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VOORWOORD 

Dit boekje verschijnt ter gelegenheid van de viering van de start van de bouw 
van Het Muziekgebouw en het BIMHUIS op 2 september 2002. Het slaan van 

een eerste paal is altijd een feestelijk moment en mijn plan was dit te vieren door 
op 2 september tijdens het heien onverwachts een paal in tegengestelde richting 
uit de grond te laten komen. Op die paal zou dan de volgende tekst komen te staan: 

Gemeente Amsterdam bedankt! Namens componisten, musici én publiek! 

Toen ik mij in de technische kant van dit plan verdiepte, rezen echter vooral proble
men omhoog. Bij het zoeken naar mogelijke oplossingen in de schaarse hoeveel
heid boekjes over het heien bleef mij iets bij: er bestaan heiliederen en sommige 
vindt 'men' om de een of andere reden niet geschikt voor publicatie! 

Aldus begon een zoektocht. Eerst heb ik de musicoloog Emile Wennekes geraad
pleegd, omdat hij in zijn boek over het Paleis voor Volksvlijt schreef over een heilied. 
Vervolgens kwamen wij als vanzelfsprekend in contact met Louis Peter Grijp, als 
musicoloog werkzaam aan het Meertens Instituut. We besloten er met gezamen
lijke inspanningen een boekje over te maken. Heiliederen zijn bij uitstek een feno
meen dat door de muziekpraktijk in de openbaarheid gebracht mag worden. De 
waarschuwing dat sommige liederen 'niet-voor-de-poes' zijn, mag daarbij het 
feestelijk lees- en luisterplezier niet in de weg staan. 

Dit boekje is tot stand gekomen dankzij volledige sponsoring. Mijn oprechte dank 
gaat uit naar hoofdsponsor BAM Nelissen Van Egteren bv voor hun bijdrage. Daar
naast ontvingen wij financiële bijdragen van Vroom Funderingstechniek bv, 
Adviesbureau Peutz en Associes, ULe Groep bv, Royal Haskoning, het Gemeentelijk 
Grondbedrijf én ABT Adviesbureau voor Bouwtechniek bv. 

Rest mij u veel plezier te wensen met dit gedeelte - tot nu toe - verborgen cultuur
geschiedenis, 

Jan Wolf!, 

Algemeen directeur, Muziekcentrum De IJsbreker 
en, bij leven en welzijn În 2004, Het Muziekgebouw 
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DAAR GAAT IE DAN 
Inleiding EMllE WENNEKES 

A msterdam is een stad vol ritme, vol percussieve geluiden. De hoofdstad, zou je 

kunnen zeggen, bestaat zelfs bij de gratie van de regelmatige puls die het pre
ludium vormt van ieder bouwproject. Het heien, het geknal van lange palen die 
verticaal in de drassige bodem worden gebeukt, begeleidt nu al sinds zo'n achthon

derd jaar of langer met zijn regelmatige cadans het uitdijen van de stad. 

Want slap en drassig is de Amsterdamse bodem. Dat besefte men al vóór 
1300. De vissers van weleer moeten er een zware dobber aan hebben gehad zich te 
vestigen aan het Y. De gemeenschap zocht haar onderkomen op houten kruiselings 

gelegde vlonders, waar op de plek waar de muren moesten komen houten paaltjes 

in grond werden geslagen. Slieten noemden men die. 
Allengs werden de verticale palen langer, de heiblokken zwaarder. Efficiënter 

was het daarom de handhei als een valblok te gebruiken en hem aan een heistel
ling met een katrolconstructie te hangen. Werklieden trokken daarbij het heiblok 
omhoog en lieten het daarna plotsklaps naar beneden denderen. Voorwaarde voor 

dit heisysteem was dat het trekken en loslaten gelijk en gelijkmatig gebeurde. Het 
moest worden gecoördineerd. Heien is wat dat betreft net musiceren, ook daar is 

veelal een dirigent voor nodig, ook daar moet iedereen eenzelfde cadans voelen. De 

heibaas, de dirigent van het heien, zong daarom van oudsher liedjes met een een
voudige ritmische puls, zoals het bekende: 

Eén, twee, drie haal op die hei 

Daar gaat ie dan, het mag van mij 

Even hard trekken met zijn allen 

Laat nu het heiblok maar vallen. 

Op dit moment isjaren gewacht 
Die paal moet er in, al wordt het nacht. 
Daar gaat ie weer, mensen haal op 

51a die paal maar op zijn kop. 

Goed zo mannen aan de reep 
Die paal zakt alweer een streep. 

Toen we begonnen had niemand gedacht 

Dat dit vandaag van ons werd verwacht. 

En zo ging het verder, regel na regel. De strekking van dit lied is bepaald decent, 
maar het onbehouwen manvolk wilde zodoende wel naar andersoortige teksten 
luisteren. Het heilied kent ook een scabreuze dimensie, die echter maar zelden wer

kelijk in de openbaarheid kwam. 

Uitbreiding 

van de Rozen

gracht rond 

1875, 

Amsterdam 
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Dit boekje handelt over heiliedjes, gezangen die gaandeweg als gevolg van de 
opkomst van het machinaal heien in onbruik zijn geraakt. De vergetelheid ligt 

op de loer. Dat zou te betreuren zijn, want zoals het heien in het bijzonder hoort 

bij Amsterdam - 'die groote stad, die is gebouwd op palen', zoals het volksrijmpje 
luidt -, zo hoort ook het heiliedje bij de hoofdstad. 

Al in 1936 bespeurde vakbondspionier Henri Polak een teloorgang van het 

métier van het heilied. 'Schrijver dezes', noteerde hij in het boek Amsterdam, die 
groote stad ... Een bijdrage tot de kennis van het Amsterdamsche volksleven in de xixe 
en xxe eeuw, 'heeft het in zijn jeugd tallooze malen gezien en gehoord, doch was te 

jong om te begrijpen, dat men zulke dingen moet opteekenen, omdat zij bestemd 

zijn "folklore" te worden. Hij heeft ook geen dezer liederen onthouden, behalve één 

regel: 

Hé,o hé, haal op die hei! 

Hij heeft velen tijdgenooten en ouderen gevraagd, Iilf zij zich de woorden dezer hei

liederen herinnerden, doch het resultaat was negatief'. 
Als Polak wat dieper had gespeurd, had hij waarschijnlijk nog wel het een en 

ander boven water kunnen halen, zoals dat gedaan is door de verzamelaars van de 
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collectie die nu door het Meertens Instituut wordt beheerd en waarvan voor dit 
boekje dankbaar gebruik is gemaakt. Feit is wel dat de echte 'zingers' van de heilie
deren in de loop van de twintigste eeuw inderdaad zijn uitgestorven. 

In dit boekje zijn veel van de nog traceerbare heiliedjes in een bloemlezing 
opgetekend. Sommige werden al eens gepubliceerd in Haal op die heil, een infor
matief boek over zo'n tweeduizend jaar heigeschiedenis van de hand van J.H. Krui
zinga. Andere komen uit de archieven van het Meertens Instituut (waaruit ook 
Kruizinga putte), weer andere zijn gevonden in boeken over soms ver verwijderde 
ondeIWerpen. De bijbehorende cd ten slotte geeft een klinkende illustratie van het 
heilied - in gezang en ooggetuigenverslag. 

Voorliggend boekje, waarvan de hoofdstuktitels alle zijn ontleend aan passages uit 
heiliedjes, gaat echter niet alleen over heiliedjes. Het gaat evenzeer over muziek-

Vooraanzicht 

Felix Meritis, 

Amsterdam 

I 
I 

I 
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gebouwen, in het bijzonder over de toonaangevende concertzalen in de hoofdstad. 
Sommige zijn verdwenen, zoals het Paleis voor Volksvlijt en de Parkzaal. Andere 
bestaan nog, zoals Felix Meritis en het Concert;gebouw. De jongste loot moet op dit 
moment zelfs nog verrijzen: Het Muziekgebouw. Ter gelegenheid van de feestelijke 
start van de bouw hiervan, aan dezelfde IJ~oevers waar de vissersgemeenschap zich 
zo lang geleden vestigde, verschijnt dit boekje. 

Amsterdam is zoals bekend een stad met een ongekend dynamisch muziekle
ven. Met de regelmatige cadans van telkens zo'n honderd jaar wordt in de hoofd
stad een nieuw, maar voor zijn tijd markant gebouw voor de dan vigerende, domi
nante muziekstrorning neergezet. Van Felix Meritis - opgericht in de hoogtijdagen 
van het genootschappelijk georganiseerde muziekleven - gaat het zodoende, via het 
Concertgebouwen zijn wereldvermaarde symfonieorkest, naar het huidige 
Muziekgebouw, dat vanaf 2004 hét podium zal zijn voor de zo rijkgeschakeerde 
ensemblecultuur in ons land. Iedere tijd zijn eigen concertzaal. Ook dat verhaal 
wordt in deze publicatie verteld. 

Emile Wennekes, bijzonder hoogleraar Nederlandse muziek na 1600 aan de 
Universiteit Utrecht, nam de eerste twee hoofdstukken voor zijn rekening. Louis 
Peter Grijp, bijzond~r hoogleraar Nederlandse liedcultuur aan diezelfde universiteit 
en onderzoeker aan het Meertens Instituut, schreef het hoofdstuk over de orale 
tradities en rituelen rond het heien. Beiden zijn Nyla Aalders en Menno 
Tummers dank verschuldigd voor hun werk achter de schermen. 

En, natuurlijk Jan Wolff die met het prachtige idee kwam. 
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MANNEN 
AAN DE REEP 
Een kleine geschiedenis van het heien 

EMILE WENNEKES 

A lsof er een kras op een oude vinylplaat zit, zo springt mijn systematische ency
clopedie onverhoeds van 'heiden' naar 'Heifetz'. Een gevoel van teleurstelling 

kan ik nauwelijks onderdrukken. De commissie van wijze lieden die zich moet heb
ben gebogen over de inhoud van het imposante naslagwerk heeft - uiteraard of ten 
slotte - het heien geen lemma waardig gekeurd. Te technisch misschien zo'n onder
werp? Of, zoals dat tegenwoordig heet, te weinig sexy? Wie zal het zeggen? Dat laat 
onverlet dat er achter het heien een intrigerende wereld schuilgaat van gedurige 
stedelijke en bouwkundige vernieuwing, van romantiek, van een keihard arbei
dersbestaan, van liedjes - 'vieze liedjes' zelfs, over de hoerenwaardin die een meisje 
liet neuken of over het pruimpje van Kaatje. Maar daarover later meer. 

In het strijklicht van de avond toonden ze als gigantische galgen, scherp afge
tekend tegen een felrood gekleurde horizon. Weken, zelfs maanden stonden ze er. 
Slechts langzaam van plaats veranderend, voetje voor voetje als het ware. Symbool 
van de levendige choreografie rond de bouwput, tripodische voorbode van het vaak 
nog veel imposanter bouwwerk dat in de maanden nadien op de geheide funda
menten zou verrijzen. Neem de jaren 1646-47, toen er nabij de tien maanden nodig 
waren om alle 6363 palen te heien die de toren van de Nieuwe 'Kerk konden dragen, 
een toren die - saillant detail- nimmer werd gebouwd. 

Gezicht op de 

Dam, Hendrick 

van der Burgh, 

rond 1660. 

Amsterdams 

Historisch 

Museum 

Heiers rond 

1900 
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De startschoten van de bouw worden gegeven door de heimachine. Zeker in 
Amsterdam, met haar drassige bodem en hoge waterpeil. Het regelmatige gebeuk 
van het heiblok op de kop van een paal en het daadkrachtige antwoord van de bij
behorende echo is hèt geluid dat al eeuwen de groei en de uitleg van de stad bege

leidt. 
Voor wie het zien wil, zijn het tot de verbeelding sprekende installaties, de 

heistellingen. Met hier een glad been en daar een klossenbeen. Vijftien meter min
stens piekten ze boven de hoofden van de omstanders. Dan was er het nog langere 
derde of achterbeen, met in de verre hoogte een enorm katrol, rammelschijf heette 
zo'n gevaarte in vaktaal, die wiegend in de top hing teneinde de heireep, het trek
touw, soepel te geleiden. Lummelbout, rammelschijf, heireep, schei, voortui: de 
namen van de aloude hei-onderdelen hebben heden ten dage het patina van zeven
tiende-eeuwse scheepspoëzie. 

Opvallend is dat heistellingen op schilderijen en foto's maar zelden hoofdper
soon zijn. George Hendrik Breitner was met zijn geschilderde heitaferelen een van 
de weinigen die er de romantiek van inzagen. Meestal zijn hei-installaties op schil
derijen en tekeningen schijnbaar toevallige figuranten, vaak bruut uit het beeld 
gesneden ook nog. De interesse van de kunstenaars gold niet zozeer de romantiek 
van de hèier of het imponerende voorkomen van de installatie. Het was vooral de 
gelegenheid die in bevroren beelden vereeuwigd moest worden. Het inslaan van de 
eerste paal - vaak met slingers versierd en met los kruit knallend ingeslagen; het '; 
heien van de laatste paal, die vooraf met veel bombarie door de buurt werd rond
gedragen. Het waren en zijn nog altijd feestelijke en memorabele momenten, 
essentiële ijkpunten in een bouwproces. 

