Pier/ala De vele
v"edergeboorten van
een lied
MARTINE DE BRUIN

Pierlala, of de dood van Pierlala is algemeen bekend, al is
het maar van de poppenl<ast. Aan de wieg van deze onbeI<ommerde commentator stond geen historische bekendheid, maar waarschijnlijk een liedje. Een bijzonder populair liedje, dat vanaf de oorsprong in de zeventiende eeuw
vele wedergeboortes beleefde. In al die liedteksten wordt
de snaal<se, broodmagere Pierlala begraven en springt hij
vervolgens weer uit de kist, bijvoorbeeld om zijn visie op
de laatste politieke ontwil<kelingen te spuien. Hij is niet
dood en niet monddood te krijgen.
Een historische Pierlala heeft waarschijnlijk nooit
bestaan en de herlmmst van zijn naam is net zo onduidelijk Het Woordenboek der Neclerlandsche Taal (WNT) denlct
aan een samenstelling van de naam Pier en het Franse 'Ia
la', waarschijnlijk omdat in het lied veel Franse heetjes
voorkomen. V66r het lied was de naam niet bekend. In de
loop der eeuwen heeft het woord pierlala meerdere betekenissen gehegen. Het WNT noemt het als naam voor
andere personen, namelijk 'een koddig of wonderlijk
persoon', of'grappige naam voor den dood, den duivel of
andere ongure wezens', maar oak als naanl voor zaken,
namelijk een bol die gebruilct wordt bij een bepaald spelletje, en ten slotte ook voor de penis.
Rond r675 verschijnt Pierlala voor het eerst, in een
Noordnederlands liedboekje. Het lied zelfkan trouwens
ouder zijn: niet alles werd direct opgetekend.
Vrijwel alle Pierlalaliederen worden op dezelfde melodie gezongen. Florimond van Duyse heeft de verschillende optekeningen - veelal uit de mondelinge overleveringop een rijtje gezet. De vrolijke, ritmische en onweerstaanbare melodie en de vaak pointevolle, herhaalde heetjes uit
de mond van Pierlala ('sa bon, zei Pierlala, ha ha, sa bon,
zei Pierlala') maken het begrijpelijl< dat de lange tekst van
24 strofen met gemak werd gezongen.
In de collectie Wouters vinden we het bekendste lied:
dat over zijn levensloop. Pierlala, een 'drollig ventje', erft
veel geld van zijn vader en gaat flin1: feesten. Zijn 'vrienden' leven er goed van, maar voor de bodem van zijn beurs
in zicht komt, weet Pierlala ze de deur uit te krijgen. Vervolgens wi! hij trouwen. Een meisje zegt ja op zijn huwelijksaanzoek als hij haar maar betaalt. Het blijlct een dure
koop, want na de bruiloft staan haar schuldeisers op de
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stoep. Maar Pierlala geniet toch wel van het leven, door te
zuipen in de hoeg, of thuis zijn vrouw een schop onder
haar kont te geven. Als het geld op raalct, ziet hij zich
gedwongen in dienst te gaan. Een held is hij echter niet:
tijdens het wachtlopen wordt hij bang, schrilct van een
spook en vlucht direct de hoeg weer in. Omdat ondertussen zijn moeder is overleden heeft hij weer geld en lean
hij het soldatenleven vaarwel zeggen. Om uit het leger te
komen ensceneert hij zijn eigen dood en wordt gekist ('al
met zijn billetjes bloot') en begraven. Dan schopt hij de
deksel van de kist en gaat naar huis. Daar treft hij de
(dronken) begrafenisgasten tijdens een roerige ruzie over
de erfenis. Hij gooit iedereen het huis uit, betert zijn leven
en leeft- samen met zijn vrOuw- nog lang en waarschijnlijk gelukkig.
In de achttiende eeuw waait de Pierlalarage over naar de
Zuidelijke Nederlanden, waar zij lange tijd populair blijft.
Zo sterk zelfs dat heden ten dage het Belgische plaatsje
Vrsel zich de geboorteparochie van Pierlala noemt en ellc
jaar in juni een Pierlalastoet met scenes uit het leven van
Pierlala organiseert. Hierbij verkoopt de lokale detailhandel 'Pierlalabier' en 'Pierstolets'. Maar ook in het noorden
schreef men nog Pierlalaliederen. Ze hebben niet allemaal
een politieke strekking: ook bij huwelijken komt het
snaakse commentaar van Pierlala wel van pas.
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Politiek Pierlalalied
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Wouters 04092

Vergelijl< het straatlied met een oude caravan. Ooit gebouwd
maar daarna in vreemde handen gekomen, vertimmerd en
opnieuw ingericht. Het amusementslied? Een snelle auto die
langzaam in een oldtimer verandert. Een lied, zel<er als het een
oude hit is, wordt zorgvuldig gerestaureerd en heruitgebracht
in de originele versie. Het lied he eft zich in de twintigste eeuw
vastgeldonken aan de zanger terwijl het straatlied verdween.
Hoe is dat in zijn werl< gegaan?
JACQUES KLOTERS

