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Verantwoording
Evenals bij de voorgaande delen is dit derde deel tot stand gekomen dank zij de
medewerking van diverse personen. Het leeuwendeel van de werkzaamheden nam
Marie van Dijk voor haar rekening. Zij selecteerde de liedtypen, liedvarianten en
melodieën, schreef het commentaar en het eerste deel van de inleiding en verzorgde
de bibliografie. De transcripties werden door Ernst Heins en voor een deel door Marie
van Dijk en Anne Houk de Jong gecontroleerd aan de hand van de geluidsbanden.
Henk Kuijer redigeerde de biografische gegevens van de zangers en had daartoe met
diverse zangers of hun nabestaanden contact. Hij legde ook de contacten met de
mensen die in de rubriek Zegslieden aan het woord aan het woord komen en nam
samen met Ton Dekker interviews bij hen thuis af. Beiden redigeerden de interviews
waarvoor Ton Dekker de inleiding schreef. Jan Stroop tekende de kaarten en Ton
Dekker stelde de registers op de thema's, geografische en persoonsnamen samen.
Henk Rave was op vele wijzen behulpzaam bij de uitvoering van de werkzaamheden
en stelde de registers van zangers en liedtypen samen. De muziekvoorbeelden werden
verzorgd door Faber Muziekgravure te Amstelveen.
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit boek berust bij de redactie.
Ton Dekker (eindredacteur)
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Inleiding
I
Thematiek en inhoud
De liederen in de reeks Onder de groene Linde zijn ongeveer tussen 1950 en 1980
in Nederland op de band opgenomen en hebben een verhalend karakter. Zoals in de
vorige delen al is vermeld hebben we de thematiek van de liederen gekozen als eerste
ordeningskriterium, hetgeen impliceert dat de liederen binnen een thema, bij voorbeeld
wat betreft vorm, genre, tijd van ontstaan en afkomst, grote verschillen kunnen
vertonen.
De thema's in dit derde deel sluiten aan op die van het tweede deel, waarin
ontluikende liefde, werving, en vrijage, al of niet met ongewenste gevolgen, aan de
orde kwamen. Het ongecompliceerde karakter, kenmerk van de meeste liederen in
deel twee, is in dit deel met name in de liederen in rubriek I, over mislukte pogingen
van mannen, vrouwen, jongens of meisjes om iemand aan de haak te slaan, nog
aanwezig, incidenteel nog in de er op volgende rubrieken. Uit de titels van deze
rubrieken, misleiding en verleiding (II), verstoting en verlating (III) en trouw en
ontrouw (IV), valt al op te maken dat het om ernstiger zaken dan een onschuldige
vrijage gaat. Dat wil niet zeggen dat alle liederen in deze rubrieken ernstig zouden
zijn. In rubriek II bijvoorbeeld valt bij een aantal liederen de luchthartige toon op,
in rubriek III en incidenteel in IV de melodramatische toon die de geloofwaardigheid
van de inhoud ontkracht.
De hoofdpersonen zijn in bijna alle liederen een jongen of man en een meisje die
zich hetzij buiten in bos of veld, hetzij in of bij het huis van een van beiden ophouden.
Hun beroep of bezigheid wordt vaak niet nader aangeduid. Waar dit wel gebeurt,
blijkt het voornamelijk eenvoudige, oude buitenberoepen te betreffen zoals die van
molenaar, soldaat, schipper, visser, zeeman, jager, boer, herderin en koopvrouw. De
plaats van handeling is daarmee vaak in overstemming.
De jagers in lied 1, 2 en 3 lijken echter niet zozeer als jagers te moeten worden
beschouwd, eerder als vrouwen- of rokkenjagers die in een landelijkidyllische
omgeving stuiten op de meisjes van hun dromen, respectievelijk een boerin, een
herderin en een zogenoemde visserin. Zo verschijnt ook de molenaar in lied 11 niet
ten tonele omdat hij meel zou malen, maar omdat molenaars de naam hebben
bedriegers te zijn die bovendien belust zijn op een vrijage.
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De rol van de mannen en vrouwen in de liederen is zeer wisselend en, wat de vrouwen
betreft, ook afhankelijk van hun handelingsvrijheid. In de eerste rubriek, waarin de
vrouwen nog niet gebonden zijn, zijn ze zeer gedecideerd in hun opvattingen over
bij voorbeeld het vrijgezellen-bestaan, of nemen ze zelf initiatieven om daaraan een
eind te maken; in vijf liederen (lied 36, 38, 39, 40 en 41) heeft het meisje een ander
genomen en heeft de ex-geliefde het nazien; de ruiter in lied 37, die onder invloed
van alcohol zijn mond voorbij praat over zijn meisje krijgt van haar zijn trekken
thuis; door de activiteiten en het vernuft van de meisjes in lied 27, 33 en 34 worden
hun minnaars gered of kunnen ze blijven leven.
In de rubriek misleiding en verleiding (II) valt op hoe argeloos de meisjes zich
erin laten luizen. Soms is er weinig keus: wat te doen, zoals in lied 17, wanneer je
wordt gechanteerd? In rubriek III, verstoting en verlating, is de handelingsvrijheid
tot een minimum beperkt: de vrouwen en meisjes zijn na een, naar men mag
aannemen, goede verhouding of vrijage tot beider genoegen, aan de kant gezet, en
zo ze al niet zwanger zijn of een kind hebben dan hebben ze toch op z'n minst hun
eer verloren.
De ouders in deze liederen laten het meestal afweten. In lied 18 zet een moeder
haar dochter radicaal het huis uit, in lied 21 willen ouders hun dochter, wanneer die
hongerig en moe met haar kind langs komt, geen hulp en zelfs geen onderdak
verlenen; in lied 20 zet een vader zijn dochter aan tot zelfmoord, wat deze zich geen
twee keer laat zeggen. Zij, evenals de meisjes in lied 20 en 21, springen met of zonder
kind in het water en verdrinken. De moeder in lied 31 staat op het punt hetzelfde te
doen wanneer de vader van haar kind na zeven jaar afwezigheid toevallig langs komt
en haar ervan kan weerhouden. Ook de vrouwen in lied 25 en 26 komen uit de misère
dank zij de veranderde houding van hun vroegere minnaars die na jaren plotseling
met hen willen trouwen.
Bedenkelijk is de rol van de man in Daar zou er een magetje vroeg opstaan (lied 28)
en de epigonen daarvan (lied 29, 30 en 31). Hij permitteert zich om de trouw van
zijn geliefde, die hij langere of kortere tijd alleen heeft moeten laten, met leugens en
verdachtmakingen op de proef te stellen door uit te testen of ze geneigd is vreemd
te gaan. Over hemzelf en zijn gedrag tijdens zijn afwezigheid wordt met geen woord
gerept.

Standaardtaal en dialect
In de inleidingen tot de delen 1 en 2 van Onder de groene linde (p. 24, respectievelijk
p. 16) is al het een en ander gezegd over de taal waarin de liederen zijn overgeleverd.
De liederen werden meestal in al dan niet verouderd
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standaard-Nederlands geleerd en gezongen, wat mede toegeschreven kan worden
aan de invloed van de schriftelijke overlevering - meestal ook in de standaardtaal via liedboekjes, liedbladen en liedschriften.
Soms werd een lied gezongen in de taal van de streek waar het is opgetekend. Zo
werd het lied Mijn vader zei laatst tegen mij (lied 5) in meerdere dialecten
dialect-gekleurde versies op de band opgenomen. Wij hebben hier een versie uit
Twente afgedrukt die nagenoeg geheel in het Twents werd gezongen. Daar onder
de groene dalen (lied 11B) is een lied waarin dialogen worden afgewisseld met
verhalende strofen. Na de derde (verhalende) strofe, wanneer in het lied een
molenaarsknecht het woord neemt, gaat de zangeres spontaan over op het Gronings.
De er op volgende verhalende strofe wordt weer in het Nederlands gezongen, de
zesde, zevende en achtste (dialoogstrofen) weer bijna geheel in het Gronings. Iets
dergelijks gebeurt in het lied Er waren twee rijke heren (lied 37A): telkens wanneer
het meisje daarin het woord neemt gaat de zangeres, die het lied in Valthe (Dr.)
leerde, over op het Gronings of op met Gronings afgewisseld Nederlands. Dit
specifieke dialectgebruik versterkt alleen maar het realistische karakter van beide
liederen.
Niet in dialect of regiolect, wel door regionaal taalgebruik gekleurd, zijn En daar
zou eens een magetje vroeg opstaan (lied 8) en Er waren twee zoetlieverkens inder
het woud (lied 19), beide uit Friesland, En daar zat een vogeltje op het hein (lied
35F) uit Noord-Brabant en En ik ben d'r 't groenlandse straatje (lied 38C) uit
West-Zeeuws-Vlaanderen.

Ouderdom van de liederen
Over de ouderdom van de liederen is in veel gevallen nauwelijks iets met zekerheid
te zeggen. Over ruim de helft van de liederen in dit deel konden wij geen enkele
vorm van documentatie vinden. We hebben de indruk dat de meeste van deze niet
gedocumenteerde liederen van relatief jonge datum zijn, maar we moeten er rekening
mee houden dat er ook oudere onder zijn. Daarnaast treffen we in dit deel liederen
aan die we aan de hand van de gegevens tot in een ver verleden kunnen volgen.
Zo zijn er twee liederen waarvan de oudste gegevens uit de zestiende eeuw
stammen. Het lied Klein nachtegaaltje, vogeltje schoon (lied 35) werd in of omstreeks
1537 in het Zutphens Liedboek opgeschreven; het komt voor in de verzameling
liederen van de straatzanger Klein Jan uit de periode tussen 1650 en 1750 en werd
in zogenoemde blauwboekjes tot in de twintigste eeuw telkens opnieuw gedrukt.
Het lied Er was een meisje vroeg opgestaan (lied 11) komt voor het eerst voor in
het Antwerps Liedboek (1544). Hoewel de inhoud van de twintigsteeeuwse varianten
nauwelijks van deze vroege versie verschilt is de taal
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vokomen eigentijds en verraadt alleen de vorm dat we met een oud lied te maken
hebben.
Soms beschikken we weliswaar niet over complete historische teksten, maar wel
over bepaalde aanwijzingen dat een lied lang geleden al bestond. Zo'n aanwijzing
kan onder meer bestaan uit de vermelding van de titel of de beginregel van een lied,
of de aanduiding van de melodie. Van het lied Ik ben er de groene straatjes (lied 38)
weten we dank zij de vele wijsaanduidingen vanaf omstreeks het jaar 1600, dat het
toen een bekend lied moet zijn geweest. Volledige teksten van het lied zoals het thans
wordt gezongen zijn pas sinds ca. 1800 bekend.
Van twee liederen, Daar zou er een magetje vroeg opstaan (lied 28) en Daar was
er eens een ruitertje (lied 37) zijn Duitse versies uit de zestiende eeuw bekend. Deze
bevatten elementen die niet in latere Duitse versies, wel in de latere, negentiendeen twintigste-eeuwse Nederlandse versies voorkomen. Dit kan er op wijzen dat de
liederen ook in de zestiende eeuw al in het Nederlandse taalgebied bekend zijn
geweest.
Van weinig liederen is de overlevering en verspreiding zo goed in kaart gebracht als
van Schone schipper wacht u nog een keer (lied 32), dat wij aanvankelijk voor een
kinderlied aanzagen. Het blijkt terug te gaan op een middeleeuwse ballade die vanuit
het Middellandse Zeegebied via de Noordzee, de Oostzee en de Atlantische Oceaan
in vele landen bekend is geworden. De ons bekende Nederlandse versies zijn verwant
aan de Duitse varianten van dit lied.
Soms maken liederen op grond van hun inhoud en stijl een oude indruk, maar is het
bewijs hiervan door het ontbreken van gegevens niet te leveren. Dit geldt met name
voor twee liederen, gezongen door Bontje Dalman-Douma. Het ene, Er waren twee
zoetlieverkens inder het woud (lied 19), vertoont overeenkomsten met En er reed
eens een ruiter al door het woud (deel 2, lied 29A), een lied waarvan de antecedenten
evenmin duidelijk zijn. Het andere, En daar zou eens een magetje vroeg opstaan
(lied 8), heeft een in Duitsland wijd en zijd bekende, naar vorm en melodie(ën)
jongere pendant, die niet verder dan het einde van de achttiende eeuw is terug te
volgen.
Deze bundel begint met een drietal zogenoemde arcadische of pastorale liederen:
Laatstmaal, ach, die zinnen mij kwellen (lied 1), Op ene morgenstond (lied 2) en Zeg
vrienden hier saam in het ronde (lied 3). Deze liederen behoren
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tot een genre dat in de zeventiende eeuw in Nederland populair werd. Zolang we de
liederen echter niet ook werkelijk in zeventiende-eeuwse bronnen hebben
aangetroffen, moeten we er rekening mee houden dat ze in een latere periode in de
trant van de zeventiende-eeuwse herderspoëzie zijn gemaakt.
Van een vijftal liederen in dit deel dateert de oudste vindplaats (in liedboekjes) uit
de achttiende en vroege negentiende eeuw. Het betreft de volgende liederen (de
volgorde is chronologisch, te beginnen bij de oudste vindplaats): Jupiter is verheven
(lied 6), Wat lijdt de zeeman niet als verdriet (lied 41), Ik lag op een stoep te slapen
(lied 12), Daar was laatst een boerinnetje (lied 10), Daar kwam eens een meisje van
Schevening aan (lied 9).
We hebben de indruk dat deze liederen stilistisch en inhoudelijk van een enigszins
ander karakter zijn dan de hiervoor besproken oudere liederen. In het algemeen zou
men kunnen zeggen dat ze meer ‘gemaakt’ zijn, dat wil zeggen: er is een duidelijk
rijmschema, eenvoudig of meer gecompliceerd, dat consequent wordt volgehouden
zodat niet zelden de taal en het taalgebruik door rijmdwang zijn bepaald (lied 9 vormt
hierop een uitzondering). Daarnaast is er, inhoudelijk gezien, sprake van een zekere
gezochtheid ten behoeve van het effect: de onderwerpen zijn buitenissig, onalledaags,
of de uitwerking van de motieven is buitengewoon. Men vergelijke bijvoorbeeld de
uitwerking van hetzelfde motief in Ik lag op een stoep te slapen (lied 12) en in het
eerdergenoemde Er was een meisje vroeg opgestaan (lied 11). In Daar kwam eens
een meisje van Schevening aan (lied 9) en Daar was laatst een boerinnetje (lied 10)
is de pointe nogal gezocht.
Onder de liederen, ontstaan in meer recente tijd (grofweg: rond de laatste
eeuwwisseling) kunnen er enkele worden onderscheiden die zijn gemaakt naar
aanleiding van de een of andere gebeurtenis en vrijwel alleen in de betreffende plaats
of streek bekend zijn. In dit deel zijn dat Er liep een meissie op het land (lied 14),
Hoort mensen hoort een lied (lied 15A), De Nederlandse leeuw (lied 15B) en Er liep
een meisje al op het land (lied 23). Ze gaan over respectievelijk verkrachting, overspel
(15A en B) en verlating. De teksten zijn gezet op bekende melodieën en vertonen
een eigen stijl. Ook in het tweede deel kwamen dergelijke liederen voor: Komt
vrienden luister eens naar mijn lied (lied 9A), In een dorpje achter de kom (lied 9B)
en Komt jongens hoort dit lied (lied 28).

