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Zangcultuur
LOUIS PETER GRIJP

De muziek van het dagelijks leven - dat doet denken aan muziek die klinkt
in de supermarkt, in de fabriekshal ofuit de autoradio: muzak, arbeidsvitaminen. lets heel anders dus dan de volksliederen die zo'n markante plaats
innemen in de klassieke canon van de volkskunde en waaraan belangrijke
esthetische waarden en morele krachten werden toegeschreven. Toch
waren diezelfde volksliederen in het verleden voor veel mens en de dagelijkse portie muziek, alleszins te vergelijken met onze huidige arbeidsvitaminen. Zoals men nu in de fabriekshal niet zonder radio kan, zo bestreden
eertijds aardappelrooiers, nettenboetsters, garnalenpellers en kleermakers
de verveling door te zingen.
Deze vergelijking geeft aan tussen welke uitersten dit hoofdstuk zich zal
bewegen. We kunnen ons onderwerp nader karakteriseren als muziek van
'gewone mensen' of als muziek met een brede verspreiding. Dat kan worden
toegespitst op spontane zang, of muziek voor en door Ie ken, dat wil zeggen:
mens en die voor hun plezier zingen of muziek maken, niet voor hun beroep.
Maar ook de hedendaagse populaire muziek, een geheel en al professioneel
gebeuren, moet op grond van haar brede verspreiding tot het onderzoeksgebied worden gerekend. En in bepaalde gevallen zelfs klassieke muziek: een
compositie als het 'Slavenkoor', afkomstig uit een opera van Verdi, geniet
een dusdanig grote populariteit dat zij voor onze benadering interessant is.
In disciplinaire termen uitgedrukt weerspiegelt deze verruiming van het
onderzoeksobject de ontwikkeling van de volksliedkunde, die zich uitsluitend met het verzamelen en bestuderen van volksliederen bezighoudt, naar
wat men in Duitsland wel 'muzikale volkskunde' noemt. Aan de traditioneIe volksliedkundige onderwerpen als volksmuziek, volkslied en volksdans
worden amusements-, schlager- en popmuziek toegevoegd. lOok amateurmuziek door bijvoorbeeld blaaskapellen, zangkoren en mandolineorkesten
valt binnen het bereik van deze muzikale volkskunde. Het is niet alleen de
muzikale volkskunde die zich met populaire muziek bezighoudt. Met name
de muziekwetenschap en de sociologie bewegen zich ook op dit terrein.

Braun, Einfiihrungin die musikalische Volkskunde,
1985, p. 84 e.v.
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deling; na het gesprekje is het bijvoorbeeld opeens
middernacht - de tussenliggende gebeurtenissen
zijn achterwege gelaten. Dit lied is bewijsbaar oud:
het komt al voor in Nederlandse bronnen uit de zestiende eeuw. Daar verkiest het meisje ook het klooster, maar pas nadat ze door de jongen afgewezen is:
ze is hem te arm.

Tubaspeler uit Eijsden
aan de Maas. Limburg
staat bekend om zijn
blaasmuziekcultuur, die
een belangrijke rol speelt
in het gemeenschapsleven en de lokale
identiteit.

In i dit hoofdstuk zullen we de actieve zang van gewone mens en centraal
stellen. Het volkslied heeft niet alleen onderzoekers, maar ook kunstenaars, dichters en componisten gefascineerd, waardoor het een grote maatschappelijke betekenis he eft gekregen. Velen die de studie van muziek van
gewone mens en ter hand namen zijn ook door het begrip 'volkslied' gelnspireerd. Maar wat is een volkslied eigenlijk?

VISIES OP HET BEGRIP 'VOLKSLIED'

Het woord 'Volkslied' werd in 1773 gei:ntroduceerd door Johann Gottfried
Herder (1744-18°3). Voor Herder waren volksliederen in de eerste plaats
mooi, dat wil zeggen: nalef, eenvoudig, levendig, onregelmatig. Daarbij waren ze populair onder het yolk, ze waren anoniem en oud, en ze werden
mondeling doorgegeven. Ais voorbeeld dient het beroemde lied van de
graaf en de non, waa1"l1}ee Herder zijn bundel Volkslieder (1778) opent. De
jonge graafbiedt een meisje een drankje aan, maar zij toont geen belangstelling voor hem: ze wil het klooster in. Typisch voor dit type volkslied zijn de
eenvoudige toon, de coupletten in de directe rede en de sprongen in de han-
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Das Lied vom jungen Grafen

Ich steh auf einem hohen Berg,
Seh 'nunter ins tiefe Thai,
Da sah ich ein Schiffiein schweben,
Darinn drey Grafen sass'n.
Der allerjiingst, der drunter war,
Die in dem Schiffiein sass'n,
Der gebot seiner Lieben zu trinken
Aus einem venedischen Glas.

Lang niet aIle liederen die onder het yolk gezongen 'Was giebst mir lang zu trinken,
werden waren in de ogen van Herder volksliederen. Was schenkst du mir lang ein?
Integendeel, er school in zijn visie veel kaf onder het Ich will jetzt in ein Kloster gehn,
koren, en met name wat het 'gepeupel op straat' Will Gottes Dienerin seyn.'
aan liederen uitkraamde kon hem niet bekoren. 'Willst du jetzt in ein IZioster gehn,
Willst Gottes Dienerin seyn,
'Echte' volksliederen zouden uit een 'gouden tijdSo geh in Gottes Namen;
perk' stammen, dat in een geldealiseerd verleden Deins gleichen giebts noch mehr!'
geprojecteerd werd: een tijdperk van natuurlijke
Und als es war urn Mitternacht
harmonie. De volksliederen en andere orale uitin- Dem jung'n Graftraumts so
schwer,
gen, zoals sprookjes, weerspiegelden de ziel van het
ob sein allerliebster Schaz
Ais
volk. De gemeenschappelijke taal was de drager bij
Ins Kloster gezogen war.
uitstek van de volksziel, die ten grondslag zou moeten liggen aan een organische volksgemeenschap: 'Auf Knecht, steh aufund tummle
dich;
de natie als romantisch alternatiefvoor de rationele Sattl' unser beide Pferd!
constructie van de staat. 2 Een proeve van de door Wir wollen reiten, sey Tag oder
Nacht;
hem bedoelde liederen gaf Herder in zijn Stimmen
Die Lieb ist reitens werth!'
der Volker in Liedern (1778-1779), waarin hij specimina uit verschillende Europese landen had bijeen- Und da sie vor jen's Kloster kamen,
Wohl vor das hohe Thor,
gebracht. Hoewel rationalisten al vanafhet begin de
Fragt er nach jiingst der Nonnen,
spot dreven met wat zij als een fictie beschouwden, Die in dem Kloster war.
zette Herders idee van het volkslied menige roman- Das Nonnlein kam gegangen
tische inborst in vuur en vlam. Zo trok Goethe door In einem schneeweissen Kleid;
de Elzas om liederen op te tekenen 'uit de kelen van Ihr Haarl war abgeschnitten,
oude moedertjes'. Ze inspireerden hem tot eigen Ihr rother Mund war bleich.
liedteksten als 'Heidenroslein' en 'Erlkonig', die Der Knab er sezt sich nieder,
Er sail auf einem Stein;
op hun beurt menig componist zouden inspireren.
Er weint die hellen Thranen,
Ook componisten lieten zich door Herder belnvloe- Brach ihm sein Herz entzwey.
den, zoals Johann Friedrich Reichardt, F. Silcher,
Carl Maria von Weber en Felix Mendelssohn. Zij
schiepen nieuwe liederen in de volkstoon. Met an-

2. Vos, De spiegel der volksziel, r993, p.
hoofdstuk r van dit boek, pp. r8-22.
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Zie ook

A.J. Hoffmann von
Fallersleben (17981874), houtsnede,
ca. I82I. Hij baarde
in Nederland opzien
met zijn Duitse, door
de Romantiek ingegeven kleding.

dere woorden, het romantische volkslied was niet aIleen een cultuurgoed
dat voor het nageslacht moest worden bewaard, het droeg ook een esthetisch programma in zich, dat de literaire en muzikale Romantiek verregaand he eft betnvloed.
In Nederland heeft dit romantische volksliedbegrip maar langzaam voet
aan de grond gekregen. Toen de dichter H.A. Hoffmann von Fallersieben,
student van Jacob Grimm, in I82 I Nederland bezocht op zoek naar Oudnederlandse volksliederen, ontmoette hij in academische kringen niet echt
veel enthousiasme.3 Met zijn ontdekking en publicatie van het Antwerps
Liedboek (I855) en andere oude liederen verrichtte hij pionierswerk. 4 In
Vlaanderen vond Hoffmann meer gehoor voor zijn ideeen, en het was de
Belgische hoogleraar Paul Fredericq die later de Nederlander Gerrit Kalff
de ogen opende voor 'de geest der oude liederen'.5 Kalffs proefschrift over
het middeleeuwse lied (I884) zou baanbrekend zijn voor de Nederlandse
studie van het volkslied. Opmerkelijk is dat de in Kalffs ogen ware volksliederen dateren uit een periode waaruit nauwelijks bronnen beschikbaar zijn:
3. Roodenburg, 'Tussen "volksgeest" en "volksverheffing''',1994·
4. Hoffmann von Fallersleben, Antwerpener Liederbuch,
1855·
5. Vos, De spiegel der volksziel, 1993, p. 97 e.v.
6. Hellinga, Ben Schoon Liedekens-Boeck, 1941, p. 172.
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7. Schepping, 'Lied- und Musikforschung', 1988,
p. 403 e.v.
8. Zie bijv. Harker, Fakesong, 1985; Boyes, The imagined
village, 1993.
9. Schepping, 'Lied- und Musikforschung', 1988,
p. 400. Zie ook hoofdstuk 2, p. 72.

de vijftiende eeuw. Zijn betoog is dan ook grotendeels gebaseerd op de 'oude liedekens' van het Antwerps Liedboek uit I544. Hoezeer dit idee de studie
van de oudere letterkunde heeft betnvloed blijkt uit
de heruitgave van datzelfde Antwerps Liedboek
door W. Hellinga (I94I), waarin de oude, als literatuur beschouwde liederen fysiek werden gescheiden
van nieuwe liedjes uit dezelfde bron, waarin 'de guIle
lach he eft plaats gemaakt voor een geile'. 6
Met het begrip 'volkslied' he eft Herder een notie
geformuleerd die tot op de dag van vandaag de gemoederen bezig heeft gehouden. De benadering van
Herder en zijn navolgers is weI essentialistisch-normatief genoemd. 7 Essentialistisch omdat werd gepoogd het wezen van het volkslied te doorgronden;
dat wezen werd met een mysterie omgeven, aIleen
kenners konden een 'echt volkslied' herkennen.
Normatief omdat een volkslied aan zekere esthetische en stilistische normen diende te voldoen. Dit
volksliedbegrip is later kritisch geanalyseerd en als
een idyllische constructie vanuit een burgerlijke ideologie bestempeld. 8
Het volkslied heeft naast de betekenis die Herder
eraan gaf, meer invullingen gekregen. De sociologische benadering gaat ervan uit dat aIle liederen die
door het 'volk' gezongen worden volksliederen zijn.
Hier is met 'volk' de sociale categorie bedoeld, niet
de natie. 9 Ook het 'kaf' dat Herder van zijn 'koren'
scheidde is in deze benadering volkslied, en evenzo
de 'geile' liederen van Hellinga. We zouden kunnen
zeggen dat dit verruimde volksliedbegrip de populaire zangcultuur omvat. Ais illustratie hiervan kan het
grappig bedoelde, sterk seksueel getinte liedje dienen van Annaatje en Symen uit De vrolyke Zeeman,
verheugd over de vrye Zeevaart, zingende alle de Nieuwste Liedjes, welke hedendaags gezongen worden (Amsterdam I802). De goedkope uitvoering van hetliedboekje suggereert dat het voor een breed publiek bedoeld was. Een volkslied derhalve in sociologische
zin, maar ongetwijfeld een gruwel in de ogen van de
toenmalige volksliedliefhebbers.
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Een nieuw Lied, of koddige
Vryagie, tusschenAnnaatfe van
de Winkel, en Symen Trekgraag.
(op een Aangename Wys)

Annaatje, spee1maatje, ik zal
uw verzellen,
En ik heb gehoord, ik zal
uw vertellen,
En wilt niet ontstellen,
En word niet kwaad,
Het is van ons Symen,
Ons beste Kameraad.
Myn Moeder, myn Broeder,
die gingen uyt ryden,
En dat al voor plaizier met andere
lieden,
Zoo regt al na myn huis,
En hy kroop op myn Bedje,
Zoo stil ge1yk een Muis.
Myn oogen, die boogen, om
by haar te leggen,
Het is beter op een Bedje als agter
de heggen,
Ik durf niet te zeggen,
Hy maakten my blood.
Hy ligte myn Hembd op en hy
kroop in myn schoot.
Toen dwong hy, en drong my
al myn handen,
En ik zei: wei Symen! waar moet hy
nu belanden,
Zy raakten aan het branden,
Hy liet 't myn zien,
't Was hard, 't was zagt, het scheen
wei Elpenbien.
Hy wipten, hy stipten al op en neer,
Zyn onderlyf dat ging al op
en neder,
En hy kon schier geen meer,
Hy raakten op den grond,
Toen hy had gedaan liep hy weg
zoo terstond.
Anaatje, speelmaatje, zoud gy
het wei ge1ooven,
Dat moeder leid van onder en
Vader na boven,
Zoo heet gelyk als vuur,
En met zoo liep ons Symen,
By Naatje zynen Buur.

Ate Doornbosch op
bezoek bij de zanger
Tijs Pals in Landerum
op Terschelling, 1966 .
Pals zong vijftien
liederen voor de
microfoon.

