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straatzangers van de vorige eeuw, de achterbuurtchansonniers, de rioolminstrelen".

Elke Vlaming, in ieder geval elk lid van de Antwerpse
Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde, weet wie Wannes van de Velde is. Zou men
echter aan een zaal, gevuld met Nederlandse historici
en volkskundigen, vragen wie Wolverlei was, dan zou
er hooguit een enkele hand omhoog gaan. Toch zijn
Wannes en Wolverlei beiden prominente vertegenwoordigers van de revitalisering van volksmuziek,
kortweg folk, in Vlaanderen respectievelijk Nederland. Wannes heeft een plaats veroverd in het collectieve geheugen van Vlaanderen, het duo Wolverlei is
in Nederland nagenoeg vergeten.

Wannes stond met zijn Jef aan de wieg van een revitalisering van Vlaamse volksmuziek, de Vlaamse folkrevival zoals dat heette : de opname was, wat dat
betreft, inderdaad een historisch moment. Van de zangers en groepen die in de jaren zestig en zeventig
opstonden noem ik slechts het Kliekske van Herman
de Wit, de Gentse zanger Walter de Buck, die de sociaal getinte marktliederen van Karel Waeri deed herleven, Hubert Boone en Wim Bosmans, die oude liederen optekenden en met hun eigen gezelschappen weer
tot uitvoering brachten. RUM, met Paul Rans, begon
met Iers gekleurde muziek, maar ging spoedig over op
Vlaams repertoire. In die beginjaren ontstonden folkclubs die zich in een grote belangstelling van de jeugd
konden verheugen. Later ontstonden ook festivals,
zoals in Dranouter en Gooik.

Ik sla Een muziekgeschiedenis der Nederlanden open
en lees:
Antwerpen 1966 : Wannes van de Velde neemt een
lied op in het Antwerps.
Het wordt gepresenteerd als een historische gebeurtenis. Dat lied in het Antwerps was "Jef heeft me 'n
sjiek gerefuseerd", waarmee Wannes' eerste lp opent.
"In Vlaanderen werden volksliedjes in die tijd alleen
nog geassocieerd met jeugdbewegingen en Vlaamsnationalistische kringen" schrijft Paul Rans. "Het
levende volkslied bestond nauwelijks meer. Er werd
campagne gevoerd om het 'volk' in plaats van zijn dialect Algemeen Beschaafd Nederlands te doen spreken.
De tegendraadse Wannes van de Velde kwam echter
op de proppen met een larmoyante chansonette van de
vooroorlogse Brusselse volkszanger Jan de Baets,
gezongen in Wannes' eigen Antwerpse dialect". En
dan gebeurt er iets bijzonders. Alleen al dat dialect
zou voor de toenmalige weldenkende intelligentsia
reden zijn geweest Wannes te verguizen, aldus Rans.
Maar het tegendeel gebeurde. Johan Anthierens nam
het al voor Wannes op in de hoestekst:

Wat gebeurde er in Nederland op dit vlak? Ook daar
sloeg midden jaren zestig de folk aan. Het is de tijd
van de grote Anglo-Amerikaanse invasie van wat later
popmuziek zou worden genoemd, met de Beatles
voorop. Die viel samen met de ontwikkeling van een
jeugdcultuur die snel het karakter van een tegenbeweging kreeg. Wie wel gevoelig was voor de protestsfeer
maar niets zag in het commerciële aspect van de beatmuziek, kon terecht bij de folk, die zich tegelijkertijd
ontwikkelde. In Nederland sloeg deze folk aanvankelijk aan dankzij Amerikaanse folksingers als Bob
Dylan en Joan Baez. Ook daar ontstonden vele tientallen folkgroepen, folkclubs en festivals. Men richtte zich aanvankelijk sterk op het buitenland, op groepen als The Dubliners en Fairport Convention.
Nederlandse folkmuzikanten zongen vooral Iers en
Brits repertoire. Hun namen verrieden al hun angelsaksische oriëntatie : Crackerhash, Pitchwheel, Tail
toddIe, Fungus, het blad heette Folksounds. Politiek
was men links tot zeer links, evenals in Vlaanderen
overigens.