De dagelijkse,'harde werkelijkheid van de heiploegen uit vroeger dagen staat 
diametraal tegenover het heroïsche uiterlijk van de installaties. Het was lang en 
hard werken als heier, je stond tot Je knieën in de blubber, terwijl het gevaar je let-
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terlijk en voortdurend boven het hoofd hing. fIS Ochtends ging je vroeg van huis en 
soms keerde je pas zeven dagen later weerom; was je even in het hospitaal 
geweest.' Een geserreerde herinnering van een voormalige heier. 

OP WEKE GROND 

Het woord heien komt al in het middelnederlands voor. De heie was het heiblok; 
heia was een houten hamer. Het woord heien is een verre verwant van het Latijnse 
caedo, wat zoveel betekent als ik sla, vel, afhouwen dat - eerlijk is eerlijk - evengoed 
de vijand kon gelden. Dit caedo vertoont op zijn beurt weer verwantschap met het 
Oudindische khêdd, dat eveneens hamer betekent. In meer nabijgelegen taalgebie
den komt het heien als woord in verschillende etymologische varianten voor. In het 
Duits heet het heien (ein)rammen of pfählen. In het Engels heeft men het over dri
ving piles, of ta ram of ta sink piles; in Frankrijk noemen ze het enfoncer of eenvou
digweg baltre, in Italië palafiltare. 

De geschiedenis van het heien gaat gauw zo'n twee millennia terug. Veel con
creets is er echter niet bekend over het historische heien, ofschoon al vanaf de 
Romeinse tijd beschrijvingen opduiken over paalfunderingen onder bruggen en 
huizen. Zo moet bij de bouw van een brug over de Thames inhetjaar43 gebruik zijn 
gemaakt van eenvoudige heitechnieken. In middeleeuwse bronnen wordt slechts 
incidenteel VeIWeZeTI naar het heien. In De naturis rerurn (ca. 1200) schreef ene 
Alexander Neckam over het in de grond drijven van palen ter versteviging van de 
bouwfundamenten. Concrete afbeeldingen dateren pas van de late middeleeuwen. 

In Amsterdam wordt zoals bekend ook al tijden geheid. 'Zij zijn het!', dichtte 
C.S. Adarna van Scheltema in zijn 'wijsgerig leerdicht' Amsterdam (1904), 'zie! 
zij zijn 't de Amsterdamsche palen,! Waarop de stad haar gansche statie heeft 
gebouwd!/ Zij zijn 't en streven weer de hemel met zijn stralen/ En starren tege
moet! - zij zijn het die benauwd/ En stad en huis en have en 't ál hebben gedragen.' 

De paalwoningen van de vissers gemeenschap werden al genoemd; voorts 
zijn er aanwijzingen dat er voor zvyare gebouwen, met name ,kerken, in Amsterdam 
rond 1300 reeds structureel werd geheid om een steviger fundering te verkrijgen. 
Hoe het er bij de bouw aan toeging, is te lezen in een zeventiende-eeuws ooggetui
genverslag. 

De grondt in deze stat is zoo week en modderachtig dat niet alleen de Kerkken en 
zware Gebouwen, maar alle H1i.yzen op palen of groote masten gezet worden. [".l De 
Burgermeesters met groote voorzichtigheydt hebben de Rooy-meesters gestelt, die op 
alle Gebouwen toezicht hebben, en niemandt mag iets timmeren of hij moet deze 
Rooy-meesters halen [. . .]. 

Dus gaat het toe met 't bouwen der Huyzen of Kerkken en Torens; de gront of 
gronden eerst zoo groot als men de Gebouwen wil hebben afgesteken zijnde, begint 
men te graven in 't vierkant daa 't gebouw zal staan, omtrent de seven acht voeten 
diep, totdat men onder water komt; het water met kracht uyt gepompt; men overleyt 
hoe veel masten daar in moeten. 
Dë masten al te voren gereet gemaakt, stelt men de Hey, daar een blok aan is dat 
omtrent duyzent of ook wel twaalf hondert pont zwaar is, en nu van vijftig of zestig 
mannen getrokken. 

Handheiers 

werken in 

1648 aan de 

bouw van het 

Paleis op de 

Dam. Naar een 

gravure van 

J. lamsvelt 
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De persoon die dit tafereel documenteerde, beschreefverder de aanzienlijke lengte 
en de dikte van de 'masten' of heipalen, en dat er wel 'twee of drie uuren geheyt' 
werd op één paal. Soms ook duurde het heien van een paal slechts een uurtje, maar 
dat betrof dan wel palen 'die wat lichter zijn en daar de gront heel week is; deze 
masten worden door 't moras tot op het zandt geheyt'. Doorgaans, zo besluit de 
auteur, bevinden zich onder een Amsterdams huis een honderdtal palen, al 'zijnder 
wel daar vijf, zes en zeven hondert onder een groot Huys'. 

1'.') ;;)t:,t;'t l 
IJr:.'/I. I' 0,-,>,:,"(" 

. ·bÓi!twDn ,'. te IJmI,t ,'e.: rdt.~m. " ' _ ,\!" ' "0 , 

D ~~ytA-nii\~hî~tris,'~o~ra~~lge"G1-onrl' 
met toelaat 9:mop~~bouw:en, zo moe

ten dus eermeni\iiêgi1'l:t',t~l?ol.lwen ,eedl: 
veele(P~alCn tot Forid{irilentvall'tf~!5oow 
Ingeheit- worqef\, 'Hiero.in'ndemtHui~ms 
de Stad niet,ionderredeti, eenavercçhts 
Maften\~()ud .. ' ErÎ'den gröorenPtinaellaal> 
zich des,weg~n dus hooren: . 

,Keer om de Stadt., z,'is bofc/J van ondér, engc G

_ 

. bouwt· , . . 
l Op boomen, onlangs noch ge/Jaelt in 't NoordJche~ 
, 'woudt. I. 

i 
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Het record aantal palen is te vinden onder het Paleis op de Dam, voorheen het stad
huis. Hiervoor was een lucullische hoeveelheid van 13.659 heipalen nodig; zo'n 
500.000 keer werd het heiblok daartoe opgetrokken. Met het heien van de stad
huisfundering werd op 20 januari 1648 een begin gemaakt, ten tijde dus van d'e 
finale onderhandelingen die weldra tot de Vrede van Munster zouden leiden. Pas 
zo'n tien maanden later kon de eerste steen worden gelegd. Deze wetenschap geeft 
weer een heel andere kijk op Constantijn Huygens' lofdicht: 'Doorluchte stichteren 
van 's werelts achtste wonder,! Van sooveel steens omhoog, op sooveel houts van 
onder'. 

De hoeveelheid heipalen was vroeger van doorslaggevend belang voor de sta
biliteit van de fundering. Door betere technieken en bijvoorbeeld het gebruik van 
langere palen met zwaardere koppen kon men gaandeweg met minder palen toe. 
Waar in de zeventiende eeuw voor de bouw van het Paleis op de Dam nog een klei
ne vijftienduizend palen nodig waren, kon men voor het Paleis voor Volksvlijt ruim 
twee eeuwen later met een bescheiden tweeduizend palen toe. Dat laatstgenoem
de paleis was met zijn constructie van gietijzer en glas misschien niet zo zwaar als 
zijn evenknie op de Dam, maar het was wel aanzienlijk groter. 

Het heien van het Paleis op de Dam is uiterst secuur gebeurd; een bodem
onderzoek toonde in het begin van de twintigste eeuw aan dat de palen nog in uit
stekende conditie waren en alle nog bijzonder 'zuiver gesteld'. Dat is beslist niet het 
geval bij alle gebouwen in Amsterdam. Op het heien was het namelijk eenvoudig 
bezuinigen. Palen van beuken en berken hebben de tand des tijds aanzienlijk min
der goed doorstaan dan bijvoorbeeld de palen van elzen- en wilgenhout. Bij houten 
funderingen ligt de verrotting onophoudelijk op de loer. Als het grondwaterpeil 
zakt, slaat het onheil toe. 

Daar heeft ook het Concertgebouw mee te kampen gehad. Al rond de voor
laatste eeuwwisseling begon het gebouw, dat in 1888 zijn deuren opende, te ver
zakken. Een kleine honderd jaar later werd geconstateerd dat door de vele verande
ringen - zoals het plaatsen van een betonnen vloer en tussenverdiepingen - niet 
alleen het gewicht op de palen fors was toegenomen, maar dat ook de aanleg van 
de Afsluitdijk vergaande gevolgen had voor de fundering. De grondwaterstand 
schommelde hierdoor namelijk hevig. De heipalen zelf bleken weliswaar nog in 
goede staat te verkeren, maar de kespen (de houten platen die tussen de funde
ringsstroken en de palen werden geplaatst) waren aan het vergaan. Dat kwam 
doordat door de tijdelijke verlaging van het grondwaterpeil het hout aan het dro
gen was geslagen. Toen dat vervolgens toch weer vochtig werd, bleek vervari-ging 
onafwendbaar. 

VAN HANDHEI TOT DIESELHAMER 

Zoals vrijwel ieder onderdeel van het bouwproces kent ook de geschiedenis van het 
heien een dynamische ontwikkeling die op onderdelen tal van technische innova
ties te zien geeft. De primitiefste vorm was de handhei. Met een handhei kon je met 
twee of vier personen eenvoudig een serie kleine paaltjes inslaan. De handheien 
waren zo'n halve meter lang en gemaakt van bijvoorbeeld iepenhout. Ze hadden 
handvatten en aan de onder- en de bovenzijde een stalen band om het splijten 
tegen te gaan. Het gevaarte woog maximaal zo'n vijftig kilo. Ook langere palen kon-

13 

den hiermee wel de grond in worden gedreven; voorwaarde was dan wel dat de 
heiers op een hoog plateau klommen dat om de heipaal was bevestigd. Vanuit die 
positie konden de heiers de paal steeds verder inslaan en zakten zij met paal en al 
naar beneden. 

Als je de handhei ophangt aan een katrol en gebruikt als valblok beland je in 
de techniek van de trekhei. Het heiblok kon daarmee worden verzwaard tot zo'n 
honderdvijftig kilogram en moest zodoende door meerdere personen, vaak tiental
len, omhoog worden getrokken. Het blok werd bevestigd aan een trektouw, een 
reep, die over een katrol liep. Aan het andere uiteinde mondde de reep uit in een 
grote hoeveelheid losse snaren of luittouwen, voor iedere heier één. Op commando 
werd het blok synchroon omhooggetrokken en weer losgelaten; het heiblok zelf 
bewoog bij grotere stellingen op en neer tussen twee leipalen. Bij kleinere heistel
lingen, die bijvoorbeeld voor het maken van bruggen op een boot waren bevestigd, 
gebeurde het niet zelden dat één persoon de heipaal omarmde en hem zodoende 
rechthield; een handvol nabij staande collega's had letterlijk de touwtjes in handen. 

Trekhei

stelling 

uit de 

18e eeuw 

Volgens de overlevering waren het potige kerels die zich verdrongen rond de klu
wen aan losse touwen. Ieder pakte een uiteinde en deed een stap achterwaarts. Zo 
ontstond een driehoek van tientallen koorden. Dan,pp teken van de heibaas, zetten 
de mannen zich schrap. De baas telde af, 'Een, twee, drie', en in een ruk schoot het 
heiblok omhoog, om even later als een guillotinemes neer te suizen en met een 
doffe klap op de kop van de houten paal te belanden. Schmierende heiers konden 
daarbij eenvoudig worden ontmaskerd. Het trektouw van de verdachte werd dan 
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's ochtends op een haar na doorgesneden. Als het touw aan het eind van de dag nog 
niet was stukgetrokken, betekende dat het onverbiddelijke congé voor de degene 
die, zoals dat heetle, 'een beestje op de rug' had. 

Hollandse 

Heistelling, uit: 

R. Jellema, 

Gereedschap

pen, steigers en 

werktuigen in 

het bouwvak, 

1964 

'Iè 

Tientallen trek-of handheiers - tot soms wel zestig man toe - waren op deze manier 
nodig bij één hei-installatie. De hoeveelheid heiers bijvoorbeeld die op de gravur.e 
van het heien voor het Paleis op de Dam is afgebeeld, is eenvoudigweg niet te tel
len. Met deze arbeidsintensieve wijze van heien 'werkt men met grote kosten en 
worden de arbeiders vlug vermoeid', zo debiteerde B. Lorini al in 1597 in zijn boek 
Delle fortificatione (ook fortificaties moesten natuurlijk vakkundig geheid worden; 
daartoe werden soldaten gerekruteerd). 'Daarom', schreef de Italiaan, 'heb ik 
gedacht met eenzelfde stellage, maar met andere hefboomtransmissie en kracht 
voor het hijsen van het heiblok, de onkosten voor zo vele arbeiders te vermijden en 
daarbij eenzelfde resultaat of zelfs nog een betere te bekomen door de beweging en 
hefboomkracht van een vliegwiel, de verdeling van het gewicht door katrollen en 
de wijze van ophangen van het heiblok.' 

Onderste deel 

van een 

heiwerkstoom

machine met 

stookkachel, 

ca. 1915-1925 
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Voor deze 'kunsthei' waren minder arbeidskrachten nodig. De reep werd niet meer 
direct door de trekkracht van de heiers aangesproken, maar liep nu via een inge
nieus systeem van vliegwielen of windassen. Het heiblok kon daarmee hoger wor
den opgetrokken en nog zwaarder worden toegerust, zelfs tot duizend kilo giet
staal, hetgeen de efficiëntie van heien beslist ten goede kwam. 