De bekende Nederlandse volksliedverzame1aar Ate Doornbosch was eveneens se1ectief bij zijn opnamen. Hij nam voorname1ijk oude, mondeling
overgeleverde liederen op die correspondeerden met de 'romantische'
volkslieddefinitie en negeerde de rest van het zangrepertoire van zijn zegslieden: liederen geleerd in de kerk en op school, opgevangen op voordrachts- en feestavonden, geleerd bij de jeugdvereniging, uit bundels als
IO
Kunje nog zingen, zing dan meet (1906), of van de radio enzovoort. Deze
liederen, die een gehee1 andere sfeer adem en dan de oude liederen uit de
mondelinge overlevering, vielen buiten de be1angstellingssfeer van Doornbosch en de meeste andere volksliedonderzoekers. Zij richtten zich op de
zeldzame plantjes die dreigden uit te sterven onder invloed van een gewijzigd literair-muzikaal klimaat. Of, om een populaire verge1ijking uit de
volkskunde aan te hal en, het was vijf voor twaalf. Het is opmerkelijk dat
het vijf-voor-twaalf-gevoe1 sedert Herder nooit helemaal verdwenen is. Er
zijn steeds weer nieuwe oude liederen die het einde van hun levenscydus
naderen en mens en die dat betreuren.
Er is een derde belangrijke visie op het volkslied, waarbij het niet zozeer
gaat om liederen die door het yolk gezongen worden, maar om liederen die
voor het yolk geschreven zijn. Dat schrijven gebeurde door burgers die
hoopten het yolk door middel van deugdzame liederen beschaving bij te
brengen. Deze didactische benaderingen van het volkslied sloegen in
Nederland, in tegenstelling tot de romantische visie, spoedig aan: reeds in
het laatste kwart van de achttiende eeuw, toen instellingen als de Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en de
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Maatschappij tot Nut van 't Algemeen zich voor de verbetering van de
volksklassen begonnen in te spannen. In het volkslied meende men een
bruikbaar instrument te hebben gevonden. II In 1781 publiceerden Betje
Wolff en Aagje Deken hun Economische Liedjes met het doel de zangers iets
beters te bieden dan de 'oolyke vodderyen' die men gewoon was ten gehore te brengen. Door mid del van liedjes met veelzeggende titels als 'De Vergenoegde Tuinman' en 'De Dankbare Dienstmeid' probeerden de dichteressen de 'gemene burgerluidjes', zoals zij de volksklasse aanduidden, te
stichten. Zij schreven de liederen op me10dieen die bij hun doelgroep populair waren.
Hun voorbeeld werd gevolgd door onder meer de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen, die vijf bundeltjes uitgaf onder de titel Volks-Liedjens
(1789-1791; 1806). De 'gewoone volksliederen' - men vergelijke de hierboven gegeven sociologische definitie - werden 'wanvoeglijk', 'onbetamelijk' en 'morsig' gevonden. Door de inhoud te verbeteren hoopte men
evenwe1 de zeden van de 'geringe burger' te bevorderen. Die geringe burger mocht weI zijn 'volkstoon' behouden, waarmee niet aIleen op populaire melodieen maar ook op de eenvoud van stijl werd gedoeld.
Als voorbeeld voIgt hier een liedje van het Nut. De hooghartige Lizette
wijst de brave boerenzoon Kolijn af en blijft op een stadse vrijer wachten,
die echter nooit zal komen opdagen. Moraal: blijfbij je eigen stand.
Kolijn een brave boerenzoon,
Het puikje van de dorpelingen
Arbeidzaam, we1gemaakt en schoon,
Dorst naar Lizette's hand te dingen.
Het meisje, schoon ook een boerin,
Had nu dan de stad bekeken
En hierdoor was haar hart en zin
Van veld en kudde gansch geweken.
Neen, sprak de fiere schoone, neen,
Geen boer zal ooit mijn hart verwinnen.
Kolijn trad nu gramstorig he en
En ging de zachte Philia minnen.
Nu dorst geen enk'le boer aan haar
Te denken noch vee1 min te vragen.
Zij wachtte dus van jaar tot jaar,
Daar ook geen steeman op kwam dagen.
10. Vergelijk de collectie Dings van het Meertens
Instituut, aangeIegd door Ton Dekker en Henk Kuijer.
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I I. Zie over dit muzikale beschavingsoffensief: Vos,
De spiegel der volksziel, 1993, p. 32 e.v., en Van Dijk,
'Sporen van een beschavingsoffensief', 1993.

Thans is zij veertig jaren oud,
Haar schoon ge1aat is gansch bezweken,
En 't meest wat haar nu bezig houdt,
Is kwaad van jonge lien te spreken.
Zij gloeit van spijt en fe1le smart,
AIs zij Kolijns geluk hoort roemen,
Daar zij in 't heimelijk in haar hart
Zich om haar dwaasheid ze1f moet doemen.
Meisjes die gaarne waart getrouwd,
Laat u Lizett tot voorbeeld wezen,
Dat ge op geen dwaze hoop vertrouwt,
Wijl gij dan ook haar lot moogt vreezen.
Als u een brave jongen vraagt,
Laat hem dan ook uw hand verwerven,
Dewijl gij anders ligtlijk waagt,
Als oude vrijsters ook te sterven. 12

De Amsterdamse arts en
muziekorganisator Jan
Pieter Heije (18091876), dichter van onder
meer 'De Zilvervloot',
'Zeven kikkertjes' en
'Zie de maan schijnt
door de bomen' .

De melodie van het lied is ontleend aan een Franse opera, Le Secret van
l-P. Solie uit 1796. Daarmee sluit het aan bij de 'gewoone volksliederen',
die vaak ook op populaire operawijsjes werden gezongen.
Het lied van Kolijn is redelijk aangeslagen en werd nog in de jaren vijftig
en zestig van deze eeuw in de mondelinge overlevering aangetroffen, zij
het met een verkorte me1odie. 13 Wat dat betreft is het lied echter een uitzondering. De meeste liedjes van het Nut bereikten niet de doelgroep,
maar kwamen bij de 'middelstand' terecht. Na een halve eeuw van pogingen de 'volkszang' te verbeteren werd het vocale beschavingsoffensief dan
ook niet als succesvol ervaren. 'Nog altijd hoort men overal bijna aIleen
laffe, onzedelijke straatliedjes, terwijl de goede volksgezangen, opzettelijk
ook door de Maatschappij bezorgd, weinig of bijna gehee1 geenen ingang
hebben gevonden', klaagde men in 1 8 39. 14
In diezelfde tijd werden nieuwe pogingen ondernomen door Jan Pieter
Heije (1809-1876). In tegenstelling tot zijn voorgangers gebruikte hij geen
bestaande, populaire me1odieen, maar nodigde hij componisten uit zijn
liedteksten op muziek te zetten. Heije liet zich inspireren door Dliitse liederencomponisten als Reichardt, in wiens muziek hem de 'natuurlijkheid,
eenvoud, waarheid en bevalligheid' aanspraken. Heije ging het om een
combinatie van de 'volkstoon' en een levendige, emotionele uitdrukking
van de tekst. Hij was een groot voorstander van coupletliederen (dus zoals
aIle liederen van en voor het volk). De dichters moesten daar bij het schrijyen rekening mee houden. Doordat de mel odie steeds herhaald werd,
moest de sfeer van het eerste couplet niet worden aangetast in latere stro-
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fen.15 Onder de talrijke componisten die Heijes teksten op muziek zetten
bevonden zich J.B. van Bree (1801-1857), lH. Kufferath (1797-1864), II
Viotta (1814-1859) en Johannes Verhulst (1816-1891). Heije was echter
niet aIleen gelnteresseerd in derge1ijke kunstliederen 'in de volkstoon'. Hij
zette zich als hoofdbestuurslid van het Nut en algemeen secretaris van
Toonkunst in voor de verbetering van de volkszang, die hij als een voorwaarde zag voor een beschaafd en hoogstaand nationaal muziekleven. Hij
leverde zelf materiaal voor die volkszang, waarvan veel op muziek werd
gezet door de bovengenoemde Viotta. Voorbeelden zijn 'De Zilvervloot',
'Een karretje over de zandweg reed', 'Ferme jongens, stoere knapen',
'Zeven kikkertjes' en 'Zie de maan schijnt door de bomen'. AIleen al het
feit dat ve1en die liedjes nog steeds kennen bewijst hun succes.
Het idee' dat men met liederen het yolk kon opvoeden bleef ook in de
twintigste eeuw opgeld doen. In de socialistische jeugdbeweging (Arbeiders Jeugd Centrale) werd veel waarde gehecht aan muziek en dans als uitdrukking van een jong en vurig enthousiasme, van een geloof in een ideale
gemeenschap. Behalve in de bekende socialistische strijdliederen zocht de
12.

Volksliedjens, Vijfde Stukje.

13. Zie hierover het vierde deel van Dekker, Van Dijk
en Kuijer (red.), Onder de groene linde, dat wordt voorbereid door Van Dijk en Kuijer.
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14. Van Dijk, 'Sporen van een beschavingsoffensief',
1993, p. 193·
15. Venderbosch, 'De liederen van Johannes Verhulst',
1993, p. 27 2 .

jeugdleider Piet Tiggers sedert de jaren twintig zijn zangmateriaal vooral
in oude Nederlandse volksliederen ter vervanging van de schoolliederen
uit Kunje nag zingen. Hij putte daartoe onder meer uit Hoffmanns en Van
Duyses verzamelingen en zelfs uit J. van Vlotens Nederlandsche baker- en
kinderrijmen (r872). Met dit soort volksliederen legde Tiggers de basis van
de muzikale vorming binnen de jeugdbeweging. De samenzang moest de
tegenhanger zijn van wat Tiggers de 'esthetische' kunst van de elite no emde. I6
Ook in de katholieke jeugdbeweging (met name de studentenorganisatie Heemvaart) zag men het nut van het volkslied in. De volksliedkenner
JoP Pollmann benadrukte de katholieke Middeleeuwen als de grote bloeiperiode van het volkslied, en beschouwde het calvinisme als een van de
oorzaken van - vermeend - verval. Ook hij zag in het volkslied een uiting
van een getdealiseerde volksgemeenschap en tevens een middel om aan die
gemeenschap te bouwen. I7
Hoe wonderlijk het ook klinkt, het repertoire van de socialisten, katholieken en zelfs nationaal-socialisten bestond voor een groot deel uit dezelfde volksliederen. Toen de Tweede Wereldoorlog aan de verzuiling een
einde maakte, werd er samengezongen door socialisten en katholieken.
Dat resulteerde onder meer in de uitgave van het bundeltje Nederland's
Valkslied (r94r), samengesteld door Pollmann en Tiggers tezamen. Na de
oorlog werd dit de standaardbundel van Nederlandse volksliederen, en
werden er in totaal zo'n half miljoen exemplaren van verkocht. Hieruit
leerde heel Nederland op school of elders liedjes als 'Daar was laatst een
meisje loos', 'Drie schuintamboers', 'Vier weverkens', 'lk ben met Catootje naar de botermarkt geweest' en vele andere.

VADERLANDSE LIEDEREN

Ret begrip volkslied was bij Herder al verbonden met het natiebesef. Het
'yolk' waaraan de volksliedontwikkelaars dachten betrof niet aIleen de
sociale categorie van minder bedeelden, maar de gehele natie. Een taal,
een yolk, was de gedachte, en het volkslied was de spiegel van de bijbehorende volksziel. Het volkslied was extra interessant: men onderkende het
vermogen van samenzang om eensgezindheid te kweken binnen een groep
of zelfs binnen de bevolking van een staat, of, om het in hedendaagse
wetenschappelijke termen uit te drukken, het volkslied bleek een effectief
instrument bij de constructie van identiteiten.
Deze nationale dimensie van het volkslied heeft vele van de bovengenoemde volksliedverbeteraars getnspireerd - vaderlandsliefde was ook een
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deugd die met goede gezangen kon worden bevorderd. Slechts een bescheiden deel van de liederen draagt echter een nationaal element in zich.
Dit betreft de zogenoemde vaderlandse liederen, zoals Heijes 'De Zilvervloot', en liederen gedicht op actuele gebeurtenissen, bijvoorbeeld de Belgische Opstand (r830). Met het cultureel nationalisme ontstond in de
jaren zeventig van de negentiende eeuw ook beiangstelling voor patriottische liederen die al eeuwen oud waren. Deze stamden uit de Tachtigjarige
Oorlog, de tijd dat in veler ogen de Nederlandse natie was ontstaan. Men
yond ze in de Nederlandtsche Gedenck-clank (r626) van Adriaen Valerius en
in het geuzenliedboek, dat ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog tientallen
malen herdrukt werd. Vit de goedkope geuzenboekjes werd in die tijd
door het hele yolk gezongen, althans door dat deel van het yolk dat antiSpaans en antikatholiek gezind was. De zestiende- en vroeg-zeventiendeeeuwse katholieken zelf blijken een grondige hekel te hebben gehad aan
geuzenliederen. I8
Valerius' Gedenck-clanck, een luxe navolging van het geuzenliedboek in
groot formaat, met fraaie gravures en muzieknotatie bij aIle liederen, had
in tegenstelling tot het geuzenliedboek, in zijn eigen tijd echter hoegenaamd geen succes. De negentiende-eeuwers evenwel vonden Valerius'
liederen juist aantrekkelijker, omdat zij in een beschaafde, godsvruchtige
to on waren geschreven, die kennelijk beter paste in hun (protestants e)
vroomheidsoffensief dan de soms grove geuzenliedjes. 19
Merkwaardig genoeg sloegen deze oud-vaderlandse liederen in brede
kring pas goed aan nadat ze in Duitsland populair waren geworden. De
Weense musicus Eduard Kremser had een bewerking van zes Valerius-liederen voor solisten, mannenkoor en orkest gemaakt, die in r877 met groot
succes in premiere ging. Later kreeg ook de Duitse keizer Wilhelm II de
cyclus te horen. Hij ontstak in grote geestdrift, want voor hem waren deze
vrijheidszangen een prachtig voorbeeld van de heldenmoed van een Germaans yolk in strijd met de Romaanse erfvijand. De keizer beval dat deze
Altniederlandische Valkslieder op gymnasia moesten worden aangelee~d.
Mede dankzij dit Duitse enthousiasme groeide ook in Nederland de belangstelling voor Valerius en de geuzenliederen, waaronder in de eerste
plaats het Wilhelmus. zo

16. Vos, De spiegel dervolksziel, 1993, p. zoo e.v.
17. Ibidem, p. ZI7 e.v.
I8. Grijp, 'Van geuzenlied tot Gedenck-c1anck', dee1z,
I994, p. z68.
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I9. Smelik, Ben in lied en leven, I997, p. I46.
zo. Nehlsen, Wilhelmus von Nassauen, I993, p. z37 e.v.