"Folklore veegde ik op één hoop met de artistieke uitspattingen van aderverkalkte nationalisten ... en ...
dialect was voor mij Nederlands met modderspatten
op. Sinds Wannes van de Velde en zijn kompanen mij
in hun ban houden, bijt ik in dialect als in een verboden vrucht en doe ik mijn steek af voor de anonieme

De Nederlandse folkmuzikanten werden er spoedig
dOOf hun buitenlandse collega's op geattendeerd dat
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de wonderbaarlijke combinatie van de traditionele
melodie met een instrumentarium waar de Volendammers van weleer niet van hadden durven dromen:
du1cimer, gitaar en basgitaar, aangevuld met tinwhistles, draailier en strijkpsalter. De instrumenten, ritmes
en vooral de akkoorden hebben weinig of niets te
maken met enige vorm van Nederlandse volksmuziek.
Het is een fusie van Angelsaksische folkmuziek en
Nederlands materiaal, in feite wereldmuziek avant la
lettre.

het raar was dat ze niet in hun eigen taal zongen maar
in het Engels. Tijdens forumdiscussies drong langzaam het inzicht door bij muzikanten en spelers: folkmusici moesten hun eigen volksmuziek brengen,
muziek die ze "in zich hadden". Er begon een merkwaardige ideologische mengeling te ontstaan van
enerzijds maatschappijkritiek die het voor het volk als
sociale categorie opnam, en anderzijds de aloude visie
op volkscultuur als de drager van de natie. De vele
associaties die het begrip volkslied in de loop der
jaren had gekregen, waren ook al niet bevorderlijk
voor de helderheid van de talrijke discussies. Het
volkslied werd dan ook ten slotte als een "mythe"
afgedaan.

In Vlaanderen waren overigens ook muzikanten die
een dergelijke verbinding met internationale stromingen aangingen. Er was zelfs sprake van een tweedeling ten opzichte van puristen als 't Kliekske en
Hubert Boone, die uitsluitend met instrumenten werkten die in Vlaanderen traditioneel waren : doedelzak,
harmonica, viool en bas, fluit en trommel.

Niet alleen in Vlaanderen, ook in Nederland werden
volksliederen in eerste instantie geassocieerd met hetzij nationalisme of met schoolbundels als Nederlands
volkslied van de katholieke Jop Pollmann en de socialist Piet Tiggers, met padvinders en kamperen : allemaal veel te burgerlijk voor deze nieuwe garde vrijbuiters. Gelukkig kon men in Vlaanderen inspiratie
opdoen, bij collega's als Wannes van de Velde en Paul
Rans, en in oude bundels als het Antwerps liedboek,
1544. Dat was voldoende "eigen" maar toch ook in
een taal die ver afstond van het hedendaagse
Nederlands. Ook trokken folkmuzikanten naar het
Meertens Instituut in Amsterdam, waar het
Nederlands Volksliedarchief was gevestigd, voor
nieuw materiaal. Daar wachtte een teleurstelling :
weliswaar werd er in het Meel1:ens een indrukwekkende verzameling bandopnamen bewaard, maar muzikaal viel die tegen : bijna alle melodieën stonden in
majeur. Dat klonk veel gewoner, veel minder
archaïsch en exotisch dan de oude modi van de Britse
en Ierse muziek zoals dorisch en eolisch.

Na de bloei van de folk in de linkse jaren 60 en 70 trad
in de jaren 80, met hun verrechtsing zoals de folkies
het uitdrukten, verval in. De folkclubs werden de een
na de ander opgeheven, zowel in Vlaanderen als in
Nederland. Maar de folkbeweging verdween niet helemaal van de aardbodem. Herman de Wit organiseerde
jaarlijks volksmuziekstages in Dworp, later in
Galmaarden en Gooik. Daar overleefde de volksmuziek als het ware ondergronds. In de jaren 90 stond een
nieuwe generatie op van jonge muzikanten, die veelal
met hun ouders de stages hadden bezocht. En ziedaar
: hun muziek sloeg aan, die van het meidentrio Laïs
voorop. Ze gebruiken traditionele liederen die ze
enigszins naar hun hand zetten, ze maken liederen vanuit hun eigen beleving en ze trekken volle zalen, ook in
Nederland. Veteraan Paul Rans werkt samen met de
jonge groep Ambrozijn en maakte als producer enkele
jaren terug een schitterende cd-reeks Traditionele
muziek in Vlaanderen , waarin talrijke groepen en zangers zich van hun beste kant laten zien, met Vlaamse
volksmuziek in meer traditionele of juist eigentijdse
verklankingen. Wannes staat erop, en Laïs, en alles
wat daar tussenin zit. Met die eigentijdse verklankingen levert de Vlaamse volksmuziek volgens Rans een
bijdrage aan de wereldmuziek van nu. Tegelijkertijd is
het ijkpunt, het geweten zo u wilt, van de serie een cd
met veldwerk van Vlaamse onderzoekers.