Hoewel er al vroeg in verschillende landen met het kunstheien werd geëxpe
rimenteerd, is de zogenaamde Hollandse heistelling - de driebenige constructie 
met die curieuze onderdelen die aan het begin van dit hoofdstuk werd beschreven 
- een van de bekendste. Hiermee konden palen van tot wel twintig meter lengte in 
de grond worden gedreven. Een heiploeg hoefde hier slechts een handvol personen 
te tellen, wat onverlet laat dat in de orale overlevering ook regelmatig gerept wordt 
over ploegen van een twintigtal heiers of zelfs meer. 

Tot in de twintigste eeuw bleef de kunsthei in Nederland een vertrouwd 
beeld, hoewel aan het einde van de negentiende het stoomheiblok reeds zijn intre
de deed. Het valgewicht werd hiermee veilig en schoon via een zuiger in een cilin
der opgetrokken. In de twintigste eeuw volgden de dieselblokken, waarmee via 
explosies van dieselolie het valgewicht omhoog werd ge bracht. Weer later kwam er 
de dieselhamer, zelfs de 'dubbelwerkende dieselhamer', die liefst negentig slagen 
per minuut wist te realiseren. Tegenwoordig worden de palen ook wel de grond in 
gewerkt met hydraulische trilblokken. 

HET HEIPROCES 

De ritmische puls die de stedelijke vernieuwing begeleidt is gebleven, het echelon 
heiers is de laatste honderd jaar door alle technische innovatie echter gedecimeerd. 
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Met hun uitsterven is er veel kennis verloren gegaan over de concrete werkindeling 
en ook over het zingen van de heiliederen. Getuigenissen spreken elkaar soms 
tegen; wellicht bestonden er verschillende methoden en opvattingep., alsmede 
locale verschillen. Alle bronnen zijn het er echter over eens dat er traditioneel v~el
al in sequenties van meestal dertig slagen, zogenaamde 'tochten' of 'kalanders', 
werd geheid. Daarna werd de heiers een adempauze gegund. 

In het begin zakt de paal met spectaculaire snelheid, soms met vele decime
ters tegelijk. Daarna komt de klad in de daling. Dat was in het verleden het signaal 
voor een laatste tocht van - meestal- dertig slagen. Het heiblok werd hiertoe op een 
lagere hoogte ingesteld, de cadans opgevoerd. Was er ten slotte nauwelijks meer 
daling te bespeuren, dan werd de stabiliteit van de paal groot genoeg geacht. Bleef 
hij toch nog substantieel dalen dan kreeg de paal opnieuw een serie klappen te ver
duren. Om de laatste tocht ook echt de laatste te laten zijn, gebeurde het wel dat de 
heiers hier gewiekst op inspeelden door het heiblok subtiel af te remmen. Daardoor 
ging er veel slagkracht verloren en zakte de paal minder. 

Om het hele heiproces in goede banen te leiden, om het ophalen en loslaten 
van de reep gelijkmatig te laten gebeuren, werd er gezongen tijdens de arbeid. Het 
heilied verschilt in dat opzicht nauwelijks van het klassieke roeierslied, zoals dat al 
door Homeros in de Odyssee werd beschreven. Ook kan men denken aan de work 
songs van de slaven op de Amerikaanse katoenplukkerijen of de chain songs van de 
geketende gevangenen die werkten aan de spoorrails. De gelijkmatige cadans, daar 
was het in ieder geval Dm te doen. Over wie precies de liederen zong en hóe ze wer
den gezongen, daarover lopen de meningen uiteen. Volgens sommigen werden hei
liederen collectief gezongen. Meer gangbaar lijkt het echter dat de 'heibaas' ze uit
voerde. Dit was een gespecialiseerde zanger, vaak een oudere heier die een grote 
variëteit aan verzen kende en die deze naar believen inzette. Uit sommige bronnen 
valt op te maken dat er echte melodieën werden gezongen, andere suggereren dat 
de heiliederen ook wel reciterend werden voorgedragen. In het hoofdstuk Strijk en 
zet zal gedetailleerd op het zingen van de liederen worden ingegaan. 

Voorafgaand aan een tocht gaf de heibaas het al genoemde commando 'Een, 
twee, drie', waarna het eigenlijke heien begon. Aan het slot van een tocht riep of 
zong de baas 'strijk en zef, en luidde daarmee een kortstondige pauze in. De 
genoemde imperatieven verwijzen naar het heiblok. 'Strijk' wil zeggen 'laten zak
ken', zoals dat ook gebeurt bij een scheepszei!. 'Zet' wil zeggen dat het blok op de 
paal moet blijven rusten. 

BIJZONDERE PALEN 

Het heien van zowel de eerste als de laatste paal werd veelal als een memorabele 
gebeurtenis beschouwd en ging vaak met (speciale) feestzangen en jenever 
gepaard. De laatste paal werd door de buurt geparadeerd terwijl er liederen gezon
gen werden in de trant van 'En hij komt nooit weerom/ En al is t'hie schief en krom'. 
Daarna werd de paal niet zelden met luidruchtig geknal ingeslagen. De heiers kon
den daarbij assistentie krijgen van de omstanders. Zo is ook de ogenschijnlijk ron
kende passus uit een vers van Huygens heel praktisch te verklaren: 'Voor dat Stad
huis - of die Kerk - afvaar die Lange Jan! Heb ik de grondslag helpen leggen'. 

Bij het slaan van de eerste heipaal geven, als het even meezit, ook notabelen 

1 

Feestelijke 

eerste paal van 

het Paleis voor 

Volksvlijt op 

7 september 

1858 
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acte de présence. Voor het inslaan van de eerste paal van het Paleis voor Volksvlijt, 
op 7 september 1858, gaf bijvoorbeeld de prins van Oranje het startsein. De hei
installatie en de omgeving van het tegenwoordige Frederiksplein waren met oran
je vlaggen en wimpels versierd, en voor de autoriteiten was een speciale eretribune 
opgericht. Vijftig werklieden wier goed gedrag boven alle twijfel was verheven zon
gen daarop een speciaal heiliedje op bestaande wijs. 

Geen schoon er tijdstip voor 't begin 
Dan nu het Koninklijk gezin 
Een heuchliJk feest in Amsterdam 
Met pracht en luister vieren kwam. 
Dat treft eerst goed voor d'eersten paal! 
Nu is het alles nationaal! 

Onder het heien van de Paleis-fundering werd door de hoogwaardigheidsbekleders 
bovendien een sierlijk document getekend dat, verpakt in een loden koker, in de 
eerste funderingspaal werd geplaatst. 

Het handheien mag dan teloor zijn gegaan, het ritueel rondom de eerste paal 
is levend als vanouds. In 1982 werkte de symboolfunctie ervan nog als een rode lap 
op de reactionaire tegenstanders van de toekomstige 'Stopera'. Een groep jonge 
demonstranten had aan de vooravond doelbewust vernielingen aangericht in de 
bouwput van het Waterlooplein. Hijskranen waren met ijzeren staven bewerkt, 
graafapparaten met mokers onklaar gemaakt. 

Twintig jaar later gaat het er gemoedelijker aan toe. Het startsein van de 
bouw van het toekomstige Muziekgebouw aan de U-oever is anno 2002 aanleiding 
VOor een feestelijke bijeenkomst die kracht wordt bijgezet door een fanfare van zo'n 
honderd hoornisten van het Nederlands Hoorniste,n Genootschap waarvoor Louis 
Andriessen een gelegenheidscompositie schreef. ~ft in plaats van een mooi docu
ment te verpakken in de eerste paal of plotselinge bedanktekstjes uit een heipaal te 
voorschijn te laten komen, wordt de feestelijkheden nu extra luister bijgezet met... 
een boekje. 
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OP DIT MOMENT IS 
JAREN GEWACHT ------==---------= 
Over hoofdstedelijke muziekgebouwen EMILE WENNEKES 

M usiceren, dat deed je eeuwenlang gewoon thuis - vóór vrienden en mét 
vrienden en familie. Ook in de kerk werd gespeeld en ten paleize. Militaire 

regimenten deden het in de open lucht, doedelzakspelers in de kroeg. Aan speciale 
concertzalen werd amper gedacht. Muziek was van oudsher een dienende 'kunst', 
een diverterende kunstvorm die geliefd was om de tijd aangenaam te passeren. Zij 
werd ingezet ter opsmuk van feestelijke gebeurtenissen aan hoven en in steden, 
zowel als bij universitaire en kerkelijke festiviteiten. 

De muziekcultuur in de achttiende eeuw is er primair één van de Europese 
vorstenhoven, maar de Nederlanden kenden, in vergelijking met bijvoorbeeld Ita
lië, Frankrijk of de Duitse keurvorstelijke hoven, nauwelijks een muzikale hofcul
tuur van enig belang. Internationaal georiënteerd was deze echter wel. De rond
trekkende virtuozen die het stadhouderlijk hof van Willem V aandeden, speelden 
evengoed in Londen en Parijs. 'Italiaanse en Duitse virtuozen die naar Londen wil
len, pleisteren gewoonlijk in Den Haag om hier met het geven van concerten 
genoeg geld te verdienen om hun reiskosten te recupereren', schreef de Engelse doc
tor musicae Charles Burney in 1772 na zijn bezoek aan ons land. 

Het stadhouderlijk kapelmeesterschap was in de tweede helft van de acht
tiende eeuw verreweg de belangrijkste muzikale functie die een beroepsmusicus in 
de Republiek der Verenigde Nederlanden kon bekleden. Het organistschap aan een 
grote kerk volgde op de voet. Organisten, maar ook de beiermeesters - niet zelden 
een personele unie - maakten de kerk tot een muzikaal centrum. Wanneer de kerk 
geen dienst deed als plaats voor godsdienstoefening werd zij opengesteld als open
bare wandelplaats voor de burgerij waar enkele malen per week werd geconcer
teerd. De klokkenisten zouden vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw 
dagelijks het carillon gaan bespelen. 

Dat was mede het gevolg van de revolutionaire verbeteringen die warep inge
voerd door de Lotharingse ge broeders François en Pierre Hemony, die zich 
omstreeks 1640 in ons land vestigden. Zij slaagden er in de klokken van de beiaard 
harmonieus op elkaar af te stemmen, waardoor de kerktorens reusachtige muziek
instrumenten werden met tonnenzware basklokken, baritons, tenoren, alten en 
sopranen, die hoog in de toren tot klinken kwamen en tot ver in de omtrek waren 
te horen. Vondels verzen leggen getuigenis af van het grote belang dat al in de 
zeventiende eeuw aan beiaard en beiaardier werd toegekend: 'Ik verhef myn' toon 
in 't zingen/ Aen den Aemstel en het Y'/ Op den geest van Hemony./ d'Eeuwige eer 
van Loteringen'. 

Muziek werd gedurende eeuwen enthousiast beoefend door welgestelde 
dilettanten. Tot de taken van een organist behoorde niet zelden het begeleidende 
basso continuo spelen bij een stedelijke muziekcolleges van liefhebbers uit de bete-

,. 
re kringen. In zo'n 'collegium musicum' waarborgden vrij gevestigde muziek
meesters, in het bijzonder zangers en strijkers, het niveau van het musiceren, daar
in bijgestaan door beroepsmusici die fungeerden als 'phonascus' of 'kapellemees
ter'. Deze waren aangesteld 'teneynde het spelen ins goede orde toe gae'. Vanaf het 
einde van de zestiende eeuw ontstonden in verschillende steden zulke besloten 
genootschappen van heren uit de betere milieus om samen te musiceren (Arnhem 
1591, Amsterdam 1S97, Deventer 1623, Utrecht 1631, Nijmegen 1632). Het aantal 
muziekcolleges was evenwel te klein om de muzikale infrastructuur landelijk een 
doorslaggevende impuls te kunnen geven. Vaak hielden zij slechts korte tijd stand, 
terwijl de activiteiten tot in de achttiende eeuw grotendeels besloten waren. 

In de collegia gold een eerbiedige aandacht voor de musiceerpraktijk: 'Die 
eenigh kraekeel aanvangt, hetzy met schelden, ofte andersints, sal tot boete geven 
vier schellingen, en komende handgemeen te worden, aght schellingen'. Stads
besturen ondersteunden de collegia welwillend omdat met de in het ensemblespel 
getrainde leden goede sier kon worden gemaakt bij de stedelijke feestelijkheden. 
Rond 1600 leidde bijvoorbeeld niemand minder dan Jan Pieterszoon Sweelinck een 
privaat muziekcollege in de hoofdstad. 

Het gebeurde wel dat trompetters en paukenisten werden geleend van de 
Kunstbeschou- cavalerie van het stedelijk garnizoen. Daarmee werd, zij het nog zeer bescheiden en 
wing in het op stedelijk niveau, een infrastructureel fundament gevormd voor de nieuwe sym-
Paleis op de fonische orkestpraktijk zoals die zich in de achttiende en negentiende eeuw zou 
Dam, manifesteren. Het collegium musicum kreeg eigen ruimtes van de stedelijke over-
P. Barbiers, heid en groeide gaandeweg uit tot een orkest van liefhebbers en beroepsmusici; de 
1808 orkestdirecteur of dirigent werd de wettige erfgenaam van de phonascus. 