'HET' VOLKSLIED (DE NATIONALE HYMNE)

Via een ingewikkelde receptiegeschiedenis groeide het Wilhelmus uit van
geuzenlied tot het Nederlandse volkslied. De dubbele betekenis van 'volkslied' als 'nationaal lied bij uitstek' en 'liedje door gewone mens en gezongen' (in alle schakeringen die hierboven gegeven zijn) komt alleen in het
Nederlands voor. In de omringende land en spreekt men van Nationalhymne, hymne national of national anthem. Het concept van de nationale
hymne stamt uit de achttiende eeuw, uit dezelfde tijd dus waarin het begrip 'volkslied' ontstond. Het Engelse 'God save the King' werd in 1745
populair, de Franse 'Marseillaise' dateert van 1792 en het oude Oostenrijkse volkslied, de 'Kaiserhymne' van Joseph Haydn, van 1797. In 1841
dichtte Hoffmann von Fallersleben op dezelfde mel odie 'Deutschland,
Deutschland uber Alles', dat later de Duitse nationale hymne zou worden.
Nationale hymnes hebben een symbolische functie vergelijkbaar met de
nationale vlag en het nationale embleem, zoals de Nederlandse leeuw, de
Duitse adelaar en de Franse maagd.
De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden heeft nooit zo'n offidele nationale hymne gehad. WeI was er het Wilhelmus, dat dateert van
het begin van de Tachtigjarige Oorlog, tussen 1568 en 1572. Tijdens de
Opstand en ook na de Vrede van Munster blijkt dit lied te hebben gefunctioneerd als een nationale hymne avant la lettre. Het werd gespeeld bij
prinselijke ceremonieen, in oorlogssituaties te land en ter zee, en in het
algemeen als herkenningsmelodie van de Republiek. Het lied he eft zo het
vaderland meer voordeel gebracht dan tienduizend soldaten, aldus een
zeventiende-eeuws commentator, 'want als Soldaet en Matroos dat hoort,
dan wordt haer bloedt gaende'. 21
Interessant is dathet Wilhelmus in het begin van de negentiende eeuw tot
een volkslied in herderiaanse zin was geworden: oud, anoniem, populair
onder het volk en in een mondelinge overlevering van tweeenhaive eeuw
'zersungen', stukgezongen. De oorspronkelijke woorden kende vrijwel niemand meer, men zong het zonder woorden of met een parodietekst:
Wilhelmus van Nassouwen,
Bent gij van Duitschen bloed?
De elleboog door de mouwen,
Het haar al door den hoed.
Zijt gij Wilhellemus?
Zijt gij Wilhellemus?
WeI dat is goed!
De Bruin, 'Het Wilhelmus tijdens de Republiek',
199 8 .

21.
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Toch werd dit verfomfaaide Wilhelmus direct na de Franse tijd beschouwd als het nationale volkslied, dat evenwel dringend een moderner
jasje behoefde. Toen in 1815 de wedstrijd voor een nieuw volkslied werd
uitgeschreven die zou resulteren in de nieuwe hymne 'Wien Neerlandsch
bloed in de aders vloeit' (tekst van Hendrik Tollens, muziek van J. Wilms)
werd om de gedachten te bepalen 'God Save the King' of 'het oude Wilhelmus' genoemd. Het deftige 'Wien Neerlands bloed' en het - toentertijd
- volkse Wilhelmus kunnen model staan voor liederen voor, respectievelijk
van het volk. Maar een nationaal volkslied moest beide kwaliteiten verenigen, besefte menigeen. 'Het moge waar zijn, dat een Volkslied geen straatlied is voor het zoogenaamd gemeen bestemd; maar het is even zeker, dat
de Volkszangen niet uitsluitend voor de meest beschaafde standen behooren geschikt of alleen voor de Concertzaal bestemd te worden. [... ] Het
moet even gaarne gehoord worden in het paleis als in de hut, in de legerplaats als in den schouwburg', aldus R.H. van Someren in 1834. Van
Somerens compromis bestond uit een nieuwe tekst op de mel odie van het
oude Wilhelmus - maar dit idee werkte niet, evenmin als tientallen andere
daarvoor. Pas met de opkomst van het culturele nationalisme in de tweede
helft van de negentiende eeuw kon het Wilhelmus het volle profijt van zijn
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ouderdom trekken en verdampte de waardering voor het tijdgebonden
'Wien N eerlands bloed'. 22
De vraag of de nationale hymne een lied voor of door het yolk is he eft
ook de Fransen beziggehouden. Hun 'Marseillaise' was, technisch gesproken, het werk van een man, Rouget de Lisle, die het lied in een nacht
schreef. Dit auteurs chap werd als strijdig beschouwd met de gedachte van
een lied van heel het yolk - men vergelijke de eis van anonimiteit van Herder. Commentatoren stelden dan ook dat Rouget slechts het instrument
was geweest door middel waarvan de Franse volksziel zich had geuit. De
'Marseillaise' is in die visie een collectieve schepping en haar auteur het
yolk zelf.23
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MONDELINGE EN SCHRIFTELIJKE OVERLEVERING

De mondelinge overlevering heeft sedert Herder volksliedonderzoekers
gefascineerd. Voor velen was dit fenomeen de kern van hun volksliedbegrip. Inmiddels is een zuiver mondelinge overlevering in elk geval voor de
laatste eeuwen een fictie gebleken. 24 Voor veel liederen die uit de 'volksmond' zijn opgetekend zijn inmiddels ook schriftelijke bronnen gevonden,
die een oorsprong uit hogere milieus verraden. 25 Eenvoudige boerenmensen die liederen van hun ouders hadden geleerd en deze uit hun hoofd
zongen, bleken ook vaak een liedschrift in de linnenkast te hebben liggen.
Opmerkelijk is de rol die vanaf de negentiende eeuw volksliedkundigen
hebben gespeeld. De liederen die zij uit de volksmond optekenden, werden via hun bundels weer populair in brede kringen, maar nu in een
gestandaardiseerde en vaak ook gepolijste versie. Zo zingen op Terschelling enkele zanggroepen trouw uit de bundel Terschellinger Volksleven, die
Jaap Kunst op datzelfde eiland uit de volksmond had opgetekend. Zijn
boek he eft de liederen weliswaar voor de vergetelheid behoed maar tevens
een einde gemaakt aan een levende volksmuziektraditie. 26 Ook oude sinterklaas- en kinderliedjes zijn uit de mondelinge overlevering opgetekend
en via pedagogische uitgaven aan de moderne jeugd doorgegeven - in een
gestandaardiseerde versie. 27 Zelfs het kinderlied is dus niet meer 'onbedorven'. Er is sprake van een voortdurende wisselwerking tussen de mondelinge en de schriftelijke overlevering.
In grote lijnen kan men stellen dat vanaf de zestiende eeuw nieuwe liederen vooral via liedbladen en liedboeken werden gelntroduceerd. Deze
werden ook herdrukt, soms vele decennia lang, maar daarnaast werden
deze liederen ongetwijfeld ook mondeling doorgegeven. Liederen werden
namelijk doorgaans uit het hoofd gezongen. Omdat zingen veelal in groe-
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(Collectie Meertens
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pen gebeurde, bereikten nieuwe liederen ook analfabeten. Zeker liedblaadjes zullen vaak in kringen hebben gecirculeerd waar lang niet iedereen kon lezen. Calvinistische predikanten onderkenden dit mechanisme
en zagen er een efficient middel in om hun stichtelijke lessen op analfabeten over te brengen: 'Men vind verscheyde eenvoudige luyden, die niet
lesen of schrijven konnen, den welken de geestelijke gesangen een groot
behulp zijn, als sy die selve van andere leeren en weten, ook dikwils veel
daer uyt te verhalen en singen', aldus Willem Sluiter, predikant te Eibergen, in r661. 28
22. Grijp, 'Nationale hymnen in het Koninkrijk der
Nederlanden', dee! I, I998, p. 70. Zie voorts Maljaars
en Lenselink, Het Wilhelmus. Ben bibliograjie, I993.
23. Frijhoff, 'Metamorfosen van de Marseillaise', I998,
p. I34·
24. Zie Buchan, The Ballad and the Folk, I972, waar
onderscheid wordt gemaakt tussen zuiver orale culturen
en situaties waarin de schriftelijke literatuur invloed
heeft op de mondelinge. Dit onderscheid kwam naar
voren uit onderzoek naar orale epische tradities op de
Balkan van Milman Parry en Albert Lord, die op zoek
waren naar de formulaire technieken van Homerus.
25. Zie ook Meier, Kunstliederim Volksmunde, I906.
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26. Doombosch en Winkoop-Deurvorst, 'De dans- en
zanggroepen van Terschelling', deel4, I978, p. rr6.
27. Zie voorvariaties uit de volksmond van bekende
sinterklaasliederen: Van Benthem, Sint-Nicolaasliederen,
I99I, p. 55 e.v. De bekende bundel met kinderliedjes:
Troelstra-Bokma de Boer en Pol1mann (red.), Het spel
van moederen kind, I9809, bedoe!d voor ouders om
hun kinderen voor te zingen, is samengesteld uit liedjes
die aan mevr. Troelstra-Bokma de Boer (pseudoniem
Nienke van Hichtum) uit het hele land waren toegestuurd.
28. Geciteerd naar Stronks, Stichten of schitteren, I996,
P·96.

Ondanks aIle nuanceringen is de mondelinge overlevering een fenomeen dat de modeme intellectueel blijft boeien. We kunnen ons de kracht
van het geheugen van onze voorouders nauwelijks meer voorstellen. Jacob
Cats beschrijft hoe de herder Philos een lied aanleert. Hij krijgt het aangereikt door zijn collega Damon, voor 'wiens geliefde hij deze serenade zal
zingen:

Damon: Kom voegt uneven my, en singt dit aardig liet.
CHier geeft Damon 't Liedt aan Philos)
Philos: Hoe soud' ick dat bestaan? ick kan de wijse niet;
Maar neurt my doch een vers; ick wil tot haarder eeren
En sal Cna dat my dunkt) het deuntje vaardig leeren.
Damon: WeI aan, ick wil het doen; gy, luystert na het spel.
CHy neurt een vaarsjen)
Philos: Swijg, Herder, 't is genoeg, ick ken het deuntjen wel.
Geeft my het nieu gesang, ick sal het eerstmaallesen,
En dan van stonden aan tot singen vaardig wesen.
CHy leest het Liedt)
WeI aan, ick heb'et liedt als in mijn breyn geleyt,
Begin, als 't u belieft, voor my ick sta bereyt.29
Dit is de standaardprocedure in de vroegmodeme tijd: de tekst wordt gelezen en uit het hoofd geleerd, de muziek wordt mondeling doorgegeven.
Philos laat Damon een overs' C= couplet) voomeurien, leest het lied eenmaal van het blad en is dan klaar voor de serenade. Onwaarschijnlijk snel
schijnt dit ons toe; zou Cats deze gebeurtenis gecomprimeerd hebben
weergegeven? Maar dergelijke foto-/fonografische geheugens bestonden
weI degelijk - en ze bestaan nog steeds. Anna van Gog-Dings, die voor
onderzoekers van het Meertens Instituut vele liederen zong, herinnerde
zich het volgende lied:
Is soms in ons dorpje een meisje de bruid
Dan wordt haar ter ere de klokken geluid.
Ik doe dat als koster op 't huwelijksfeest,
Dat is zo van oudsher de gewoonte geweest
Refrein: Van je bimmele bammele boem, C2X)
Van je bim bam boem. C2X)
gevolgd door zes andere strofen. Anna, op dat moment 76 jaar oud, vertelde ons:
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"'Dat heb ik voor het eerst gehoord toen grootvader en
grootmoeder in I930, toen die vijftig jaar getrouwd waren.
Ome Karel die zong dat, uit Roermond. Daar heb ik het van
geleerd. [ ... ] 0, dat kenden we mete en van buiten. [... ]
Vroeger, als we een keer dat liedje hoorden en met de ogen
toe geluisterd hadden, dan zongen we het feilloos na."
Ter demonstratie knijpt ze de ogen stijf dicht, blijft zo even zitten, en ontspant dan weer.