Liederen en verspreidingskaarten
De meeste liederen (298) in dit derde deel zijn opgenomen door Ate Doornbosch.
Als een opname door een ander werd gemaakt, is dat apart aan-
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gegeven. 79 liederen zijn in de jaren tussen 1950 en 1965 ten behoeve van het
volksliedarchief opgenomen door Will D. Scheepers; vijf liederen zijn opgenomen
door Marleen Deurvorst, van 1973 tot 1978 werkzaam op het volksliedarchief, en
een door Jan Klinkenberg.
Dit derde deel van Onder de Groene Linde bevat, anders dan de vorige delen, niet
meer bij ieder liedtype een verspreidingskaart, maar alleen bij die liederen waarvan
vijf of meer opnamen werden gemaakt. Dat zijn:
Liednr.
11

Er was een meisje vroeg
opgestaan

Aantal opnamen
5

16

Komt vrienden ik zal u een 5
kluchtje verhalen

32

Schone schipper wacht u
nog een keer

7

13

Het was op een mooie
zomerdag

9

17

't Was op een schone
zomerdag

9

23

Er liep een meisje al op het 9
land

35

Klein nachtegaaltje,
vogeltje schoon

9

10

Daar was laatst een
boerinnetje

15

29

Een lindeboom stond in het 20
dal

39

Er waren eens twee
zoeteliefjes

24

27

Al in die stad van Wenen

28

37

Daar was er eens een
ruitertje

32

5

Mijn vader zei laatst tegen 35
mij

38

Ik ben er de groene
straatjes

46

28

Daar zou er een magetje
vroeg opstaan

76
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De kaarten geven uiteraard geen volledig of definitief beeld van de verspreiding
van een lied, omdat alleen de liedopnamen van het volksliedarchief zijn ingetekend.
Ze geven echter wel een indicatie voor die verspreiding.
De aantallen van de opgenomen liederen geven geen definitief beeld van de
populariteit van een lied; het aantal opnamen is namelijk mede bepaald door het soms
toevallig stuiten op de juiste informanten, door de persoonlijke voorkeur van de
verzamelaars en, wat Ate Doornbosch betreft, door de eisen die het radioprogramma
Onder de groene linde stelde. Toch geven ze enigszins een indicatie voor de mate
waarin een lied bekend is geweest.
(Marie van Dijk)
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II
Het sociaal-culturele milieu van de liederen
De opzet van deze publicatie waarin de liederen telkens als afzonderlijk type worden
gepresenteerd hangt nauw samen met het doel waarvoor zij destijds zijn verzameld.
Dat doel was het inventariseren van oude, mondeling overgeleverde verhalende
liederen en het traceren van hun verspreidingswegen. Om behalve van deze aspecten
ook enige indruk te geven van het sociale milieu waarin de liederen werden gezongen,
willen wij in deze publicatie een aantal zangers, bij wie Doornbosch destijds de
liederen heeft opgenomen, zelf hierover aan het woord laten komen. De bandopnamen
bevatten behalve de liederen incidenteel ook wel uitspraken van zangers over o.a de
situatie waarin de liederen vroeger werden gezongen. Verder hebben diverse zangers
ook brieven aan Doornbosch geschreven waarin zij hierop ingaan. Uit deze twee
bronnen, de bandopnamen en de brieven, hebben wij in de beide voorgaande delen
van deze publicatie al een aantal passages in de rubriek Zegslieden aan het woord
gepubliceerd.
Toch leveren beide bronnen in het algemeen betrekkelijk summiere, toevallige
informatie op. De zangers zijn hierover immers niet gericht ondervraagd. Hierdoor
ontstond tijdens het werk aan het tweede deel van Onder de groene linde bij de
redactie de behoefte om sommige zangers nog eens apart bezoeken om hen uitvoeriger
te laten vertellen over de situaties waarin deze liederen vroeger werden gezongen.
Het interview met mevrouw M.J. Slok-Vleeming in het tweede deel is hiervan het
resultaat. Vaak echter zijn de door Doornbosch bezochte zangers al overleden of niet
meer in staat om ons te ontvangen. In enkele gevallen bleek het dan toch mogelijk
om via hun kinderen nog aan relevante informatie te komen, zowel over de persoon
van de zangers als over de context waarin de liederen gezongen werden. Het interview
met de familie in het tweede deel was hiervan een eerste voorbeeld.
In dit derde deel hebben wij de hier aangegeven lijn krachtig doorgetrokken. De
rubriek Zegslieden aan het woord bestaat nu voor het merendeel uit recent, speciaal
voor dit doel opgenomen interviews met zangers of hun kinderen. De gesprekken
met de kinderen van de zangers vormen zelfs de meerderheid.
Een interessant aspect hierbij is dat de kinderen voor een deel zelf ook de liederen
hebben gezongen en nog zingen. Hierbij konden wij tevens vaststellen in hoeverre
er overdracht van de liederen van de ene op de andere generatie had plaatsgevonden.
Zo heeft die overdracht bij mevrouw Truus Schut-

Marie van Dijk en A.J. Dekker, Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering. Deel 3. Liederen over trouw en
ontrouw in de liefde, verleiding en verlating

18
Weitering (Bijlage 6) niet plaatsgevonden; christelijke liederen die zij in de kerk
hoorde zingen en heel mooi vond, heeft zij daarentegen wel onthouden. Bij mevrouw
Jantje Kappers-Platje (Bijlage 3) en de dames Jeanette van der Putten-Dings en Anna
van Gog-Dings (Bijlage 4) is er wel duidelijk sprake van liedoverdracht. Die
overdracht heeft grotendeels mondeling plaatsgevonden, maar kan ook ondersteund
zijn door liedschriften en liedboekjes. Zo hadden de gezusters Dings diverse
liedboekjes in huis en liedschriften van hun grootvader en van hen zelf. In die van
hen zelf hadden ze liedeen van hun moeder en anderen, alsmede voordrachtstukjes
genoteerd. Bij mevrouw Kappers werd geen gebruik gemaakt van een liedschrift,
maar om nieuwe liederen te leren werden ze wel eerst opgeschreven: ‘Als iemand
dan weer een lied zong dat ze niet kenden, dan was het: “Nou, schrijf me die even
op” en dan leerde je dat weer’.
Tijdens onze bezoeken aan deze zangers bleek al snel dat zij behalve over oude
verhalende liederen ook over andere, modernere liedgenres en liederen die hen vaak
evenzeer of nog meer aan het hart lagen, wat te vertellen hadden. De oude liederen
vormen slechts een onderdeel van hun totale repertoire dat veel groter is en bij
sommigen uit enkele honderden liederen kan bestaan, afkomstig zowel van de
mondelinge overlevering via hun ouders, kennissen, collega's op werk, als van de
radio en van grammofoonplaten. Het repertoire van de muzikant G.H.J.M. Janssen
(Bijlage 1) bestaat volgens zijn zeggen uit 60 tot 80 liederen, waarvan een flink deel
populaire naoorlogse liedjes zijn die hij op de radio hoorde: ‘De liedjes van de radio
namen we op een bandje op en daar gingen we 's avonds een uur voor liggen, voor
dat bandje en dan elk woord opschrijven, precies dus van die tekst. En dan weer
terugdraaien tot we het compleet hadden’. Ook bij de andere zangers die wij bezochten
heeft de radio een aanzienlijke invloed op het repertoire gehad. ‘Ik geloof dat ik
zestien was, dat bij ons de radio kwam en daar vingen wij alles van op. Maar ook
liedjes van mijn moeder en van 't werk’, aldus mevrouw Maria Roelen-Vermeulen
(Bijlage 5). Haar repertoire bestaat verder uit een aantal devotieliederen (Heilig Harten Marialiederen), vaderlandse liedjes en populaire Nederlands- en Engelstalige
liedjes die ze na de oorlog op de radio hoorde: ‘Toen in die periode hebben we ook
Engels geleerd eigenlijk, van de radio. Dan zaten we thuis en de ene die schreef op
zoals ze 't verstond en de ander schreef op hoe 't echt geschreven moest worden, in
't Engels’.
Mevrouw Roelen leerde een deel van haar liederen ook tijdens haar werk op de
textielfabriek. Ze werkte daar samen met een groep meisjes. Tijdens het werk werd
veel gezongen en hoorde men nieuwe liederen die vervolgens weer aan anderen
doorgegeven werden: ‘Ik heb het [lied van het oud moedertje] daarna natuurlijk thuis
gezongen en leerde het weer aan die anderen van

Marie van Dijk en A.J. Dekker, Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering. Deel 3. Liederen over trouw en
ontrouw in de liefde, verleiding en verlating

19
ons en dan zongen die dat ook mee. En 's avonds als ik aan het werk was, dan zong
ik het ook weer. En ik had een zus, die werkte weer op een andere textielfabriek. Die
leerde dat lied daar weer aan anderen’.
Dit zingen door meisjes op fabrieken en ateliers schijnt in ieder geval tot in de
jaren veertig plaatsgevonden te hebben. Ook in het interview met mevrouw J.
Slok-Vleeming (Onder de groene linde, deel 2, p. 29-35) wordt melding gemaakt
van het zingen door meisjes op kledingateliers in de periode 1931-1941, in dit geval
in Amsterdam.
De combinatie van oud en modern repertoire treffen we ook bij de gezusters Dings
en vooral bij mevrouw Kappers aan, die samen met haar man in een play-back groep
zit: ‘...ik denk niet dat ik het hele repertoire van mijn moeder ken. Ik ken zelf ook
wel een heel repertoire, maar dat zijn weer andere. Wij zijn nu met een play-back
groep en dan breng ik nog wel eens een oud liedje naar voren. Dan zing ik 't wel
gewoon live, maar normaal met de groep doe je niets anders dan play-back. Dan
hebben we liedjes van Vader Abraham en de Zangeres zonder naam, van Dorus, en
die ken ik allemaal uit mijn hoofd. We brengen nu vijftien tot twintig nummers
samen. Ook Gert en Hermien’.
Aan het repertoire van zangers is tot toe in het Nederlandse volksliedonderzoek
weinig aandacht besteed. De hier weergegeven interviews, die alle op één enkel
bezoek van gemiddeld drie uur berusten, geven eveneens slechts een eerste indruk
van de totale omvang van de repertoires van de zangers. Dat van mevrouw Kappers
bestaat volgens haar eigen schatting uit honderden liederen: ‘Honderd is maar een
paar’. Dat van de gezusters Dings moet ook zeer omvangrijk zijn. Dergelijke
omvangrijke repertoires zijn natuurlijk geen regel. Dit zijn dan ook wel zangers met
een bijzonder sterk geheugen. Mevrouw Van der Putten-Dings kon, net als haar
moeder, de liedjes die zij hoorde meteen onthouden: ‘Als ik een paar keer een liedje
had gehoord dan kende ik het ook en dan had ik het er zo vast in zitten, want 't is
eens geweest dat mijn ouders waren weggeweest na de midddag en toen kwamen ze
terug en toen hadden in die tijd zongen wij een liedje tweestemmig, mijn broer en
ik, mijn broer kwam er mee thuis. Ja, en als 't een paar keer gezongen was, dan had
ik 't er vast inzitten. Dan brachten ze me niet van de wijs af. Toen zongen wij een
liedje dat ze niet gehoord hadden, dat zongen we tweestemmig. Dat was voor hun
nieuw’.
Het zou interessant zijn om de repertoires van deze en mogelijk andere zangers
eens volledig op te nemen want over de omvang en samenstelling van de
liedrepertoires van Nederlandse zangers is nog maar weinig bekend.
Behalve inzicht in de repertoires van Nederlandse zangers geven de inter-
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views ook, het een meer dan het ander, een beeld van de situatie, thuis en op het
werk, waarin de liederen werden gezongen en de betekenis die ze voor de zangers
hadden. In de oorspronkelijke interviews gaan de zangers vooral op de vroegere
levensomstandigheden zeer uitvoerig in. Zo uitvoerig dat we dit aspect over het
algemeen het meest hebben moeten inkorten omdat de opzet van deze uitgave een
dergelijke uitvoerigheid niet verdraagt. Daarnaast kwamen tijdens de interviews
diverse andere aspecten van het dagelijks leven ter sprake, zoals ziekte en genezing,
familiekwesties, oorlogsbelevenissen e.d. die wij eveneens hebben moeten weglaten.
Bij de weergave van de interviews hebben wij de gesproken taal van de informanten
zo letterlijk mogelijk weergegeven, met dien stande dat we de vaak door dialect
gekleurde uitspraak hebben vernederlandst. De volgorde van het besprokene hebben
wij zoveel mogelijk in stand proberen te houden, maar is toch op veel plaatsen
veranderd terwille van de overzichtelijkheid van het verhaal. In de gesprekken wordt
vaak van de hak op de tak gesprongen, wat op zich zelf geen bezwaar is, maar een
schriftelijk verhaal stelt zijn eigen eisen.
(Ton Dekker)
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Bijlagen Zegslieden aan het woord
Bijlage 1
Gerardus H.J.M. Janssen, geboren in 1933 te Venray (opname 10 december 1990)

Vertelt over zijn ervaringen als muzikant.
Mijn vader had een blaaskapel en toendertijd bestond dat uit oudere muzikanten, die
speelden echt van die Beierse muziek. Daar was mijn vader voorzitter van en die
was dol op Beierse muziek, want hij ging ook twee keer per jaar naar Oostenrijk toe
om die muziek te horen. Uit die blaaskapel is dat bandje ontstaan, De Peelzwervers,
en toen was mijn oom accordeonist bij die band. Toen ben ik op een gegeven moment,
heb ik zijn plaats ingenomen. Dat was in '53/54 denk ik.
Ik ben in '48/49 - toen was ik zestien - ben ik begonnen. Het is zo gekomen via
mijn oom. Daar kon ik 't altijd heel goed mee vinden, die zei: ‘Heb jij geen trek om
dat te leren?’ En ik zei: ‘Waarom niet’, en toen kreeg ik zijn accordeon, die oude
dan, hij kocht zelf een nieuwe. ‘Dan geef ik jou een jaartje les en dan ga je naar een
goei iemand en dan neem je nog een paar jaar les’. En dat heb ik zo gedaan en toen
was ik op een gegeven moment zover dat hij zei: ‘Neem mijn plaats maar over, ik
heb er geen tijd meer voor’. Want hij

Gerardus H.J.M. Janssen

wou die mensen niet graag in de steek laten. Hij zat toen met dat café; dat is in '53
geopend. En zo heeft hij mij mooi zo langzamerhand ingewerkt, zodat ik dat over
kon nemen. De instrumenten waren accordeon, trompet, klarinet en drum.
In de beginperiode speelden we alles van papier, dus dat was oefenen geblazen. Ik
heb eigenlijk vier maanden lang hun repertoire ingestudeerd, wat zij op papier hadden.
Zij speelden vanaf '46. Dus zij hadden al een heel repertoire bij mekaar. Ik heb vier
maanden lang, elke dag geoefend
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om dat repertoire er onder te krijgen. Ik had eerst een jaar les van mijn oom gehad,
accordeonles en toen heb ik nog drie jaar les gehad bij een erkende opleiding. Ik had
zo'n oude kast, een 140-basser van m'n oom. Toen ik er achter zat kon ik er amper
overheen kijken. Zo'n grote kast was dat. Maar daar heb ik het begin op geleerd.
Later kreeg ik die 120-basser. En ik heb hem hier nog staan. Af en toe neem ik hem
mee op wintersport. Eens per jaar gaan we op wintersport in Oostenrijk en dan neem
ik hem mee.
In 1951 behaalde ik het diploma [van de Nederlandse Accordeonisten Associatie].
Daarna ben ik pas met dat orkest begonnen. Want toen stond ik net voor een groot
concours in Brussel en toen heb ik dat afgezegd. Daar had ik geen zin meer in. Ik
kon toen geld verdienen. 't Was vijftien gulden op een avond; een hele avond muziek
maken voor vijftien gulden, dat was heel veel geld voor die tijd.
We speelden eigenlijk gewoon de bekende melodieën. We speelden geen eigen
genre. We speelden de melodieën die goed in de markt lagen. Dat repeteerden we
en dat werd gespeeld. We speelden hoofdzakelijk op de kermissen hier in de
omringende dorpen. Een week was hier de kermis, de andere week daar. Dat liep
van mei tot september hadden we kermis en dan op zondag, maandag en dinsdag
werd er gespeeld. Deze week was 't hier kermis en de volgende week was het een
paar kilometer verder, in Oostrum waar een treinstation is, dan was het daar kermis,
dan was het in Castenray, dat is weer zes kilometer verder. Dan in Veulen. Dus
allemaal omringende gehuchten. Wat dus eigenlijk bij Venray hoort. En dan gingen
we weer verder weg, dus Horst en noem maar op: Wanssum, Meerlo en al die plaatsen.
Het waren altijd de kermissen die we afgingen. En we zaten eigenlijk altijd in dezelfde
café's, 's avonds.
We hadden een repertoire van zo'n zestig tot tachtig liedjes, zowel van de radio
als van 't horen. Precies weet ik dat niet meer. Die kende ik praktisch allemaal uit
mijn hoofd. Ik had wel altijd bladpapier bij me voor het geval dat nodig was, maar
ik kende er toch heel veel uit mijn hoofd. Ik had muziekpapier waar de tekst
bijgeschreven stond. Iedere avond ging dat mee.
De liedjes van de radio namen we op een bandje op en dan gingen we 's avonds
een uur voor liggen, voor dat bandje en dan elk woord opschrijven, precies dus van
die tekst. En dan weer terugdraaien tot we het compleet hadden. De liedjes die we
zo leerden, daar hadden we geen muziekpapier voor nodig, die kenden we zo uit het
hoofd, alleen de tekst schreven we op. Jammer, ik heb ze nooit, ja die zijn nog wel
ergens, maar waar ze gebleven zijn dat weet ik niet.
Er waren verschillende soorten liedjes die vaak werden gevraagd. Ik kende
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ook dat liedje van Bobbejaan Schoepen: In 't duister van de Cameros, en dan is 't
refrein, dan gaat 't zo:
Zo gaat het in Spanjos
Mistallos, Signoritas cabaleros