? 
.V 
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Concertzalen houden de gemoederen eigenlijk pas bezig vanaf het midden van de 
achttiende eeuw. Oxford claimt de oudste concertzaal ter wereld te bezitten, de 
Oxford Musk Room, die dateert van 1748. Het fameuze Gewandhaus in Leipzig
een inspiratiebron voor het latere Concertgebouw in Amsterdam - dateert yan 
1781. Toen in 1788 in Amsterdam de concertzaal van Felix Meritis werd geopend, 

liep Nederland in internationaal perspectief dus redelijk goed in de pas. 

FELIX MERITIS 

Er was een klokkenmaker nodig om het Nederlandse muziekleven bij de tijd te krij
gen. We schrijven het jaar 1777, als de Amsterdamse uurwerkmaker Willem Writs 
- die wel genoemd werd 'een voortreffelijk burger en groot werktuigkundige' - de 
basis legt voor een genootschap van kunst- en wetenschapslievende Amsterdam
mers. 'Pelix Meritis' werd het genootschap gedoopt, 'gelukkig door verdiensten'. In 
het streven naar kennisverbreding en het stimuleren van de kunsten past dit initi
atief geheel in het Verlichtingsdenken van die tijd. Het was de Rede die zorg droeg 
voor individuele vrijheid en geluk, voor welvaart, en daarmee onlosmakelijk ver
bonden: welzijn. 

Naast de 'departementen' koophandel, natuur- en tekenkunde, droeg Felix 
Meritis tevens de letterkunde en met name de muziek een warm hart toe. Het ver
wondert dan ook niet dat hier het initiatief werd genomen tot het bouwen van 
Nederlands oudste concertzaal die 'opzettelijk en alleen voor de Muzijk' was ver
vaardigd. In 1788 betrok men daartoe het nog altijd bestaande gebouw aan de Kei
zersgracht. Het werd ontworpen door architect lacob Otten Husly, directeur van de 
hoofdstedelijke Tekenacademie. Zijn ontwerp bevatte een eironde zaal met een 
podium voor zo'n kleine honderd zangers en spelers. De zaal bood plaats aan enke
le honderden belangstellenden. Deze konden zich neervleien op met blauw fluweel 
beklede zitbanken. 
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Het karakteristieke gebouw met zijn vier Corinthische halfzuilen werd in oktober 
dat jaar met redevoeringen en muziek feestelijk in gebruik genomen. Professor Jan 
Hendrik van Swinden hield die dagen voor een aandachtig gehoor van vierhonderd 
dames een voordracht over de invloed van de beschaving van de man op het geluk 
der vrouwen. Hij vroeg zich daarbij af in hoeverre 'de beoefening van kunsten en 
wetenschappen voor de schoone sekse niet alleen een sieraad, maar ook eene bron 
van huiselijk genoegen en waar geluk' zou kunnen betekenen. 

Bij de opening werd er - uiteraard - ook in hooggestemde rijmelarij op los 
gezongen: 'Gelijk een rots niet wordt verwrikt! door 't klotsen van de baren/ en als 
de donder 't al verschrikt/ door sidd'ren van gevaren/ [ .. .]J zó vast sta ook deze Maat
schappij/ voor nijd en dwinglandij.' De muziek van deze feestcantate was van de 
hand van de eerste orkestmeester van Felix, loseph Schmitt, een cisterciënzer mon
nik uit het Duitse Eberbach die in het kielzog van een wijntransport was afgezakt 
naar Amsterdam. Er moest kortom een Duitser aan te pas komen om 's lands lei
dende concertzaal een internationaal cachet te verlenen. 

Het zijn de buitenstaanders, beter nog de buitenlanders, die ons ook ten aan
zien van de muziekpraktijk de meest sardonische spiegels voorhouden. Neem de 
Franse kunsthistoricus Henri Havard, die ons land omstreeks 1876 bezocht en hier
van uitgebeid verslag deed in zijn boek Amsterdam et Venise. Tot de culture instel
lingen die hij in Amsterdam bezocht, behoorde ook de maatschappij Felix Meritis. 

'In dat heiligdom, voor gewone stervelingen niet toegankelijk, kwam men 
's winters bijeen om naar gewichtige concerten te luisteren', schreef Havard. 'De 
heren zijn gekleed "en politiques", dat wil zeggen dat ze in het zwart zijn gestoken, 
de dames dragen baljurken, sommigen met blote schouders, De stemming beant
woordt geheel aan de temperatuur in de zaal: het is er ijskoud. De dames kunnen 
hun mantels ofbontjasjes niet uittrekken. Als buitenstaander krijg je niet de indruk 
dat men voor zijn plezier uit is: er hangt een wolk van convenance en gereserveerd
heid in de zaal: men begroet elkaar, met een handdruk, men lispelt en fluistert'. 

Felix Meritis was inderdaad een deftig en besloten genootschap. De toegang 
was voorbehouden aan een geballoteerd publiek Goden werden pas in de tweede 
helft van de negentiende eeuw gedoogd), dat veel contributie betaalde. De concer
ten - twintig per jaar - werden hoog aangeschreven. Felix Meritis werd daardoor de 
meest toonaangevende concertzaal van ons land. Zelfs de opeenvolgende koningen 
Willem I, II en 111 lieten er zich met regelmaat signaleren; beroemdheden als Johan
nes Brahms en Robert en Clara Schumann traden er op. 

Het orkest van Felix bestond uit zowel dilettanten, 'liefhe b bers', als professio
neel geschoolde musici, de zogenaamde 'meesters'. Het gezelschap markeert het 
hoogtepunt van het musiceren in genootschappelijk verband. Hoe verdienstelijk 
dit orkest ook geweest moge zijn - na Schmitt waren onder anderen Bartholomeus 
Ruloffs, Johannes Bemardus van Bree en Johannes Verhulst er orkestmeester -, het 
kon uiteindelijk niet verhelen dat de behoefte aan een kwalitatief betere orkestver
eniging bleef bestaan. Professionele musici uit het orkest van Felix richtten daarom 
in 1796 Eruditio Musica op, huurden de Hoogduitsche Schouwburg af en gaven er 
iedere zondag concerten. V 

In de loop van de negentiende eeuw zouden steeds meer beroepsorkesten in 
een niet-genootschappelijk kader worden geëxploiteerd. Om bij Amsterdam te blij
ven: in 1849 volgde het orkest van de Parkzaal in het huidige Wertheimpark, in 
1865 het orkest van het voormalige Paleis voor Volksvlijt aan het Frederiksplein. De 
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~X] Dwarsdoor-

meest getalenteerde musici uit deze orkesten zouden ten slotte een plaats verwer
ven in het Concertgebouworkest. 

Toen het Concertgebouw eenmaal in gebruik was genomen, nam de belang
stelling voor Felix zienderogen af. In 1889 zag het genootschap daarom geen ande
re keus dan zichzelf op te heffen. Het pand werd verkocht aan een stoomgedreven 
drukkerij. Na de Tweede Wereldoorlog koos de CPN domicilie aan de Keizersgracht 
324. Weer later, in 1981, kreeg het gebouw als Shaffy Theater opnieuw een podi
umkunstige bestemming. Sinds ruim tien jaar is ook de aloude naam Felix Meritis 
weer in ere hersteld. Als concertzaal telt zij echter amper meer mee. 

snede het 

Concertgebouw, 

Amsterdam 

Cultureel 

vertier in het 

Paleis voor 

Volksvlijt 
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HET CONCERTGEBOUW 

Het was ergens in 1882, dat talrijke Amsterdammers een rondschrijfbrief ontvin
gen. 'Deze circulaire is inzonderheid gericht tot de ware vrienden der muziek', stond 
er. En daarmee bedoelde men personen 'voor wie kunst niet enkel een verstrooiing, 
een uitspanning is, maar een middel tot verheffing en veredeling.' Het was met 
name een stoot onder de gordel van de abonnementhouders van de concerten in 
het Paleis voor Volksvlijt die akoestisch en kwalitatief uiteindelijk weinig bevredi
gend waren. 'Bierconcerten', werden ze door een kritische geest later zelfs 
genoemd. De Parkzaal had haar deuren op dat moment al gesloten. 

'Nu de Parkzaal niet meer bestaat [moet er] een nieuw muziekgebouw te 
Amsterdam tot stand [ ... ] komen', ging het schrijven verder. 'Het Paleis voor Volks
vlijt moge voor de uitvoering van enkele koorwerken niet ondoelmatig zijn, het is 
ongeschikt voor uitvoeringen, waarbij de solisten een hoofdrol vervullen en waar
bij op fijne nuanceringen moet worden gelet. Een Halleluja van Händel komt er 
misschien tot zijn recht, maar wie zou er een Paradies und Peri [oratorium van 
Schumann - EW] ten gehoore willen brengen? Het gebouw is te groot. En wat de 
andere lokalen betreft, zij lijden aan het tegenovergestelde euvel: zij zijn, althans 
voor koor- en instrumentaalwerken, te klein.' 

Het pamflet betekende een opmaat tot het Concertgebouw. Er kwam een 
prijsvraagprogramma waarin met zoveel woorden de ronde zaal van Felix Meritis 
model stond, zij het voor de Grote Zaal. Uiteindelijk zou in het ontwerp van archi
tect AdolfLeonard van Gendt niet de Grote, maar juist de Kleine Zaal worden gemo
delleerd naar die van Felix. De Grote Zaal zou, in zekere mate geïnspireerd door het 
Gewandhaus in Leipzig, als een 'schoenendoos-model' worden vormgegeven en 
aan een kleine tweeduizend personen plaats bieden. 
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In de zomer van 1883 werden de grond- en funderingswerken aanbesteed. 2186 

heipalen van twaalf à dertien meter werden ingeslagen; half november was de fun
dering gereed voor de bouw. Op 11 april 1888 - een eeuw na de opening van Felix 
Meritis - werd het gebouw onder leiding van dirigent Henri Viotta geopend metde 
verheven woorden uit Wagners opera Tannhäuser: 'Freudig begrüssen wir die edle 
Hallel Wo Kunst und Frieden immer nur verweil'j Wo lange noch der frohe Rut 
erschalle} Heil sei der holden, hehren Muse, Heil!' Uit 505 jubelende kelen klonk 
vervolgens Händels Hallelujah en meer zulk moois; de begeleiding werd verzorgd 
door een ad hoc-orkest bestaande uit 120 musici. 

Het Concertgebouworkest moest op dat moment nog vorm krijgen. Maar al 
op 3 november dat jaar kon ook het eerste 'Philharmonisch concert ter opening van 
het eerste abonnementsjaar' van start gaan. Als eerste dirigent had men Willem 
Kes aangetrokken. Onder Kes werd het publiek opgevoed. Met straffe hand werd de 
Amsterdamse concertganger doordrongen van het feit dat zijn orkest niet slechts 
een geluidsbehangetje leverde voor conversatie en drinkgelag, maar dat met eer
biedige aandacht geluisterd diende te worden naar de kunstzinnige prestaties op 
het podium. 

Kes werd in 1894 opgevolgd door de toen zeer jonge Willem Mengelberg, die 
een halve eeuw als orkestleider zou aanblijven en die het orkest al vrij snel een 
internationale reputatie bezorgde. Hij streefde naar een grote perfectie, ofschoon 
hij er geen been in zag partituren naar zijn hand te zetten en orkestraties aan te 
passen. Mengelberg trok bovendien tal van gastdirigenten van formaat aan, onder 
wie Richard Strauss en Gustav Mahler. Zelf sloeg hij zijn vleugels hoe langer hoe 
meer buiten de landsgrenzen uit. Zo dirigeerde Mengelberg in 1905 de openings
concerten van de Philharmonic Society in New Vork en fungeerde hij vijf jaar later 
als vervanger van Arturo Toscanini in Milaan. Na de era Mengelberg werd de posi
tie van het Concertgebouworkest geconsolideerd en uitgebouwd onder leiding van 
Mengelbergs opvolgers Eduard van Beinum, Bernard Haitink en Riccardo Chailly. 
Die maakten dat de grand oid lady van de symfonische orkest cultuur in Nederland 
tot op heden het ijkpunt is gebleven van alle andere orkesten in ons land. 

Het Concertgebouworkest is al lang niet meer de enige bespeler van het 
Gebouw, dat intussen de meest intensiefbespeelde concertzaal ter wereld is gewor
den. Ruim achthonderd concerten per seizoen worden er tegenwoordig gepro
grammeerd, met naast klassieke muziek in grote en kleine bezetting ook concerten 
met jazz en wereldmuziek. Bezocht worden deze concerten door een slordige 
900.000 bezoekers per jaar - een ongekende hoeveelheid. 

ENSEMBLECULTUUR 

Naast, maar ook als reactie op de orkestcultuur manifesteert zich sinds de jaren 
zeventig van de twintigste eeuw een groot aantal kleine professionele ensembles 
in ons land. 'Nergens ter wereld heeft de ensemblecultuur een zo vaste greep op het 
muziekleven kunnen krijgen als in Nederland. Zonder overdrijving kan worden 
gesteld dat hetgeen de laatste twintig jaar in Nederland aan vernieuwing op 
muziekgebied is ontstaan, voor het overgrote deel op rekening kan worden geschre
ven van de ensembles.' Deze passage is te vinden in een nota die negen toonaange
vende ensembles in 1991 aan het toenmalige ministerie van Welzijn, Volkshuis-
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vesting en Cultuur aanboden. Het citaat is gesteld in politiek-gevoelige taal om de 
uniciteit van dit netwerk van ensembles te benadrukken, maar dat doet weinig af 
aan de validiteit van de constatering. 

