevallen, historische en politieke
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figuren en bijzondere gebeurtenissen uit
binnen- en buitenland werden bezongen.
De liedjes vervulden hierbij soms zelfs een

nieuwsfunctie. Maar ook sentimentele lief-
desgeschiedenissen, zowel gelukkige als

ongelukkige, en ander menselijk geluk en

leed waren een onuitputtelijke bron van
inspiratie. Daarnaast verschenen vele kluch-
tige liedjes, vol scatologische en sekse-grap-
pen, en ook het geestelijke lied werd niet
helemaal vergeten. In de twintigste eeuw

werden eveneens liedjes van bekende radio-
zangers op liedblad verspreid. Zo vertelt een

respondent van de genoemde vragenlijst:
'In IJithuizen [was er] r keer per jaar kermis,

[met] ieder jaar een nieuwe tophit. Ik herin-
ner me in de jaren r93o tot r93 z: Sarie Ma-
rys, Daar bij die molen,Twee ogen zo blauw,
Medelij Jet.'Het tweede en het derde liedje
zijn bekend geworden door\X/illy Derby, het
vierde door I(ees Pruis.

Hoewel er dus telkens nieuwe liedjes ver-
schenen, bestond een behoorlijk deel van

het repertoire uit bekende liedjes,'gouwe
ouwen'. I(ennelijk gold hier het gezegde

'bekend maakt bemind'. Het had als voor-
deel dat het publiek vrolijk mee kon zingen.

Een gevolg was wel dat er in diverse bronnen
niet alleen over de sentimentaliteit, maar
ook over de gedateerdheid van de liedjes

wordt geklaagd. Een en ander hing natuur-
lijk sterk afvan de persoonlijke voorkeur en

mogelijktreden van de individuele zangers.

In het bovenstaande heb ik het telkens

over 'de zarrget' gehad, maar vaak waren er

meerdere mensen actief. Per kermis konden
er meerdere zangeß of groepen zangers

optreden. Zo'ngroep kon bestaan uitzan-
gers, muzikanten en verkopers.Vaak ging

het om man en vrouw, of zelfs om hele fami-
lies, waarbij dan bijvoorbeeld de man speelde
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Toneelstukje met als typetjes twee liedjeszangers,
ca. r g zo. (Meertens Instituut, Amsterdam)

en zong en de vrouw en de kinderen mee-
zongen en de blaadjes verkochten. Bij de ver-
koop ging men niet altijd even zachtzinnig
te werk. De omstanders kregen simpelweg
een blaadje in de hand geduwd, en wee
degene die dan niet wilde betalen. Ook wer-
den toehoorders die niets wilden kopen wel
gemaand om door te lopen. Uit de ooggetui-
genverslagen weten we dat de zang soms
prachtig was) maar ook nogal eens te wensen
overliet. Er werd vals of sentimenteel, met
veel uithalen en galmen gezongen. Het ging
dus zeker niet om klassiek geschoolde zan-
gerc.Zo ontstaat het beeld dat zowel de
zangers als de luisteraars - die dit alles zo
waardeerden - uit de lagere sociale klassen
komen. Dit wordt bevestigd door diverse
afbeeldingen van liedjeszangers.
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Jankt de hond mee met deze liedjeszangers? Op
het linker blaadje is een liefdesgeschiedenis te
zien en op het rechter waarschijnlijk Napoleon
(r9de eeuw). (Historisches Bildarchiv Handke,
Bad Berneck)

Zowel over de slechte kwaliteit van de
zang,de primitieve voorstellingen op de rol-
zeilen als over de morele en esthetische ver-
werpelijkheid van de gezongen liedjes wordt
regelmatig geklaagd. Hierbij moet in achr
worden genomen uit welke hoek een gedeel-
te van deze beschrijvingen komt. Het klagen
over het gezar,gvan de lagere klassen is van
alle tijden, maar neemt aanmerkelijk roe tii-
dens deVerlichting en de Romantiek in de
achttiende eeuw.7 Vanuit de Maatschappij
tot Nut van 'tAlgemeen verschijnen lied-
boekjes waarin huispersoneel en ambachts-
lieden vele burgerdeugden in de mond
gelegd krijgen.8 Bekende en minder beken-
de auteurs zagen met het lied hun kans
schoon om'het volk'moreel te verheffen. In
plaats van liedjes dóór het volk, komen er

i:t1ì.:



diezijn geld verdiende op de kermis, werd
er ook door anderen gezongen. Dat begon al
op de kermisdag zelf of op de voorafgaande
dagen.In vrolijke afwachting van het komen-
de feest werd op straat de kermis verwelkomd
met deuntjes als:'llop, hop, tingelingeling/
Morgen luidt de kermis in!' (Rotterdam,
rond rgoo).ro En ook gedurende de kermis
kon men her en der inhaken en meezingen,
zoals op dolle zaterdag in het Rotrerdam van
omstreeks rgoo met het aalbessenlied:

'eerst ga je met een flinke club poffertjes
eten/geef dan je meid een paling, jongens,

niet vergeten r l dan ga je hossend weer
vooruit / naar een worsteltent / en je zingt
maar weer hoezee lik ben weer present /
hop, hop, hop, de kermis op! / we ganen
metz'n zessen / we drinken alebessen'.rr

In diverse plaatsen werden rondom de ker-
mis op verschillende locaties zangavondjes

gehouden en al dan niet professionele voor-
stellingen gegeven. Net als bij de liedzangers
op de kermis zelf konden alle soorten liedjes
gezongen worden.Vaak gaat het om alge-
meen zeer populaire liedjes; gouwe ouwen
die bij elk feest werden aangeheven. Ook
de liedjeszangers zelf benutten de kermistijd
optimaal. Een respondent vermeldt ten
aanzien van de liedbladen: 'daar gingen de
vrouw en kinderen mee langs de deuren als

de kermis werd afgebouwd of afgebroken'.
Ook bestaat er nog een hele verzameling

liedjes die over de kermis gaan of die speci-
aal ter gelegenheid van de kermis werden
uitgebracht. Het zijnbundeltjes als Komieke
en arolijke l{ermis-liederen, gedrukt tot kermis-
areugd (Rotterdam, J.B. Ulrich, [circa r 835])
of mooie en minder mooie bladen mer tirels
als De Kern¿iscourant of Nieuw Kermislied.
Het repertoire uit dergelijke bronnen komt
voor een deel overeen met wat de liedjeszan-

Liedzanger be zigmetzingenen de verkoop van de blaadjes aan een chic publiek (tllz). (Coll. Veste,

Coburg)

liedjes vóór het volk.9 Een van de bekendste

bundels uit deze categorie is De economische

liedjes (r78r) van BetjeWolffen Aagje Deken.

Het doel van de bundels werd niet bereikt:

de geschiedenis leert dat populaire of min-
der gewenste liedjes niet of nauwelijks te

verdrijven zijn. De beschrijvingen van de

kermis uit deze hoek zullen vaak wat gechar-

geerd zijn. Het weinig gewaardeerde en vaak

harde en armoedige beroep van liedjeszan-

ger zal inderdaad in de regel vervuld zijn
door mensen van lage komaf, maar de luiste-

raars moeten veel gevarieerder zijn geweest.

In beschrijvingen zit ook altijd een vorm van
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attitude; als beschaafde burger kon het wel

eelrs not done geweest zíin om een dergelijk

vermaak te appreciëren. Het publiek zal

gepast hebben bij het type kermis en dat kan

per plaats nogal verschillen, denk maar aan

de deftige Flaagse kermis. Op een enkele

afbeelding zien we dan ook een beschaafd

publiek in de mooiste kleren gestoken. Hier-
na zal duidelijkworden dat bepaalde kermis-

liedboeken waren bestemd voor een zeer

beschaafd publiek.
Fliermee is het in de aanhef van dit stuk

genoemde'kermislied' niet uitputtend
behandeld. Naast de professionele zaîget)

Alebessen... Zingen in de straten van Rotterdam tijdens de kermis omstreeks r9oo.
(www. rotterdammers. nl/evenementen/kermis. htm)
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gers zongen) maar liikt zich op een wat ander
publiek te richten. In het al genoemde bun-
deltje l{omieke en arolijke Kermis-liederen
vinden we het door uitgeverJ.B. Ulrich zelf
geschreven liedje:

'wien Hollandsch bloed door d'adren
vloeit, / van muiters smetten vrij, / wien
't hart van kermisvreugde gloeit, / verheft
ziin stem als wij; / hij stemt met een ver-
blijden zin, I door kermisvreugd geleid, /
het lied ter eer der kermisvreugd, / het
lied der vrolijlJreid (bis)'.