De liedjes klinken voort Hoe het lied is
verdrongen door de zanger
Het uitgaansleven in Amsterdam rond r865 is goed te
volgen aan de hand van het dagboek dat Jacob Verbeek en
zijn vriendinnetje Hermine van der Sande bijhielden.
Vitgaan betekende voor hen naar het theater gaan, naar
schouwburgen, salons des varietes en kermistheaters.
Concerten bijwonen in concertzalen, parken en cafeconcerts, bals bezoeken, eten en drinken en overal naar
muziek luisteren, naar levende muziek
Hermine had op haar 24e jaar al zo'n r400 opera's, operettes, vaudevilles, Iduchten, blijspelen, drama's en andere
vormen van theater bezocht en daar een nauwkeurige
boekhouding van bijgehouden. Met Jacob ging ze bijvoarbeeld in de zomer van de jaren r863-r868 iedere dag naar
een zomertuin in Amsterdam. Zoiets als De Parade van
tegenwoordig. Op de plek waar nu het Vondelpark begint,
lag een grate tuin met daarin een zomertheater, er waren
venrissingen te krijgen, men wandelde door laantjes,
groette bekenden en luisterde naar muziek Er zat een
goed orkest en er werd gezongen door een troepje internationale artiesten die alle avonden iets anders brachten.
Nederlandse liedjes waren er maar weinig te horen, het
amusementslied was in die dagen zeer op Frankrijk
gericht. Jacob noteerde na ellc bezoek de datum, de namen
van de artiesten die optraden, de titels van de muziekstuldcen, liedjes en scenes die gespeeld waren, hij maalcte
melding van balletten, vuurwerk en verrichtingen van
aero baten en goochelaars.

VOL VAN DE ORPHE-US

Het populaire lied zat in die tijd voaral opgeborgen in
grappige theaterstnkjes. Men noemde die stu~es vaudevilles en sinds kort was er een nieuw genre in de mode
geraalct waarin de muziek nog belangrijker was dan de
tekst: operette. De naam van de componist Offenbach lag
op ieders lippen. 'Iedereen was vol van de Orphe-us met
een e waar geen eind aan kwam. In het Park, in Artis, in
het Paleis voor Vollcsvlijt heeg men minstens eens in de
week een potpourri uit de orphee aux enfers te horen; op
onze intieme danspartijtjes en op de voorname bals werd
[... ] gedanst op muziek uit diezelfde opera; en maldcelijk
te onthouden melodieen eruit waren weldra bekender
geworden dan de meest bekende aria's uit de Italiaanse
opera's' schreefMendes da Costa, een tijdgenoot van Jacob
en Hermine. Operamuziek was populaire muziek
Het hoogtepunt van het uitgaansleven was volgens
Jacob en Hermine de kermistijd, die in Amsterdam de
septembermaand schittering verschafte. De hamen
stonden op de Westermarlct en de attracties op de Botermarlct (nu Rembrandtplein). En daarbuiten klonk uit alle
cafes muziek, puilden de theaters uit en hosten tot diep in
de nacht groepen mensen door de straten en brulden het
kermislied van dat jaar. De grootste sensatie van r865 was
de ballonvaart van Nadar. Jacob en Hermine zagen de
onverschrokken ballonvaarder de lucht in gaan. Vijf dagen
later hoarden ze in een cafe-chantant op de kermis een
lied over deze gebeurtenis dat door iedereen overgenomenwerd:
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Toen ik nog regelmatig door de Oud~ Kijk in
't Jatstraat naar de Vismarlct liep, wierp il< vaal<
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Jazz, poezie en de paling van weleer Jeroen ZUlstra

een blik op een van Groningens prachtige oude
panden. Mooi gerestaureerd en met naast de
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voordeur een ovale koperen plaat met de letters
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C.O.J. Soms zag ik er een man naar binnen gaan

Hotz stelde een
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die even gesoigneerd was als zijn huis en die ik

nieuwe norm

weI eens tegenkwam in de letterenfaculteit. Pas
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jaren later ontdelcte ik dat de J van de naamplaat
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ik toen nog nauwelijks kende.
Een jaar geleden was ik per trein onderweg
naar Groningen op de dag waarop de aanval op
Irak begon. Reizigers vroegen elkaar naar het
oponthoud op de stations om even radio te
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EDDY VERBAAN
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luisteren. En ik las in Stemtest de juist versche7

nen bundel van Jellema: IDoe nu eens even die

Stadsgeschiedenis als stadspromotie

gedachten dicht van je / Denk nu eens liever niet
na over morgen. Ik wist dat h~ ernstig ziek was,
7
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HET TWEEDE BOEK COR VOS

had dat l{ort daarvoor gehoord b~ mijn favoriete
boekhandel waar il{ Iangs ga als ik Groningen
aandoe. Ik wist nog niet dat Jellema de dag daar-

Gelezen

voor overleden was.
Het afgelopen jaar heb ik vaak in Stemtest
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JOHAN KOPPENOL

Toeval, noodlot en de hand Gods

gelezen: de poezie van Jellema raakt me zoals
de gedichten van Huygens dat doen. Vernuft en
gevoel worden beide aangesproken. En nu is
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Constant avant-gardist

Jellema's laatste bundel genomineerd voor de
VSB Poezieprijs. Ik hoop dat Stemtest wordt
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De recensent als gids

uitverkoren, de laatste bekroning die C.O.J. ten
deel kan vallen.

MARJA PRU IS
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voor 'Jellema' stond,"de dichter wiens gedichten

laatste nieuws en conducteurs gebruikten het
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