De infrastructurele ontwikkelingen in de tweede helft van de twintigste 
eeuw werden dan ook vooral muzikaal gemotiveerd, ofschoon hierbij de politiek 
links georiënteerde sympathieën van enkele sleutelfiguren wel een bijrol hebben 
gespeeld. Tegenover de door dirigenten autoritair geleide orkesten stelden de 
ensembles namelijk een op democratische grondslag gevestigd programmabeleid, 
terwijl menig componist via improvisatorische passages ook de musici een actieve 
inbreng in het compositieproces verleende. 

Het maatschappelijk engagement en de ludiek getinte manifestaties van 
Aktiegroep De Notenkrakers (waarvan Peter Schat, Misha Mengelberg, Reinbert de 
Leeuw, Willem Breuker en Louis Andriessen deel uitmaakten) werkten aan het eind 
van de jaren zestig als een katalysator voor een vernieuwing en herschikking van 
de culturele infrastructuur. De Notenkrakers en hun sympathisanten stelden met 
recht en rede dat er meer muziekgeschiedenis en -toekomst was dan een symfonie
orkest ooit kon laten horen, en namen het voortouw met het oprichten van eigen
zinnige kleine muziekgezelschappen. Gelijk zocht gelijk, en in amper tien jaar tijd 
ontstonden Orkest de Volharding, het Willem Breuker Kollektief, het ASKO Ensem
ble, het Schönberg Ensemble, de Slagwerkgroep Den Haag en het Nieuw Ensemble 
- om slechts een greep te doen uit de gezelschappen die ook buiten ons land 
bekendheid genieten. Deze ensembles richten zich in het bijzonder op het uitvoe
ren van actueel gecomponeerde en speciaal op hun - vaak atypische - bezetting toe
gesneden werken. 

Toch maakt juist ook de oude-muziekbeweging, die composities uit voorbije 
eeuwen uitvoert volgens een zo volledig mogelijke muziekhistorische geïnfor
meerdheid met betrekking tot bronnen, uitvoeringstechnische conventies, histori
sche instrumenten, stemtoon en dergelijke, nadrukkelijk deel uit van de ensemble
cultuur. Dat de voedingsbodem dezelfde was als die van de moderne-muzieken
sembles illustreert een uitspraak van Frans Bruggen, die tijdens de forumdiscussies 
over de democratisering van het muziekleven in 1970 vol venijn uitriep: 'de Mozart 
van het Concertgebouworkest is van A tot Z gelogen!' Ook de belangstelling voor 
niet-westerse muziek heeft haar sporen nagelaten in de zo gediversifieerde ensem
blecultuur. 

HET MUZIEKGEBOUW 

Hoewel de ensembles juist vanwege hun doorgaans niet al te grote bezetting in tal 
van zalen en zaaltjes terecht kunnen, bestaat er niet zoiets als een speciale ensem
bleconcertzaal. Wel heeft de IJsbreker nu ruim twintig jaar als het onofficiële club
huis van de Nederlandse ensembles gefungeerd, met directeur Jan Wolft als 
enthousiasmerende gastheer. Ooit, in de achttiende eeuw, was de IJsbreker een tap
perij, en 'gong' er waarschijnlijk veelvuldig 'de fioo~ In 1885 werd het pand aan de 
Weesperzijde gerenoveerd door dezelfde architect die het Concertgebouw ont
wierp, Adolf van Gendt. Het werd een café van heren dat eerst evolueerde tot een 
populair café-restaurant met biljartgelegenheid en toen tot een jazzclub. Nadat het 
meer dan tien jaar had leeggestaan werd er in 1981 ten slotte een centrum voor 
eigentijdse ensemblemuziek gehuisvest. 



,. 
Muziekcentrum 

De Ijsbreker 
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Musici die aanvankelijk het pand huurden als repetitieruimte gingen er concerten 
geven, en zo werd een nieuw concertpodium geboren. In enkele jaren tijds stegen 
de bezoekersaantallen tot boven de tienduizend per jaar. De internationale reputa
tie van de IJsbreker werd omgekeerd evenredig aan de grootte en de mogelijkheden 
van de concertzaaL Wanhoop over de te kleine, vaak snikhete zaal, en vol verlangen 
om ergens in Amsterdam een nieuw kamermuziekgebouw te realiseren, leidden bij 
Jan Wolft - zelf als voormalig hoornist medeoprichter van het Nederlands Blazers 
Ensemble en Orkest de Volharding - tot het idee dit grootschalig aan te pakken. Er 
zou een echt 21ste-eeuws muziekgebouw moeten komen met twee zalen - een 
grote voor achthonderd bezoekers en een kleine voor honderdvijftig. 

Na jarenlang soebatten, ijveren, bedelen en onderhandelen ophet scherp van 
de snede kan nu eindelijk met de bouw worden begonnen van dit visionaire 
gebouw dat op de kop van de Piet Heinkade en pal naast de Passenger Terminal 
Amsterdam als 'een cultureel anker' zal fungeren, als een musische verbinding tus
sen de nieuw ontwikkelende IJ-oevers en de binnenstad. Op dit moment is jaren 
gewacht, zouden we de heiers kunnen nazeggen. Het Muziekgebouw zal vanaf 
2004 de concertfunctie van de IJsbreker overnemen, terwijl ook het BIMHUIS voor 
jazz- en geïmproviseerde muziek van de Oude schans naar de IJ~oever zal verhuizen. 
Maar dit zijn niet de enige organisaties die in Het Muziekgebouw zullen huizen. 
Ook Orkest de Volharding, Stichting Gaudeamus, ASKO/Schönberg Ensemble, Cen
trum Elektronische Muziek en andere muziekorganisaties zullen hier voortaan 
kantoor houden. 

Cité de la 

Musique, 

Parijs 
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Het gebouw van architectenbureau Nielsen, Nielsen en Nielsen, dat zal rusten op 
587 palen, krijgt een indrukwekkende glazen façade en een multifunctionele 
kamermuziekzaal voor achthonderd bezoekers. Als ergens in Nederland 
Goethes aloude adagium dat architectuur bevroren muziek is, onderuit wordt 
gehaald, zal het hier zijn aan de Piet Heinkade. De concertzalen hebben juist geen 
gestolde vorm, maar een flexibele. Door die flexibele indelingsmogelijkheden heeft 
Het Muziekgebouw ook wel wat weg van de Parijse Cité de la Musique, waarvoor 
architect Christian de Portzamparc een elliptische concertzaal ontwierp die op tal 
manieren kan worden ingericht. De Cité de la Musique, een concertzaal annex 
muziekmuseum waar de Parijzenaars met cursussen en concerten van kindsbeen 
af geënthousiasmeerd worden voor met name moderne en buiteneuropese mu
ziek, is een spiegel voor Het Muziekgebouw. Maar Het Muziekgebouw is meer op 
Nederlandse maat gesneden en koestert vooralsnog geen museale ambities. Ster
ker: het tonen van de vitaliteit, van de springlevendheid van de actuele kunst zal 
hier het credo zijn. 

Wanneer Het Muziekgebouw officieel in gebruik zal worden genomen, bete
kent dat het voorlopige slotakkoord op de regelmatige cadans waarme~ de laatste 
tweehonderd jaar in ons land gebouwen voor de niet~geënsceneerde muziek zijn 
gerealiseerd. De geënsceneerde muziek heeft, eveneens na lang touwtrekken, 
intussen ook haar eigen podium gevonden in het Muziektheater, in de volksmond 
nog altijd Stopera geheten. Zo heeft aan het begin van het nieuwe millennium vrij
wel iedere muzieksoort haar eigen podium in Amsterdam, van pop tot jazz, van 
symfonische muziek tot ensemblecultuur. 

'Er is één plek waar gisteren en vandaag elk'\flr ontmoeten en herkennen en 
omhelzen en die plek is morgen', schreef enkele jaren geleden de Latijns-Ameri
kaanse auteur Eduardo Galeano. Als ergens in de hoofdstad de muziek van gisteren 
en vooral die van vandaag elkaar zullen ontmoeten, dan is het in dit Muziek
gebouw dat gerust hèt concertpodium van de toekomst genoemd mag worden. 
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STRIJK EN ZET LOUIS PETER GRIJP 

Orale tradities en rituelen rond het heien 

Vanouds is het heien met veel gezang omgeven. Nu is het zingen bij de arbeid op 
zichzelf niets bijzonders. Allerlei werkzaamheden werden voor de komst van 

de audio-apparatuur begeleid met gezang. Op het veld zongen de aardappelrooiers, 
in schuren de garnalenpellers en in ateliers de kleermakers dat het een lieve lust 
was. Ook in de pre-industriële wereld waren arbeidsvitaminen onontbeerlijk, en bij 
ontstentenis van transistorradio's en geluidsinstallaties zongen de arbeiders zelf. 
Het zingen hield bij eentonig werk de geest gaande, het gaf afleiding en gezellig
heid, het droeg kortom bij tot de arbeidsvreugde. 

Soms ook had het zingen een heel praktische functie en was het een middel 
om de werkzaamheden te coördineren. Zeelieden zongen bijvoorbeeld bij het hieu
wen van het anker ofhet stellen van de zeilen om het trekken aan de touwen gelijk
tijdig te laten verlopen. Die coördinerende functie van het zingen is bij het hand
matige heien evident. Onder het gezang van 'Haal op die hei' en andere formules 
trokken de heiers het blok omhoog en lieten ze het vallen. Maar ook buiten het 
eigenlijke heien zongen de mannen veel. Opvallend zijn de rituelen rond de eerste 

Veel handen 

maken ligt 

werk 
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en de laatste paal die met zang - en drank - werden begeleid. In het heibedrijf werd 
de tijd door zingen geleed, van klap tot klap, van tocht tot tocht, van paal tot paal, 

van werk tot werk. 
Zowel het coördinerende als het rituele zingen behoorde tot een orale traditie. 

De liederen en gebruiken werden mondeling doorgegeven en verder ontwikkeld. Er 
was voor de heiers geen enkele noodzaak hier iets van op te schrijven. Die traditie is 
grotendeels opgehouden te bestaan. Grotendeels, maar niet helemaal. Rond de eer
ste al dan niet symbolische paal zijn er nog steeds rituelen die het daadwerkelijke 
begin van de bouw markeren. Zo kan men een ouderwetse heistelling oprichten 
voor de eerste paal, er een cheque voor een goed doel aan hangen, of er een rap bij 
ten beste geven. En ook dit boekje maakt deel uit van zo'n ritueel. 

Voor wie zich een beeld wil vormen van het zingen en de rituelen van de hei
ers van weleer, vormt de mondelinge overlevering een hindernis. Er is vrijwel nie
mand meer die het handmatig heien zelf nog bewust heeft meegemaakt. We zijn 
afhankelijk van wat in het verleden is opgetekend door mensen met een folkloristi
sche of volkskundige belangstelling voor dit aspect van het dagelijks leven. 
Gewoonlijk werd deze ingegeven door de vrees dat de moderne tijd met zijn 
industrialisering dergelijke traditionele uitingen voorgoed in de vergetelheid zou 
doen wegzinken: het was 'vijf voor twaalf'. Tegen het einde van de negentiende 
eeuw - in dezelfde tijd dat Breitner zijn heierstaferelen schilderde - legden folklo
risten als Gerrit Boekenoogen verzamelingen aan van heiliederen, naast allerhan
de andere volksliederen en uitingen van orale cultuur, zoals kinderrijmen, spreek
woorden en raadsels. In eerste instantie verzamelde men de liederen als waren het 
postzegels. Boekenoogen plaatste bijvoorbeeld oproepen en kreeg vanuit het hele 
land inzendingen. Van de liedjes was zo weliswaar de herkomst bekend, maar veel
al ontbreken contextgegevens, bijvoorbeeld wie de liederen zongen of bij welke 
gelegenheid. Ook muzieknotatie is in dergelijke verzamelingen een zeldzaamheid, 
want de meeste informanten waren niet in staat het gehoorde in noten vast te leg

gen. 
In het Meertens Instituut te Amsterdam worden dergelijke verzamelingen 

bewaard. Een belangrijke aanvulling op dit schriftelijke materiaal zijn bandopna
men, die vanaf de jaren vijftig werden gemaakt. Bekend is de volksliedverzamelaar 
Ate Doornbosch, die duizenden liederen opnam voor zijn radioprogramma Onder 

de Groene Linde. Omdat Doornbosch vooral was geïnteresseerd in verhalende liede
ren, komen in zijn verzameling echter weinig heiliedjes voor. Deze vindt men wel 
bij Will Scheepers die, geïnspireerd door de bekende musicoloog Jaap Kunst, in haar 
vrije tijd een groot aantal opnamen in heel Nederland maakte. Zij nam ook gesprek
ken op met oude heiers, die nog zelf met de hand hadden geheid, iets dat hier toen 
allang niet meer gebeurde. In Vlaanderen heeft Hendrik Daems echter nog eind 
jaren vijftig enkele opnamen kunnen maken van een zanger tijdens het heien. Al 
deze opnamen vormen waardevolle, klinkende getuigenissen van een verleden dat 

letterlijk is verstomd. 