En dat werd elke avond een paar keer gevraagd. En dat is nou nog. Als ik op een
bruiloft zit of zo - van eigen familie - dan is 't: ‘Zing dat ding nog eens een keer’.
Dat is nog steeds. En als we 't Was op een mooie zomerdag [zie lied nr. 17] ergens
gespeeld hadden, dan kan ik goed zeggen dat we dat drie of vier keer op een avond
moesten maken.
Ik heb dit lied in militaire dienst geleerd. 't Was een Kerkraadse jongen, die zong
dat een keer. Toen heb ik 's avonds met hem aan tafel gezeten en heb ik dat
overgeschreven en zodoende bracht ik dat hier, want hier kenden ze 't niet. We zongen
het altijd tweestemmig. Mijn oom kende dat lied van mij. Er zijn er veel meer van
die ouwe liedjes, o.a. de Veltumse mars; hier is dat de carnavalsschlager van Venray.
Maar dat is oorspronkelijk een jagerslied, de melodie is van een jagerslied. Dat is
van: Laatst ging ik eens op de jacht. [Onder de groene linde, deel 2, liednr. 19]. Dat
andere: Annemarie, wo geht die Reise hin, dat kende ik zelf niet, dat zong mijn oom.
Dat was oorspronkelijk een liedje van de handboogschutterij. Er waren heel veel
Duitse melodieën die hier gezongen worden. Maar ik ken dat niet. Ik kende heel
goed een oude mevrouw, die kende er onnoemelijk veel van verder vroeger terug
nog. Ik weet niet of ze nog leeft.
Van de Peelzwervers ben ik overgestapt op de Zwaaiers, dat was een orkest. De
leider was een trompettist en met zijn zoon en een broer van hem, dat was toen de
drummer. Toen maakten wij echt moderne muziek. Daar ben ik zes jaar bij geweest.
In het eerste bandje speelden we veelal gewoon cafémuziek, maar met De Zwaaiers
hoofdzakelijk dansmuziek. Cafémuziek is gewoon stemmingsmuziek, wat de mensen
aansprak, en bij dansmuziek moesten we rekening houden met het dansen, dus
tweemaal een wals, tweemaal een tango, twee keer een rumba, twee keer een engelse
wals en noem maar op. Dat moest afgewisseld worden. In een café kon je rustig vijf
walsen achter elkaar maken. In de café's werd ook gezongen. Wat de mensen kenden
werd meegezongen.
Ik heb ook wel alleen gespeeld, op bruiloften ja, op 't fietsje met de accordeon achterop
en dan soms tien, twaalf kilometer met het fietsje naar een bruiloft toe. Die
boerenbruiloften op zo'n koeiestal. Daar werd de bruiloft gevierd. De
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accordeon was indertijd de stemmingsmuziek voor een bruiloft. Men wilde niks
anders. En 't was hier nogal dun bezaaid met accordeonisten, dus had ik vrij veel
werk. Buiten het orkest had ik doordeweeks nog op de avonden veel bruiloften. En
's morgens om zes uur was het weer stucadoren tot 's avonds half zes. Dat was wel
een zware tijd. Maar goed, je was jong en 't ging allemaal wel.
Het meest heb ik gespeeld voor boeren, ook wel eens gewone arbeiders, voor
kantoormensen niet te veel. Ik heb daar ene keer voor gespeeld en dat vergeet ik
nooit meer. Ik had de griep en stond daar helemaal alleen te spelen en het was toevallig
bij mijn schoonouders in de buurt. Op een gegeven moment ben ik even van dat
podium af gegaan en naar mijn schoonouders, een kopje koffie gedronken - ik voelde
me toch zo ziek - een asperien gepakt. Toen weer terug. 's Avonds bij de afrekening
zei die: Je bent een kwartier weggeweest, dat trek ik eraf. Daar moest ik niks van
hebben. Maar dat kwam niet vaak voor. Die vonden dat te min. Die moesten een
violist of een pianist hebben. Daar hoorde geen accordeonist bij thuis. Dat was te
min.
Met mijn oom ben ik nog veel samen ook op bruiloften geweest. Ik maakte muziek,
hij was zo'n beetje de komiek en moppen vertellen, die schudde hij zo uit z'n mouw.
Zijn zoon ook, als je daar een avond bij zit, die blijft aan de gang, continu, de ene
mop na de andere. Waar die ze vandaan haalt dat weet ik niet, maar die gooit ze zo
uit zijn mouw. Bij gezellig samenzijn en zo, en hij is ook hier bij dat mannenkoor,
dat is een koor van tachtig leden, nee honderd, die hebben 't ene feestje na het ander,
dat weet je wel, en 's avonds na afloop van het zingen is hij het middelpunt van de
belangstelling en dan heeft ie weer een stel nieuwe. Waar die ze vandaan haalt dat
weet ik niet.
Met zingen ben ik al vroeg begonnen. Ik zat in een kinderkoor al van mijn zesde jaar
af en toen werd ik later met een andere jongen nog solozanger; dat was in een
kerkkoor. Zo is dat van lieverlee begonnen. Als leerling-stucadoor werkte ik met een
Duitser en die man kon heel goed zingen. Op den duur kende ik die melodieën ook
op zijn Duits en als wij ergens stonden te werken, wij werkten gewoon door maar
we zongen tweestemmig op het werk, dan stond iedereen te luisteren en dan hadden
wij de grootste pret. Dat waren veel Duitse liederen, van die volksliedjes. Dat liedje
waar 't hier over gaat ['t Was op een mooie zomerdag] dat wordt ook vandaag nog
gezongen door de hele familie. Als we bij elkaar zitten, ook als we met de wintersport
zijn, dan zingen wij uit volle borst 's avonds en dan tweestemmig, dat is vaste prijs.
En andere die we zo kennen. Allemaal die liedjes die je zo invallen, zoals: Bianca,
Aan het strand stil en verlaten, Als de klok van Arnemuiden, Sarina een kind uit de
dessa, Zachtjes klinkt het avondklokje, Achter het stille klooster.
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Dit zijn allemaal treurige liedjes die je op de kermis niet zingt, maar wel in de
familiekring. Daar hoef je niet treurig voor te zijn; dat komt gewoon van 't ene liedje
op het andere. Maar ook die liedjes van de Kilima Hawaiians, die zongen we ook,
maar die werden ook in het café gespeeld.
Oorspronkelijke Venrayse liedjes zijn er niet. Wat wij Venrayse liedjes noemen,
dat zijn carnavalsschlagers, die worden in dialect gezongen. Eens per jaar is er een
songfestival hier; daarvoor kunnen liedjes gemaakt worden en dan wordt er op zo'n
avond, worden er zo'n twaalf of vijftien liedjes gezongen. Daarvan worden er vier
uitgekozen door een jury en die gaan dan op een plaat. Die komt dan met carnaval
uit. Dat gaat zo ieder jaar.
Het had natuurlijk wel een bepaalde bekoring om voor publiek te spelen, maar 't was
gewoon. Dus je zat met een orkest en je wou een paar centen bijverdienen, want die
instrumenten had je niet voor niets. En wat bleef er dan over, dat was in de café's
met kermissen en dergelijke muziek maken. D'r was anders niks. Je kon anders
nergens geen muziek maken als op een kermis en in een café.
Ik heb het graag gedaan. Maar op een gegeven moment werd het allemaal een
beetje te veel om die muziek er bij te doen. We hadden toen een eigen zaak, mijn
broer en ik. Dat was in '65. Mijn vader werd te oud en mijn broer en ik hebben toen
het stucadoorsbedrijf overgenomen.
In die tijd dat wij daar speelden had je niets anders, in de zestiger jaren. Dat was
niets anders als accordeon, trompet, saxofoon en er kon een gitarist bij zitten. Later
kwamen die gitaren een beetje los en kreeg je die bandjes met die gitaren, die hadden
ook andere muziek. En dat verwaaide dus. Die accordeon die verviel in het niet ten
opzichte van de synthesizer en al dat electronische spul wat toen naar voren kwam.
Bij de boerenbevolking waren er ontzettend veel, die pakten geen orkest meer voor
een bruiloft. Dan hadden ze platen of bandjes. Het werd hoe langer hoe minder met
de muziek. En de bruiloften zijn ook niet meer zoals vroeger. Want dan werd de hele
koeiestal schoongemaakt; alle koeien eruit. De stal werd versierd en dan kwamen de
bruiloftsgasten allemaal op zo'n grote stal. Dat was nog na de oorlog. Tegenwoordig
doen ze dat in een zaal. Er worden nog wel bandjes bij uitgenodigd. En ook de
accordeon is weer aan het terugkomen. De orkesten die op zo'n bruiloft gevraagd
worden, daar zit weer vaak een accordeon bij of dus een electronisch orgel.
Als ge nou hier in Merselo - met Pinksteren hebben ze een dag van die oude
ambachten. Heel Merselo loopt dan in oude klederdracht en dan zie je door de straten
niets anders als accordeons. Allemaal enkelingen die daar zo tussen de mensen lopen
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Bijlage 2
Trijntje de Jong-van der Zee (1892-1982) te Bolsward (opname 9 augustus 1962 en
26 oktober 1974); Y. Speek-de Jong (dochter van Trijntje de Jongvan der Zee) te
Zwolle (opname 11 mei 1988)
Trijntje de Jong-van der Zee: Ik ben in Bolsward geboren; mijn vader ook. Hij was
ook een echte Bolswarder. En zijn moeder kwam uit Pingjum. Pingjum was een
bekend dorp en dat is het nog, dat is nog wel. Want vroeger was Pingjum o zo rood.
Maar dat was ook veel vroeger al.
Mijn grootvader die was eigenlijk bij de turf. Daar hadden ze een turfgilde. In die
gilde was hij, weet ik nog wel. Hier vroeger. Dat was hier. Toen woonden ze hier al.
Ik heb ze nog gekend. Wij zeiden geen pake, maar pa zeiden wij altijd. Dat pa altijd
als er turf aankwam, dan kwam dat ergens in opslag en dan werd dat later uitgemeten.
Nou en heit [vader] is later, ik zei 't al, hij was negen en toen zat hij al op 't
jagerspeerd. En dat was vroeger wel zo. En dan zingen. Vandaar ook dat wij thuis
altijd zongen. En overal nam hij wel wat van mee, want ik hoorde ook wel eens
verzen zingen en dan dacht ik, dat komt me bekend voor, maar daarom ken je 't dan
wel niet.
Ik ben hier altijd gebleven. Mijn man werkte in Leeuwarden; vroeger mocht je
niet weg hè. Mijn man was koperslager, een echte ouderwetse koperslager was hij
nog. Dat was zijn oorspronkelijke

Trijntje de Jong-van der Zee

vak. Later is hij wel bij de loodgieter gegaan en op de melkfabriek is hij geweest,
maar koperslager was zijn vak. Hij heeft hele mooie dingen gemaakt. Hij hield ook
van kievitseieren zoeken, vissen en jagen. Toen hij pas overleden was zeiden ze wel
eens: Nou zit je helemaal alleen, want je man was altijd thuis. Maar dan zei ik: ‘Nee,
mijn man was niet altijd thuis; hij was altijd weg. Of 't was visserstijd of 't was
jagerstijd’. En jagen gingen ze ook eenmaal in het jaar, gingen ze op de Veluwe op
hertenjacht. Dan was hij met hertevlees thuisgekomen. Ja, dat was wel fijn allemaal.
En vissen bij nacht en ontij. Weg, altijd. Ja dat kan nu niet meer, want dat water hier
in de hele om-
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geving, dat is allemaal verpest. Hier is geen vis meer. Nee.
Mijn vader kwam overal terecht, dat was door de trekschuit. Hij is overal geweest.
En zodoende heeft mijn vader overal die versjes opgedaan. Zo ook van - ja, wat was
't ook weer - ik heb 't ook wel gezongen: Wat hoor ik hier in 't midden van de nacht
en nog meer andere. Zodoende zijn ze mij ook bijgebleven. Maar ja, je vergeet er
natuurlijk de helft van.
Hij is ook in België geweest. Want dan zei hij altijd: Als je Manneke Pis niet
gezien hebt, dan ben je niet in België geweest. Ja, en op de Rijn heeft hij ook wel
gevaren. Maar toen later is hij hier bij de vaste schippers gekomen en toen bij de
timmerman. Toen is hij ook niet meer weggeweest. Hij wilde ook nooit weg. Ik heb
al zoveel gezien zei hij, ik hoef dat niet meer. Op 't laatst was hij ook doof en toen
wilden wij zo'n koperen hoorn, die waren er toen weet je wel, die wilden we kopen,
maar toen zei hij: Nee, ik heb genoeg gehoord. Fleurig, altijd zingen hè, altijd zingen.
Mijn vader heeft ons huizen aangewezen, ja die staan er nu niet meer. Er was een
groot huis, in die kamer stonden vroeger twee weefgetouwen en in verschillende
huizen waren weefgetouwen. En dan die jongens, die moesten die spoelen opwinden.
Kijk, nou met een naaimachine heb je ook zo'n spoel weet je, en dat moesten die
jongens met de hand doen. Nou en als dat weefgetouw dan kon dan was 't:
Geen brood, geen vuur o gottegottegot.

Dat was dan net de klank van 't weefgetouw.
Geen brood, geen vuur o gottegottegot

Zo zongen ze dat dan.
Wel weet ik ook nog dat ons mem d'r vader ja - wij hadden nog een ouderwetse
rok, zwart en lichte strepen - en die had ons mem d'r heit zelf nog geweven, ook op
zo'n weefgetouw. En vroeger, weet u wel, in Volendam hebben ze dat nog, die zwarte
strepen en die witte strepen, en dat hebben we als meisjes nog gedragen, want daar
heb ik later kleine rokjes van gemaakt, dat ze daar costuumpjes van hadden. En die
heeft mijn grootvader zelf geweven.
Ytje Speek-de Jong: U wilde iets weten over mijn moeders vader. Mijn moeders vader
die voer op een schip. Daarvoor moet ik tot 't eind van de vorige eeuw teruggaan.
Hij pakte overal liederen op. Hij heeft ook op het paard gezeten voor de trekschuit.
Hij was altijd, altijd aan 't zingen. En dat waren echte oude balladen die hij dan hoorde
in de streek waar hij was en misschien zelf
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nog wat erbij fantaseerde, want een lied, de melodie ging door en de woorden gingen
in zijn hoofd niet altijd door. Dus dan komen er vaak fantasie-woorden. Maar mijn
moeder heeft er wel veel geleerd.
Mijn grootvader zong altijd. De hele dag door. En mijn moeder was het enigste
meisje met vier jongens, en die vond het prachtig. Die zong altijd mee. En er werd
haar ook alles geleerd. Mijn grootmoeder die stond dat helemaal niet aan, want u
weet, die ballades die zijn nu niet altijd zo kuis, maar mijn moeder die vond dat
prachtig. Ze heeft het ook allemaal ontzettend goed onthouden en uit haar geheugen
later allemaal weer opgeschreven.
Toen wij, mijn zuster en ik, een jaar of zeven-acht-negen waren, dat herinner ik
me heel goed, in dat huis, dan zaten wij 's avonds om de tafel. Mijn vader kon ook
mooi zingen. Ze hadden allebei hele mooie stemmen. En dan onze kinderstemmen
erbij. We vonden het prachtig. We hadden in dat huis geen electrisch licht, dus de
schemerlamp midden op tafel, of een theelichtje vaak alleen, en dan ging je om de
tafel zitten zingen, echt met een kopje thee, heel gewoon tot de broodmaaltijd. Dat
was dus hoofdzakelijk in de winter. Wij wisten ook vaak zelf niet wat we zongen,
als kinderen. Je zong wel mee en de melodie ken ik nu niet meer, maar toen wel en
de woorden leerde je ook wel, maar ik ben 't wel vergeten die woorden, maar je zong
wel mee. En dan kwam mijn vader later op het werk en dan zeiden ze: De Jong, we
hebben bij jou voor het raam staan luisteren. O, nou dat is mooi, zei mijn vader dan,
wat was er dan? ‘Och jullie hebben zo mooi gezongen, we vonden het zo prachtig’,
zo ging dat toen.

Bijlage 3
Jan Kappers (geboren 1931), Jantje Kappers-Platje (geboren 1934) en haar broer
Hendrik Platje (geboren 1914) over hun (schoon) moeder Imkje Platje-Sterkenburg
(1892-1981) (opname 15 januari 1991 te Emmer-Compascuum)
H. Platje: Als ik nu eens terugdenk aan de beide ouders en dan denk ik aan mijn
schooljaren. Dan kwam ik van de school en dan moest ik 's avonds nog een uur,
anderhalf, werken in het veen. Moest ik die turf, die moest ik droogmaken. Dan
kwam je thuis, dan moest moeder - die deed ook mee - met eigenlijk vijf, zes kinderen.
Dan zei ze: Je moet nog even de schuur schoonmaken. Ik was de oudste. Dan moest
ik dat nog doen. Toen waren daar nog allemaal bruggetjes in die kanalen en dan
kwamen die turfschepen daar door en dan wou ik ook nog wel eens graag die brug
opendraaien om een cent te pakken; daar kon je toen een sting of zoethout voor
kopen. Maar dat was er niet
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bij. ‘Bij je werk’, klaar. Nou, dan deed ik dat maar weer. En als het dan bij de
zomerdag - dan hadden we zes weken vakantie - dan moest ik iedere dag, zoveel
moest ik doen in die turf hè, daar kwam je niet onderuit, nee nee. En dan deed ik dat.
En ja, dan liep ik er wel eens een keer voor weg. Maar dan kreeg ik een flinke trap
onder mijn achterste, zoiets al hè. En als ik dan vandaag dat bekijk hè, ik was een
jongetje van dertien jaar. Ik vergeet nooit, ik moest 's morgens op die oude fiets die kostte drieënhalve gulden - ja, moest ik bij die zijkanalen langs en daar stonden
die turfringen - die stonden daar - en dan moest ik ook bij langs. We waren met een
ploeg van elf man. En ik kom daar ook zo aanfietsen en dat was: Plomp. Zo door
naar die wieken - zoals wij dat zeggen - dat zijkanaal in. Ik was een jongetje van
dertien jaar en dat 's morgens - dat je daar goed aan denkt - nou dan springen de
tranen je in de ogen, denk daar goed aan, dus ze hielpen me d'r weer uit, met 't oude
fietsie ook weer erbij, gelukkig. ‘Moet je maar even een droge broek aantrekken en
dan moet je met een uur weer terugwezen’. Dan kwam ik weer. ‘Hoe is 't mien jong?’
Ik zeg: ‘Goed hoor’. Maar dan moest ik 's morgens om zes uur bij dat schip wezen,
een jongetje van dertien jaar. Dat moet je nou eens bekijken. Dat deed ik ook graag,
met alle soorten van genoegen. Ik was de oudste, dus d'r zaten heel veel kinderen,
zaten d'r achter. Er moesten inkomsten komen, zonder meer. Maar ja, zaterdags ja,
dan kreeg ik een kwartje. Eerst drie stuivers en later een kwartje; 't kon er eigenlijk
niet af. Maar ik wou