Vraag: "Maar zaten jullie dan echt zo te lui~teren?"
Anna: "Ja, en dan hoorde of zag ik anders niks meer en dan was
het net ofik wakker werd en dan zat het er in."'3 0
Behalve van de kwaliteit van het geheugen van de individuele zangers is de
mondelinge overlevering afhankelijk van een aantal andere factoren, zoals
de zangpraktijk: zong men de liederen vaak, gedurende een lange peri ode,
en in vaste groepen? Maar ook in de liederen zelf ligt een 'mnemonische'
kracht besloten, zoals W.P. Gerritsen het noemtY Rijm, metrum en melodie zijn een structurele steun voor het getrouw memoriseren van een liedtekst. Formules, herhalingen en refreinen spelen ook een rol. Wat niet letterlijk onthouden werd, moest door de zangers zelfworden aangevuld. Dit
herscheppende element kon overigens ook door een behoefte tot fantaseren of moraliseren worden ingegevenY

CONTRAFACTUUR EN GEDRUKTE BRONNEN

Kunnen we stellen dat de teksten van de liederen sedert de late Middeleeuwen meestal werden opgeschreven of gedrukt, voor de muziek ligt dat
anders. Vroeger konden maar weinig mensen noten lezen, en zeker niet in
de brede sociale lagen waarin liederen gezongen werden. De melodieen
werden dan ook doorgaans op het gehoor aangeleerd en doorgegeven,
zoals we in het voorbeeld van Jacob Cats gelllustreerd zagen. Nieuwe liederen konden uit boekjes ofblaadjes worden gezongen dankzij zogenoemde wijsaanduidingen, die een bekende melodie aangav~n. Boven het lied
stond dan geen muzieknotatie maar aIleen iets als 'Op de wijze van: Wilhelmus van Nassouwen', zodat de zanger de nieuwe tekst meteen kon zin29. Ibidem, p. 46, naar Cats' pastorale blijspel
Koninklijke herderinAspasia (I644, gedrukt I655).
30. Bandopname van sessie op 24 februari I994 bij
de dames Dings te Liessel (Peel), door Ton Dekker,
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Henk Kuijer en Louis Grijp, Collectie Meertens
Instiruut.
31. Gerritsen, 'Jan en Jenneken', p. 297.
32. Zie Long, 'Ballad singers', I973.

gen op de aangegeven wijs - mits hij die kende uiteraard. Zulke nieuwe
liedteksten op bestaande melodieen noemt men 'contrafacten'. De contrafactuur is het belangrijkste productiebeginsel geweest van het Nederlandse
lied vanaf de Midde1eeuwen tot in de negentiende eeuw. Aanvanke1ijk,
rond 1500, waren het vooral geestelijke liederen die op de wereldlijke wijzen werden gedicht en gezongen. Daarbij kon de dichter in zijn geestelijke
tekst de oorspronkelijke were1dlijke woorden verwerken. Een geestelijk
lied waarin een doperse dichter de 'wereld' afzweert en afscheid neemt van
zijn familie begint bijvoorbeeld als voIgt:
Ick seg adieu,
Vleesch, bloet, wy moeten scheyden
Dit is gemodelleerd naar een amoureus afscheidslied:
Ic seg adieu
Wy twee wi moeten sceiden
Vaak werden geestelijke liederen op wereldlijke me10dieen gedicht met de
bedoeling de jeugd van verderfelijke 'vleselijke liedekens' af te houden.
Door de geestelijke teksten werd de wereldlijke inhoud als het ware ontkracht. Anders gezegd, de muziek diende als verpakking van een geestelijke boodschap, die anders wellicht niet de jeugd zou bereiken. Dergelijke
ontleningen komen overigens ook in wereldlijke liederen voor.
De semi-schriftelijke overlevering met behulp van wijsaanduidingen
stelt de moderne onderzoeker voor problemen wanneer hij de muziek van
oude liederen willeren kennen. Door de contrafactuur is het echter mogelijk bij een belangrijk gedeelte van het repertoire de muziek te reconstrueren.3 3 Dit kan dankzij een vrij beperkt aantalliedboeken uit de zestiende
en zeventiende eeuw, waarin in afwijking van het gangbare patroon toch
muzieknotatie is afgedrukt. Belangrijke muzikale bronnen zijn bijvoorbee1d de Souterliedekens (1540) en Valerius' Nederlandtsche Gedenck-clanck
(1626). Ook zijn er instrumentale bronnen die liedmelodieen bevatten, zij
het doorgaans zonder tekst (Luitboek van Thysius, ca. 1600, Boerenlieties,
ca. 1700). Liedteksten zonder muziek kunnen via hun wijsaanduiding
worden verbonden met de melodieen uit de muzikale bronnen. Door deze
muzikale reconstructie is het mogelijk zeer oude liederen weer te zingen.
Zo zijn talrijke Nederlandse liederen van de Midde1eeuwen tot en met
de zeventiende eeuw uitgevoerd en op cd vastgelegd door ensembles als
Camerata Trajectina en het Vlaamse Paul Rans Ensemble. De muzikale
dimensie maakt deze oude literatuur voor een breder publiek aantrekkelijk.
Gedrukte liederen verschenen behalve in liedboeken ook op liedbladen.
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Marktzanger Tamboer
(1892-1974), met
opgeheven kunstarm,
geflankeerd door accordeonspeler Julien
Debruyne. Rechts staat
Tamboers vrouw met
liedblaadjes.

Drie of vier liederen werden vaak op een vel in kolommen gedrukt en daarna in stroken afgeknipt. Zo'n strook bevatte dan een liedje, dat op die
manier afzonderlijk kon worden verkocht. Liedblaadjes behoren tot de
allergoedkoopste vormen van drukwerk. In een zestiende-eeuws tonee1stuk uit Haarlem komt een marskramer voor die liedjes voor een duitje
verkoopt en refreinen voor een oortje.3 4 De verkoop van liederen geschiedde inderdaad vee1al ambulant. Een liedjeszanger ging op een ton of een
andere verhoging staan op een plaats waar veel yolk voorbij trok: bruggen,
straathoeken, pleinen. Hij zong daar zijn lied en verkocht de strookjes of
blaadjes aan de omstanders. Deze praktijk is tot in onze eeuw blijven bestaan, vooral in Vlaanderen. Tot in de jaren vijftig trok de beroemde
marktzanger Tamboer veel yolk met zijn zelfgemaakte liederen.3 5 Zijn
bekendste liedjes betreffen de Moord te Beernem. Als een journalist was
Tamboer op eigen onderzoek uitgegaan en was hij meer te weten gekomen
dan de politie over deze zaak wist - of veins de te weten. Hij ventileerde zijn
vermoedens in zijn liederen en zette zo justitie onder druk. Wekelijks
33. Zie over het mechanisme van de contrafactuur en de
muzikale reconstructie van contrafacten: Grijp, Het
Nederlandse lied, 1991.
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34. Kossmann, De Nederlandsche straatzanger, 1941,
p.18.
35. Neirynck, Het leven van vader Tamboer, 1978.

berichtte hij met liederen over de stand van het onderzoek. Toen de moordenaars in een nachtelijke zitting van het Antwerpse Hof werden veroordeeld, bracht hij dit nieuws eerder dan de kranten, die het niet meer in hun
ochtendeditie hadden kunnen opnemen. Tamboer had zijn lied al van
tevoren in enkele versies geschreven, zodat het met een enkele aanpassing
actueel zou zijn, en deze versies bij de drukker ingeleverd. Die toog 's
nachts aan het werk. De dag na de uitspraak verkocht Tamboer de niet
geringe oplage van tienduizend stuks op de markt van Brugge. Deze eeuwenoude 'krantenfunctie' van marktliederen behelsde onder meer misdaden en rampen, naast sensationele berichten over misgeboorten, wondere
wezens en dergelijke. Behalve door professionele marktzangers werden liederen ook te koop aangeboden door werklozen en andere armlastigen. Zij
trokken er mee langs de deuren.
Liedboeken waren uiteraard duurder dan liedblaadjes. In de eerste helft
van de zeventiende eeuw kostten de meeste liedboeken drie stuivers.3 6 Een
geschoold arbeider verdiende in die tijd zo'n twintig stuivers per dag, een
soldaat of matroos iets meer dan de helft. Dergelijke liedboeken moeten
dus voor deze mensen financieel bereikbaar zijn geweest, en daarop duiden ook de grote aantallen waarin de boekjes werden geproduceerd.
Opmerkelijk is dat juist van de boekjes met de grootste oplagen de minste
exemplaren lijken te zijn overgebleven. Door de goedkope uitvoering van
dit populaire drukwerk werd het veelal niet de moeite waard gevonden dit
materiaal voor het nageslacht te behouden. Van het beroemde Antwerps
Liedboek uit 1544 bijvoorbeeld is slechts een exemplaar integraal bewaard
gebleven van de duizenden die in om loop moeten zijn geweest. Bij de
schriftelijke overlevering van liederen heeft de tand des tijds dus meer dan
in menig ander genre huisgehouden.

FILOLOGISCHE EN MUSICOLOGISCHE ANALYSEN

Tite1blad van een
uitgave van Schoonhoofs
Lust-Pt"reelken van de
rederijkers I.e.
Wijdstraat en A.E.
Drost, Utrecht 1624 (UB
Leiden). Er worden
verschillende vormen
van vermaak op en langs
de rivier getoond:
roeien, zeilen, vissen en
jagen (een bootje voorttrekken langs de oever).

reacties, die weer tot nieuwe opnamen leidden. Sommige van de zo opgespoorde liederen bleken honderden jaren oud.
Als voorbeeld geven we hier het lied 'Daar onder de groen dalen', in
1968 door Ate Doombosch opgenomen bij een 85-jarige vrouw uit Groningen. Zij kende het lied uit de mondelinge overlevering, van ouders en
kennissen. We gaan hier wat dieper op het lied in als voorbeeld van filologische en musicologische benaderingswijzen, die onlosmakelijk zijn verbonden met de volksliedkunde. Het gaat dan om een inhoudelijke analyse,
om vergelijking van tekstversies en om een muzikale reconstructie met
behulp van de strofische heuristiek.
'Daar onder de groen dalen en daar heb ik u zo lief
Daar onder de groen dalen, daar heb ik u zo lief
En mocht ik er een nachtje bij u slapen.'

VAN DE ORALE OVERLEVERING

Het mechanisme van de mondelinge overlevering heeft een variatie in de
schriftelijke of fonografische neerslag tot gevolg, die in de literatuur- en
muziekgeschiedenis haar weerga niet kent.3 7 Wat betreft Nederlandse liederen bezit het Meertens Instituut een rijke documentatie van deze mondelinge variatie in de collectie bandopnamen van meestal oudere zangers,
opgenomen door Will Scheepers en Ate Doombosch. De laatste verwierf
bekendheid met zijn radioprogramma Onder de groene linde, dat werd uitgezonden van 1957 tot 1996.38 Doombosch liet opnamen horen die hij tijdens zijn veldwerk in het land gemaakt had en vroeg de luisteraars om
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'Bij mij al om te slapen en dat is voor u geen eer,
Ja, zulke loze vrijers die zijn er ook weI meer,
Maar kom geef mij uw trouwring te pande.'
Daar onder daar verscholen zit de molenaar zijn knecht
En die verstond de zaken zo wel en zo oprecht
En die is er naar toe getreden.

36 . Grijp, 'Voervoor zanggrage kropjes', 1996, p. 99.
37. Zie voor theorievorming rond de mondelinge overlevering ook McCarthy, The ballad matrix, 1990.
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38. Zie over dit project: Doombosch, 'Inleiding', in:
Dekker, Van Dijk en Kuijper (red.), Onder de groene
linde, deel 1, 1987, pp. II-3I.

'Stoa moar op mien allerlaifste, stoa moar op
en laot mie d'rin.
Doe huifst toch nait te vroagen van weI of dat ik bin,
Want doe bist er mien allerlaifste.'
't Was twaalf uur omtrent en 't was midden in de nacht,
Toen 't meisje weer op hare slaapkamer lag
Is haar echte zoetelief gekomen.
'Stoa moar op, mien allerlaifste, stoa moar op
en loat mie d'rin.
Doe huifst toch nait te vroagen van weI of dat ik bin,
Want doe hest er mien trouwering te pande.'
'Ga weg, ga weg, gij onnozel dier!
Die ik zo teer beminde en die heb ik ook weI hier
En hij leit er wel in mien armen.'
'Heb jij hem in dien atmen? En hoI doe' om moar vast,
Dan hoI doe 'om moar vast en dan dek doe 'om moar tou,
Den zal hai die de laifde wel verkoulen.'39

Joha=a Weitering-Bos
(1883-1976), een van de
zangeressen voor Ate
Doombosch, poseert
als juffer.

Het lied behandelt een geval van misleiding in de liefde. In de eerste strofe
spreekt een minnaar een meisje aan: hij wil met haar naar bed. Het meisje
heeft daar ook weI zin in, maar vreest dat zij straks met een kind zal blijven
zitten. Ze vraagt hem daarom haar een trouwring te geven als onderpand.
Hoe de onderhandelingen aflopen, wordt niet met zoveel woorden gezegd.
In het derde couplet blijkt een molenaarsknecht de gelieven te hebben
afgeluisterd. Hij stapt erop af. Het meisje bevindt zich op haar kamer, de
molenaar vraagt haar hem binnen te laten. 'Je hoeft niet te vragen wie ik
ben, want je bent mijn geliefde', aldus de molenaar. Wat er dan gebeurt
moeten we raden. Het meisje laat de molenaarsknecht binnen zonder te
merken dat het haar minnaar niet is - het moet dus al donker zijn - en
bedrijft met hem de liefde. In elk geval komt omstreeks middernacht de
echte geliefde aan de deur. Hij roept precies hetzelfde als de molenaar en
zegt erbij dat het meisje zijn trouwring heeft gekregen. Kennelijk had hij
die haar inderdaad gegeven en hadden ze afgesproken dat het meisje hem
's nachts zou binnenlaten. Het meisje heeft nog steeds niets door en roept
terug dat haar geliefde reeds in haar armen ligt. In de slotstrofe roept de
bedrogen minnaar dat ze hem dan maar goed moet blijven vasthouden en
dat de liefde weI spoedig zal bekoelen. Hoe het verder afloopt krijgen we
niet te horen.
Opvallend zijn de sprongen in de handeling die maken dat we zelf stukken van het verhaal moeten aanvullen. Ook moeten we soms even nadenken wie er precies aan het woord is wanneer de directe rede wordt gebruikt
(de aanhalingstekens zijn door mij aangebracht, als leeshulp). lets bijzonders is dat soms in het Gronings dialect gezongen wordt. De molenaar
doet dat als eerste, wanneer hij bij het meisje aanklopt ('Stoa moar op
mien allerlaifste'). De minnaar gebruikt dezelfde woorden als hij daarna
aanklopt - eveneens in het Gronings, hoewel hij in de eerste strofe Nederlands heeft gesproken. En ook in de laatste strofe spreekt hij Gronings.
Het meisje blijft Nederlands praten.
Dergelijke onregelmatigheden en inconsequenties verlenen de tekst een
nalefkarakter. Ook zonder verdere gegevens is het de lezer of de luisteraar
duidelijk dat dit een oud lied moet zijn, waarin de mondelinge overlevering zijn sporen heeft nagelaten. In dit geval zijn zulke gegevens er wel. Al
in het Antwerps Liedboek van 1544 komt een lied voor waarin hetzelfde
verhaal wordt verteld. 40

39. Dekker, Van Dijk en Kuijper (red.), Onder de groene
linde, deel3, 1991, p. II3. Ate Doombosch nam het lied
op te Groningen op 4 maatt 1968. De zangeres was
Janna Weitering-Bos (1883-1976), afkomstig uit Noordbroek.
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40. Editie Joldersma, 'Het Antwerps Liedboek', 1983,
nr. 62.