ZINGEN TIJDENS HET WERK 

Het meest gebruikelijk was dat één man al zingend het ritme aangaf voor het trek
ken van de heiers. Meestal wordt deze de 'heibaas' genoemd. In een schriftje van 
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een informant uit Moordrecht in Zuid-Holland (ca. 1894) wordt de gang van zaken 

in detail beschreven. 'Het heirijm, 'n klander geheeten, bestaat meestal uit 30 
regels of klappen. Soms, bij sterke trekkers n.l., maakt de heibaas er van 60, maar 

dat is uitzondering: Als voorbeeld worden twee heirijmen gegeven, die inderdaad 

elk dertig regels hebben. De eerste luidt, 

Een, twee, drie 

1. Haal op je hei 

2. Hij is gewassen 
3. AI in de klei 

4. Was hij niet gewassen 
5. Dan zou het blok op dit paaltje niet passen 

6. Nou past hij er op. 

7. Sla nou die paal boven op z'n kop 

8. Halen als mannen 

9. Die trekken kannen 

10. Hooger als hoog. 
11. En we heijen zoo droog. 
12. En dan al weer wat hooger. 

13. Dat is één op 
14. Dat is twee op. 
15. En haa I je blokje maa r hooger op. 

16. Heijen als leeuwen 

17. Let op mijn schreeuwen 

18. Halen als kinderen 

19. De paal is aan 't minderen 

20. De paal is aan 't zakken 

21. Zit hij erin, dan zullen we 'n andere pakken 

22. Een op. 

23. Twee op. 
24. En slaat hem nou maar op z'n kop. 

25. Dit is de paal 

26. Van hoere mosjaal (roojaal) 
27. En die hoerewaardin 

28. Die liet haar beuken in de keuken 

29. Hoog in je bed 
30. Strijk en zet. 

Dit rijm heeft bijna helemaal betrekking op de handelingen die verricht worden. 

Regel 11 ('En we heijen zoo droog') betekent volgens het schrift dat de mannen te 
weinig jenever kregen, dat ze op een 'drogie' moesten werken. Inderdaad is de 'baas 

met de fles' (rijmt op 'zes') een frequent ingrediënt van dergelijke rijmen. Interes
sant is dat het 'Een twee drie' aan het begin niet tot het eigenlijke rijm wordt gere

kend. Het is als 'geeft acht', 'sta klaar' bedoeld. 'Ieder heijer houdt zich dan gereed 

om den eersten klap te geven. Een van de trekkers telt de slagen. Zijn ze bij den 28en 
gekomen, dan roep hij hardop "acht". De heibaas sluit dan het rijm met de twee 

bekende slotregels [Hoog in je bed! Strijk en zet]'. Als de heiers een paar minuten 
hadden uitgerust begon de heibaas weer met 'Een, twee, drie' enz. 
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De enige regels van het geciteerde rijm die niet op de handeling betrekking hebben, 

zijn die over de hoerenwaardin. Deze figuur verschijnt in veel van dergelijke rijmen, 
en de meeste bevatten meer fantasierijke uitweidingen. Volgens het schrift zijn de 

beginregels steeds hetzelfde en kan de derde worden gevarieerd. Behalve 'Al in de 
klei' is mogelijk ~l in de mei' of 'Al in de rij'. Maar in een tweede voorbeeld wordt er 

al meteen verder gevarieerd: 

Een, twee, drie 

1. Haal op je hei. 

2. Moeder onze meid 
3. Weet altijd wat 

4. Ze krabbelt an d'r neus 

5. Of ze punnikt an d'r gat. 
6. Ze is kogelrond. 

7. Ze had 'n ding an der lijf 

8. Van dertien pond 
9. En veertien pond haar 

10. Dat is 27 bij mekaar. 
11. Dat zijn er acht 

12. Ik had allang 'n borreltje verwacht. 

13. Dat zijn er negen. 
14. En nou hebben we nog niets gekregen. 

15. Dat zijn er tien. 

16. 'k Heb de baas met de fles nog niet gezien. 
17. Onze baas schoot een haas 

18. Bij een weduwvrouw 
19. In een oud straatje, 

20. Haar naam was Kaatje. 

21. 'n Juffrouw naar de kerk zou gaan 
22. En die liet hem ook met goud beslaan. 

23. Aan iedere kant had zij een bel 

24. Het leken wel een klokkespeL 

25. De mosselman van jaren was jong 
26. Die liep met mosselen in 't rond. 

27. Het waren mosselen blank en vet 
28. En ieder mossel had een spiet. 

29. Hoog in je bed 

30. 5trijk en zet. 

Ook hier weer precies dertig regels. Bij de meeste notaties van dergelijke heirijmen 

is dat niet het geval, hoewel in diverse beschrijvingen het aantal van dertig slagen 
per tocht genoemd wordt. Meestal zijn de rijmen aanmerkelijk korter. Kennelijk 

werd er bij het noteren van de rijmen niet op het precieze aantal gelet. Ongetwij
feld werd er ook door de zangers lustig op los gevarieerd, anders zou een van de 

~ 
trekkers niet hoeven mee te tellen. Het is dus tekenend voor de precisie van onze 

Moordrechtse informant dat er netjes dertig regels zijn volgemaakt. Hij is ook een 
van de weinigen die iets meedeelt over de kwaliteit van de zanger: 'Sommige goede 

zingers zongen aaneensluitende verhalen, en waren daarom zeer gezocht. Zoo 



werd mij bv. verteld van 'n zekeren Zwart Jan, een zoon van een pastoor, die voor 
pastoor geleerd had en in de gevangenis geboren was. Hij was in z'n studietijd aan 

lager wal geraakt, weer in de gevangenis terecht gekomen en na z'n loslating 

"zing er" geworden. Zoo had hij veel van wat hij vroeger gelezen had in z'n rijmen 
verwerkt, heele verhalende gedichten gemaakt en deze met veel succes gebruikt bij 

de stelling. Maar de meesten zongen er maar op los zonder een bepaalde beteekenis 
aan hun woorden te hechten. Als ze maar 30 regels, ook wel "woorden" genoemd, 

bij elkaar kregen, hoe onsamenhangend ze ook waren, dan was het hun al voldoen

de'. 
De Amsterdamse heier-in-ruste A. Korpershoek vertelde aan Will Scheepers 

ook het een en ander over de zanger. Hoewel deze zelf niet meetrok, verdiende hij 
evenveel als de andere mannen. Die gaven hem zelfs een extraatje, een cent per 

man per dag. Wellicht waren sommige zangers meer in trek dan anderen en moest 

men een goede zien te behouden. De zanger die Korpershoek zich herinnerde kende 
volgens hem veel liedjes. Elders wordt gezegd dat een voorman met zo'n veertig 

rijmpjes kon variëren. Als de zanger even weg was, om te plassen, zongen de man

nen echter zelf, aldus Korpershoek <cd track 3>: 

Hiep hop hee 

Hop hee 
Een om twee 

Drie om vier 
Voor een glaasie bier 

Help mekaar 
Maak 't niet klaar 

Anders blijft-ie staan 

Hoog hoog hee 

Een om twee ... 

Als het een goeie baas was, aldus Korpershoek, schonk deze om een uur of elf een 

glaasje voor de mannen. 
Ook Gysbertus van den Brink (geboren 1902) vertelde Will Scheepers over de 

zanger, volgens hem meestal een oude man, die niet mee werkte < cd track 12>. 
Toen de machine het handmatige heien overbodig had gemaakt, werd er alleen nog 

gezongen onder het inheien van de tuipalen. Hij vertelt dit in de tegenwoordige 

tijd, al zijn het anno 1953 alleen nog de oude heiers die de liedjes kennen. 
Hoe moeten we ons nu het zingen bij het heien voorstellen? Waar in het rijm 

de slagen vielen leert een inzending uit Westkapelle in Zeeland: 

Een twee drie, haal op die hei! * 

Haal op die hei! * 
Het was laatst op een zomerdag * 

Dat ik van ver een schaduw zag. * 

Ik zag van ver een meisje staan, * 
Ze was zo lief, zo aangedaan. 

enz. 
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Bij de laatste lettergreep lieten de heiers het touw vieren en viel het blok met een 
klap op de paal, aldus het commentaar. De sterretjes geven de klappen weer. De 
wijze van zingen te achterhalen is een groter probleem. Tijdens de eerder genoem
de opname droeg Van den Brink een heirijm van ongeveer zestig regels sprekend 
voor. In hoeverre deze wijze van voordracht overeenstemt met die op de stelling is 
de vraag. De context ontbreekt en Van den Brink leest van papier - men hoort de 
blaadjes ritselen. Al rekt hij sommige lettergrepen wat uit, in de praktijk is het 
tempo mogelijk langzamer geweest. 

De opname die Ate Doornbosch in Oud-Gastel (bij Roozendaal) maakte, geeft 
ook geen uitsluitsel: de achtentachtigjarige Frans Akkermans draagt eveneens zijn 
drie haal-cp-rijmen sprekend voor, vermoedelijk van papier <cd track 11>. Men 
vraagt zich af in hoeverre er bij deze heirijmen van echt zingen sprake is geweest. In 
het genoemde schriftje uit Moordrecht wordt 'zingen' veelbetekenend tussen aan· 
halingstekens geschreven. Er zijn echter verscheidene opnames die een natuurge· 
trouwe weergave van de voordracht van zo'n rijm lijken te geven. Een is het geci
teerde fragment van het collectief gezongen heirijm dat Korpershoek laat horen <cd 
track 3>. Hij zingt het in een wiegende zesachtste maat op twee tonen, een kleine 
terts uit elkaar. In zijn tempo duurt elke regel zo'n twee seconden, dat wil zeggen er 
valt om de twee seconden een klap. Een heel ander ritme heeft het heirijm Hee nog 
een ruk uit Westkapelle (Walcheren), de informante draagt dit zeer energiek voor, 
op één toon gezongen <cd track 8>. Tussen de rukken zit ongeveer anderhalve 
seconde, maar het kan zijn dat er voor de microfoon in de huiskamer sneller is 
gezongen dan op het werk buiten gebeurde. 

Zijn deze twee heirijmen min of meer reciterend voorgedragen, echt gezon
gen wordt er op een opna.me van Will Scheepers uit Friesland. Veehouder lochem 
Hogeterp uit Oosterzee (geboren in 1894) zingt het heilied in een langzame zes
achtste maat < cd track 5>: 

Een hoog, 
Twee hoog, 
Allemaal. 
Die geldt niet 
En die telt niet. 
Dat is een 
Dat is twee, 
Dat is drie. 
Harde slagen 
Kan niet verdragen, 
Hoog op, 
Een paal op z'n kop. 

Er van uitgaande dat aan het eind van elke regel het touw losgelaten werd, moet 
het blok om de ongeveer tweeënhalve seconden zijn gevallen. Opmerkelijk is dat de 
cadans halverwege wordt doorbroken (bij Dat is een - twee - drie). 

Er zijn ook schriftelijke notaties van gezongen heirijmen. Uit het grensgebied 
bij Drenthe is er een notering van Egbert Gerrits, die in de jaren tachtig van de 
negentiende eeuw zong bij heiwerkzaamheden in het Boertangerveen. Zijn lied 
heeft elementen gemeen met de Hollandse heirijmen, zoals de bakker die zijn wijf 



met bolletjes slaat, en de baas met de fles. Egberts begon sprekend met 'Een, twee 
drie op de houwblok', en zong dan met grote intervallen verder: 

Een, twee, drie 

De schele Marie, 

enz. 

Weer een melodie in zesachtste maat heeft een optekening uit de Gelderse Achter

hoek: 

Een, hop 
Twee hop 
Haal er die heier wat hoger op. 

Hoog inje bed. 
N u nog een zet. 
Laat dat blok wat lagervall'n. 

Er kon ook worden geheid op liederen waarvan de woorden niets met heien te 
maken hadden. Dat is waarschijnlijk het geval bij de bijzondere opname uit 1959 
door Hendrik Daems van een zanger uit Doel, een polderdorp ten noorden van Ant
werpen bij de grens met Zeeuws-Vlaanderen < cd track 1>. Het is een buitenopname 
en er wordt echt geheid. Weliswaar is er van het gezang vrijwel niets te verstaan, 
maar er is een duidelijke melodie, in een tweekwarts of vierachtste maat, waarbij 
het blok steeds halverwege elke maat valt. De tijd tussen twee klappen bedraagt 
ongeveer tweeënhalve seconde. Er bestaat een notatie van een soortgelijke melo
die, gepubliceerd door de Vlaamse volkskundige Pol de Mant in 1894. Men hoorde 
dit 'lied van den heiblok' in Brabant zingen, tijdens de hoppluktijd, door zogenoem
de Vlaanderaars : Daar kwam e vrouwken van SinteneKlaas. 'Bij den heiblok wordt 
den rhytmus van dit lied zeer eigenaardig beklemtoond door het neerbonzen van 
den blok, hetwelk dan juist met de eerste noot van iedere maat samenval', aldus De 

Mont. Dat stemt vrijwel overeen met de opname uit Doel. 
Kennelijk waren er drie mogelijkheden: ten eerste typische heirijmen die 

sprekend of reciterend werden voorgedragen, zodat de heibaas ook naar hartelust 
kon improviseren; ten tweede gezongen versies van dergelijke rijmen, en ten derde 
het zingen van een bestaand lied, waarbij men zich hield aan een vaste tekst die 
niets met heien van doen had. Een Nederlands voorbeeld van zo'n 'gewoon' liedJs 
Mijn lulia is mij ontnomen, dat onder het heien werd gezongen in Westkapelle op 
Walcheren <cd track 2>. Ook uit Zeeland is de vermelding van het Antwerps mat
roosje, een evergreen over een net meisje dat er met een matroos vandoor gaat. Het 
werd in 1899 gezongen bij het heien van vloed- en meerpalen in de haven van Phi
lippine in Zeeuws-Vlaanderen). Na elk 'stukje' (versregel?) werd de paal losgelaten. 