Maar men zette zich over de teleurstelling heen en
ontdekte bijvoorbeeld de bijzondere zangstijl die in
Volendam bewaard was gebleven, het zogenoemde
"mooi zingen". Vooral de vissersweduwe Trijntje
Tuip-Steur bracht de jonge muzikanten in vervoering
met haar vocale tierelantijnen. Liederen van haar en
andere Volendammers, die altijd eenstemmig, zonder
instrumentale begeleiding gezongen waren, werden
door Wolverlei opnieuw geïnterpreteerd, weliswaar
met behoud van de karakteristieke versieringen, maar
geharmoniseerd volgens de op angelsaksische voorbeelden geïnspireerde folktraditie. Wat mij als
muziekhistoricus in dergelijke opnamen intrigeert is

En in Nederland, hoe is het daar gesteld met de revival van de revival van de volksmuziek, want in dat stadium zijn we inmiddels? In de samenvatting van deze
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door correspondenten werden toegezonden: die kwamen via een omweg uit de mond des volks. Hetzelfde
deed de Leidse geleerde Boekenoogen. Een van
Boekenoogens correspondenten was Cornelis Bakker,
die rond 1900 in het schilderachtige Broek in
Waterland volksverhalen, liederen en andere volkskundige en dialectologische gegevens optekende. Zijn
verzameling liederen is nooit gepubliceerd.

lezing schreef ik : ze is ingekrompen tot een bijna verwaarloosbare subcultuur. Maar sindsdien zijn er tekenen te bespeuren dat ook in Nederland de folk weer aan
het revitaliseren is. De Stichting Volksmuziek
Nederland bracht een cd ter gelegenheid van haar 25jarig jubileum waarop de docenten die al jarenlang cursussen geven, in de Glind op de Veluwe, zich presenteren. Groepen uit de jaren 70 blijken nog steeds te
bestaan, of komen weer bij elkaar, en brengen nieuwe
cd's uit, zoals Folkcorn en Fred Piek van Fungus. Een
jonge groep is Amarant, van de Nederlander Grigori
Sarolea die ook in Gooik cursussen geeft. Sinds kort
is er een website Oude Muziek Brabant, die vooral op
volksmuziek is gericht. Men bracht een "promotie-cd"
uit van groepen die bijvoorbeeld optreden in het
archeologische themapark Archeon, of op middeleeuwse feesten. Wie een exemplaar wil bemachtigen,
moet een postzegel opsturen en dan wordt de cd speciaal voor u gebakken. Het is niet heel groots allemaal,
maar ook niet geheel verwaarloosbaar.

Meer aandacht kreeg Jaap Kunst, die met zijn viool in
de jaren 10 van de 20ste eeuw naar het eiland
Terschelling trok en daar met de bevolking meespeelde op zijn viool. Andere veldwerkers volgden in
Groningen, Twente en Volendam. Maar pas in de jaren
50 en 60 werden er op grote schaal veldwerkopnamen
gemaakt, door Ate Doornbosch die via de radio oude
liederen liet horen en de luisteraars opriep hem te
laten weten als zij ook dergelijke liederen kenden. In
Vlaanderen werd ook wel vanuit de omroep op oude
liedjes gejaagd - hier moeten de namen van Paul
Collaer en Hendrik Daems worden genoemd - zij het
niet op de schaal zoals Doornbosch dat deed. Maar
Doornbosch was een laatbloeier : het noteren van liederen uit de mond van het volk heeft in Vlaanderen
een traditie die meer dan een halve eeuw ouder is dan
in Nederland.