Ben nyeu liedeken
Het was een meysken vroech
opghestaen
Des morgens door den dou ghegaen
am haer schoon lief te spreken.
Met dien quam daer haer soete lief.

Ben nieuw liedje
Er was eens een meisje vroeg
opgestaan
en's morgens door de dauw gelopen
om haar minnaar te spreken.

'Ie hebbe u van also goeder herten lief
Ja mocht ic bi u slapen.'

Op hetzeIfde moment kwam daar
haar minnaar.
'Ik houd oprecht van je.
Mag ik bij je komen slapen?'

Dat meysken sprac met moede vry:
'Men vinter knapen meer dan ghi,
Gheefmi u trouwe te pande.'

Het meisje zei gretig:
'Er zijn meer jongens dan jij.
Geefme een pand van je trouw.'

Hi trock een vingherlinck van zijn hant. Hij trok een ring van zijn hand.
'Hout daer, schoon lief, gheeft mi u hant. 'Hier, liefste, geef me je hand.
Mijn trouwe gheve ic u te pande.'
Dit geef ik je als pand van mijn trouw.'
Si stac den vingherlinc aen haer hant.
Si seyde: 'Lief, reyst wten lande
Mer coemt noch tavont slapen.'

Ze deed de ring aan haar yinger
en zei: 'Liefste, al verlaat je het land,
kom vanavond toch maar bij me slapen.'

Ende dat verhoorde eens
molenaer knecht.
Hi nam die woordekens al op zijn recht.
'Die woorden wil ic verbeyden.'

Dat hoorde een
molenaarsknecht.
Hij nam haar woorden serieus.
'Ik ga naar die afspraak.'

Hi tooch aen een harnas blanck.
Hi c10pte so lijselijck aen den rinck.
Hi worde daer in gelaten.

Hij trok een blank harnas aan.
Zachtjes klopte hij op de deur
en werd binnengeIaten.

Tsnachts ontrent der middernacht
Doen dat minnespeI op zijn beste was
Haer lief quam c10ppen al voor die dore.

Omstreeks middernacht,
toen het minnespel op zijn hevigst was,
kwam de echte minnaar aankloppen.

Hi c10pte so lijselic aen den rinck.
'Staet op, schoon lief, ende laet mi in.
Mijn trouwe hebt ghi te pande.'

Zachtjes klopte hij op de deur.
'Sta op, liefste, en laat me binnen.
Je hebt een pand van mijn trouw.'
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'Ie en stae niet op, ic en laet niet in.
Ic ligghe hier bi die alder liefste mijn.
Gaet riden uwer straten.'

'Ik sta niet op en ik laat je er niet in.
Ik lig hier bij mijn allerliefste.
Maak dat je wegkomt.'

Tsmorgens vroech alst was schoon
dach geworden
En si den molenaer wei besach,
Si en was gheen maecht ghebleven.
Dat meysken maecte so grooten
misbaer.
Si wranck haer handen, si tooch
haerhayr.
'Heere god, wien hebbe ic in gheIaten.'

's Morgens vroeg to en het licht was
keek ze eens goednaar de molenaar.
Ze was nu geen maagd meer.
Het meisje maakte groot
misbaar.
Ze wrong haar handen, ze trok zich
de haren uit het hoofd.
'Mijn God, wie heb ik binnengelaten!'

'En weent niet meer, mijn soete lief,
Daer en weten gheen knapen meer af
Dan ghi ende ick alleyne.'

'Hui! maar niet, liefje,
niemand weet hier iets van af,
behalve jij en ik.'

Tsmorghens als die sonne op ghinc,
Haer lief quam om sinen rinck.
Die liefde was hem vergangen.

Toen de zon opkwam,
kwam haar minnaar zijn ring terughalen.
Zijn liefde was bekoeId.

'Gheeft mi minen rinc met haesten snel.
Ic sie aen u bruyn oochskens wei
Ghi en zijt gheen maecht ghebleven.'

'Geef onmiddellijk mijn ring terug;
Ik zie wei aan je bruine oogjes
dat je geen maagd meer bent.'

Ghi jonghe meyskens doch voor u siet
En gheloof die jonghe molenaers niet:
Si souden u haest bedrieghen.

Meisjes, pas toch op
en geloof geen jonge molenaars
want ze bedriegen je maar al te gauw.

Het lied uit het Antwerps Liedboek is aanzienlijk langer dan de Groningse
versie. Wanneer we de liederen vergelijken blijkt de oude versie de ontbrekende passages te bevatten waarnaar we in de mondelinge versie moesten
raden. Zo horen we in de eerste strofe van het oude lied dat het meisje en
haar minnaar 's ochtends vroeg een afspraakje hadden gemaakt. We vall en
dus niet meteen midden in een gesprek, maar worden keurig ingeleid met
'Het was een meisje vroeg opgestaan'. In deze versie wordt ook verteld wat
de gelieven afspraken. De minnaar geeft een ring C'vingerling') aan zijn geliefde. Zij accepteert die en vraagt de jongen 's avonds terug te komen
(strofen 3 en 4). In de oude versie heeft het lied ook een duideIijk slot. De
volgende morgen ziet het meisje wie ze voor zich he eft en beseft ze dat ze
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haar eer verloren he eft en haar toekomst in diggelen ligt. Inderdaad komt
even later haar minnaar zijn ring terughalen. Zijn liefde is bekoeld. De
troost die de molenaar biedt is schraal: hij zal er niet met anderen over praten. Er is zelfs een moraal: meisjes, geloof geen molenaars. Een andere
mondelinge versie, eveneens opgetekend in de provincie Groningen, geeft
een ander, troostrijker slot. De molenaar belooft het meisje te trouwen
onder het motto: 'Heb maar geen nood, Er sterven geen molenaarskinderen zonder brood. '4 1
In het Antwerps Liedboek wordt het lied aangeduid als 'Een nyeu liedeken'. De doorgaande verhaaltrant, zonder hiaten, bevestigt dat het lied
toentertijd nog niet oud kan zijn geweest. Andere liederen uit dezelfde
bron die als 'oudt liedeken' worden aangeduid, vertonen daarentegen al
dezelfde sprongen en hiaten die we in het Groningse lied hebben aangetroffen en als kenmerkend voor een lange, mondelinge overlevering worden beschouwd. Dergelijke 'oude liedekens' uit het Antwerps Liedboek
gaan in een aantal gevallen aantoonbaar terug tot de vijftiende eeuw.42
Het is opvallend dat in de Groningse versie het oude verhaal in eigen
woorden wordt naverteld, maar dat sommige versregels vrijwel letterlijk
gelijk zijn gebleven. Vergelijk bijvoorbeeld:
I968
daar heb ik u zo lief
En mocht ik er een nachtje bij u slapen.

I544
Ja mocht ic bi u slapen

Stoa moar op mien allerlaifste,
stoa moar op en loat mie d'rin

Staet op, schoon lief,
ende laet mi in.

Want doe hest er mien trouwering
te pande.

Mijn trouwe hebt ghi te pande

Ie hebbe u van also goeder herten lief

Behalve het verhaal en min of meer letterlijke frasen is ook de structuur, de
strofevorm, bewaard. Zowel het oude als het nieuwe lied over de molenaarsknecht heeft per strofe drie regels, waarvan de eerste twee in beginsel
rijmen en de laatste niet. Nauw verbonden met de strofenvorm is de melodie. De melodie van het Groningse lied is dankzij de bandopname bewaard gebleven. Zou het lied in I544 op dezelfde melodie zijn gezongen?
Het Antwerps Liedboek bevat geen muzieknotatie en vrijwel geen wijsaanduidingen. Ook zijn er geen andere oude bronnen van dit lied bekend.
Met andere woorden: de melodie waarop het in I544 gezongen werd is
niet overgeleverd. Toch bestaat er een methode die in dergelijke schijnbaar hopeloze gevallen uitkomst kan bieden: de strofische heuristiek. Dit
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houdt in dat men zoekt naar liederen met een gelijke of verwante strofevorm.43 Daartoe wordt de strofe gekarakteriseerd in een strofeschema:
Het was een meysken vroech opghestaen
Des morgens door den doli ghegaen
am haer schoon Herte spreken.
De rijmklanken laten zich eenvoudig vaststellen: aab. Omdat bij liederen
het onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke rijmen44 van groot belang
is, worden deze aangegeven met hoofd- en kleine letters: AAb. Ten slotte
worden de heffingen of accenten geteld. De eerste twee versregels bevatten
er elk vier, de laatste drie. Het strofeschema wordt daarmee 4A 4A 3b.
Voor de vergelijking staat ons het corpus van de Nederlandse Liederenbank van het Meertens Instituut ter beschikking, waarin van tienduizenden liederen uit de zestiende en zeventiende eeuw de strofevormen zijn
opgenomen. 45 Er blijken slechts enkele liederen dezelfde strofe te hebben
als het lied van het meisje en de molenaarsknecht. Een daarvan is het lied
van Claes molenaer, eveneens uit het Antwerps Liedboek. Vit de zeldzaamheid van de strofevorm, de verwante thematiek (molenaar Imolenaarsknecht) en het voorkomen in dezelfde bron als ons lied kunnen we
met vrij grote zekerheid afleiden dat ons lied op dezelfde mel odie is gezongen als Claes molenaer: Het 'meysken' is een contrafact van 'Claes'. De
melodie van 'Claes' is bekend uit een geestelijk liedboek uit I539. 46 Daarmee is de muziek van 'Het was een meysken vroech opgestaen' gereconstrueerd (zie muziekvoorbeeld).47 De melodie uit I539 blijkt echter wezenlijk te verschillen van die welke de Groningse zangeres gebruikte. Kennelijk is de melodie in de vier eeuwen die het overleveringsproces he eft geduurd vervangen door een andere melodie. Daarbij is de strofevorm weI
grotendeels intact gebleven.
We kennen weinig schriftelijke schakels tussen de oudste versie uit I544
en de optekeningen uit de twintigste eeuw. Dat wil niet zeggen dat het
nooit in schriftjes is opgeschreven of op liedbladen is gedrukt, maar de
nadruk zal in dit geval toch wel op de mondelinge overlevering hebben gelegen. Dat is des te opmerkelijker omdat het zo'n oud lied betreft: de over-

41. Dekker, Van Dijk en Kuijper (red.), Onder de groene
linde, deel3, 1991, p. III. Opname 31 oktober 1966 in
Oudeschip; de zangeres was afkomstig uit Roodeschool.
42. Vellekoop, 'Hoe oud is "oudt''', 1985.
43. De strofische heuristiek is ontwikkeld in: Grijp, Het
Nederlandse lied, 1991, hfst. IO en 14.
44. Mannelijke rijmen eindigen op een beklemtoonde,
vrouwelijke op een onbeklemtoonde lettergreep.
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45. Wegens de strofevormen wordt deze databank ook
weI 'voetenbank' genoemd.
46. Een Devoot ende projitelyck Boecxken (Antwerpen
1539), nr. 161. Ook in een editie van Scheurleer, 1889.
47. Het lied is opgenomen op de CD van Camerata
Trajectina, Pacxken van Minnen. Middeleeuwse muziek
uit de Nederlanden (1992), Globe GLO 6016, track 20.

wegend mondelinge overlevering is kennelijk taai genoeg om een liedtekst
gedurende meer dan vier eeuwen vast te houden! Dit fenomeen heeft altijd
de bijzondere aandacht van volksliedonderzoekers gehad. Het is dit type
eeuwenoude verhalende liederen, zogenoemde 'balladen', dat he eft ge1eid
tot het zo succesvolle concept 'volkslied' .