Imkje Platje-Sterkenburg en haar echtgenoot

flink werken maar ik mocht ook graag zingen, muziek maken. Wou ik ook graag
leren, maar dat kon helemaal niet. Van dansen was ik ook een liefhebber, maar dat
kon helemaal niet. Ik zeg tegen mijn vader en tegen mijn moeder, ik zeg: ‘Moet u
eens luisteren. Nu ben ik jarig hè, nu wou ik wel graag een mondorgel hebben’. Ging
niet door jong, die kostte vijfentachtig cent. Kom kom. Maar na wikken en wegen:
Hij doet ook zo zijn best, hij staat ook altijd klaar, hij heeft nooit een grote mond of
't een of 't ander, wel eens een keer d'r stiekem tussenuit - ik wou wel eens een keer
weg. Nou, ja hoor, ik kreeg die mondharmonica. Och, och, en toen
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was ik toch zo rijk. Ik zeg en als ik dat bekijk hè, ik zei tegen mijn ouders: ‘Moet je
eens luisteren. Ik wil niet langer in huis wezen, ik wil ook trouwen’. Ik verdiende
toen achthonderd gulden bij mijn ouders. Ik was wel niet zo heel wakker, maar ik
vond dat ik zelf een gezin moest hebben. Toen hebben we dat ook besloten. Maar
mijn schoonouders wilden die dochter niet missen, mijn vader was er op tegen, ik
zei: ‘Wat is er nou aan de hand?’ Vandaag zeggen ze: ‘Stap maar gauw op’, of is 't
niet waar dan. Ga maar op een kamer, ga maar zus ga maar zo hè, maar ik ben er
toch nog zevenenzeventig jaar onder geworden. Wij zijn als hele zware jongens, en
dat zegt nog een dokter van mijn vrouw: ‘Wat heb jij die schouder hier scheef’. Ik
zeg: ‘Dat komt van 't niksdoen jong’. Dat is altijd over die ene kant met die schup
hè.
J. Kappers-Platje: Onze moeder die zong altijd. Van 's morgens vroeg tot 's avonds
laat. Ook op 't werk. Ze werkte ook in 't veen. 's Morgens om vier uur ging ze met,
dan stond ze thuis de pannekoeken te bakken of aardappelen te bakken en dat werd
naar het veen gebracht, want dan moesten ze alweer eten. Om acht uur kwam ze weer
en dan haalde ze weer brood en koffie op en in die tussentijd werkte ze ook zelf mee
op 't veen en dan ging ze weer naar huis want dan moesten wij naar school en dan
ging ze - als wij naar school waren - ging ze weer naar het veen met de tassen vol
brood en koffie en dan tussen de middag kwam ze weer thuis, haalde ze bruine bonen
of bonensoep of wat er dan klaar was, dat werd door mijn grootmoeder dan gekookt
- die was bij ons thuis - en dan haalde ze dat weer op. Maar die fietste wat heen en
weer. Ja, vroeger lopen, maar later kregen ze dan een fiets. Wat ze deed was ook
voor het werkvolk; iedereen kon mee eten dan. Mijn vader was vervener, maar die
werkte zelf net zo hard mee.
Maar moeder zong niet alleen, anderen stemden daar meteen bij in. Die kenden
die liederen ook en wie ze niet kende die luisterde. Er werd ook heel veel naar
geluisterd. En als we dan 's avonds thuis waren en er moest afgewassen worden, dan
gingen we 's avonds eerst met elkaar naar de voorkamer, naar mijn grootmoeder, en
dan gingen we eerst - voordat het licht op kwam - dan werd er gezegd: ‘Wat gaan
we vanavond zingen?’ Nou, die zei dit of die zei dat, en dan werd er ingestemd en
dan zongen we eerst een paar liederen met elkaar en dan gingen we weer naar achter
en dan werd het werk weer verder gedaan. Wij waren met acht kinderen thuis. Mijn
grootmoeder kende ook heel veel van die liederen. Mijn moeder zal ze ook van haar
moeder geleerd hebben en nou ook zo onder mekaar. Als iemand dan weer een lied
zong dat ze niet kenden, dan was het: Nou, schrijf me die even op en dan leerde je
dat weer. 't Werd niet in een schrift geschreven; was dat maar gebeurd. 't Werd wel
opgeschreven maar als je 't dan kende, dan werd dat weggedaan.
Mijn moeder zong nog toen ze in het bejaardenhuis zat. Als daar 's avonds een
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Playback groep van de heer en mevrouw Kappers

gezellige avond was, dan moest mevrouw Platje, die moest even op de planken en
anders slaagde de avond niet. Zo was het de laatste vijf jaar dat ze nog geleefd heeft.
Dat was zo ongeveer in de jaren '75-80. Mijn moeder ging er wel prat op dat ze ze
allemaal kende. Mijn vader die zong niet. Hij luisterde wel, maar zelf meezingen dat
deed hij niet. Hij vond het wel prachtig.
H. Platje: Maar die liederen werden gezongen bij de wat lichtere arbeid. Als er
tijdens het werk gezongen werd vulde de een de ander aan. Ik kon er niet bij zingen,
het werk was veel te zwaar.
J. Kappers-Platje: De vrouwen, die zongen meer dan de mannen. 't Ging heel veel
over liefde en verloren liefdes wat kapot ging. 't Was meer ernstig als luim. Er zit
veel in over de tegenstelling arm/rijk. Maar ook: jij mocht niet met die vrijen; jij kunt
beter naar die toegaan. Kijk en dat werd op lied gezet. Er werden ook protestliederen
gemaakt - liederen tegen de baas - maar of die ooit in 't veen gezongen werden, dat
weet ik niet. Ik denk meer op vergaderingen. Bijvoorbeeld Ik zag laatst een knaapje
staan in de Drentse venen, Broeders laat ons de kazernes slopen, Ik had graag een
schotel met eten, Daar gaat een roep van land tot land. Strijdliederen zijn dat
eigenlijk; mijn moeder zong ze wel.
Toen mijn moeder ophield in het veen, toen is zij met de winkel, een
kruidenierswinkel, verdergegaan. Mijn vader had eerst nog wel werk in het veen
maar later is ook hij het veen uitgestapt en is toen particulier gaan werken, bij de
DUW. Daar heeft ie tot zijn vijfenzestigste jaar gewerkt.
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Wij leerden die liedjes ook wel. Want wij vonden ze toch wel mooi, omdat er inhoud
in zit en daardoor ga je ze ook leren. Ik zing ze nog wel. Zo thuis gewoon, ook als
ik alleen ben. Maar ik denk niet dat ik het hele repertoire van mijn moeder ken. Ik
ken zelf ook wel een heel repertoire, maar dat zijn weer andere.
Wij zijn nu met een play-back groep en dan breng ik nog wel eens een oud liedje
naar voren. Dan zing ik 't wel gewoon live, maar normaal met de groep doe je niets
anders dan play-back. Dan hebben we liedjes van Vader Abraham en de Zangeres
zonder naam, van Dorus, en die ken ik allemaal uit mijn hoofd. We brengen nu
vijftien tot twintig nummers samen. Ook Gert en Hermien.
J. Kappers: We treden op in bejaardenhuizen en dan of een hele middag of een
hele avond. We brengen nu vijftien tot twintig nummers samen. Ook Gert en Hermien,
Ria Valk, Max van Praag, Willy en Willeke Alberti. En wat hebben we nog meer,
we hebben van alles. Zilverdraden tussen 't goud. We hebben al vier programma's
in elkaar gezet. De Zuiderzeeballade hebben we ook een paar jaar gedaan.
H. Platje: Ze vragen een paar centen en dat willen de mensen graag. Niet die dikke,
dure entree, nee daar beginnen ze niet aan.
J. Kappers: Wat in de kas komt, daar kopen we de kleren voor en andere attributen
en één keer in het jaar hebben we met elkaar een feestavond. De kleding maken we
zelf, die wordt aangepast aan het nummer. Ik doe ook Heino, dan heb ik een witte
pruik op en een zonnebril. Dan hebben we nog Claus en Claus van de Duitse televisie.
Die brengen het nummer An der Nordseeküste; een vreselijk mooi nummer is dat.
Die heb ik op een band staan en met een kameraad van mij oefenen we die. Dan
draaien we de videoband en dan kunnen we precies nadoen wat zij ook deden. Maar
de dans, daar hebben we aardig op zitten studeren, want dat valt niet een-twee-drie
mee. Via de kaartclub moesten we een feestavond verzorgen en toen zijn we op dit
idee gekomen. Toen heeft het bestuur besloten om een avond te play-backen.
Zodoende zijn wij ontstaan. In 1986 zijn we begonnen. Zaterdagmiddag zijn we nog
in Stadskanaal geweest. We zijn al in Scheemda geweest, in Vlagtwedde, Winschoten,
Nieuw-Balinge, Westerlee, Coevorden, we moeten overal heen.
H. Platje: Carola Smit komt niet meer aan bod!
J. Kappers: We hebben er een geweldig succes mee.
J. Kappers-Platje: Een heel dankbaar publiek hebben we. Staande ovaties krijgen
we.
J. Kappers: Mijn vrouw die doet de Zangeres zonder Naam en dan staan alle
mensen. Dat is schitterend mooi. We doen ook trompetnummers. Ik heb ook CD's
van de gebroeders Brouwer; daar zoek ik een mooi nummer van uit.
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Twee trompetten hebben we erbij. We hebben al drie shows van ons op een videoband
staan. We oefenen eerst thuis en later op toneel. Ik zet dat allemaal op papier en dan
leer ik dat. Als dan later zo'n band gedraaid wordt, dan zing ik dat mee. Ik leer zo'n
versje feilloos. Dan komt 't echter over dan dat je de woorden niet kent. Ik weet
precies wanneer ik ophouden moet en weer invallen. Dan is het net of je zelf staat
te zingen. Ik heb altijd alles op een bandje staan en als ik wegga met de auto neem
ik dat bandje mee en dan oefen ik onderweg.
J. Kappers-Platje: Hoe vaker dat je oefent hoe beter dat het in het gehoor blijft
liggen en dan weet je precies: op dat moment ben ik stil en op dat moment begin ik
weer. Aan het applaus kun je merken wat het publiek graag wil horen. Ik moet nog
een nummer brengen met Normaal, een rock 'n roll-nummer, de Zangeres zonder
Naam deed dat ooit.
J. Kappers: We hebben er een conferencier bij. In de tijd dat wij ons aankleden,
praat hij de boel aan elkaar. We hebben nog iemand achter de knoppen zitten; die
zet dan de band d'r weer in. We zijn bij elkaar met twaalf man. We hebben iemand
die de gordijnen opent en sluit, het toneel klaarzet. We hebben een regisseur maar
we beslissen met elkaar. De meerderheid beslist.
Ieder jaar moet je een nieuw repertoire hebben. Je kunt niet altijd met hetzelfde
komen; dan kun je hier zo afhaken. Nee hoor, alle jaren wat nieuws. Ze verlangen
hier wel wat. We hebben ook zo'n stukje - dat heeft Dorus gedaan - dat is zo'n
mondharmonika-stukje, het Borsteltrio - dat hebben we ook met z'n drieën gedaan.
Nou, ze hebben kromgelegen. Allemaal oude kleren aan, dat was fantastisch. Daar
hebben we een hoop succes mee gehad.
J. Kappers-Platje: Als we opkomen, dan begint dat gelach al. En dan heb ik een
paar lange laarzen aan - van die rubber laarzen - oude jas aan, oude hoed op, en dan
begint dat.
J. Kappers-Platje: Ik ben als laatste de deur uitgegaan, in 1957. Als wij thuiskwamen
met vakantie en dan was ik meestal veertien dagen, drie weken bij mijn moeder thuis
en bij mijn vader dan, en dan nam ik de kinderen mee, dan was mijn man bij zijn
ouders thuis totdat hij ook vakantie kreeg.
J. Kappers: Ja, maar dan moet je even vertellen, wij hebben de eerste vier jaren
dat we getrouwd waren in Zwartsluis gewoond. Daar kom ik vandaan. Dat is in de
buurt van Meppel, tussen Meppel en Zwolle, Staphorst, die omstreken. Daar hebben
we eerst vier jaar gewoond, tot 1961, en toen zijn we hier gekomen.
J. Kappers-Platje: Maar dan zongen m'n moeder en ik ook altijd. In de vakantie
ging 't gezin even uit elkaar. Dan kwam ik hier met de kinderen, bij mijn vader en
moeder, dan kwam hij mij later na en dan bleven we hier nog
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veertien dagen als hij ook vakantie had. Kijk, dan was ik ook weer een paar weken
thuis, omdat je toch niet elke week naar huis kon gaan. We hadden geen auto, dus
dat werd altijd reizen en trekken.
J. Kappers: Eerst met de bus naar Zwolle, dan met de trein naar Emmen.
J. Kappers-Platje: Ja hoor, maar dan werd er ook veel gezongen. Dat waren steeds
die oude liedjes, maar ook de modernere liedjes wel en schoolliedjes. Jazeker, die
zongen we ook. Ik heb een broer in Amsterdam wonen en toen mijn moeder alleen
was - toen ze nog met zijn tweeën waren namen we ze vaak met zijn tweeën mee maar toen ze later alleen was, dan belde ik haar zaterdagsmiddags op en dan zei ik:
‘We gaan vanavond naar Amsterdam, ga je mee?’ Ja, natuurlijk. Nou, dan gingen
we naar mijn broer, koffiedrinken, gingen we daar om een uur of één weer weg 's
nachts en dan moesten we haar nog weer naar het bejaardenhuis brengen, maar vanaf
Amsterdam tot Emmen dan zongen wij de hele weg. Met zijn drieën in de auto, van
modern tot oud. Ja hoor, dat ging automatisch. Ons leven was zingen en van mijn
moeder helemaal.
Dat zingen verschilt per familie en per gezin. Je hebt meer families waar dat ook
voorkomt, maar ook weer bepaalde personen uit zo'n gezin. Niet dat dat hele gezin
daaraan deelneemt. Mijn oudste zuster zong ook. Die heeft ook veel met mijn moeder
gezongen. Wij waren met vier zusters en vier broers.
Wij zijn er op het laatst wel achtergekomen: mijn moeder was ook kankerpatiënt, ze
heeft jaren met darmkanker gelopen zonder dat we 't wisten, maar als ze pijn had
dan begon ze te zingen. Dan verzong ze de pijn. Zodoende kwamen al die oude liedjes
weer boven en dan leefde ze zich daar in uit. Maar wat zei mijn vader dan: ‘Ha, mijn
kanariepietje zingt ook weer, die is weer vrolijk’. Maar dan had ze juist de meeste
pijn. En daar ben ik op een gegeven moment achtergekomen. Maar dat zei ze niet,
nee; ja, toen wel, toen ik het wist wel, maar voor die tijd heeft ze dat nooit
blootgegeven. Mijn vader is eerder overleden. Ze is ruim tien jaar alleen geweest.
De laatste jaren heeft mijn moeder in het bejaardenhuis gezeten.
Mag ik dat boek met die teksten [overzicht van de liederen van haar moeder die
door Doornbosch op de band zijn opgenomen] eens zien, dan kan ik meer uit vinden
als zo uit mijn hoofd. Toen ik het huis uit ging ben ik die liedjes blijven zingen. Ja,
die zing ik nog wel, onder de afwas, onder het stofzuigen, zoals 't me uitkomt. Niet
dat je ze naar buiten brengt, dat niet. Dat doe ik nog steeds. In de familiekring worden
ze niet meer gezongen.
J. Kappers: Toen mijn moeder leefde nog wel, maar nu niet meer. Die stapte nog
wel eens even op het toneel bij de muzikanten en dan zong ze, maar dat gebeurt nu
niet meer. Er zijn er ook wel veel, die vinden er niets aan. Want die
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reacties heb ik wel gehoord; 't is hier net als overal. Als je hier nu een bruiloft hebt,
dan kom je daar en dan ga je daar zitten en dan heb je daar de koffie en de muziek
die begint en dan kun je niet verder praten want ze maken zoveel lawaai; als je 's
avonds naar bed gaat heb je dat gedreun nog in de kop zitten. Vroeger had je een
bruiloft, dan was er een mooi stukje muziek, dan kon je met elkaar praten en de
muziek die speelde. Maar het is nu allemaal - als ze beginnen te dansen - het
bruidspaar komt op de vloer en die opent de dans en dan zijn er die de hele avond
blijven dansen. Ik vind daar niets meer aan.
De jeugd die wil dat spul ook niet meer zingen. Ik heb ook een oude plaat; als ik
vroeger een plaat opzette, dan zeiden ze: O die oude man met zijn plaat. Maar die
hebben meer van dat rock- en Beatlemuziek. Bij de jeugd kun je daar niet meer mee
aankomen.
J. Kappers-Platje: En toch komt dat oude nog weer terug. Alleen al door de illegale
zenders. We hebben hier heel veel illegale zenders zitten in de omtrek. Als je dan
die amateurorkestjes hebt, die zetten heel veel van die oude liedjes weer op de plaat.
J. Kappers: Ja, maar vaak of andere woorden of de melodie is niet helemaal zo
het hoort. We hebben hier knapen vlak achter in Weerdingemond, dat zijn drie of
vier broers, maar die begonnen zaterdagsmorgens met een geheime zender om acht
uur en die draaiden de hele dag constant platen. Er wordt even gepraat om tien uur
zeg maar en om twaalf uur en anders dan draaien ze constant door, en ook niet
dezelfde, allemaal andere. Nou, die man die had een kamer vol met platen; die draaide
de hele dag door. En dan lees je weer in de kranten: dan zijn ze weer gepakt. Maar
die zenders brengen vaak oude liedjes. Ook wel gezongen, maar wel in een nieuw
pak; niet zoals ze origineel zijn.
J. Kappers- Platje: Als wij hier een middag in het dienstencentrum hebben en de
zanggroep is aanwezig van het bejaardenkoor, dan wordt het Drentse volkslied
gezongen. Wij zingen dit altijd staande.
De liederen van mijn moeder, die ken ik niet allemaal. Zij heeft een heel groot
repertoire en de liedjes die je dan mooi vind, die vraag je ook iedere keer weer: ‘Zing
je die nog weer?’ Omdat je die wilt leren. Maar hier in dit boek zijn heel veel vreemde
liedjes voor mij nog bij. Misschien als ik de melodie hoor dat ik zeg: Ja, die zong ze
vaak. Maar zo zegt 't mij niets. Deze zong ze ook vaak: Ik ben al door het bos gegaan.
Ik ken honderden van die liederen. Maar ik denk niet dat ik het hele repertoire van
mijn moeder ken.
Deze zong ze ook vaak: Ik ben al door het bos gegaan. En ook: In Engeland woont
een koopman rijk en machtig, Er waren twee koningskinderen, Wie hoor ik daar
kloppen, Ik heb gespeeld al met mijnheer de graaf, Komt vrien-
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den wilt eens luisteren, Komt vrienden hoort een lied, Vrijheid u mijn leven, Ik zag
daar laatst een knaapje staan en Kom vrienden wil dit stuk aanhoren. Maar ook:
Daar waren eens twee zoeteliefjes, Er waren eens twee boerenzoons, Hoe ver en vrij
is het veen, en Ik ben er van deze morgen vroeg opgestaan.
Mijn moeder die heeft ook nog wel heel veel van mij geleerd, jawel, liedjes die
zij mooi vond maar die van later zijn.
Strijdliederen werden op het werk gezongen, niet thuis. Vrijheid u mijn leven herinner
ik me nog wel. Thuis werden die sentimentele liederen gezongen. Zo wat er weer
gebeurd was of wat er gebeuren kon als je als meisje zijnde alleen kwam te staan of
dat je de straat opging. Dat waren de liedjes waarin je gewaarschuwd werd om dat
niet te doen. Die strijdliederen werden meest onder het werk gezongen. Dat deden
de vrouwen dan en de mannen die luisterden dan en die dan nog zingen konden die
zongen wel een keertje mee, maar liever niet, daar waren ze te moe voor. De
strijdliederen werden ook in verenigingen gezongen, als er vergadering was, van de
vakbonden. Mijn vader heeft altijd gesympatiseerd met de CPN, dat brachten de
omstandigheden mee; de kinderen heel weinig.
Kijk en als ik dan eens in mijn droeve dagen was, dan zette ik dit bandje op. [Fragment
uit het lied O dag, o lang gewenste dag, gezongen door haar moeder en op cassette
opgenomen].