Het is een gemakkelijk herkenbaar contra-
fact op het toenmalige Nederlandse volks-
lied (in de betekenis van nationale hymne)
'Wien Neerlands bloed door d'aderen vloeit
/Van vreemde smetten vrij'. De toon ervan
is totaal anders dan die van de bovense-

Een liedblad ter gelegenheid van de kermis, eind
r 9de eeuw. (Meertens Instituut, Amsterdam)
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noemde, over kermisvreugde handelende
liedjes.rJØe hebben hier een burgerlijk,
beschaafd politiek statement in handen. De
'muiters'in vers z ziin de voorstanders van
de Belgische Opstand (r83o/r836) aan de

vooravond van de wording van de Belgische
staat (die van Nederland werd afgesplitst).
Verderop in het lied wordt de politieke
boodschap nog duidelijker. Na enkele stro-
fen over drank en kermisplezier volgt:

'bescherm, o God!, bewaar ons land, /
waarvoor elk moedig waakt; / behoed ons

met uw vaderhand, / dat ons geen leed
genaakt. / genieten wij dan kermisvreugd,
/ ons eens in 't jaar bereid, / dan zingen
wij, op nieuw verheugd, / het lied der
vrolijkheid (bis)'.

In dit bundeltje vinden we nog meer liedjes
over beredeneerde kermisvreugde, maar ook
'aria's'als:

'hoepsa! fibele! krakeling!
als ik u zie, dan moet ik u pakken,
hoepsa! fibele! krakeling!
de kermis is een aardig ding'.

Deze boekjes werden uitgebracht naar aala-

leiding van de naderende kermis en door
de uitgever of boekverkoper op de markt
gebracht. Er is mij geen direct bewijs bekend
dat ze ter plekke werden verkocht. Dat geldt
mutadis mutandis ook voor nog een ander
type liedboek. Er verschenen namelijk ook
dure, rijkversierde liedboeken die expliciet
gericht waren op de beter gesitueerde jeugd.

Apollo's kermis- gift, te Dordrecht gedrukt
door Hendrik Walpot tussen plusminus
17 43 en ry 46,is zo'n boek. Het eerste deel
is gericht aan de llaagse joffers, het tweede
aan de Amsterdamse.rù(/e vinden er amou-
reuze liedjes, zoals het volgende:
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Een liederencourant voor de kermis (t926). (Meertens Instituut, Amsterdam)
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Deze dure boeken zi)nzeldzaam in vergelij-
king met de enkele tientallen goedkopere
boekjes die ter gelegenheid van de kermis
gedrukt werden of die anderszins kermislie-
deren bevatten. Deze aantallen vallen op hun
beurt in het niet als we kijken naar de lied-
bladen. Ettelijke duizenden bladen worden
t"rewaard in instellingen als de l(oninklijke
llibliotheek te Den Haag en het Meerrens
lnstituut te Amsterdam.r5 FIun aantallen
lnoeten vele malen groter geweest zijn, im-
rners niet iedereen bewaarde deze voddige
blaadjes.

Op de huidige kermis zien we de liedjes-
zanger niet meer. Toch is de kermisliedcul-

tuur niet dood. Niet alleen is de kermis nog
wel eens onderwerp van gezangrmaar ook
verschijnen er cd's ter gelegenheid van de
kermis.16 Om een enkele te noemen: de cd
Volendammer l{ermis hitfestfualuit 1997 is
gevuld met levens- en amusementsliederen,
soms met het thema kermis. In zoor nemen
de zangers Sugar Lee Hooper enJop voor de
Tilburgse kermis het nummer'Naar de ker-
mis'op, dat bij de officiële opening gezon-
gen wordt.Voor de oude zangerspraktijk
moeten we naar een van de vele smartlap-
penfestivals die Nederland in de eenenrwin-
tigste eeuw rijk is. Daar wordt een enkele
keer een retro-rolzeilzanger gesignaleerd. r 7
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Een goedkoop liedboekje met veelal burgerliike
liedjes over de kermisvreugde, ca. r 83 5 . (I(onink-
lijke Bibliotheek, Den Haag)

'kermis meyJied.
Stem: Marsch van Marlbourg
Al die nu 't hertje leyd in 't bont
die zinge heysa, hey
hy springe lustig in het rond
'tisx¡nMIS IN DE MEY.

I(om wenschen wy van deur tot deur,
dat daer geen onheyl ooit gebeur:

datzy,datzyrdatzy
steeds even jong en bly
by wyn, by zang,by snaren

nog leven hondert jaren,

zo lugtig, klugtig, heysa, hey

als wy zyn in de mey'.r2

32 ,/ MARTINE DE BRUIN

Apollo op zijn wagen deelt liedjes uit aan de
jeugd. (Apollo's kermis-gift, ca. 17 45)