FUNCTIES EN GELEGENHEDEN

Aan derge1ijke balladen en aan andere liederen kan een intrinsieke waarde
worden toegekend. Liederen zijn mooi, ontroerend, leuk of gezellig. Sommige liederen worden zelfs tot de literaire canon gerekend: het middeleeuwse 'Egidius waer bestu bleven' bijvoorbeeld, en 'Klaere wat heeft er
uw hartje verlept' van P.C. Hooft - ondanks dat ze ontstaan zijn in een
lekenzangcultuur en niet primair bedoeld als 'kunst'. Er zijn mens en die
tranen in de ogen krijgen van het Wilhelmus, of van de Zangeres zonder
Naam. Dankzij hun intrinsieke waarde zijn liederen ook altijd gewilde verzamelobjecten geweest, die werden gepubliceerd in liedbunde1s.
Wie verzamelt, wil rubriceren. De belangrijkste verdeling is die tussen
wereldlijke en geestelijke liederen. Binnen die hoofddomeinen zijn vele
tientallen soorten liederen te onderscheiden. Soms geeft de benaming van
een genre aan waarover de tekst gaat (bijvoorbeeld een liefdeslied), soms
degene die het zingt (kinderlied, soldatenlied), de plaats waar het wordt
gezongen (schoollied, marktlied), de gelegenheid (sinterklaaslied, bedevaartlied) of een concrete activiteit die met het zingen gepaard gaat (marslied, slaaplied, drinklied). Ook de vorm van het lied kan de soort bepalen
(dialooglied, stapellied). 48 In de praktijk overlappen de genres elkaar vaak.
Een liefdeslied kan heel goed tegelijkertijd een dialooglied zijn en een
schoollied een vaderlands lied.
Veel van de soortaanduidingen hebben te maken met hoe een lied functioneert. Evenals andere onderdelen van de volkskunde zijn volksliedkundigen zich in de afgelopen decennia meer gaan interesseren voor de functie, de context en de betekenis van hun objecten, en dat geldt ook voor literatuurhistorici en musicologen die zich met liederen bezighielden. Functies zijn bijvoorbeeld het uiting geven aan emoties als blijdschap of verdriet. Van de vreugde-uiting afgeleid zijn functies als vermaak, verstrooiing tijdens het werk, opluistering van een feest, dankzegging aan God.
Andere functies zijn bijvoorbeeld eerbetoon (a an God, maar ook aan een
jarige of aan Sinterklaas), bespotting van een medeburger of een politieke
tegenstander, enzovoorts. Soms is het zingen van het lied gekoppeld aan
een lichamelijke functie. Matrozen die eertijds de zeilen hesen ofhet anker
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hieuwden zongen bijvoorbeeld ritmische liederen die hun bewegingen
coordineerden. Hetzelfde geldt voor heiliederen, die bij het handmatig
heien van palen werden gezongen. 49 Ook dans kan worden begeleid met
zang.
Het is niet zo dat een bepaald lied altijd dezelfde functie heeft of houdt.
'Hop Marjanneke' en 'Daar komt Pauwel Jonas aan' bijvoorbeeld zijn van
oorsprong politieke spotliederen. Langzaam verloren ze echter hun oorspronkelijke betekenis en werden ze tot de kinderliedjes zoals wij ze nu nog
kennen. Dergelijke liederen zijn dus uit hun oorspronkelijke context losgeraakt en hebben een andere functie en betekenis gekregen.
Ook de gelegenheden waarbij een bepaald lied wordt gezongen kunnen
varieren. Een goede indruk van de mogelijkheden geeft de volkskundevragenlijst van 1941, waarin van het oude verhalende liefdes lied 'De drie ruitertjes' door respondenten uit het hele land is gemeld bij welke gelegenheid zij het lied zongen ofhoorden zingen. Veruit het meest werden bruiloften genoemd, in het bijzonder boerenbruiloften, en voorts familie- en
dorpsfeesten en de kermis. Enkele respondenten meldden dat het lied
vooral tegen het einde van het feest werd aangeheven, en een van hen specificeert: als de stemming begint te stijgen en men begint te 'deinen'. Het
lied werd ook gezongen op het platte1and als boerengezinnen ofjongelui of
alleen meisjes op visite gingen of gingen buurten. Een ander domein was
het werk, vooral op het land, bijvoorbeeld tijdens het aardappels rooien of
het wieden, en ook op weg van het werk naar huis. Specifieker is het
gebruik op een versierde wagen na de kersenpluk, of tijdens het spelerijden
op spee1wagentjes door boeren. Binnenshuis werd het lied gezongen in de
boetschuur bij de reparatie van haringnetten, tijdens de spinmalen of spinningen,5 0 door de dienstbode of naaister, en verder in de keuken en onder
het spinnen en breien. Twee mannelijke respondenten herinnerden zich
het lied uit hun militaire diensttijd. Ook kinderen zongen het, bijvoorbeeld
bij het touwtje springen. Bij deze overvloed aan zangsituaties zou mel1
bijna uit het oog verliezen waar het lied niet gezongen werd. Berichten dat
het lied werd gezongen in verenigingen en 'beschaafde gezelschappen'
ontbreken evenwel. 'De drie ruitertjes' was in de jaren veertig kennelijk
een lied dat primair functioneerde als een vermaakslied in het boerenmilieu; in burgerlijke kringen had het weinig ingang gevonden.

48. Rohrich, 'Die Textgattungen des popularen Liedes',
1973, pp. 24-3 0 .
49. Het k1assieke werk over deze materie is Buchner,
Arbeit und Rhythmus, 1909. Over werkliederen op zee
(shanties) zie Davids, Wat lijdt den zeeman al verdriet,
1980, p. 39 e.v. Heiliederen vindt men in: Kruizinga,
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Haalop die hei, z.j., p. 31 e.v., overwegend uit de collectie van het Meertens Instituut.
50. Ben gezellige werkavond waarbij boerenjongens en
boerenmeisjes e1kaar troffen ten huize van een van de
meisjes. Zie ookhoofdstuk 6, p. 314.

INTERACTIEPATRONEN ROND HET GROEPSLIED

Behalve het functioneren van liederen, de objecten van de zangcultuur,
kunnen we ook de zangers bestuderen, de subjecten. Wie zingt een lied:
man of vrouw, jong of oud, rijk of arm, protestant of katholiek? Men kan
zich ook in het zingende individu verdiepen en diens repertoire trachten te
relateren aan zijn of haar persoonlijke situatie of levensgeschiedenis. Ook
de manier van uitvoeren en de interactie met het publiek kunnen onderwerp van studie zijn, zoals in het Amerikaanse peiformance-onderzoekY
Zingen is niet per se een individuele handeling, integendeel. De Duitse
volksliedkundige Ernst Klusen heeft erop gewezen dat het zingen van liederen vooral in groepen plaatsheeft. Hij sprak onder invloed van de sociologie liever van groepslied (Gruppenlied) dan van volkslied. De natuurlijke
situatie is in zijn visie die van de informele groep, waarin iedereen spontaan meezingt; bijvoorbeeld tijdens een familiefeest of een wandeling, een
spinning of een bijeenzijn in het schemeruur 'onder de groene linde'.
Tegenover deze informele groep staat bijvoorbeeld een schoolklas of een
compagnie soldaten, groepen die 'van buiten' zijn ingesteld en waarin het
zingen georganiseerd plaatsheeft. Belangrijker nog is de tegenstelling tussen het zingen van een groep en een concert, waarbij een anoniem publiek
passief luistert naar een professioneel musicus, die niet tot de 'groep'
behoort. Tussen deze uitersten bevindt zich een heel scala van mengvormen, waarbij muzikale activiteiten van de groep worden uitbesteed aan
gespecialiseerde groepsleden of aan mensen van buiten de groep. Bij de
'spontane groep' kan bijvoorbeeld een iemand in de coupletten soleren
terwijl de anderen het refrein meezingen. Dit is een voorbeeld van het
zogenoemde voorzingen: iemand zingt een gedeelte van het lied vooraf, de
anderen vallen later in. Een meer gelnstitutionaliseerde vorm van voorzingen werd toegepast in protestantse kerken. De schoolmeester of de koster
werd dan benoemd tot voorzanger. Hij ging bij de preekstoel staan met
zijn gezicht naar de gemeente en zong met luide stem de psalm, terwijl de
gemeenteleden meezongen - een alternatief voor het orgel om chaos bij de
gemeentegezang te voorkomen.
Wanneer we situaties waarbij wordt gezongen in heden en verleden vergelijken, lijkt het dat het actieve zingen 'van de mens en zelf' in de loop der
tijd meer en meer is vervangen door het passieve consumeren van het werk
van professionele musici, vaak via audio- en audiovisuele media. Het
werklied van weleer heeft plaatsgemaakt voor arbeidsvitaminen uit de
radio, en in het schemeruur zingen we geen liederen meer maar zetten we
de televisie aan. Volksliedliefhebbers en -onderzoekers beschouwen dat als
een verlies van menselijke expressie en spontanelteit, een verarming van
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gemeenschap en cultuur. Dit is geen recente visie. Al in 1915 werden de
media gezien als vijanden van het actieve zingen, getuige het Volksliederbuch fur die Jugend van Max Friedlander uit dat jaar: 'Man hart lieber der
mechanischen Wiedergabe der Grammophone zu, die der menschlichen
Tragheit entgegenkommen, als daB man seIber singt' Y Toch is de mechanisatie van muziek niet iets van de moderne tijd. De 'gestoken' voorslag
van het klokkenspel in de toren, waardoor er elk uur of kwartier een deuntje door de stad klinkt, is er een voorbeeld van, naast de speeldoos, het
draaiorgel en de vele andere fantasievolle uitvindingen die in het Museum
van Speelklok tot Pierement te Utrecht te bewonderen zijn. Ze hebben tot
doel de stilte te vullen zonder zelf te hoeven zingen of spelen, hetzelfde
doel dus als radio en cd.
De elektrische en elektronische media zijn voor de muziek, in het bijzonder de populaire muziek, van enorme betekenis geweest, te vergelijken
met de uitvinding van de boekdrukkunst voor literatuur en wetenschap of
die van de televisie voor de hedendaagse massacultuur. Dat technische
vooruitgang niet per se een vijand hoeft te zijn van het actieve zingen
bewijst de karaoke. Hierbij wordt de zanger op het beeldscherm ondertiteld en licht de lettergreep die wordt gezongen op, zodat de kijker kan
meezingen. Alleen de instrumentale begeleiding is daarbij hoorbaar. Karaoke bevordert het samenzingen in cafes in hoge mate.

MUZIEK EN GROEPSIDENTITEIT

Gezamenlijk zingen is een activiteit die bijdraagt aan de zelfbeleving van
een groep. De fysieke ervaring van het gezamenlijk zingen versterkt dit: als
vanzelf zingt men synchroon, als het ware met een stem. Er heeft een proces van emotionele identificatie van de individuen met de groep plaats.
Door herhaaldelijk dezelfde liederen te zingen ontstaat een gemeenschappelijk repertoire waarmee de groep zich onderscheidt van anderen. In de
praktijk hebben sportverenigingen, jeugdgroepen en dergelijke vaak een
eigen c1ublied en soms nog enkele andere liederen die de specifieke doelen
van de groep illustreren. De overige liederen zijn meer algemeen van aard
en worden gedeeld met andere groepen. 53 Dergelijke groepsrepertoires
vinden hun neerslag in eigen liedboeken, die evenals het c1ub- of vereni-