Bijlage 4
Jeanette van der Putten-Dings, geboren te Liessel en Anna van Gog-Dings, geboren
1917 te Liessel (opname 14 februari 1991)

Zij vertellen over het leven thuis, met name over hun moeder Gertruda
Dings-Verschaeren (1891-1990) en over hun eigen liederen.
A.van Gog: Ondanks dat ze bijna honderd jaar was, ze kende ze nog helemaal. Ze
wist alles nog. De laatste jaren woonde ze in een bejaardentehuis. Daar is ze naar
toe gegaan toen mijn vader blind was en daar had ze wel veel werk mee. Toen heeft
ze zelf enkele keren zware longontsteking gehad. Toen zijn ze naar het bejaardenhuis
gegaan. Maar ze hebben ze nooit hoeven te verplegen. Tot de laatste dag dat ze
gestorven is, maakte ze zelf haar bed op en zette ze zelf de koffie. Ze moest soms
wel eens wat langer nadenken.
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J. van der Putten: Ik ben er nog met mijn buurvrouw geweest, ik zeg tegen de
kinderen...neen van alles, adressen, die datum, nee onbegrijpelijk zoveel als zij wist.
Ze heeft veel liederen van haar vader geleerd en van Van Doom in Helden, daar heeft
ze ook heel veel van geleerd. Dat was een horlogemaker, dat waren hun buren. Dat
waren buren, en toen wij jong waren mocht dat allemaal niet zo, maar dan gingen
de buren met een groep bij elkaar, die gingen 's avonds buiten zitten en buiten zingen.
Tegenwoordig om te zeggen met al dat verkeer kan dat ook niet, er is altijd veel te
veel kabaal.
A.van Gog: Er was toen helemaal geen muziek, zingen was het enigste. En nu is
het afgelopen. Onze kinderen die kennen ze helemaal niet meer. Die luisteren naar
de radio, die luisteren niet naar die liedjes.
J. van der Putten: Maar er zijn ook liedjes die wij niet kennen. En zal ik zeggen
hoe dat komt: liedjes waar 't jonge volk wat te vrij met elkaar omging, die werden
niet gezongen toen wij nog jong waren. Ja, dat is een feit.
Dit lied heeft ze nog niet heel lang geleden voor mij opgeschreven, uit haar hoofd,
ze had het met potlood geschreven. [Ze zingt: Laat ons den lof verkonden van ene
ware vriend, en zingt uit volle monden, hij heeft het wel verdiend enz.]
Ik wil maar zeggen, om zo oud te zijn en dat dan nog op te schrijven uit 't hoofd.
Mijn broer had er om gevraagd, maar dat was voor iemand anders. Dat doe ik niet,
zei ze. Voor mij schreef ze 't direct op en toen heb ik 't voor mijn broer opgeschreven.

Gertruda Dings-Verschaeren en haar echtgenoot
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J. van der Putten: Mijn moeder heeft ze veel van haar vader en dan met de buren,
als ze onder elkaar waren. Haar vader was boer.
A. van Gog: Ik vond 't zo'n fantastische man, hij boerde en dan vroeger deed iedere
boer zelf, moest ie zijn melk daar boter van maken en toen heeft hij, toen hebben ze
met de hele buurt samen een klein boterfabriekje opgezet, hij was de secretaris en
hij deed daar alles aan. Enkele jaren later heeft hij dat weer doorgezet en kreeg het
hele dorp een grote boterfabriek. Toen was hij nog de secretaris en toen regelde hij
het nog allemaal en ik weet nog als klein kind en dan moest ie op de stok, liep ie dan
en dan moest hij naar Panningen en dat was meer dan een uur lopen. 's Avonds ging
hij daar het geld halen en dan had hij in zo'n witte zak, dat was allemaal zilver en
goud geld nog, en dan zo met een lint om de hals onder de jas kwam hij te voet weer
terug en dan werd het op de tafel gelegd en dan grootvader en grootmoeder, die zaten
het samen uit te rekenen en dan allemaal voor 't hele dorp te verdelen. En hij had
toch niets gehad als de lagere school. Hij had nog wat bijlessen gehad van de
hoofdonderwijzer. U moet zich eens indenken, hij had het inkomen van het hele dorp
had hij onder zijn beheer en dan zaten mijn grootvader en grootmoeder 's avonds dat
allemaal uit te rekenen.
J. van der Putten: Daar heeft ze veel van geleerd. Mijn grootmoeder niet, die kon
niet zingen. Mijn grootvader is begonnen die liederen op te schrijven. Wanneer mijn
moeder is begonnen, dat weet ik niet; het meeste had ze in haar hoofd zitten. Er zijn
hier ook schriften van mijn moeder bij. Enkel voor mij heeft ze ook nog wel liederen
opgeschreven. Ik weet echt niet wanneer ze daarmee begonnen is; ik denk op latere
leeftijd, voordien had ze nergens geen tijd voor. Ze hield 't alleen op die liedjes van
vroeger.
Ze kon ze meteen onthouden. Zo ben ik zelf ook altijd geweest. Als ik een paar
keer een liedje had gehoord dan kende ik het ook en dan had ik het er zo vast in
zitten, want 't is eens geweest dat mijn ouders waren weggeweest na de middag en
toen kwamen ze terug en toen hadden in die tijd zongen wij een liedje tweestemmig,
mijn broer en ik, mijn broer kwam er mee thuis. Ja, en als 't een paar keer gezongen
was, dan had ik 't er vast inzitten. Dan brachten ze me niet van de wijs af. Toen
zongen wij een liedje dat ze niet gehoord hadden, dat zongen we tweestemmig. Dat
was voor hun nieuw.
Ik heb er nog heel veel in mijn schrift die ik later zomaar heb opgeschreven omdat
ik ze bewaard wou hebben, die weer van mijn ouders af kwamen; andere liedjes heb
ik er ook bij staan. Mijn moeder heeft 't meest van haar vader. A. van Gog: Wij
kwamen uit Limburg en daarom zongen we niet dezelfde liedjes als hier in Brabant,
in Liessel.
J. van der Putten: Wij wonen hier in Brabant en we hebben hier onze vrienden en
zo ook mijn buurvrouw, die kan ook goed zingen, maar als wij dezelfde
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liedjes, want ik heb zopas dat bandje van mijn moeder laten horen en dan zijn er
liedjes die zij ook kent, maar wel met een andere melodie. Dat is met heel veel liedjes
zo. Gewoonlijk komen de teksten wel overeen, maar bijvoorbeeld Bij Sedan op de
heuvel, dat noemde ze anders: In die Duitse heuvel. [Zingen Bij Sedan op de heuvel].
Er is in veel liedjes een groot verschil met Limburg, want zo hadden wij vroeger
met onze vriendinnen ook die ook veel zongen, die kenden dezelfde liedjes maar
bijna allemaal met een andere melodie.
A. van Gog: Ik ben met een Liesselse man getrouwd en als we dan met schoonzus
bijvoorbeeld hetzelfde liedje zongen, dan was toch overal weer wat anders van
melodie als dat wij het geleerd hadden.
Dan bedacht ik net [zingen samen]:
Een rentenier is mijn bedrijf, komt vrienden luistert......
liefhebbers van zeer wondere dingen.
Wat rare zaken zeg ik u, mijn afkomst zal ik u bezingen.
Gesproten uit een edel bloed,
geniet ik eer met geld en goed

Geen flauw idee hoe ik er aan gekomen ben, 't wordt allemaal maar gewoon gezongen
en zo leert men 't van elkaar.
J. van der Putten: Ja, en dan heb ik nog heel veel boekjes. De autobus, kennen
jullie die ook? [Zingt De autobus]. Dat heb ik geleerd van een vroegere buurman.
Waar die 't weer van had, dat weet ik niet. Dat lied heb ik in mijn schrift geschreven.
Dan is er ook, ik zal maar zeggen, De dagen van de week [Allerliefste brüderlein,
willen, willen wij tesamen zijn], dat heb ik ooit over de radio gehoord, dat moet in
één adem gezongen worden. [Ze zingt het lied.]
Toen we allemaal thuis waren, was het in de waskuip schrobben en dan zong je
ook liedjes op dat tempo. 's Avonds, vooral zondagsavonds, zongen wij zo tussen,
ik zal maar zeggen het vallen van de avond; andere keren moesten we altijd werken,
maar dan zaten we allemaal samen te zingen. En hoe vaak heb ik niet gezien dat ze
buiten stonden te luisteren. Dan moesten onze vader en mijn broer, die moesten
meezingen.
A. van Gog: Vader die kon prachtig zingen. Er waren vier kinderen.
J. van der Putten: Als we onze Willem aan de gang moesten hebben, dan zongen
we: Zeg meisjelief, dan hadden we hem aan de gang. Als hij niet mee wou zingen,
dan zette er iemand dat liedje in [zingt]: Zeg meisjelief, waar treurt gij om. Als we
daarmee begonnen, dan hadden we hem.
Er werd bij ons zoveel gezongen. Ik zing nog veel, ik ben gewoonlijk alleen en
wat moet men dan doen, dan zing ik.
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A. van Gog: Ik zing nog heel weinig. Mijn geheugen gaat heel goed, maar mijn stem,
ik durf het eigenlijk daarom niet.
[Zingen samen Zij was haar ouders enigst kind, een meisje van pas zeven jaren].
A. van Gog: Dat hebben we vroeger wel zo vaak gezongen. Nu niet meer, maar
toen wel.
J. van der Putten: Dit van Victor, toen wij jong waren, toen mochten wij dit niet
horen. Want hij had verkering met de dienstbode van zijn tante en hij zou met haar
trouwen, maar ja. [Zingt Komt ouders en wilt hieruit leren, die kinderen voedt op 's
werels plein].
Beiden: Ja, 't was onuitputtelijk, de een is nog mooier dan de andere.
A. van Gog: Ik denk van wat wij hier nu gezongen hebben, dat die in Liessel maar
heel weinig gezongen werden. Ze komen echt van Limburg. Natuurlijk waren er in
Liessel die we niet kenden en als we ze dan te pakken konden krijgen moesten we
ze hebben. [Zingen samen Laatst aan ene waterkant].
A. van Gog: Ja, nu wordt er gezegd van: In Rusland moeten zo werken. Zo hebben
wij en onze ouders precies zo moeten werken, altijd met de schop, met de riek, met
de hak.
J. van der Putten: Onze vader die kocht toen dat boerderijtje in Liessel en dat was
helemaal verwaarloosd, en als op een boerderij de grond verwaarloosd is, dan is er
onnoemelijk veel werk te doen. Mijn vader moest in dienst en daar is mijn moeder
met schop en riek en schoffel aan begonnen. En met haar handen. En daar heeft ze
hard aan moeten werken. Ze moest ook altijd de varkens voeren - er was altijd
geweldig veel werk.
't Was een familiebedrijf. We hebben altijd hard moeten werken, maar we zijn
nooit iets tekort gekomen. Als er iemand jarig was, dan kregen we één boterham met
suiker. In de pap of zo ging geen suiker in, dan werd op het bord een lepeltje suiker
over gestrooid. Heerlijk. Er was géén armoe. Nu komen ze met grote cadeaus, die
ene boterham met suiker was net zo goed.
Er was een heel groot verschil met Helden, ook al in geloof. Wel katholiek, maar
als je in Liessel ging dansen dan ging je recht naar de hel en in Helden mocht je
gerust gaan dansen. Wij gingen niet in Helden dansen, dat durfden we niet, want als
onze pastoor er achter was gekomen, dan had hij dat op de preekstoel afgelezen. En
als ze 's avonds ergens kwamen of er was een jonge meid in een café geweest, dan
hoorden we dat via de preekstoel.
We hadden vroeger de krant, op zijn minst in de winter, want ooit hebben ze dat
in de zomer afgezegd, dan stond daar altijd een feuilleton in en in 't weekend stond
er een roman in. En mijn vader las altijd voor. De krant die kwam en
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er was niemand die de hele dag die krant aanraakte. Niemand. En 's avonds dan, wij
moesten dan breien en stoppen of naaien of andere handwerken doen, las vader de
krant voor. Dat was heerlijk. Wij konden dan doorwerken en wij luisterden; dat was
's avonds na het werk. Verder werd er eigenlijk niet gelezen. Je handen mochten niet
stilstaan, je kreeg geen tijd om te lezen.
Zondagsavonds werd er gekaart. Maar andere avonden was het altijd naaien,
stoppen of breien. Dat was zo ongeveer de tijd voor de tweede wereldoorlog. Er
mocht bij ons thuis absoluut niets kapot zijn want dat ging er niet in. Moeder naaide
alles zelf. Iedereen had een uitgestukte of gelapte jurk of schort of zo aan. Daar was
je niet armer van. Dat hadden ze allemaal.
Toen ik drie à vier jaar was, is het electrisch licht gekomen. En als hetzelfde nu
nog moest komen, dan kwam het er nooit. Want ik weet nog zo goed, dat was zo
ingeprent, zo gevaarlijk. 't Was ook gevaarlijk. Dat werd dan aangelegd, in bijna alle
huizen hadden ze drie lampen. Een in de kamer, een in de keuken en een op de stal.
Stoppen waren nergens. Je moest altijd rechtsom draaien, want als je linksom draaide,
dan draaide je de schakelaar kapot. En in het begin was het heel dikwijls dat het
uitviel. Dan kroop ik gauw bij mijn vader op schoot, elke keer als het licht uitviel.
[Zingt Vrienden wil dit lied aanhoren, wat dat ik u zingen zal (Carolina en de
huzaar)]
Moeder is altijd blijven zingen. Als wij erbij waren, was ze blij dat we meezongen.
In het bejaardentehuis, was er iets te doen of kwam er een koor, dan zong ze ook. In
het bejaardentehuis zat ze ook vaak alleen in haar kamertje te zingen. Ze zong net
wat in haar hoofd opkwam. Op ene keer dacht ze: O, dat lied heb ik lang niet meer
gezongen, en dan begon ze daaraan. Ze heeft heel vaak gezongen Op de grote stille
heide en 't Hutje bij de zee. In de kersttijd zong ze allemaal kerstliedjes. 't Zingen
was haar lust en haar leven. Ze zei soms wel dat ze de inhoud van een lied mooi
vond. Maar verder ja, er waren erbij die kende ze al zo lang.
[Zingt O God ik leef in nood, ik heb mijn lief gedood]. Een liedje van mijn vader.
Maar dat kennen wij niet: O God spaar mijn lot, spaar mijn Hendrik toch. Dat
was wel prachtig, dat was van grootmoeder. Mijn grootmoeder zei altijd tegen vader:
Onze Hendrik. [Zingt O God spaar zijn lot, spaar mijn Hendrik toch]. Dat was het
refrein van een lied. Ik vind het jammer dat ik het niet verder ken. We hebben hier
ook schriften met schoolliedjes. Dat waren andere liedjes. Dat ging over de heilige
Jozef en andere stichtelijke liederen. Maar dit is ook van school:
De zon is weg, 't is avond weer, en ik vind nu nergens herberg meer. Dat is een
heel mooi liedje eigenlijk en dat hebben we op school geleerd. En deze:
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Hou je kranig, hou je hoog, Hou je fris, enz. Dat is ook een schoollied. Moeder kon
ook veel gedichten onthouden. Als ze ergens was, met feesten, dat was zo mooi. Ik
heb er een opgeschreven.
A. van Gog: We hadden het zojuist over de vooruitgang. De grootste vooruitgang
die in ons leven geweest is, is dat de waterleiding is gekomen. Wat was dat een
aanwinst. Altijd water slepen, altijd uit de put. En dan was hier bijna overal slecht
water. Moest je voor de was en zo, dan moest je het nog verderop gaan halen. Vroeger
ging dat allemaal goed, er waren allemaal zelfgemaakte putten, maar later ja, je had
steeds meer vee en dan konden die putten dat water niet aanleveren en dan in ene
keer dan kwam je 's morgens op en dan zat de put dicht. Was die helemaal
dichtgeweld. Zat er rondom allemaal zand in en dat was zo'n werk, daar moest je
ook de buren voor hebben. Daar inklimmen en allemaal uitscheppen in emmers totdat
je weer water had.
J. van der Putten: Ja, we hadden ook voordrachtjes, Hans en Grietje en andere.
Als een van de vrienden of vriendinnen trouwde, werd dat gedaan. En als er iemand
trouwt, weet u wat u dan moet zeggen: Bruidje, bruidje, wat moet ik horen, grote
zon wat vangt gij aan. [Doet voordracht van 36 regels]. Dat vind ik altijd leuk. Dat
doet 't goed en dan is het lachen. En dat werd ook altijd gedaan. Dat had ik ook weer
van ons moeder. Dat van Hans en Grietje ken ik niet helemaal meer; ik weet niet
meer waar we dat vandaan hebben. Dat komt ergens anders vandaan. Het mooiste
toneelstukje staat aan het eind van het boekje geloof ik. Die radioscène, dat is een
mooie. En de Bakelse beschuitjes vind ik ook wel mooi. Die radioscène moet met
vier gedaan worden. Dat zijn dan vier verschillende omroepers.
Dan moeten ze elkaar niet zien en dat komt dan toch zo mooi bij elkaar. [Doet
voordracht en zingt vervolgens:]
Toen Adam in het begin der dagen
Het paradijs werd ingestuurd,
Was het eerste wat je hem hoorde vragen:
Woont hier geen juffrouw in de buurt?