Enigszins verwarrend is het lied 'Haal op de hei, haal op de hei,! Ja mannen, ja 
uw taak is zwaar', dat door mevrouw Knol-Ham uit Wijdenes (geboren in 1893) vol
uit gezongen wordt <cd track 9>. Een briefschrijfster uit Den Haag vermeldt dat ze 
zich dit lied herinnert uit de hoogste klas van de lagere school. Het gaat hier kenne
lijk om een lied waarin de burgerstand de heiers toezingt. 

Heiwerk aan de 

Admiraal De 
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Ruyte,weg, DE SCABREUZE DIMENSIE 
Amsterdam 

Gedachten aan seks en drank moeten de mannen tijdens het zwqre.lJ.eiwerk over
eind hebben gehouden. Is de baas met de fles in vele rijmen present, echt scabreu
ze uitweidingen komt men in de gepubliceerde optekeningen niet of nauwelijks 
tegen. Dat heeft alles te maken met de gevoeligheden van de doelgroep, de 
beschaafde stand die een romantisch gekleurde belangstelling voor het volksleven 
koesterde. In het boven vermelde liedje komt de vrouw uit Sint-Niklaas een koop
man tegen, 'En hij vroeg of hij met heur mocht gaan, van liederomla.' Vaak zong 
men echter in plaats daarvan 'En hij vroeg, of hij zijnen wil mocht doen'. Liederlijk 
vond onderzoeker De Mont dat. Anderen reppen van scabreusheden die zij niet 
durfden te publiceren - en die nu dan ook helaas niet meer te achterhalen zijn. Een 
jonge ingenieur uit Delfzijl vermeldt een vrij nette versie die in zijn bijzijn werd 
gezongen - de minder nette varianten kreeg hij niet t~ horen. 

Van des te groter cultureel belang zijn de opnamen van de Amsterdammer 
Gys bertus van den Brink, die voor de microfoon van Will Scheepers geen blad voor 
de mond nam. Heiers waren ruw volk, 'onbehakte' kerels met rare liedjes, met een 
vloek in de mond maar een hart van goud, zegt hij verontschuldigend, en ze maak-
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ten de vrouwen graag aan het blozen. In zijn zestigregelige heirijm Haal op die hei 
worden de heerlijkheden van Marie en Kaatje bezongen en raken we in een bordeel 
in de Nes verzeild. Afzonderlijke liederen verhalen over de bekende hoerenwaardin 
en een Schevenings meisje <resp. cd tracks 7 en 6>. De fallische associaties van de 
heipaal worden uitgebuit in een lied over Maart je Troetvan Wormerveer, die wilde 
weten hoe diep haar aardigheidje was <cd track 4>. 

Het lied van Maart je Troet kwam ook in beschaafdere versies voor, zoals: 

Marie Troet van Wormerveer 

Scheurde d'r hemd en ze naaide het weer. 

Zet hem met je hielen neer. 

Neer, neer en nog eris neer. 
Neer, neer, neer. 

Volgens Cornelis Bakker, arts te Broek in Waterland en groot verzamelaar van ver
halen en liederen uit die streek, werd dit gezongen als alle palen in de grond zaten 
en men er een plank over legde om ze al wippend gelijke hoogte te geven. 
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Eerste paal voor 

een bouwwerk 

aan de 

P.e. Hooftstraat, 

Amsterdam, 

1872 
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RITUELEN 

Marie Troet van Wormerveer (ook wel Malle Neel van Wormerveer) is een van de 
liederen die begin en einde van een heiproject markeerden. Gysbertus van den 
Brink vertelt van de paardenwagen die de heimachines naar het werk vervoerde, 
waarbij uitbundig werd gezongen en gedronken. De eerste paal was traditioneel 
versierd met groene takken. Hij werd vaak door de gemeenschap rondgedragen. Er 
werd bij gezongen en ook wel met los kruit geknald, Een afbeelding uit 1872 toont 
de eerste paal van een huis in de Amsterdamse P.e. Hooftstraat, gelegd op een kar, 
waarop in het midden de heibaas is gezeten, met een meitak in de hand. De heiers 
zwaaien vrolijk zingend met hun hoofddeksels, Ook Karpershoek meldt dat de eer
ste paal werd versierd en dat de heibaas daar in het bijzijn van 'mijnheer' (de aan~ 
nemer) een mooi liedje bij zong, Nadat de paal in de grond was geheid, werden de 
heiers op een glaasje of twee, drie getrakteerd. 

De laatste paal was eveneens omgeven met rituelen. Cornelis Bakker uit 
Broek in Waterland meldt dat deze werd rondgedragen onder het zingen van En hij 
komt nooit weerom, waarna werd getrakteerd. Mevrouw Van Vliet-Bellersen (Vin
keveen, 1892) kende dit lied nog in 1961 <cd track Ba> en vertelt over de dronke
manstaferelen waarmee dit zingen gepaard kon gaan <cd track 13c>. Toen haar 
vader eens een huis liet bouwen wilde hij zulke toestanden vermijden en trakteer
de hij op ham en broodjes, Op zo'n keurig feest zal ook het eerder geciteerde school
heilied doelen, dat eindigt me(, 

Maar is het werk dan eenmaal klaar 
Dan geef ik u ook brood en wijn 
Dan kunt gij ook eens vrolijk zijn. 
Haal op de hei, haal op de hel. 















DE HELE DAG MAAR 
OP EN NEER 
Over heien, heiliedjes en 
hoofdstedelijke muziekgebouwen 

Track list cd 

1. Gezang tijdens het heien in de open lucht 
2. Mijn Julia is mij ontnomen 
3. Hiep Hop Hee 
4. Maart je Troet die wou eens weten 
S. Een hoog, twee hoog 
6. Daar kwam een meisje uit Scheveningen aan 
7. De hoerenwaardin 
8. Hee nog een ruk 
9. Haal op die hei 
10. Het Heipalenlied 
11. Drie heirijmen 

12. Over het heien in Amsterdam, jaren '20 - '30 
13. En hij komt nooit weerom 

59 

Tijdens het onderzoek dat werd verricht door het Meertens Instituut, is een aantal 
zeldzame opnamen van heiliederen verzameld en op cd gezet. Track nummer 10 
werd speciaal voor deze cd opgenomen door Studentenvereniging Demos uit Eind
hoven. 

De opname van track 1, het gezang tijdens het heien in de open lucht, betreft een 
buitenopname waarbij nog echt werd geheid. Van dit lied i~ geen tekst beschikbaar, 
omdat van het gezang vrijwel niets is te verstaan 
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2. MIJN JULiA IS MIJ ONTNOMEN 

'ä" W ft r J IW r J J I 
1. Mijn Ju-U - a is mij ont - no - men ' 'ä J n tr J IJ 1 cr r 

~ä" J ft r JIJ r J J 
3. Ik dink ik:de d'r twee bruWl 0 - gen 

~äJnUJIJ]ur 

Dit lied werd volgens de zusters van de zangeres gezongen onder het heien in Westkappelle. 

Die Ion - ken me zo vriend' -lijk au 

I r r ~ ä r r r r Ir r Lr r 
De roo - ie Up - jes lang ge - ho - gen -

Waar of 7J! is ik 

'ä r r r r 
weet 't me meer 

Z'heeft m'n zin - nen gans ont - no - men 

D'r krul-Iend baar fraai op - ge· dun 
Z'is m'n Ju U - a me meer 

~ä r U r r 1 J r J 11 

D'r krul- Iend baar fraai op • ge· dun. 
Z'is m'n Ju - li - a me meer. , 

4. Heur deug-den en he - val - lig - he - den 

~ä J n CJ J 1 J J U r 
En wat ze deed he - haag -de mien 

~ä r r r r 1 r r L r r 
Ik was met baar zo wel te - vre-den 

'ä f' J on r ? W r J J 
2. Sy - men heeft 7J! g'heel ver - la - ten 

'ä W ft B J I WO U r 
Ik leef inKom - mer, zie in pien 

'ä r r r r I F F r r r ... , 

Zoe 7J! d'r trou - we min - naar ha - ten 

'ä r r r r r 1 
J r r 

Ol Ju-li-a hoe kan dat zien Ach, Ju-li-a, ach kom bie mien 

'ä r cr r r 1 
J r J 11 ~ä r cr r r I J r J 11 

Ol Ju-U-a hoe kan dat zien. Ach. Ju-U-a. ach kom bie mien. 
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f' (, 
W A r J 

S- Ik zweur d'r trouw met 

Ik her - ders - zeun, 

f! r cr r F F I 
Ik wou haar zo m'n 

fä r U r r 
Ik noem-de heur m'n 

Ik noem -de heor m'n 

6, Ach Ju-Ii-a wil 

En hoor mij aan, zij 

I W r j J 
zo - veel e - den 

en zie go-din, 

F F e -J r 
lief - de to - nen 

I J r r 
en-ge-lin 

en - ge - lino 

je ont - fer - men 

spreekt geen ja 

I 
3. HIEP HOP HEE 

Hiep hop hee 

Hop Hee 

Een om twee 

Drie om vier 

Voor een glaasie bier 

Help mekaar 

Maak 't niet klaar 

Anders blijft-ie staan 

Hoog hoog hee 

Een om twee ... 

Meertens Instituut, band NVA-OLG ##-2/20 

Gezongen door A. Korpershoek uit Amster

dam, die dit lied zelf onder het heien had 

gezongen samen met zijn maten. 

Opname door Will Scheepers, Amsterdam, 

26juni1953 

4. MAARTJE TROET 

DIE wou EENS WETEN 

Een twee drie 

Hoog op die hei 

Hij is gewassen 
In de klei 

Maart je Troet 

Van Wormeveer 

Zet 'm maar neer 

Zet 'm maar neer 

Maart je Troet die wou eens weten, 
Hoe diep haar aardigheidje was. 

Ze nam een heipaal, ging aan 't meten, 

Voelde dat 'r geen grond in was. 

Help 's mee, help 's mee, 

Er zit een heipaal in mijn snee. 

Meertens Instituut, band aLG 43-3 

Verteld en gezongen door Gysbertus van den 

Brink, geboren in Amsterdam, 26 apri/1902 

Opname door Will Scheepers, Amsterdam 

23 februari 1953 

S. EEN HOOG, TWEE HOOG 

Een hoog, 

Twee hoog, 

Allemaal. 

Dit geldt niet 

En die telt niet. 

Dat is een 

Dat is twee, 

Dat is drie 

Harde slagen 

Kan niet verdragen 

Hoog op, 

Een paal op z'n kop. 

.. 

Meertens Instituut, band NVA-OLG 142·11 

Gezongen door lochem Hogeterp uit Ooster

zee (FR.), geboren 13 december 1894 

Opname door Will Scheepers, Oosterzee 

1950. 

6. DAAR KWAM EENS EEN MEISJE UIT 

SCHEVENINGEN AAN, 

Daar kwam eens een meisje uit 

Scheveningen aan, 

Hoezee, 

Ze ging met haar doos voor een 

winkelraam staan, 

Hoezee, 

Ze riep: Ik heb vis, 

Wie naait me d'r 's 

Ik heb jeuk an m'n trut dat 

verschikkelijk is 

Hoezee, hoezee, hoezee, 

Hoezee, hoezee, hoezee. 

Meertens Instituut, band aLG 43-2 

Gezongen door Gysbertus van den Brink, 

geboren in Amsterdam, 26 april 1902 

Opname door WW Scheepers, Amsterdam 
~ 

23 februari 1953 



6. 

7. DE HOERENWAARDIN 

De hoerenwaardin 
Had laten maken 

Voor haar kut 

Een paar kopere platen 

Voor het stoten 
Van die kloten 

Dat was iets 
Wat lekker is. 

Meertens Instituut, band aLG 43-1 

Gezongen door Gysbertus van den Brink, 

geboren in Amsterdam, 26 apri/1902 

Opname door Wil! Scheepers, Amsterdam, 

23 februari 1953 

8. HEE NOC; EEN RUK 

Hee nog een ruk 

Hee nog een pluk 

Hee nog een knoei 
Hee nog een stoei 
Hee nog een douw 

Hee nog een knauw 
Nu nog één keer 

En dan nie meer! 

Dit is een deel van een lied dat werd gezon

gen door heiers aan de Westkappelse dijk 

(Walcheren) als ze met de hand een paal 

moesten inheien. 

Meertens Instituut, band NVA-OLG 430-6 

Gezongen door mej. I.A. Cysouw, geboren in 

Rotterdam, 5 apri/1902 

Opname door Ate Doornboseh, Goes, 

10 oktober 1975 

9. HAAL OP DIE HEI, JA MANNEN 

Haal op de hei, haal op de hei. 

Ja mannen, ja uwtaak is zwaar, 

Maar is het werk dan eenmaal klaar, 

Dan geef ik u ook brood en wijn. 

Dan kunt gij ook eens vrolijk zijn. 

Haal op de hei, haal op de hei. 