51. Zie voor een overzicht: Bendix, Amerikanische Folklo- 52. Geciteerd naar Klusen, Singen, 1989, p. 215.
ristik, 1995, hfst. 8 en 9. Hetpe/fonnance-onderzoek
53. KIusen, Singen, 1989, p. 166.
heeft zich vooral met het vertellen van verhalen beziggehouden, maar de vraagstellingen zijn evenzeer op
muzikale voordracht toepasbaar.
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gingslied een symboolwaarde vertegenwoordigen. In Duitsland, waar het
groepslied zeer populair is geweest, hadden in de vorige eeuw bijvoorbeeld
beroepsgroepen eigen liedboeken. Zo kennen we zangbundels van verenigingen voor onder anderen artsen, architecten, boeren, mijnwerkers, drogisten, imkers, filologen, stenografen en douanebeambten. 54 In Nederland
vinden we talloze liedboeken van padvinders en andere jeugdgroepen,
onderverdeeld naar levensbeschouwing of politieke gezindheid. De symboolwaarde van liederen en liedboeken speelt verder een belangrijke rol bij
studentengezelligheidsverenigingen, waarvan ook de jaargroepen, (kroeg)commissies en disputen eigen liederen hebben. 55
Ook in het geestelijk bereik hangt het liederenrepertoire nauw samen
met de identiteit van groepen. Psalmgezang is al eeuwenlang een symbool
van het calvinisme. Sedert de zestiende eeuw werd de versplintering van
het geestelijk leven in de Republiek weerspiegeld in talloze verschillende
liedbundels. Zo hadden de vele stromingen van de doopsgezinden elk hun
eigen liedboek. Wanneer stromingen fuseerden, klaagden de gelovigen dat
ze met twee of drie liedboeken ter kerke moesten; met andere woorden,
kerkelijke fusies moesten door een gezamenlijk liedboek worden gevolgd.
In de eerste helft van de zeventiende eeuw kwam het fenomeen van de
lokale liedboeken tot bloei. Zo hadden doperse gemeenten van De Rijp,
Hoom, Medemblik, de Zaanstreek en zelfs miniscule Noord-Hollandse
dorpjes als Middelie en Kolhom eigen liedbundels. 56
In dezelfde tijd kregen ook in het wereldlijke domein tal van steden en
dorpen hun eigen liedboekjes, met titels als het Amsteldams Minnebeekje
(1637-1638), de Haerlemsche Duynvreucht (1636) en het Leytsch-prieeltje
(1651). Dergelijke boekjes bevatten meestal maar enkele lokaal getinte
liedjes, bijvoorbeeld een loflied op de stad of op plaatselijke schonen,
ambachtsliederen, of pastorale en boertige liederen op de omgeving van de
stad. Mgezien van deze literaire vormgeving van plaatselijke trots houdt de
lokale dimensie vooral in dat de boekjes ter plaatse gedicht en gedrukt
waren, voor de lokale markt.57
Ook nu zijn er nog liederen in verband met lokale identiteit: dorps- en
stadshymnen. In hoeverre deze algemeen gekend en actief gezongen worden is een vraag. De meeste lijken vele decennia geleden hun populariteit
te hebben verloren. Dat geldt ook voor sommige provinciale hymnen,
waarvan die van Limburg ('Waar in't bronsgroen eikenhout'), Groningen
('Van Lauwerszee tot Dollard tou') en Friesland ('Frysk bloed, tsjoch
op!') nu nog het meest bekend zijn. Dat een streek als Twente een eigen
hymne he eft, lijkt iets te zeggen over de zelfperceptie van de bewoners,
zeker omdat dit een vrij bekend lied is ('Er ligt tussen Dinkel en Regge een
land'). In het algemeen ligt het voor de hand een verb and te veronder-
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stellen tussen de populariteit van de eigen hymne en de mate van identiteitsbesef. Voor Nederland is een correlatie tussen het zingen van het
Wilhelmus en het nationaal gevoel van Nederlanders statistisch aangetoond. 58
Het verband tussen muziek en identiteit van een streek of land kan verder gaan dan een eigen hymne of liedbundel. Juist regionale volksmuziek
kan bijdragen aan de 'muzikale constructie van plaats', zoals Stokes het
gebruik van die volksmuziek ten behoeve van het ontwikkelen van een
identiteit noemde.5 9 Een specifieke volksmuziekstijl kan evenzeer bijdragen aan de eigenheid van een regio of land als het landschap of de gastronomie. Dit geldt vooral voor landen en regio's met een onmiskenbaar
eigen volksmuziekstijl, zoals Spanje, Ierland en de Balkan. In Nederland is
de toepassing van de idee van de muzikale constructie van plaats echter
problematisch, het is althans moeilijk in Nederland zoiets als een eigen
volksmuziekstijl aan te wijzen. Met dit probleem worstelde een componist
als Comelis Dopper, die voor zijn nationale Zuiderzee-symJonie (1919) inspira tie zocht in de volksmuziek van eigen land. Hij volgde daarmee het
voorbeeld van beroemde componisten uit de Romantiek, zoals de Noor
Edvard Grieg, de Pool Frederique Chopin en de Tsjech Antonin Dvorak.
Dopper koos - typerend voor het culturele nationalisme van zijn tijd melodieen uit Valerius' Nederlandtsche Gedenck-clanck (1626), dus uit
Nederlands Gouden Eeuw. Toch is het problematisch de Gedenck-clank
als een bron van Nederlandse volksmuziek te bestempelen. Het betreft
liederen voor en door de burgerij. Het merendeel van de melodieen is
bovendien van buitenlandse oorsprong, en dat geldt voor aIle toenmalige
Nederlandse liedbundels. In Valerius' tijd was ruwweg de helft van de
melodieen uit Frankrijk afkomstig en een kwart uit Engeland. 6o Deze
intemationale orienta tie, door romantische volksliedonderzoekers gelnterpreteerd als de inzet van het verval van cons eigen volkslied', 61 lijkt in de
loop van de zeventiende en achttiende eeuw aIleen nog maar te zijn toegenomen.
Mgezien van dit muzikale identiteitsprobleem en het ontbreken van een
54. Schwab, 'Das Vereinslied', 1973, p. 867 e.v.
55. Zie bijv. E. Knol, Lyra maior Alberti Magni. Liederenbundel voor de R.K. S. V. ~lbertus Magnus' (Groningen
1983); A.J. van der Molen e.a. (red.), Carmina
Traiectina. Een Utrechts studentenzangboek (Utrecht
1990).
56. Grijp, 'De Rotterdamsche Faem-Bazuyn', 1992,
PP·3 0-35·
57. Ibidem, p. 36 e.v., p. 61 e.v.
58. Grijp, 'Nationale hymnen', 1998, p. 82.
59. Stokes, Ethnicity, identity and music, 1994.
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60. Mijn schatting van de muzikale importverhoudingen
is gebaseerd op de kaartsystemen van het Nederlands
Volksliedarchief en op studies als van Baak Griffioen,
Jacob van Eyck's Der Fluyten Lust-hoI, 1991, p. 413.
61. Het 'probleem' van het 'internationalisme' is
onderkend en becommentarieerd door Pollmann, Ons
eigen volkslied, 1936, p. 110, die tot zijn teleurstelling bij
Valerius slechts II% Nederlandse melodieen aantrof.
Het 'verval' was gesignaleerd door Wirth, Die Untergang,
I9II, vooral met het oog op stilistische en inhoudelijke
veranderingen in de liederen.

Uitgave voor miIitairen van
Kunje nog zingen, zing dan
mee! met in rood/witibIauw
uitgevoerde kaft, 1914.

FIorimond van Duyse (18431910), VIaams musicoIoog
en componist, maar vooraI
bekend vanwege zijn studie
van het oude NederIandse
voIksIied.
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typisch N ederlands idioom, heeft er weI degelijk zoiets als
een volksliederenschat met een nationale symboolfunctie
bestaan, of in elk geval de behoefte daaraan. Bundels als
het Nederlandsch Volksliederenboek (1896), Kunje nog zingen, zing dan meet (1908; 1979) en het na de oorlog populaire Nederlands Volkslied (1941) van Pollmann en Tiggers
zijn daar voorbeelden van. 62 Daamaast zijn er liederenrepertoires die de Groot-Nederlandse gedachte symbolisereno Florimond van Duyses standaardwerk Het oude
Nederlandsche lied (1913-1918) is daar de monumentale
belichaming van. Het verenigt middeleeuwse liederen,
katholieke en geuzenliederen, liederen uit de zeventiende
eeuw en ook liederen die in de negentiende eeuw werden
opgetekend uit de Vlaamse volksmond. Een ander GrootNederlands corpus werd uitgegeven door de Utrechtse
volksliedijveraar Frits Coers.63
Toch kan men dergelijke nationale of Groot-Nederlandse verzamelingen niet gelijkstellen met de volksmuziek uit sommige andere landen, die een veel karakteristieker indruk maakt. De intellectuele, maatschappijkritische herleving van volksmuziek in de jaren zeventig,
de folkbeweging, zag bijvoorbeeld niets in de N ederlandse
volksliederenschat, die geassocieerd werd met jeugdbonden en klaslokalen, met andere woorden instellingen van
een establishment waartegen zij juist in beweging waren
gekomen. Aanvankelijk concentreerden Nederlandse
folkmuzikanten zich daarom op Amerikaanse, Britse en
Ierse muziek. Pas nadat hun Angelsaksische collega's er
hun afkeuring over hadden uitgesproken dat de Nederlandse muzikanten geen Nederlandse muziek speelden,
begonnen dezen schoorvoetend hun eigen volksmuzikale
verleden te verkennen. 64 Voor de Friezen was de situatie
nog pijnlijker: er bestond eenvoudigweg geen originele
volksliedtraditie die van de Friese taal gebruikmaakte. De
folkgroep Irolt zag zich genoodzaakt zijn eigen liederen in
het Fries te schrijven, en greep daarvoor terug naar de
Friese mythologie en geschiedenis. 65

LOUIS PETER GRIJP

MUZIKALE TAALKEUZE

De omschakeling van de Nederlandse folkmusici naar het 'eigen' volksmuziekrepertoire hield tegen wi! en dank een muzikale taalkeuze voor het
Nederlands in. De aanvankelijke tegenzin van de Nederlandse folkmuzikanten is opmerkelijk: in het buitenland werd de keus voor de eigen taal
meestal juist gemaakt vanuit een positief beleefde nationale of regionale
identiteit. In van oorsprong buitenlandse muziekgenres als het madrigaal,
de opera of rockmuziek is de keuze voor de Nederlandse taal in eerste
instantie echter in wezen een tegendraadse daad, een breken met een in
het genre heersende conventie, dat verstrekkende artistieke consequenties
heeft en de interactie met het publiek belnvloedt. 66 De keuze voor het
Nederlands als zangtaal is een vorm van muzikale constructie van plaats
die op de lange duur meer effect lijkt te hebben dan het hergebruik van
Nederlandse volksmuziek. Dat geldt zeker ook voor regionale muziek. Van
een typisch Friese, Twentse of Limburgse volksmuziekstijl is nooit sprake
geweest. Daarbij komt dat de liederen die het meest het ideaaltype van het
volkslied benaderen zelden in dialect werden gezongen, maar in de standaardtaal- opmerkelijk genoeg juist door mensen die in het dagelijks leven
vrijwel uitsluitend dialect spraken. 67
Bij de zogenoemde streektaalmuziek, die vanaf het begin van de jaren
negentig tot grote bloei is gekomen, is de taalkeuze voor het dialect de
doorslaggevende factor. 68 Het gaat hierbij om hedendaagse vormen van
populaire muziek (country, texmex, rock-'n-roll, luisterliedjes), waarin
Nederlandse volksmuziek geen rol van betekenis speelt. Ais oervader van
de boerenrock geldt Bennie Jolink, de zanger van de Achterhoekse formatie Normaal. Van hem zijn de onsterfelijke verzen:
Bertus op zien Norton en Tinus op de B.S.A.
An 't gevoar hadden zi-j nog nooit gedach
Zie waren koning op de weg en dachten alles mag
Zi-j gingen oe-oeh-oehoe-oe-hoe-oe-oe-oeh-oerend hard.
62. D. de Lange, J. van Riemsdijk en G. Kalff(red.), Nederlandsch Volksliederenboek. Liederen voor een zangstem
met pianobegeleiding, uitgegeven door de Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen (Amsterdam 1896); J. Veldkamp en K. de Boer (red.), Kunje nog zingen, zing dan
meet (1908,191612; 197939); Pollmann en Tiggers (red.),
Nederland's Volkslied (1941; in de naoorlogse jaren zijn
hiervan honderdduizenden exemplaren verkocht). Zie
Vos, De spiegel dervolksziel, 1993, p. 334.
63. Coers, Liederenboek van Groot-Nederland, 1897-1902.
Zie ook Vos, 'Frits Coers', 1995.

371

Zangcultuur

64. Koning, Defolkbeweging, 19 83, p. 3 8 .
65. De Gudrun-Sege, eerste Friestalige folk-lp uit 1975·
Zie Bisschop Boe1e, 'De Friese folk', 1997·
66. Grijp, 'Zingen in een kleine taal. De muzikale taalkeuze', 1995; Streeve1aar, '''Eigen taal is eigen kunst''',
1995; Rutten, 'Nederlandstalige popmuziek', 1995·
67. Grijp, 'Van dialectlied tot boerenrock', 1996, mede
op grond van uitspraken van Nederlandse volksliedonderzoekers als De Haan, Veurman en Bax, Doombosch
en Franken.
68. Grijp, 'Is zingen in dialect Normaal?', 1995·

De Achterhoekse
popgroep Normaal,
jaren tachtig. De
rechterfiguur is Bennie
Jolink, die het dialect
in de popmuziek introduceerde (foto Kees
Tabak).

Dit lied is uit het leven van de plattelandsjongere gegrepen: Bertus en
Tinus zijn op de terugweg van een motorcross en rijden zich te pletter, een
heroisch einde waaraan Jolink ze1f meerdere malen temauwemood ontsnapt is. Behalve Normaal spelen bijvoorbee1d Surrender (Zeeland) en
Skik (Drenthe) rock, Rowwen Heze (Noord-Limburg) texmexlcajun, en
Boh Foi Toch (Achterhoek) een eigen mix van feestmuziek en (toch)
volksmuziek. Ede Staal uit Groningen en Gerard van Maasakkers uit Brabant zongen luisterliedjes in het dialect, tot veler genoegen. Hun muzikale
taalkeuze herinnert ons eraan dat voor vele autochtone Nederlanders het
Nederlands niet de me est eigen taal is - ze spreken dagelijks Nederlands,
maar als ze er in moeten zingen vinden ze het een te afstandelijke, hoogdravende taal. De streektaalmuziek is de me est aansprekende en actuele
vorm van de zogenoemde dialectrenaissance, de herwaardering van het
dialect als culture1e factor die een regio eigenheid verleent.
Streektaalmuziek en dialectrenaissance kunnen worden geanalyseerd
tegen de achtergrond van macroprocessen als de globalisering en 'lokalisering' van de cultuur. De muzikale ontwikke1ingen in deze eeuw die, in
samenhang met de ontwikkeling van economie en techniek, tot gevolg
hebben dat overal ter wereld dezelfde muziek klinkt (Angelsaksische populaire stijlen), hebben een tegenbeweging opgeroepen die het eigene van
de 'lokale' (dat wil zeggen: regionale of nationale) cultuur benadrukt.
Deze culture1e differentiatie uit zich in Nederland onder meer in een sterk
toegenomen belangstelling voor populaire muziek in de Nederlandse
taal. 69 De 'lokalisering' van de muziek op regionaal niveau kan behalve als
tegenbeweging tegen globale tendensen ook worden geinterpreteerd als
reactie op de eenwording van Europa. Verklaringen op landelijk niveau
gaan in de richting hetzij van een afwijzing van de nationale staat ten gun-
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Twee Zeeuwse CD'S: Een bolus bie de koffie
met 16liedjes in Zuid-Beve1ands dialect,

1992, en Dans bin de Zeeuwen van de
popgroep Surrender, 1993.

ste van grensoverschrijdende regionale identiteiten (bijvoorbee1d Groningen/Oost-Friesland; Maas-Rijn-regio), waarbij de verwante dialecten een
samenbindende factor vormen; hetzij van een afwijzing van de Randstad,
die in 'de' regio als arrogant wordt ervaren. Opmerkelijk is daarbij dat in
de streektaalmuziek het dialect fungeert als een plattelandssymbool dat
over de provinciegrenzen heen reikt. Een groep als Normaal heeft niet
alleen succes in de Achterhoek, maar ook in in andere del en van het land.