[Ze zingt nog een reeks van liederen].
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Bijlage 5
Maria Roelen-Vermeulen, geboren in 1923 te Tilburg (opname 26 april 1991)

Vertelt over het zingen thuis en op de textielfabriek
Thuis werd heel veel gezongen. We waren met vijf zussen en een broer, zeven
kinderen. En mijn moeder, die zong net zo hard als wij. Wij zongen heel veel, meestal
's avonds rond de tafel of rond de kachel. Wij hadden zo'n plattebuiskachel en daar
konden wij allemaal rondom zitten. En dan was daaronder zo'n voetplaat, daar kon
je lekker met je voeten op zitten. 't Was heel gezellig. Meestal zaten we daar tussen
de koffiemaaltijd 's avonds en het naar bed gaan van de kleinsten, daar tussenin. En
naderhand was het ook, toen wij al wat groter waren, deden wij het werk, wat we op
de textielfabriek deden, deden we ook 's avonds nog thuis, om wat bij te verdienen.
Maar dan, onder dat werk, zongen wij ook, allemaal samen. Mijn vader was bij de
Spoorwegen, die had ongeregelde dienst. Dus als hij moest slapen, dan moesten wij
stil zijn. Dan werd er niet gezongen. Voor dat werk wat wij thuis deden, had je geen
machines nodig. Het was meer stopwerk.
Kent u de stukken die geweven worden in de textiel, op de weefgetouwen? Je ziet
ze ook in de winkel liggen op die grote rollen. Die kwamen van de weverij

Maria Roelen-Vermeulen

naar de stopperij. Daar hadden we grote apparaten staan, tegen het licht; we stonden
allemaal met tweeën. Twee meisjes bij elkaar voor één raam. Dan moesten die stukken
over die persen, zo heette dat. Daar werden ze overheen gegooid. Dan keek je tegen
het licht in en dan zag je de knopen zitten. Tegen het licht zag je de fouten heel goed,
de knopen die erin zaten. Die moesten wij dan eruit halen. Als er een draadje gebroken
was of een stuk dikke draad zat erin, dan moest dat met een krijtje aangetekend
worden en dan moest het stuk als het helemaal over die pers gegaan was, dan gingen
wij zitten op zo'n laag bankje en dan
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werden die aangetekende dingskes weer opgezocht en die moesten dan op de schoot
hersteld worden. Die rollen waren heel groot hoor, meters. Het was heel zwaar werk.
Thuis hadden we een heel grote bijkeuken en dan deden we het over de pers en
aantekenen en als dat dan klaar was, dan gingen die stukken mee naar binnen, die
pakten we op ons nek en in de huiskamer daar zat dan alles. De een zat te breien, de
ander sokken te stoppen en wij stopten die stukken. Het was precies hetzelfde werk
als op de fabriek, om wat bij te verdienen. Die grote rollen werden thuisgebracht
toen, maar een tijd voor mij moesten ze die stukken zelf halen en dat deden ze op de
kruiwagen. Ze gingen ze zelf op de fabriek halen en dan mee naar huis nemen op de
kruiwagen, twee of drie stukken erop. Maar wij moesten ook op het werk, als we
boven stonden, er stonden boven ook meisjes in de stopperij, die moesten beneden
een stuk op de schouders gooien, terwijl het dan bij de een op de schouder kwam,
schoot de ander er ook gauw onder met de arm, en dan die meisjes bij elkaar, op
twee schouders en zo de trap op. Dat was echt zwaar hoor. Op de zolder werd
hetzelfde werk gedaan. 't Was een ruimte op twee verdiepingen, beneden en boven.
't Was een grote open ruimte met ramen. Zelf dacht ik dat er bij elkaar zo'n veertig
meisjes in die grote ruimte werkten, maar laatst sprak ik mijn vriendin nog en die
zei dat 't er wel zestig waren. Die vriendin vertelde ook dat er zaterdags altijd het
rozenhoedje gebeden werd. Dat ben ik vergeten hoor, echt. We werkten inderdaad
zes dagen per week, zondags niet. De zaterdag was een halve dag. Van half acht tot
een uur. Andere dagen waren van acht uur tot twaalf en van half twee tot zes. Dat
was een achtenveertig-urige werkweek.
En dan 's avonds nog thuis werken. Dat was eten en dan omwassen en dan aan de
gang. Ik vond dat vrij normaal, we deden dat werk ook heel graag. Ik heb dertien
jaar in de textiel gewerkt en altijd met plezier. We deden het werk niet iedere avond,
er was ook wel eens een slappe tijd, dan gingen er geen stukken naar buiten want
dan moesten de meisjes binnen aan het werk worden gehouden. De stoffen die we
verwerkten waren voor kleding: voor mantels, voor jurken, voor pakken. Kamgaren
stoffen. Er werd ook militaire stof gemaakt. Als we aan 't werk waren werd er ook
gezongen. Als er een begon, dan zong iedereen mee. 't Was niet altijd zingen, er werd
ook wel eens, hoe moet je dat zeggen, geen ruzie maar toch elkaar wel klieren en
vervelen, dat wel. 't Kon niet altijd even leuk zijn. Een beetje jennen over en weer.
Of bij elkaar iets stiekem wegpakken. We stonden steeds met zijn tweeën bij een
raam, we hadden een vaste partner. Voor dat zingen waren bepaalde gangmakers.
Ik woonde een half uur lopen van mijn werk af en wij moesten lopen, wij
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hadden geen fiets. We hebben ook nog een hele periode gehad dat we 's morgens
eerst naar de mis gingen, naar de kerk, dat was om half acht. Dus we gingen om
zeven uur van huis, dan waren we om half acht in de kerk en dan een beetje voordat
die mis was afgelopen uit de kerk, want het was nog een minuut of vijf lopen van de
kerk naar het werk, om daar weer op tijd te zijn. Maar we begonnen dus om zeven
uur tot 's avonds zes en tussen de middag ook op en neer. Twaalf uur naar huis, half
uur lopen, half uur thuis, om één uur weer weg om om half twee weer te kunnen
beginnen. Er was altijd warm eten tussen de middag, thuis. Tilburg bestond in die
tijd voornamelijk uit textielarbeiders en die gingen allemaal tussen de middag naar
huis. In de winter als het 's morgens nog donker was, ik had een mooie hond, een
lieve hond. Die nam ik mee, want het was stikdonker. Er stonden geen lantaarns, 't
was afgelegen. Dus dan nam ik die hond mee en als ik dan in de bebouwde kom
kwam, dan deed ik de riem van de hond in zijn bek en stuurde ik hem terug naar
huis. Dat was om bescherming te hebben, met die hond voelde ik me veilig.
We gingen 's morgens als het acht uur was meteen aan de gang. Er werd flink
doorgewerkt. En dat was vrij vroeg hoor. De meesten moesten vroeg op omdat je
dan dat half uur nog moet lopen. Er waren er veel hoor die ver moesten komen. Er
waren er ook bij die thuis eerst nog moesten werken. Die kwamen eigenlijk al moe
op de fabriek aan en dan ga je wel aan de gang maar niet zo luidruchtig. Dat kwam
dan in de loop van de dag wel. Je mocht wel met elkaar praten. Er werd ook wel veel
verteld, vooral 's maandags. Wat ze zondags meegemaakt hadden, waar ze naar toe
geweest waren. De een ging naar de film, een ander ging fietsen. Veel bijzonders
was er niet eigenlijk. Die verkering hadden, die werden dus vooral in de maling
genomen, dan stonden die anderen ze allemaal uit te horen, tuurlijk waar ze geweest
waren en wat ze gedaan hadden.
Ik geloof dat ik zestien was, dat bij ons de radio kwam en daar vingen wij alles van
op. Maar ook liedjes van mijn moeder en liedjes van 't werk. De eerste waren van
mijn moeder; dat waren ernstige liedjes. Mijn vader zong altijd van Hoeperdepoep
zat op de stoep, kom laten we vrolijk wezen, of van Mieke Poppelap, dat zong mijn
vader altijd.
Mieke Poppelap zat bovenaan de trap,
Die liet 'r eigen scheren, boven aan de trap,
Van Mieke Poppelap.

Dan was 't weer uit. Dat was dan meest op mij, Riet was mijn roepnaam.
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Vroeger op de dorpen was het Mieke, dus dat was dan tegen mij. Van die anderen
had ie weer iets anders. Mijn moeder zong van de Franse slag, dat was van de eerste
wereldoorlog. Die zong dat Boven op mijn kamerke en van Kom klein nachtegaal
[zingt een couplet]. Ze zong ook van een Engels koopman rijk en machtig. Zelf ken
ik daar vier coupletten van [zingt die coupletten]. Dat zong mijn moeder. Ik vind dat
die liedjes die mijn moeder zong, dat was net een voordracht. Dan verdraaide ze ook
de r, die verdraaide ze, want dat had ze met praten niet. Maar als ze dan zong en zo
nog andere dingen. Mijn moeder die zong heel veel zaterdags als ze de kinderen - ik
kan niet zeggen als ze ze in bad deed, want dat was niet in bad - maar die zaten in
de teil. Dan zong ze. Dan zong ze altijd terwijl ze de kinderen waste.
Johanna was dienstmaagd in het centrum van de stad, dat heb ik op mijn werk
geleerd. Ook Het bedelmeisje en Het bloemenmeisje, ook van Oud moedertje; die
zijn echt van het werk. Er werden heus ook wel andere liedjes gezongen, liedjes van
de radio, maar die zijn niet blijven hangen. Deze liederen wel, die zeiden iets. Daar
ging echt iets van uit.
Ik heb die liederen pas opgeschreven. Dat was op eerste paasdag; die heb ik ervoor
uitgetrokken. Maar ik vind deze allemaal echt mooi. Ik ben er nog meer
tegengekomen. Dat van De Stayer is ook mooi: De stayer was een flinke kerel; de
stayer, dat was een wielrenner die achter een motor rijdt. Daar is ook een lied over
en dat heb ik op mijn werk geleerd. En ook van een dorpje: Mijn dorpje in het stille
dal, o, dat is ook heel mooi. Want ik denk dat ik ze nog wel opschrijf.
Ik zing die liederen zelden, alleen nu weer wel. Dat komt door jullie, ja dat is echt.
Daarvoor niet, ik was heel veel vergeten. Ik was aangenaam verrast dat er nu weer
naar gevraagd werd. En tot zelfs als ik niet kon slapen, dan lag ik daar nog van die
liedjes de regels die ik wel kon en dan maar denken: wat rijmt daar nu op, wat zou
er achter moeten komen. En zo heb ik toch heel veel weer zelf teruggevonden.
Dat lied van het oud moedertje, is dat een lied waarin die zoon later terugkomt?
Nee, hij gaat naar Amerika. Later nodigt de buurvrouw zijn moeder uit naar een
film te gaan en dan ziet ze daar op die film.
Het licht ging uit en het beeld verscheen.
Er werd een Engels lied gezongen.

Dat wordt gezongen door die zoon. Die zoon was haar eigen jongen; hij was filmster
geworden.
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En snikkend riep zij: Lieve vent, zou jij mij ooit vergiffenis kunnen schenken?
Omdat ik van jou, mijn brave zoon, in stilte kwaad heb kunen denken.
Nu kan ik rustig sterven heer. Ik hoorde en ik zag mijn jongen weer.

In het eerste couplet zegt hij ook:
Van wat ik verdien, zeg oude vrouw,
Stuur ik iedere maand de helft naar jou.

En ze kreeg veel thuisgestuurd, want
Reeds kwam er twijfel in haar hart.
Voor de anderen had zij het steeds verzwegen.
Nooit had zij ook zoveel geld op een eerlijke wijze verkregen.

En dan:
Maar plots daar kwam het naderbij, dat de buurvrouw haar kwam inviteren,
Om met zijn twee een avondje in het theater te passeren.
Daar ging een film zeer wonderbaar,
Die maakte muziek en sprak zowaar.