Dergelijke boekjes staan in een langere tradi-
tie van giftboeken, die de verliefde jongeling

aanzljn 'joffer'gaf als een liefdesaanzoek.r3

Er waren dus meer mogelijktreden tot het
geven van een betekenisvol presentje dan de

kermiskoek. De boeken zijn gevuld met zeer

beschaafde (liefdes)liedjes, waarin klassieke

verwijzingen en godennamen over elkaar

heen buitelen en waar zelfs het zinnelijk
genot schalks 'geleerd' omschreven wordt:

'wy wenschen dat gy altyd meugt
met onverflauwden lust
genieten Turkse hemelvreugt,
als gij uw liefien kust'.14

t . Het standaardwerk voor de Neder-
hndse situatie is: F.I(.H. I(ossmann,
I)¿ Nederlandsche straarzanger en zijn
liederen in ztroeger eeuwen.Pattia z6
(Amsterdam r 94r). Voor de Vlaamse
situatie, zie: Stefaan Top,'Eeklo
t 9o3', in: Louis Peter Grijp (red.),
IÌctz muziehgeschiedenis der Nederlan-
rlcn (Amsterdam zooz) 6rr-6t6.

z. D.rWouters, Er is eenrnoord gebeurd.

.Liederen uit de oude doos r (Utrecht

[t942]) r6.

3 . Vragenlijst Vk. o63 . Zie hierover:
Anne Houk de Jong,'Voor wie wil
lìoren een nieuw lied... Liedbladeren
r,rit de Collectie\ùTouters',in: Respons r
(r996) z9-35.

4. Over de contrafactuur: L.P. Griip,
Hct Nederlandse lied in de Gouden

Ii¿uw. Het mechanisme aan de contra-

.litctr.rur.Pttblikaties van het PJ. Meer-
Lcns-instituut r5 (Amsterdam r99r).

5, Een prachtige beschrijving staat
in: Ernest Claes,DeWitte (Amster-

clstm/I(apellen r 992; oorspr. uitg.
r 9zo) hoofdstuk r3 .

6. Er bestaan diverse edities van
licdjes op liedbladen, bijvoorbeeld:
Woutersr.Er zs een moord gebeurd en de

JJ / Honnse! rrs¡r¡! xnex¡lrNc!

andere boeken in de reeks'Liederen
uit de oude doos';Jaap van de Merwe,
Groot geilllustreerd heukenmeidenzang-
b oek. Oude liedj es, oerzameld, geordend

en ingeleid door ... (Utrecht/Antwer-
penry76);Tjaard de Haan (red.),
Huilen op de hermis,inhoudende hon-
derd en tíjf 'straatmadelieven' bijeen-

aergaard en waar nuttig of nodig aatz

toelichtingen aoorzien (Den Haag
r 968).
7.Zie:Louis Peter Grijp, Van Hade-

wijch tot Hazes (oratie; Utrecht zooz).
8. Zie: Marie van Dijk,'Sporen van

een beschavingsoffensief. De "stich-
telijke toon" in het profane Neder-
landse lied van de achttiende en
negentiende eeuw', ìn: Volkskundig
Bulletin t9 (r 993) nr. z, r8z-zo7 .

9. Zie voor de term'volkslied':
].L.M.Vos,'De spiegel tan de aolhsziel'.
Volhsliedb egrip en cuhuurpolitieh enga-
gement in het bijzonder in het socialisti-
sche en hatholiehe jeugdidealisme tijdens

het Interbellum (2.p. tggl).
r o. Ch. Cocheret, Openb are aerma-

kelijhheden. Een Rotterdams tij dsbeeld

1875-1925 (Rotterdam r 95 5) 75 .

r t. Bron : www.¡otterdammers.nl/

evenementen/ke¡mis,htm.
tz. Apollo's hermis-gift, dl. z, r.
13.Zie over deze traditie: E.I(.

Grootes,'Het jeugdige publiek van
de "nieuwe liedboeken" in her eersre

kwart van de zeventiende eeuw', in:
rü van den Berg en J. Stouten (red.),
Het woord aan de lezet. Zeven literatuur-
historís c he a erk enningen (Groningen
1987) 7z-88.

r4. Zie: noot rz.
15. In zooz is in de l(oninklijke

Bibliotheek (<n) het project Straar-
liederen gestart, waarbij enkele grote
collecties liedbladen van de rn en het
Meertens Instituut worden ontsloten
en gescand ten behoeve van een
internetpresentatie die eind zoo3
toegankelijk moet zijn.

r 6. Zo bezingt André Hazes op de
cd Mama (Polymedia 558 579-z
(r998; re uirg. 1977) vele kermis-
attracties in het nummer'Met de
kinderen naar de kermis'.

r7. Bijvoorbeeld in mei zoor in
Amersfoort, tijdens het festival
'Sma¡t in 't hart'.
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