Meertens Instituut, band NVA-OLG 431-8 

Gezongen door mw G. Knol-Ham, geboren in 

Wijdenes, 11 september 1893 

Opgenomen door Ate Doornbosch, 

Landsmeer, 6 november 1975 

10. HET HEIPALENLIED 

Mijn dochter van 18 jaar oud 

Die is met een heier getrouwd 

En als hij een hei paalt je ziet 

Dan zingt hij het heipalenlied 

Refrein, 
Daar gaat ie weer 

De hele dag maar op en neer 

Daar gaat ie weer 

De hele dag maar op en neer 

Laats had hij twee dagen tijd 

Wel 300 palen geheid 

Toen hij thuis kwam gaf zij hem een 

zoen 

Voor mij ben je heikampioen 

Refrein 

Laatst ging er bij het heien iets fout 

Het heiblok viel naast het hout 

Zijn piemel kwam toen in de knel 

Nu heeft hij alleen nog maar vel, maar 

vel 

Hij kan niet meer 

o wat doet zijn piemel zeer 

Hij kan niet meer 

o wat doet zijn piemel zeer 

Gezongen door leden van de Eindhovense 

Studentenvereniging DEMOS. 

Opname op 3 juli 2002 door: Radboud Mens, 

Tijl Schroevers en Nyla Aalders van Muziek

centrum De Ijsbreker. 

11. DRIE HEI RIJMEN 

Een twee drie 

Haalt er eens op die hei allemaal 

Hij is gewassen al in de klei 

AI in het zand 

Daar hebben wij een paaltje geplant 

Vlak voor de koning van ons Nederland 

In Rotterdam op de grote markt 

Daar staat Jan Rasmus als ene kool zo 

zwart 

Hij zou zo graag met spoor vertrekken 

Ons land wordt geregeerd door Moffen 

en gekken 

Moffen en kloeten 

Ze kunnen ons groeten 

Schotten en Walen 

Jullie moeten het blok maar één el vijf· 

tig ophalen 

En die was hoog 

Ja die was diep 

Zodat er dat paaltje om genade riep 

Genade alhier 

Ja genade aldaar 

Trek allemaal 

Dan valt er dat heien voor jullie niet 

zwaar 

Hoor in je bed 

Dan zal ik eens roepen 

Strijk en zet! 
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Een twee drie 

Haalt er eens op die hei allemaal 

In Hellevoetsluis daar staat er een huis 

Daar zijn de meiden van Boemmelaars 

thuis 

Hoog op als mannen die wel heien kan

nen 

Hoog op als leeuwen 

Trek naar mijn schreeuwen 

Hoog op in je rollen 

Errappels mettollen 

Een stuk spek erbij 

Wie·t dan niet lust is ene lekkerbek 

Hoog in je bed 

Dan zal ik roepen 

Neen dat raait ge niet net 

Nog 'ne keer 

En dan nog weer 

Nog enne zet 

Want die je paal. ja die schiet als ver 

Hoog op de grond 

Want die ze'n paal die staat daar pront 

Ja nou staat ie beter 

Dat weten we zeker 

Hoog in je bed 

En dan zal ik roepen 

Strijk en zet. 

Haal er eens op die hei allemaal 

En dat is één 

Kijk niet zo gemeen 

En dat is vier 

Boven in de lier 

En dat is es 

Wij gaan op de fles 

Zeven gelijk 

AI aan den dijk 

Mannen als leeuwen 

Zal ik jullie vandaag het heien eens 

leren 

Hei op, hei op. hei op! 

Van Charle parle plus. Van Charles parle 

plus & 
Met Pinksterbal 

Ro~pen 'ze overal 

Toen Jonas in de walvis zat 
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Toen zoop ie z'n eigen zo dik en zo zat 
Achterover 

Nog enne keer 
En dan roep ik weer 
Hoog in je bed 

Strijk en zet! 

Meertens Instituut, band NVA-OLG 145-19 

Verteld door Frans Akkermans 

Opname door Ate Doornboseh, Oud-Gastel 

1 mei 1969 

12. OVER HET HEIEN IN 

AMSTERDAM, JAREN 'ZO -'30. 

Bij het verstellen zegt de heibaas: 

Naar de tuien 

Hanging voor, voor het derde been 

Vieren voor 

Haal achter 

D'r uit 

Hanging over het klossebeen 

Hanging 

D'r uit 

Andersom 

D'r uit 

Achter vieren 

Hanging voor 

D'r uit 

En vast zo. 

Bij het heien zingt de heibaas: 

Een twee drie, 
Haal op de hei. 

Hij is gewassen 
AI in de klei, 

Hogerdan hoog, 

Wat is-ie droog, 

Hoog in de lucht, 

Acht, wat een klucht 

Hoge klappen 

Doen hem zakken 

Hela hop, er boven op, 

Raak hem boven 

Op zijn kop 

Hela hop 

Wat gaat-ie zwaar 

Toe nou jongens 
Help elkaar 

In de lik 

Voor zeven jaar 
Een opnieuw, 

Geef 'm een hieuw 

Twee tegelijk 

AI aan de dijk 

Waar dat lieve meisje leit 

Met haar blote heerlijkheid 

Dat is drie 

Die mooie Marie 

Onder de navel 

En boven de knie 

Help d'r vier 

Daar is de baas 

Met een heel vat bier. 

Vijf, 

Dat ouwe wijf 

Die hoerenwaardin 

Die liet haar neuken 

Je weet waarin 

Nummer zes, 

Daar komt de baas, 

AI met de fles 

Zevenmaal, 

En achterover 

Negenmaal 

En dat is tien, 

Kaatje, laatje pruimpje zien. 

Eén opnieuw 

Ja, nog zo'n hieuw 

In de Nes 

Op nummer zes 

Daar staat te lezen 

Hier wast en strijkt men, 

Hier maakt men slappe 

Dingen stijf 

En haalt men kinderen 

Uit het lijf. 

Jongens, hij is diep genoeg 

Daarom zal ik roepen, 

Met hele grote vloeken: 

Hoog in bed 

Strijk en zet. 

Meertens Instituut, band OLG 33-2/2a 

Gezongen door Gysbertus van den Brink, 

geboren in Amsterdam, 26 apri/1902 

Opname door Will Scheepers, Amsterdam 

23 februari 1953 

BA. EN HIJ KOMT NOOIT WEEROM 

En hij komt nooit weerom, 

En al is't ie schrief en krom 

En al is't ie schrief en krom 

En we gane 'm begraven, hij komt nooit 

weerom 

En we gane 'm begraven, hij komt nooit 

weerom 

Dit werd gezongen bij het ronddragen 
van de laatste paal, versierd met groen 
en vlaggen, door het hele dorp, door de 
heiers op de schouders. 
Als ze de paal er in sloegen, zongen ze: 

En hij komt nooit weerom, bom bom. 

En hij komt nooit weerom, bom bom. 

138. VAN CiALEN, VAN CiALEN 

Wat he'je een lekkere vrouw 

Van Galen, Van Galen, 

Je heb ze van zes, en van acht en van 

tien, 

Van Galen, laat me je vrouw eens zien. 

Van Galen, Van Galen, 

Wat heb je een lekkere vrouw. 

Be. ZECi KEN JIJ KAATJE DE 

KEUKENMEID? 

En die kan zo lekker koken, 

Ze raakt haar hele klusje kwijt 

Van al dat vuurtje stoken 

Hop falderie, 

Hop faldera, 

Hoera, hoera, hoera 
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Het "bouwteam" 

2 april 2002 

1 Radboud Mens MUZ, Technisch medewerker 
2 Hui Han Lie BIM, Kassamedewerker 
3 Ireen van der Endt MUl, Educatief medewerker 
4 John van der Linden ROY, Installatie-adviseur 
5 Menno Tummers MUZ, Hoofd marketing 

6 Eric Heidens HW?, Adviseur theatertechniek 
7 Hans van Arnhem BAM, Bedrijfsleider 
8 Bob Driessen VOL, Saxofonist 
9 Rutger van Otterloo VOL, Saxofonist 

10 Koen Kaptijn VOL, Hoornist 
11 Maarten Luykx PEU, Akoestisch adviseur 
12 Bert Holvast FED, Directeur 
13 Rufus Holvast zoon van ... 

14 Tijl Schroevers MUl, Technisch medewerker 
150nno Romeijn MUl, Technisch medewerker 
16 Esther Kars MUl, Begeleider Klankspeeltuin 
17 Jacco Minnaard MUl, Begeleider Klonkspeeltuin 

18 Ricardo Huisman MUl, Begeleider Klankspeeltuin 
19 Deborah Klumperbeek BIM, Administratiefmedewerker 
20 Anne Dekker BIM, Kassamedewerker 
21 Jurre Wieman BIM, Technicus 
22 Els de Wit BIM, Zakelijk directeur 
23 Chris Weeda BIM, Technicus 
24 Fans Willemsen GAU, Medewerker 
25 Nyla Aalders MUl; Productieassistent 

26 Henk Heuvelmans GAU, Directeur 
27 Mechteline van Es MUl, Secretariaatsmedewerker 
28 Ikaros van Duppen GAU, Medewerker 

29 Riek Gerards BAM, Organisatie·assistent 
30 5arah van lamsweerde MUZ, Kassamedewerker 
31 Albert Vonk BAM, Werkvoorbereider 
32 Jacques van Ophem BAM, Directeur 

33 Jeroen van der Blom MUZ, Begeleider Klankspeeltuin 
34 Charles Ramdas MUl, Concierge 

35 TruusWong MUl,Administratiefmedewerker 
36 Inge van den Berg MUl, Directie-assistent 
37 Annelies van Esveld MUl; Productieleider 
38 Isabel dos Santos MUl, Secretariaatsmedewerker 
39 Henrika Boer BIM, ProductiemedewerkeF 
40 Gonneke de Jong MUl, Kassamedewerker 

41 Anna Urbano BIM, Secretariaatsmedewerker 
42 Willem Hering ASK, Directeur 

43 Michel Duin BAM, Hoofd uitvoerder 
44 Francesca Patelia BIM, Publiciteitsmedewerker 
45 Ries Vernooy MUZ, Hoofd techniek 
46 Armeno Alberts CEM, Directeur 

47 Gerard Borgdorff HW?, Adviseur theotertechniek 
48 Gerard Broers GAU, Bibliotheekmedewerker 
49 Arthurvan der Drift GAU, Stafmedewerker 
50 Borislav Cicovacki BAR, Medewerker 
51 5tefan Vermeulen BAM, Uitvoerder 
52 Huub van Riel BIM, Artistiek directeur 

53 Marleen Hengeveld PAR, Verslaggever 
54 Jan Theuns Horeca-adviseur 

55 Jarko Aikens MUl, Productieleider 
56 Gilles Bakker BAM, Assistent uitvoerder 
57 Jaap lampe MUZ,Zakelijkdirecteur 

58 Hans Gerson GEM, Gedelegeerd opdrachtgever 
59 Jan Wolff MUl, Algemeen directeur 

60 Pierre van Rossum PRO, Projectleider 

MUZ Het Muziekgebouw 
BlM Bimhuis 
ROY Royal Haskoning 

HWP HWP Theateradvies 

VOL Orkest de Volharding 
PEU Adviesbureau Peutz 

fEO Fed. van Kunstenaarsverenigingen 
GAU St. G<j,I.ldeamus 

ASK Asko/5chönberg Ensemble 
(EM Centrum Elektronische Muziek 

BAR St. Barka 

PAR Het Parool 
GEM Gemeentelijk Havenbedrijf 
PRO Projectgroep Zuidelijke IJ-oever 

BAM Bam Nelissen Van Egteren bv. 
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COLOFON 

De 111"11" dag maar op en neer' 

Over heien, heil,edererl en hoofdstedelijke 

tnuziekgebouwen 

l.O. 

J<ln Wolff 

Teksten 

Profdr. E.G.J. Wenllekes 

Profdr LP. Grijp 

Productie 

Nyla A<llders 

Menno Tummer, 

Vormgf"ling 

Inge Kwee (Manifesta), Rotterdam 

Drl)k 

GTV Drukwerk Projectmanagement 

Techniek 

Radboud Mens 

Tijl Schroevers 

cd-productiE 

Staalplaat, Am,terdam 

Met dank aan 

Meerlcm Illstituut 

Everl de (OlK 

Johan Giske; 

Flits van der Waa 

CynthlJ Wilson 

Joke Dame 

Jarko Aikens 

Gemeentearchief Amsterdam 

Rijksmu,eum Amsterdam 

Amsterdams Historisch Museum 

Studentenverenigillg Demo, 

Felix Merit;, 

BAM Nel15sen Van Egteren bv. 

IIIu5froties omslag 

Twee polderjongens, 1. Aart" Rijksmu<;eum 

Palcnplan van Het Muziekgebouw, april 2002 

De cd In dit boekje kwam tot stand in samellwerking met 

het Meertens Instituut. 

Tijden<; de productie van dit boekje is alles in het werk 

ge,teld om betrokkenen en nabc,>tJanden te traceren_In 

sommige gevallen is on, dit niet gelukt. Voor vragen en 

opmerkingen kunt u contact opnemen met Het Muziek

gebouw p/a Weesperzijde 23,1091 EC Amsterdam (vallaf 

medio 2004, Piet Heinkade 1,1019 SZ Amsterdam). 

ISBN, 90-901605 7-4 

© Het Muziekgebouw, 2002 
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HET GEBOUW 

DE HELE DAG MAAR OP EN NEER: OVER HEIEN, HEILIEDJES 

EN HOOFDSTEDELIJKE MUZIEKGEBOUWEN VERTELT HET 

VERHAAL VAN EEN TRADITIE DIE GROTENDEELS IS OP

GEHOUDEN TE BESTAAN. MET DE KOMST VAN DE 

INDUSTRIALISERING EIND 19E EEUW, VERDWEEN MET 
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