Dus dat was een van de eerste sprekende films. Zo oud is dat lied. Ook dit lied leerde
ik op het werk. Ik vind die liederen allemaal mooi. Wanneer zou dat geweest zijn
toen de eerste sprekende film uitkwam? Ik heb het daarna natuurlijk ook thuis
gezongen en leerde het weer aan die anderen van ons en dan zongen die dat ook mee.
En 's avonds als ik aan het werk was, dan zong ik het ook weer. En ik had een zus,
die werkte weer op een andere textielfabriek. Die leerde dat lied daar weer aan
anderen. Er waren ook wel bedrijven waar niet gezongen werd. Want dat heb ik een
tijdje terug nog gevraagd aan iemand die hier achter woont - die heeft ook in de
textiel gewerkt - en die zei: ‘Bij ons gezongen? Nee helemaal niet, want dat mocht
niet’. Ik zei: ‘Dat snap ik niet. Er werd bij ons juist veel gezongen’. En ik denk dat
dat ook het gezellige ervan was. Het stimuleerde eigenlijk wel. De werksfeer werd
er beter door. Als je er plezier in hebt, dan werk je toch lekker door.
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Ik vond het gek dat zij zei: ‘Dat mocht bij ons niet’. Want er kwamen best wel heren
langs. Ik denk dat er wel zo'n stuk of vijf van die heren rondliepen: de ene was
directeur, een ander was onderdirecteur, een bedrijfsleider. Maar als die door die
stopperij liepen en er werd gezongen door al die meisjes, dan lachten ze wel eens.
Die hadden daar echt niets op tegen.
Werden er op school liedjes geleerd?
Ja, dat waren natuurlijk ook christelijke liedjes bij: Heilig Hart- en Marialiedjes.
Want dat zei die vriendin van mij - waar ik naar toe geweest ben voor deze liederen
- die zei, dat er veel Marialiedjes werden gezongen, onder het werk. Maar dat weet
ik eigenlijk niet meer. Vaderlandse liedjes: Ferme jongens, stoere knapen, Waar de
blanke top der duinen en dat soort liedjes werden er ook gezongen natuurlijk.
Sinterklaasliedjes ook. Ook bijvoorbeeld Mijn wiegie was een stijfselkissie; dat moet
na de oorlog zijn geweest. Dat was ook de tijd van Vera Lynn. Toen in die periode
hebben we ook Engels geleerd, eigenlijk van de radio. Dan zaten we thuis en de ene
die schreef op zoals ze 't verstond en de ander schreef op hoe 't echt geschreven moest
worden, in 't Engels. Hielden we dat met twee of met drie, hielden we dat bij. Zo
hebben we een beetje Engels geleerd van de radio. Dat vonden we prachtig. We
deden dat met de bedoeling om die liedjes te kunnen zingen. Als je goed luisterde
dan konden we precies hetzelfde nazingen, maar je wist helemaal niet wat het
betekende. En als we dan die Engelse les volgden, zo hebben we dat een beetje
geleerd. Beetje bij beetje. Want die kwam maar ene keer in de week, die Engelse les.
En daar moesten we echt voor gaan zitten hoor.
Toen we zes jaar getrouwd waren, kwamen we hier te wonen. We waren allemaal
jong, we hadden twee kinderen, en dan hier, hiernaast en daarachter ook die twee,
die waren dan 's morgens boven bezig op de slaapkamers en die ramen stonden
wijdopen. Nou en dan werd er gezongen, tegen elkaar in. Wij kenden elkaars liederen.
Dat waren vier vrouwen van de eerste vier huizen. Dat waren meer liedjes van de
radio, die we zongen. Wij zongen nog tweestemmig. In de fabriek ook. Ik heb u ook
al gezegd, ge ziet 't niet meer en ge hoort 't niet meer. En 't zal best wel komen door,
door de stress, ik weet 't niet. Door de TV. Wij hebben in die periode fijn gewerkt.
Dat kunnen ze nu niet meer zeggen, want als je dat hoort om je heen, 't is allemaal,
de een wil al meer bereiken als een andere. Dat zal vroeger ook wel geweest zijn,
maar dat was niet zo hevig. Nu raken ze overspannen, dus er is geen zin om te zingen
nu.
Met een feestje werden er stukjes voorgedragen. Och wat hebben wij vroeger niet
voorgedragen. Dat zie je ook niet meer. Die stukjes kon je kopen, maar
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dat ging ook wel van dat werk uit, ook wel van familie. Gewone voordrachtjes, alleen
of met tweeën, die kenden de mensen uit hun hoofd. Er zijn er best bij die ik nu nog
ken. Die ik ooit voorgedragen heb. Bijvoorbeeld Jantje van IJsselsteijn. Dat is met
twee personen. Dat zijn twee mensen, en als je 't van voren ziet, is 't één klein
manneke. Da's mooi. En van Het Bultje. En van De Drie Koningen. O, d'r zijn
verschillende. Dat doen we met drieën, want de een die zingt dan 't lied, de twee
anderen die hebben dan ook iets wat rammelt, of wat schudt, en die zingen dan het
refrein mee. Van sjippesjappedoelie, dat is het refrein. Het lied is:
Er stond een oproep in de krant,
er wordt gezocht in Nederland.

Verder weet ik 't niet meer. Ik heb ook wel liedjes van andere feestpartijen. Dan
vroegen wij: ‘Hebben jullie niet iets wat wij voor kunnen dragen?’ Zodoende heb ik
er wel bij elkaar gekregen maar die toch nooit gebruikt zijn. Wij deden toch altijd
ons eigen repertoire. Ik denk dat ik toch nog wel iets heb. Zal ik het even halen?
Dit is voor de bruiloft van vader en moeder. Dat heb ik zelf helemaal opgemaakt.
Eens kijken hoe oud of dit is: Bonte radio- en filmklanken. Dat zijn allemaal hele
oude liedjes. Ken ik nog niet eens, denk ik. Wij zijn boerinnen van de oude stempel,
dat heb ik ook ooit gedaan. Hier staat ook het Bloemenmeisje, moet je eens kijken
hoe oud. Voor jullie heb ik dat uit mijn hoofd opgeschreven. Dit is ook van 't werk,
dat is van De mijnramp. Hier is De stayer. Hier is Dronkenschap. Toen ik dit
opschreef was ik denk ik een jaar of zestien, zeventien. Dat is ook mooi, van De
dronkenschap.
[Zingt De stayer]. Van 't Bocheltje is ook een voordrachtstukje. Dan moest je een
hele grote bult maken, dan moest je ook zingen. [Zingt het lied]. En dan was het
refrein:
En zo'n bultje, zo'n bultje, zo'n bultje ja als van ene kameel,
zo'n bultje, zo'n bultje, zo'n bultje staat ook fiandeel enz.

Droomland, dat werd toen ook gezongen denk ik. Dat is ook uit die tijd. Droomland,
heerlijk land van mijn dromen. Dit schrift dateert van de tijd voor de oorlog. Geen
brood meer in de schamele hut, dat ben ik ook vergeten, maar nu weet ik 't weer.
Want nu ik dat tegenkom, ik denk dat ik dan 't beste weer helemaal opnieuw over
kan schrijven.
Mijn man die zong van de mijnwerkers. Een jongen die met zijn vader naar de
mijnen moest. Die is toen verongelukt. Die had een nummer, nummer 108. Zo

Marie van Dijk en A.J. Dekker, Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering. Deel 3. Liederen over trouw en
ontrouw in de liefde, verleiding en verlating

50
heette dat lied ook. Dat ken ik ook niet. Dat zong mijn man altijd. Hij heeft zelf een
poosje in de mijn gewerkt. Ik denk dat hij dat daar geleerd heeft. Het visserslied
kende hij ook: Wij lustige vissers, wij zijn hier. Zijn moeder, die heb ik nooit horen
zingen.
[Zingt Driekoningenlied (kolderlied)]. Och wat hebben toch gek gedaan. Hier is Kom
klein nachtegaal. Dat wist ik niet dat dat hier stond. [Zie lied 35D in dit deel].
Dan nog Wij komen uit Spania. Dat werd toen ook gezongen op de fabriek [op de
wijs van Santa Lucia]:
Wij komen uit Spania
Weer naar Hollandia
En brengen serenadio
Van hetgeen wij zagio
Ik ben jouw Hanita
Met mijn tamboerina
En hier Germanio
Speelt de gitario

Ja, dat is van de fabriek. 't Gaat zo verder:
Vele meisjes in Hollandia
Kleden zich heel schandia
Ze zijn besjokkio
Met hun korte rokkio
Vol grote ruitia
Boven hunne kuitia
Zijden kousen om hun benio
Gaten in hun tenio
Ze maakten graag veel prettia
En roken graag sigarettia
Ze ruiken en stinkio
Naar poeder en sminkio
Dragen valse haria
Vragen met zestienjaria
En als zij gaan trouwio
Moet 't vaak heel gauwio.
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[Zingt Jantje was een kleine kleuter, enigst kindje zeer verwend].
U vond zelf deze liederen mooi vanwege de inhoud?
Ja, ik denk dat ik ze daarvoor ook heb kunnen onthouden. Want ik kom er nu tegen
in dat schrift, dat ik denk: O, dat ben ik helemaal vergeten. Maar ik weet zeker, als
ik daar nu bijvoorbeeld de eerste vier regels opneem en ik denk dan bijvoorbeeld in
bed of als ik hier alleen zit nog eens na, dan komt regel voor regel terug. Dat komt
zo maar terug. En dan denk ik: Hoe is dat mogelijk. Want daar hadden die anderen
van ons - waar ik 't aan gevraagd heb - die hadden dat wel. Als ik ze zong, was het:
‘O ja, dan weet ik het weer’. Maar die kwamen niet op die volgende regel, dat ging
niet.
Dat was met de voordrachtstukjes ook zo. Ik kende ze natuurlijk ook heel goed
vroeger. Ik heb ook een lied van mijn moeder gekend, van de heilige Antonius. En
dat was wel zo lang, dat ken ik niet meer hoor. Daar ben ik mee bezig geweest, maar
dat wil niet lukken. Dat begint zo: Antonius, Antonius die Jezus volgde.