Ondanks deze nuancering blijft staan: De revival van
de eigen volksmuziek is in Vlaanderen veel succesvoller geweest dan in Nederland, en dat is nog steeds
zo. Mijn vraag is : hoe is dit te verklaren? Waarom
slaat volksmuziek ook nu nog meer aan in Vlaanderen
dan in Nederland?
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ter om beeldvorming gaan, waardoor de folkmuzikanten werden misleid. Om de bewering dat de Vlaamse
volksmuziek archaïscher klinkt dan de Nederlandse te
controleren, zou systematisch onderzoek moeten worden gedaan. Men zou bijvoorbeeld een liederencorpus kunnen samenstellen van liederen met teksten die
zowel in Vlaanderen als in Nederland werden gezongen en opgenomen, en daarvan de muziek vergelijken.
Daarvoor zouden dan wel eerst de Vlaamse opnamen
degelijk in kaart moeten worden gebracht; momenteel
bevinden ze zich verspreid over allerlei archieven en
particulieren, heb ik de indruk.

zou ook vragen oproepen, vooral de vraag hoe dat dan
zo gekomen is. Waarom bleven oude melodieën in
Vlaanderen gehandhaafd en werden ze in Nederland
door nieuwe wijsjes vervangen? Was de afstand in
Vlaanderen tussen stad en platteland groter, hetzij
geografisch of mentaal? Speelt het een rol dat de officiële cultuur lange tijd anderstalig was? Hebben de
optekeningen uit de 19de eeuw invloed gehad op de
volkszang? Verschilde de verspreiding van populaire
muziek in de 19de en vroege 20ste eeuw? Of hechten
Vlarningen in het algemeen meer aan tradities dan
Nederlanders, inclusief traditionele muziek en traditionele melodieën? Dat zou een gemakkelijke verklaring zijn, maar nog veel moeilijker om te bewijzen
vrees ik.

Stel dat de Vlaamse volksmuziek inderdaad archaïscher blijkt dan de Nederlandse, dan zou dat wellicht
de verschillen in appreciatie van volksmuziek in
Vlaanderen en Nederland kunnen verklaren. Maar het

L.p. GRIJP

Ten tweede - we zijn nog steeds op zoek naar een verklaring voor het succes van de Vlaamse volksmuziek : de levende traditie is in Vlaanderen langer blijven
bestaan. Ik denk dan niet zozeer aan het moeilijk
meetbare zingen van oude mensen op het platteland,
maar aan de publieke optredens van marktzangers. In
Vlaanderen waren in het Interbellum mannen als
Tamboer, Achilles Coppenolle en Hubert Geens helden van de straat. In Nederland schijnen er in die tijd
nog wel straatzangers actief te zijn geweest, vooral in
de provincie, maar het is al moeilijk om zelfs maar
hun namen te achterhalen.
Na de Tweede
Wereldoorlog was het in Nederland helemaal gedaan
met de marktzang, terwijl men in Vlaanderen nog tot
in de jaren 50 doorging.

Ik denk aan drie mogelijke factoren. Ten eerste heeft
Vlaanderen een veel langere traditie in het verzamelen
van volksliederen, vooral met optekeningen uit de
mondelinge traditie. De eerste Vlaming die dat deed
was Jan Frans Willems (1793-1846), die in zijn Oude
Vlaemsche liederen, liederen uit vroege schriftelijke
bronnen (vanaf de Middeleeuwen) samenbracht met
liederen die in de jaren 20 van de 19de eeuw nog
onder het volk gezongen werden. Belangrijk zijn
natuurlijk Willems' politieke motieven: hij stond aan
de wieg van de Vlaamse beweging. Voor hem waren
volkslied en literatuur de spiegels van de onderdrukte
Vlaamse volksziel. Willems' boek, dat na zijn dood
werd gepubliceerd in 1848, werd spoedig gevolgd
door dat van Edmond de Coussemaker, die liederen uit
Frans-Vlaanderen optekende, door Feys en Lootens
die in Brugge werkten, enzovoorts. In Nederland ontbrak een nationale motivatie als in Vlaanderen.
Weliswaar publiceerde Johannes van Vloten rond
1850 bundels met oude Nederlandse liederen, maar
dat was geheel gebaseerd op schriftelijk materiaal.
Ook verzamelde Van Vloten kinderliederen die hem

Ten derde schuilt er mogelijk waarheid in de klacht
van de Nederlandse folkmuzikanten dat het
Nederlandse volkslied muzikaal hun zo weinig te bieden had, of beter gezegd, dat in de Nederlandse volksliederen de oude toonaarden waren verdwenen en dat
de oude liedteksten nu in majeur werden gezongen.
Het is ten minste een interessante opinie. Het kan ech-
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