HISTORIOGRAFIE VAN DE NEDERLANDSE VOLKSLIEDKUNDE

Wie de geschiedenis van de Nederlandse volksliedstudie bekijkt, bemerkt
dat deze zich, in tegenstelling tot het buitenland, nagenoeg geheellos van
de volkskunde heeft ontwikke1d. De eerder genoemde Hoffmann von Fallersleben en Kalff waren literatuurhistorici, Scheurleer en Van Duyse
musicologen. Zij richtten zich overwegend op liederen uit het verleden: de
Middeleeuwen, de zestiende en de zeventiende eeuw. Met het Antwerps
Liedboek, de geuzenliederen en de liederen van Hooft en Bredero, die tot
de canon van de Nederlandse literatuur worden gerekend, is het Nederlandse zangrepertoire uit de vroegmodeme tijd inderdaad buitengewoon
aantrekke1ijk, en tevens een dankbaar doe1 voor projecties van protestantse
en katholieke identiteitsgevoe1ens. De contemporaine volksmuziek was in
69. Rutten, 'Nederlandstalige popmuziek', 1995·
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Nederland, zoals boven gesteld, bovendien minder karakteristiek dan in
andere landen. Vlaanderen bezit bijvoorbeeld een aanzienlijk pregnantere
volksmuziek met oudere melodieen en een rijker volksmuziekinstrumentarium. Nog tot in deze eeuw werd in Belgie de doedelzak bespeeld! Daar
werd ook al vroeg veldwerk gedaan, bijvoorbeeld door E. de Coussemaker
in Frans-Vlaanderen, A. Lootens en J. Feys in Brugge, en J. BoIs in geheel
Vlaanderen. 70
In Nederland werden pas aan het einde van de negentiende eeuw volksliedverzamelingen aangelegd, onder meer door de Waterlandse arts Cornelis Bakker en door P. Panken, die in Noord-Brabant werkteJ1 Een bijzondere werkwijze volgde Jaap Kunst, die middels participerende observatie liederen optekende op Terschelling en deze in hun culturele context
plaatste. Kunst publiceerde de liederen in Terschellinger Volksleven (1915);
hij zou later intemationaal befaamd worden om zijn etnomusicologische
werk in Nederlands-Indie. Zijn bundel werd gevolgd door andere regionaIe verzamelingen, zoals die voor West-Friesland door Veurman en Bax
(1944), en voor de Kempen door Franken (1978).12 Pas na de Tweede
Wereldoorlog werd op nationaal niveau systematisch veldwerk verricht
door Will Scheepers en Ate Doombosch. Hun bandencollectie werd later
toegevoegd aan het Nederlands Volksliedarchief. Dit stond sinds de
oprichting in 1955 onder leiding van de musicologe Marie Veldhuyzen.
Het archief was oorspronkelijk opgezet als een documentatiesysteem van
voomamelijk schriftelijk overgeleverde liederen van de Middeleeuwen tot
aan de vroege twintigste eeuw, in de traditie van Van Duyse, Scheurleer en
Pollmann. 73 Het was gemodelleerd naar het Deutsches Volksliedarchiv in
Freiburg, en ontstaan dankzij de Raad voor de Nederlandse Volkszang,

Muzikale participerende
observatie op TerscheIling: Jaap Kunst met
viool en de harmonicaspeier van Midsland,
Jan de Bakker, ca. 1935.
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die naast het pedagogische gebruik van het volkslied ook de wetenschappelijke repertoriering tot haar taken rekendeJ4 Met zijn 100.000 ingangen
is het nog steeds een onmisbaar onderzoeksinstrument voor wie zich met
het traditionele Nederlandse lied bezighoudtJ5
Pas toen in 1963 het Nederlands Volksliedarchiefin de Afdeling Volkskunde van het Meertens Instituut werd opgenomen, kwam de N ederlandse
volksliedstudie in aanraking met de volkskunde. Van een daadwerkelijke
beinvloeding door de volkskunde was aanvankelijk geen sprake. In 1977
verschenen artikelen van Doombosch en Van Winkoop -Deurvorst, waarin
een volkskundige vraagstelling centraal stond, maar dit had lange tijd geen
vervolg. 76 De publicatie van de melodieen bij Bredero's liederen door Fred
Matter, in de traditie van Van Duyse en Veldhuyzen, demonstreerde overtuigend de mogelijkheden van muzikale reconstructie die het kaartsysteem
herbergde.7 7 Daamaast startte in 1987 de uitgave van door Doombosch opgenomen liederen in de reeks Onder de groene linde, onder redactie van Ton
Dekker, Marie van Dijk en Henk Kuijer. Daarin worden niet aIleen de liedteksten en -melodieen weergegeven, maar ook een indruk van de verspreiding gegeven en de biografie van afzonderlijke zangers belicht. 78 Met de
komst van Louis Grijp naar het Meertens Instituut in 1990 werd de vocale
lijn voortgezet met als uitgangspunt zijn studie over het mechanisme van de
contrafactuur, dat een theoretische basis verschafte aan zowel het werk van
zijn voorgangers als aan toekomstige repertorieringsprojecten. 79 Tevens
zocht Grijp aansluiting bij de volkskunde of etnologie: van een contextuele
benadering van vooral vroegmodem materiaal getuigen artikelen in het
Volkskundig Bulletin en elders.8o Voorts werd onder Grijps lei ding de Nederlandse Liederenbank opgezet, een databank die het monumentale kaartsysteem van het Volksliedarchief op den duur moet gaan vervangen. Een
70. De Coussemaker, Chants populaires des Flamands
de France, r856; Lootens en Feys, Chants populaires
Flamands, 1879; Bois, Honderd oude Vlaamsche liederen,

75. In 1999 is men begonnen met de digitalisering van
het kaartsysteem van het Nederlands Volksliedarchief.
76. Doombosch en Van Winkoop-Deurvorst, 'De dans18 97.
en zanggroepen van Terschelling', 1977 en 1978.
7I. Zie v~~r gegevens over Bakker: hoofdstuk 6, p. 309. 77. Matter (red.), Bredero's Groot Lied-Boeck, 1979.
Panken publiceerde over liederen, kinderrijmen en
78. Een methodologisch interessante uitbreiding van het
kinderspelen in Noord-Brabant in Ons Volksleven, 1897 Onder de groene linde-project is de bijzondere aandacht
en r898.
die Dekker en Kuijer schenken aan biografie en reper72. Kunst, Terschellingervolksleven, 1915; Veurman en
toire van de dochters van een van de informanten,
Gertrudes Dings-Verschaeren (1891-1990); zie hierv66r
Bax, Liederen en dansen uit West-Friesland, 1944;
Franken, Liederen en dansen uit de Kempen, 1978.
pp. 352-353. Zie ook Dekker e.a. (red.), Onder de groene
73. Deze volksliedonderzoekers hadden ieder voor zich linde, deel3, 1991, p. 36.
ook documentatiesystemen aangelegd. Dat van Scheur- 79. Grijp, Het Nederlandse lied in de Gouden Eeuw, 1991.
leer, gebaseerd op zijn befaamde collectie liedboeken,
80. Onder meer Grijp, 'Spotliederen in de Gouden
wordt nog bewaard in de Koninklijke Bibliotheek in
Eeuw', 1992; idem, 'De Rotterdamsche Faem-Bazuyn',
Den Haag. Zie ook Scheurleer, Nederlandse liedboeken
1992; idem, 'Van Geuzenlied tot Gedenck-c1anck',
1994; idem, 'Voervoor zanggrage kropjes', 1996; idem,
(1912),1977·
74. Vos, 'De oprichting van de Raad voor de Neder'Zingend de dood in', 1997.
landse Volkszang', 1994.
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belangrijk deelproject is het Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600, dat
volledigheid nastreeft, binnen de grenzen van het mogelijke. 81 Andere
zwaartepunten zijn liedboeken uit de zeventiende eeuw en liedbladen uit de
negentiende en twintigste eeuw, waarvan het Meertens Instituut een fraaie
verzameling bezit. Met behulp van de liederenbank werd de muzikale
reconstructie van liedteksten uit de zestiende en zeventiende eeuw gerealiseerd ten behoeve van een thematische reeks cd's, uitgevoerd door het ensemble voor oude muziek Camerata Trajectina. 82
Dat op het Meertens Instituut liederen en zangcultuur een belangrijk
onderzoeksthema vertegenwoordigen, betekent niet dat deze onderwerpen elders geen aandacht krijgen. Zo verdient het historiografische werk
van historicus JozefVos vermelding, dat onmisbaar is bij de verdere studie
naar het volksliedbegrip in Nederland. 83 Daamaast zijn het literatuurhistorici en musicologen die zich met vooral historisch liedrepertoire en de
context daarvan hebben beziggehouden. 84 Vermeldenswaard zijn de studies van Vemooij over het rooms-katholieke devote lied na 1800 en van
Smelik naar het protestantse stichtelijke lied rond 1900, met de bijbehorende harmoniumcultuur, onderwerpen die door de literatuur- en muziekgeschiedenis doorgaans worden veronachtzaamd. 85 Ze geven een intrigerend beeld van de muzikale religieuze volkscultuur van deze twee godsdiensten. Voorts worden buiten de academische wereld allerlei deelrepertoria en -collecties aangelegd, varierend van liederen van de Nadere Reformatie (Ad Ros) en Vlaamse liedboeken tot 1800 (Gilbert Huybens) tot
volksliederen in Brabant (Harrie Franken) en op Terschelling (Van der
Zee), om slechts enkele voorbeelden te noemen.
Naast deze concentratie op liederen en de zangcultuur waarin deze
functioneren, is er in Nederland ook een zekere ontwikkeling naar wat de
Duitsers 'muzikale volkskunde' noemen te bespeuren. De genoemde studies naar de rol van zang en muziek bij de vorming van groepsidentiteit en
naar muzikale taalkeuze passen in een etnologische benadering van het
onderwerp muziek. Een verruiming van het onderwerp 'muziek' spreekt
ook al uit de studie van R. Fassaert (Meertens Instituut) naar het ontstaan
van blaasmuziekverenigingen in Limburg, een onderwerp dat een vervolg
kreeg in een deels etnologisch opgezet overzichtswerk van de blaasmuziek
in dezelfde provincie. 86 Een belangrijke rol speelt de lokale trots, waarbij
de rivaliteit tussen twee plaatselijke fanfares of harmonieen groteske vormen kan aannemen. Vergelijkbare studies op het vruchtbare terrein van de
koormuziekbeoefening zijn helaas nog zeldzaam.
Een onderwerp dat met zekere regelmaat in het Volkskundig Bulletin
terugkeerde is het low life-muziekleven in Amsterdam. Daarbij gaat de aandacht uit naar straatmuzikanten, accordeonmuziek in Jordaancafes en de

376

LOUIS PETER GRIJP

Een cilinderdraaiorgel op de hoek Nieuwe
Binnenweg / Aelbrechtkade te Rotterdam

in 1905 (foto Kring van Draaiorgelvrienden, KDV).

hedendaagse draaiorgekultuur, waarin naast de gebruikelijke volkse typen
ook jonge intellectuelen de straten langsgaan. 87
Hoewel de studie van de populaire muziek theoretisch tot de muzikale
etnologie kan worden gerekend, wordt deze in de praktijk doorgaans door
vertegenwoordigers van andere disciplines bedreven, zoals musicologen
en sociale wetenschappers. Een meer etnologische benadering zien we in
81. Samenwerkingsproject Meertens Instituut I U F S IA
Antwerpen, onder leiding van Frank Willaert en Louis
Peter Grijp, uitgevoerd door Martine de Bruin, Jeske
van Dongen, Johan Oosterman, Clara Strijbosch e.a.
Zie Strijbosch, Repertorium, 1996; idem, 'Vogelnestjes in
de marge', 1997, en De Bruin, 'Bevroren boekjes', 1997·
82. Muziek uit de Gouden Eeuw. Constantijn Huygens en
GerbrandAdrizensz Bredero (1992), Globe GLO 6013;
Pacxken van Minnen. Middeleeuwse muziek uit de
Nederlanden (1992), Globe GLO 6016; Souterliedekens.
16th century secular songs and psalm settings from the
Netherlands (1994), Globe GLO 6020; Jacob van Eyck
& Dutch Songs o/the Golden Age (1994), Philips Classics
442 624-2; Muziek uit de Muiderkring. Liederen van
en voor Maria Tesselschade (1994), Globe GLO 6026;
Bavianen en SliJkgeuzen. Liederen van Remonstranten
en Contra-Remonstranten (1995), Globe GLO 603 1;
Cantiones Natalitiae. Kerstliederen uit de tijd van Rubens
(1995), Globe GLO 6033; Genade ende Vrede. Doops-
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gezinde liederen uit de 16e en 17e eeuw (1996), Globe GLO
6038; De muzikale wereld van Jan Steen (1996), Globe
G L 0 6040; De vrede van Munster. Politieke muziek uit de
8o-jarige Oorlog (1998), Globe GLO 6048.
83. Vos, De spiegel der volksziel, 1993·
84. We vermelden hier slechts de Iiteratuurhistorici
F. Willaert, D. Coigneau, P. Visser, E. Grootes,
M. Spies, E. Stronks en B. Paasman en de musicologen
K. Vellekoop, J.W. Bonda, R. Rasch en R. van Baak
Griffioen.
85. Vemooij, Het rooms-katholieke devotielied, 1990, en
Smelik, Ben in lied en leven, 1997·
86. Fassaert, 'Vereniging en verandering', 1987, en
idem, '''Aangename uitspanningen"', 1989; Nijsten,
Meuwissen en Frusch, Blaasmuziek in Limburg, 1989.
87. Van Dijk, 'Het beleid van de Amsterdamse
overheid', 1981; R6vekamp, 'Levende muziek in
Amsterdamse cafe's', 1989; Bijleveld, 'Waar is de
orgelman?', 1996.

stelling voor populaire cultuur in de kunstwetenschappen. De grens tussen
volksmuziek en populaire muziek wordt zodoende overschreden, en evenzo de grenzen met alle mogelijke muzikale richtingen die buiten die dichotomie vallen. Anderzijds raakt de traditie van het 'echte' volkslied, die het
uitgangspunt vormde voor de studie naar niet-klassieke muziek, zozeer
van de moderne mens vervreemd dat deze bijna exotisch wordt en daardoor weer aan aantrekkingskracht wint. Convergentie naar de studie van
de orale cultuur is voor de nabije toekomst dan ook evenzeer een kansrijk
traject.
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