Bijlage 6
Truus Schut-Weitering (geboren in 1908) te Groningen over haar moeder Janna
Weitering-Bos (1883-1976) en over haar eigen jeugd (opname 7 december 1990)
Mijn moeder zong wel liederen, maar daar ben ik veel van vergeten. Ze zong ze veel
thuis onder 't aardappelschillen. Ze kende heel veel liederen en het is zo jammer dat
ik daar destijds niet bij heb stilgestaan. Ik had ook een te druk leven, dat was het;
met mijn kindertjes. Ik had dat allemaal zelf op moeten schrijven, maar daar had ik
gewoon geen tijd voor. Ik moest ook daarbij aan het werk. Ik werkte er altijd bij.
We zongen wel veel. Dat was ook niet altijd zo, want ze hebben een moeizaam
leven gehad. Er waren zeven kinderen. Wij hadden klompen aan en als kind gooide
je ze van de voeten af en dan gingen ze weer stuk en dan moest mijn vader daar weer
van die ijzeren stukjes over zetten. Ze hadden ook altijd nog zoveel werk nog, met
dat gezin. Mijn moeder moest altijd bijwerken. Wij hebben wel veel gezongen, vooral
zo zaterdags en zondags, de avonden.
En lezen deden we veel. Ja, we lazen heel veel en dan was het stil in de kamer.
Dan was het tegen negen uur en dan opeens zei vader: ‘Zo, boeken dicht en dan naar
bed’. En dan moesten we naar bed. Wij lazen altijd. Ik had gewoon een leeshonger.
Nog altijd hoor, ik lees veel. Ik heb als kind een boekje gele-
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zen en de titel weet ik, maar ik weet het verhaal niet meer. Dat heette Fietje Jonkers
en haar vrienden. En dat heeft mij schijnbaar erg aangepakt. Maar wij lazen ook
kinderboeken. Er was ook een soort bibliotheek, niet zoals je dat nu hebt, daar gingen
we heen en daar haalden we onze boeken op. De broers ook, die mochten dat ook
graag.
Ik kan mij nog herinneren dat er electrisch licht kwam. Ik kom uit school en wij
hadden zo'n petroleumhanglamp; dat had je toen. Mijn moeder trok 'm 's avonds naar
beneden en stak 'm aan. En toen was dat licht daar aangelegd. Kwam ik uit school
en toen zei ze: ‘Daar zit een zwart knopje, ga dat maar eens omdraaien’. Ik herinnerde
me dat ik heel verbaasd was. Ik zei: ‘Hoe kan dat nou - electrisch - is dat electrisch?’
Ik begreep het gewoon niet. Ik was misschien een jaar of tien, elf. Dat was voor mij
verbazingwekkend. Dat lampje, met zo'n gewoon, doodgewoon blakertje, wat je nu
niet eens in de keuken wilt hebben, dat was dat. Dat was een wonder, dat licht. Dat
herinner ik me heel goed.
Dat was in Veendam, daar hebben we gewoond vanaf mijn vierde, vijfde jaar tot
mijn veertiende. Toen werd mijn vader overgeplaatst naar Ter Apel. Daar hebben
wij ook gewoond. Daar waren dertien huisjes, aparte huisjes. En het middenste hadden
wij. Daarachter stond die aardappelmeelfabriek, daar werkte mijn vader op. Mijn
moeder die kon daar niet wennen, die zei: ‘Ik blijf hier niet hoor’. Wat heeft ze toen
gedaan? Ze heeft alles verkocht wat ze had, alleen ons lijfgoed en wat beddegoed
dat moest ze bewaren en toen heeft ze een oud schip gekocht. En die bedjes van ons
kwamen in dat, dat noemde je het ruim beneden. Als wij 's morgens dan uit dat bed
stapten, stond er allemaal water in dat ruim. Dat schip heeft ze gekocht en daarmee
zijn we naar Groningen gegaan. Toen kwamen wij ergens te liggen - ja, u weet dat
niet - dat is nu allemaal gedempt. Dat is de Petrus Kamperssingel. Later hebben ze
daar, hebben ze op die boot nog iets bovenop gebouwd, zodat je daar een beetje in
kon staan. Maar dat stond haar ook lang niet aan en zij, ach mijn moeder maar overal
achteraan, en toen kregen we heel gauw een huis. Maar ze is nog zo vaak verhuisd.
Ze heeft twee keer in 't zelfde huis gewoond. En dan was ik in de verpleging in Delft
- daar ben ik twee jaar geweest - in de krankzinnigenverpleging, St. Joris Gasthuis,
dan kreeg ik weer een brief en dan schreef ze: Je moet daar niet meer heen gaan; we
zijn verhuisd en wonen nu daar.
Ik ben tot mijn eenentwintigste bij mijn ouders thuis gebleven en toen ben ik
getrouwd. Ik was nog vrij jong en toen ben ik op mijn eenentwintigste getrouwd.
Dat was in 1930. En tien jaar later was ik mijn man kwijt; zo ging dat. Ik heb geen
talent om te schrijven, maar ik zou best een boek kunnen schrijven
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Johanna Weitering-Bos
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van alles wat je beleefd hebt. Want in die tijd, ik moet nog heel klein geweest zijn.
Mijn eerste herinnering is een rond raampje en allemaal water daarachter. Dat is mijn
jongste herinnering. Achteraf nu weet ik wat het was. Mijn vader heeft ook in
Duitsland gewerkt in Emden. Mijn moeder kon daar al helemaal niet wennen. Daar
leefde je in kazernes. Die grauwe vreselijke kazernes. Ik weet dat niet, ik was een
kind. En toen zijn we weer teruggegaan. Toen hebben ze eerst nog een poosje bij de
ouders in Noordbroek gewoond. En dan was ik een jaar of zeventien, zestien, toen
zei mijn vader: ‘Wij gaan met elkaar naar Emden en dan laten wij jullie zien waar
wij gewoond hebben’. En dan ging je over de Dollard van Delfzijl naar Emden. En
toen zeiden wij: ‘Hebben we daar gewoond? Wat verschrikkelijk’. 't Was een hele
grauwe kazerne. Daar had je een kamer en een slaapkamer en een keukentje, maar
mijn moeder die kon daar nooit wennen. Dat wou ze niet. Toen gingen ze weer terug.
Wat ik mij herinner was die boot van de overtocht met dat ronde raam en het water
daarachter. Maar toen was ik misschien een jaar of drie, vier. Dat is mijn jongste
herinnering.
Mijn vader was landarbeider, maar hij heeft ook op fabrieken gewerkt. Ook in Pekela.
Je hebt Oude en Nieuwe Pekela; de volksmond zegt Pekel. En dan ging ik op de fiets
's middags, was ik een jaar of dertien, veertien. Dat was een eind fietsen hoor. Had
ze zo'n blauw kruikje met koffie en boterhammen - pakte mijn moeder voor me in dan moest ik dat naar hem toebrengen, op die meelfabriek. Dan mocht ik ook
binnenkomen. En ik zie hem daar nog staan, wit bestoven. En een soort zijde, over
banden van een soort zijde ging dat meel. En dan nam ie dan wel eens een stuk van
die zijde mee en dan knipte mijn moeder daar zulke strikken van voor in mijn haar
te doen. Dat deed ze. Had ik altijd mooie strikken in mijn haar, bleef mooi staan. Dat
was een soort zijde. Maar dat moest ik hem elke middag heenbrengen. Ja, hoe dat
kwam, dat weet ik niet. Waarom kon hij dat 's morgens niet meenemen? Ik weet
alleen dat ik er heen moest fietsen. En dat was een heel eind. Want dan kwam je van
Veendam. Dat heette Beneden Oosterdiep, daar was een stuk zo en dan ging je een
brug over en dan ging je weer een brug over en dan had je een onafzienbaar lange
weg. Daar zijn we ook op school geweest. Ook daar. Verschillende scholen daar
bezocht.
Mijn moeder was altijd aan het werk, buitenshuis ook. En haar eigen huishouding.
Kijk 't was een bloedarme tijd. Ik weet nog wel, ik had een paar schoenen, hoge
schoenen had je toen. Nou mijn broer die twee jaar ouder was, die paste ze ook en
dan moesten we om de zondag, hij een paar schoenen de ene zondag en ik mocht de
andere zondag die schoenen aan. Zo arm waren we. Ze
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ging aan aardappelkrabben, ze ging aan binden. Weet u wel, van het rogge ging ze
schoven maken, rechtop zetten. Ik ben vaak meegeweest naar het land. Ik vond dat
nooit erg. Dan zat je achter een soort schutting van riet en dan kwam die boer er aan
- we werkten bij boeren - en die had een hete ketel met kokende koffie en
boterhammen hadden we zelf, en dat smaakte me altijd zo lekker. Dan ben je jong
en dan lust je wel wat. En ik moest meewerken, dat was gewoon zo. Maar van werken
ga je niet dood, dat kun je aan mij zien. Toen woonde daar in Ter Apel een dokter
Van Heel, daar werkte ze en dan ging ze de huishouding doen, niet de hele dag, dat
kon ze ook niet. Toen woonden wij dus in Ter Apel en die ging op een moment
verhuizen naar Scheveningen en toen vroegen ze of mijn moeder een week mee kon.
En daar kon ze wat verdienen. Nou, dat deed ze wel hoor. En ik was enige dochter
en dan zei ze dit moet je doen en dat moet je doen en dan dacht ik dat ik dat ook zo
gedaan had. Toen kwam ze terug op die zaterdag, dat vergeet ik nooit weer. We
hadden toen een kachel die moest gepoetst worden en stromatten op de grond, die
moesten eruit, die moesten geklopt worden. Houten vloeren moesten gedweild
worden. Want ze was zo verschrikkelijk schoon. Er werd geschrobd en geboend,
ramen gedaan en op mijn manier had ik het dan goed gedaan, was ik dertien. Enne
toen kwam ze thuis en toen zei ik: ‘Moeke is het hier niet lekker schoon?’. Toen zei
mijn vader: ‘Ja hoor, 't is hier lekker schoon’. Ze zei ook verder niet veel. Dat duurde
een paar uur. Toen zei ze: ‘Gaan jullie maar buiten spelen’. En toen werd alles uit
de kamer gezet en ze begon te schoonmaken. En ze begon te schrobben en toen heb
ik in de schuur staan huilen. Dat vergeet ik niet meer. En dat mijn vader voor mij
opkwam en zei: ‘Dat had jij niet mogen doen; dat kind heeft haar best gedaan’. Ik
kon toch niet zo werken als mijn moeder dat kon, toen niet. Het moest schoon om
haar heen zijn anders was ze niet te spreken. Maar ze zei een keer tegen me, ik heb
toen een verschrikkelijk ongeluk gehad - toen was ik tweeënvijftig - mijn schouder
gebroken gehad, tien jaar mee gezeten. Maar ik hielp haar al iedere week en toen
kon ik haar niet meer helpen want ik heb maanden helemaal zo in het gips gelopen
en toen zei ik: ‘Nou Moeke, nu moet je zien dat je andere hulp krijgt’. ‘Nou ja’, zei
ze, ‘ik zie dat wel’,. En die kreeg ze toen ook. Maar die liet dat weer zakken en toen
zei ze: ‘Dan doe ik het kruipende’. Deede ze het kruipende. En zo was ze. Als ik bij
haar werkte, dan had ze een stoepje voor van rode steen. Die moest ik dan met Vim
boenen. Dat deed ik ook. Ik was misschien twee-, drie- of vijfenveertig. Dat deed ik
dan ook voor haar. En dan moest dat even afgespoeld worden en dan drogen. En als
ik dan weer terug kwam dan zeiden de buren: ‘Je was het hoekje nog niet om of ze
zat er al weer met een emmer water bij’. Zo was ze hoor. Nou, daar was waarschijnlijk
een beetje wit blijven liggen van die vim en dat moest eraf. Dan spoelde ze het na.
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Ja, ik ben ook netjes. Ik mag 't ook graag schoon hebben, maar ik kan ook best een
keer lekker lui zijn. Zij moest eeuwig werken. En dat was ook wel vervelend voor
mijn vader hoor. Hij kwam ook wel eens bij me; hij rookte zo graag een sigaretje.
Dat mocht niet want dan werden de gordijnen geel. Dan stond ie buiten en dan kwam
ie bij mij en dan deed ie wel eens zijn beklag. Ik zei: ‘Ja pa, je had vroeger met de
vuist op de tafel moeten slaan, want ze is je de baas nu’. Dan had ie een beetje verdriet
en dan kwam ie even bij mij. Ze was soms moeilijk en soms ook heel lief hoor. Ze
kon ook heel lief wezen. Ik zou een keer een nieuw jurkje van haar krijgen en ik had
zo'n mooie gezien in Veendam. Toen zei ze: ‘Nou, dan gaan we even kijken’. Die
hing daar, maar ze zei: ‘Kind, dat kan ik niet betalen. Dat gaat niet door’, dus we
gingen weer naar huis. En toch tegen de avond - hoe ze 't versierde ik weet 't niet toen zei ze: ‘Kom, we gaan er toch heen, je krijgt 't’. En toen kreeg ik toch dat jurkje.
Of ze geld geleend heeft dat weet ik niet, maar ik kreeg 't. Ja, ze had ook wel lieve
momenten hoor.
Waarom ze zo vaak verhuisde weet ik niet. Dat was haar onrustige geest denk ik.
Wij hadden kennissen, die hadden bijvoorbeeld een mooie haard met kolen - die had
je vroeger - en die brandde dan. Dan kwam mijn moeder bij die mensen en dan zei
die mevrouw: ‘Ik vind jouw kachel veel mooier als mijne’. ‘Maar ik vind de jouwe
mooier’, zei mijn moeder. Dan kwamen de mannen 's avonds thuis en die werd dan
gevraagd om de kachels te ruilen. Dan werden de kachels geruild. Met stoelen ging
't net zo. Ze was eeuwig aan de gang. Dan ging ze weer verhuizen. Waar ze ook
kwam, ze had 't overal weer schoon en gezellig. Ze ging verven en behangen, ze deed
alles zelf. En ze had 't overal weer knus. Dat had ze.
Mijn grootvader was boer, boerenarbeider. Dat was toen zo. Mijn moeder vertelde:
toen ze kind waren dan kon dat een keer gebeuren dat ze op zaterdagavond een
krentenbolletje kregen. Maar dan moesten ze onder de vensterbank gaan zitten om
dat op te eten, want dat mochten de buren niet zien. Dat was toen nog een armere
tijd. En mijn man was smid. Die was ook bij de huzaren, hij was ook hoefsmid. En
toen leefden mijn grootouders nog en dan kwamen ze bij ons - bij mijn ouders en
dan kwamen ze ook even bij ons - ik was toen jong getrouwd en toen zeiden ze: ‘Ja
Bernardus, kun jij niet zorgen dat we wat nieuwe pijpen krijgen?’ ‘O ja, dat maak
ik wel voor je in orde grootmoe’. Dan ging hij daarheen op zaterdagmiddag met mijn
broer en dan ging hij die kachel helemaal schoonmaken voor hun en nieuwe pijpen
erin zetten en ellebogen erin zetten en dan zei mijn grootvader: ‘Jij bent mijn beste
kameraad’. Dat zijn leuke herinneringen. Want die heb ik goed gekend.
Mijn grootvader was een heel gelovig mens. Hij was gewoon Nederlands-
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Hervormd. En dat heb ik van verhalen - dat heeft mijn vader en mijn moeder mij
verteld - dan zei die: ‘De dag komt dat het evangelie van de daken verkondigd wordt’.
En dan zeiden ze: ‘O, die Bos is gek’. En dan zei die ook: ‘De dag komt ook dat de
mensen door de lucht vliegen’. Nou, dat vonden ze helemaal maar niks hè. Maar hij
was een heel gelovig iemand die grootvader van me en die las veel in de Bijbel.
Ja, maar mijn ouders zijn later, toen wij in Veendam woonden, hadden ze vrienden,
die waren Baptist. Dat is een heel gewoon geloof hoor. Die hebben alleen de
onderdompeling. De Hervormden hebben gewoon de doop. Toen zijn mijn ouders
met die vrienden van hun steeds naar de kerk gegaan in Muntendam en daar ging ik
als kind ook heen naar die jongelieden-samenkomst. Dat vond ik heerlijk en dan zat
ik achter in de kerk en na die kerkdienst hadden ze zangrepetitie en dan zat ik achter
in de kerk, dan stuurden ze me wel weg. Maar ik zei: ‘Ik vind 't zo mooi’. Dan mocht
ik toch blijven zitten. Ze hadden geen last van me. Het boeide mij, dat zingen. Dat
vond ik mooi. Die liederen, ken ik nog heel wat van. O huis van vele woning,
wijdopen staat uw poort. En al die dingen hè, die kan ik me nog zo goed herinneren.
Maar daar was ik een jaar of elf, twaalf. Dan onthoud je dat wel. En toen wij in Ter
Apel kwamen, daar was ook een Baptistenkerk. Daar gingen mijn ouders heen en
dan had je daar zondagsavonds, dan zat die kerk vol jonge mensen van onze leeftijd:
dertien, veertien, vijftien tot ongeveer twintig jaar. Zat stampvol en dan zong je: O
wat vreugde Heer te kennen in je jeugd. Ik heb daar een heerlijke tijd gehad. Toen
kwamen wij later dus hier te wonen en toen zeiden mijn ouders: ‘Je moet eens naar
het Leger gaan, dat is zo mooi hier’. Daar ging ik dan heen, dat was vroeger in de
Poelstraat. Daar heb ik mijn jeugd doorgebracht, in 't Leger. Ik was korpscadet, moest
je lessen maken. We kregen les van een adjudant en die zei tegen ons: ‘Jullie hebben
geen rijke ouders; ik kan jullie alleen zeggen: “Lees, lees, en lees veel. Maar lees
wel goede boeken”’. We moesten een keer een stuk opvoeren: De vijf wijze en dwaze
maagden. Nou, ik hoorde bij de dwaze, en ik heb later wel eens gedacht, ik ben ook
dwaas geweest. Je doet een hoop dingen toch ook fout in je leven. Maar dan was die
zaal stampvol, en dan lagen wij daar allemaal met witte jurken aan. Dat was wel leuk
hoor. En dan hadden wij geen olie in onze lamp. En dan was er een stem daar achter
uit die zaal die riep: ‘Ga uit de bruidegom tegemoet’, en dan vlogen wij alleemaal
overeind. Dat hadden we allemaal geleerd. En dan zongen wij:
Here, here, doe ons open
Maar de deur is toegesloten
en met grendelen dicht begroeid
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Wij kwamen er niet in. Je deed dat, je was nog onschuldig eigenlijk. Ik vond dat
heerlijk. Ik heb een fijne jeugd gehad. Geen rijke jeugd, maar wel een fijne jeugd.
Van de liederen van mijn moeder, daar weet ik echt niets meer van. D'r waren ook
verschillende liederen. 't Ging er altijd om een dienstmeid en een baron of een graaf
en dan zong ze dat. Ik meende dat ik me iets herinnerde, maar ik kom er niet op. Ze
had een aantal liederen wat ze zong. Dat waren die hele oude liederen. Ik had toen
niet het besef dat dat eenmaal waardevol kon worden.
Ik weet echt niet meer wat mijn moeder nog meer gezongen heeft. Tijdens het
aardappelschillen, dan zong ze. Dat ging maar door en ik luisterde daar ook wel eens
naar. 't Schijnt dat 't me toch niet altijd zo geboeid heeft, dan was het wel blijven
hangen. Want wat ik daar al in die kerk, dat weet ik nog precies. Dat weet ik nog zo
goed. Thuis zong ik niet mee en de jongens al helemaal niet. M'n vader die zong ook.
Die had dan wel eens een Engels liedje, want die vaarde vroeger. Op Engeland. En
die had dan ook wel een Engels liedje, maar dat ken ik ook niet meer.
Een van de kinderen mocht bij hem op schoot zitten en dan zong ie dat in het
Engels.
Ik herinner me wel - welk lied dat was dat weet ik niet meer - dat een zuster van mijn
moeder met haar man bij ons op bezoek kwam en dan gingen ze wel eens met elkaar
zingen. Maar ik weet niet meer welke liederen hoor. Als er een verjaardag was, ja,
dan gingen ze ook zingen, ook al die soort liederen. Mijn moeder had een grote
familie, zusters, en die woonden hier. Een was schipper en die lag dan hier, dat was
ook een tante van me. Ze kwamen met verjaardagen wel bij elkaar, dan gingen ze
wel met elkaar zingen. Gewoon, ik noem ze dan maar smartlappen. 't Ging altijd
toch, 't thema was toch altijd een arme meid en een rijke meneer. Die bekocht dan
met geld en goed. Daar ging 't meestal over. Dat hebben ze ook in hun jongere jaren
geleerd natuurlijk.
Al vrij vroeg is dit zingen opgehouden. Toen ik nog thuis was gebeurde dat al niet
meer. Toen ik eenentwintig was ben ik de deur uitgegaan; toen gebeurde dat al niet
meer. Ik denk dat ze allemaal op de achtergrond geraakt zijn.
Op verjaardagen werden ook wel verhalen verteld die wij niet mochten horen. Ik had
een oom die deed dat nog wel eens, maar dan weet ik ook niet precies meer wat ie,
maar in mijn kinderoren klonk 't toch als niet goed, dat mag niet. Dat begreep ik er
wel uit. Of ze stuurden ons eruit, dan mochten we niets
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horen. Er werden wel grapjes verkocht. 't Was niet allemaal kommer en kwel.
Mijn moeder, wij woonden in Ter Apel, dat vergeet ik nooit meer en toen werd mijn
moeder, die vertelt mij 's morgens - en zie wisten 't niet dat die in verwachting was,
dat wisten ze gewoon niet -: ‘Tante A. heeft 'n baby gekregen vannacht’. Toen zei
mijn vader: ‘Hoe kom je daar nu bij, daar weten we toch niet van?’. ‘Ze is vannacht
bevallen’, zei mijn moeder en het was zo. Het was zo. ‘En het kind mankeert wat’.
Dat zei ze erbij, mijn moeder. Nou ja, dat is ook later uitgekomen. En dat heeft ze
vooruitgezien.
Ik herinner mij een onderwijzer die ik had toen ik een kind was. Die kan ik me
nog voor de geest halen, een slanke rijzige grijze man. Hij had grijs haar. Die had
een viool bij zich en die heeft ons een lied geleerd van 21 coupletten. Die ken ik lang
niet allemaal meer. Ik weet nog wel wat; 't ging over een zeeman, en die zeeman
komt thuis. En dan ken ik er nog van:
Hij komt en stoot aan 't deurke
Wat hem geen weerstand biedt
Hij staat en zoekt in 't ronde
Maar vindt zijn moeder niet
't Gras groeit op 't terpje
En of nu 't onweer woedt
't Kan haar rust niet storen
Zij sluimert er zo goed.

En dat vond ik heerlijk. Jammer genoeg ben ik de rest vergeten. Dat leerde ik van
de onderwijzer. Die ging met ons zingen en dan had hij zijn viool bij zich. Dat was
in Veendam. Hij heette Bekkering. Dat lied, ik zou er alles voor willen geven om
dat terug te vinden. Ik zat er vol aandacht naar te luisteren; dat lied heeft veel indruk
op me gemaakt. Verder werden op school wel die vaderlandse liedjes gezongen.
Toen ik zestien was, was ik in betrekking bij een onderwijzer en een onderwijzeres.
Ze hadden geen kinderen. Ze gingen beiden naar school om les te geven. 't Waren
schatten; voor mij ook. Ik was daar kind in huis. Ik werd ook als kind behandeld. Ik
kookte, maakte 't huis schoon, of eigenlijk: ik kookte niet, ik maakte 't klaar.
Aardappelen geschild, groente schoongemaakt, 't vlees had ik wel gebraden. Dan
kwamen ze uit school en dan mocht ik naar huis gaan. Dan aten ze zelf.
Op een keer toen zei ze: Truida - zo noemden ze me toen - ga eens mee naar de
kamer, we hebben wat leuks. Toen stond daar zo'n apparaat met allemaal
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van die dingen, die klossen en al wat het was. Toen zei ze: Moet je eens luisteren.
Dat was een radio; het zag er heel gek uit en dan mocht ik daar even naar luisteren.
Ik stond verstomd. Ik dacht: Hoe kan dat nou, hoe is dit mogelijk, hoe kan dat uit
zo'n toestelletje komen. Het was het allereerste apparaat dat er te krijgen was.
In mijn tijd is de wereld compleet over zijn kop gegaan. Computers en video. Hoe
moet je met zo'n ding omgaan, dat zou ik toen niet geweten hebben. Maar dat is even
een weet. Maar de wereld is totaal veranderd. Van eenvoud naar weelde. En wij
waren als eenvoudige mensen gelukkiger geloof ik als de jeugd van nu, denk ik soms.
Ik weet 't niet. Maar ze hebben alles.
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Liederen
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I
Mislukte wervingspogingen
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1
Laatstmaal, ach, die zinnen mij kwellen
Samenvatting
Een man besluit op jacht te gaan. Tijdens het jagen stuit hij op een ‘schoon
boerinneke’. Hij biedt haar zijn liefde en diensten aan; ze wijst zijn aanzoek af omdat
ze het te druk heeft met haar koeien.

Lied
Laatstmaal, ach, die zinnen mij kwellen
Opname 31 januari 1968

Marie van Dijk en A.J. Dekker, Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering. Deel 3. Liederen over trouw en
ontrouw in de liefde, verleiding en verlating

64

1
Laatstmaal, ach, die zinnen mij kwellen
Om mij tot het jagen te stellen,
Om met de honden uit jagen te gaan,
Om hazen patrijzen te vangen
Waar mijn jonk hart naar verlangen.
Hazen patrijzen en wild gedier
Dat langs de bossen en velden zwier.

2
'k Had op mijn hoorn geblazen
Al door het verschiet van die hazen
Onder het lopen van een konijn.
Wat zag ik daar tot mijn lusten?
Een schoon boerinneke rusten,
Dat met haar koeikes lag in de wei.
Dat geloof ik, ja, ik was er bij.

3
Skoonlief, ik wil u wat vragen,
Ik wil u mijn liefde opdragen,
Ik ben beladen met minnerspijt:*
Uw lippen en uw rode wangen
Waar mijn jonk hart naar verlangen
En uw schoon wezen en uw aanschijn,
Laat mij tenminste uw dienaar zijn.

*

minnepijn
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4
Jager, ach wil me niet kwellen
Om mij tot het jagen te stellen
Totdat het wild door die bossen verspreidt.
Mijn koeikes die staan daar te wachten,
Die naar zijn* stalleke trachten,
Die moet ik melleken op zijnen tijd.
Gaat naar een ander zoetlieve meid.

*

hun

Gezongen door Allegonde Antonia van Schaijk-van Rijt (1896-1975) te Helmond.
Ook haar ouders kwamen uit Helmond. Haar vader was arbeider. Zij leerde haar
liederen thuis van haar ouders en zusters, en op de fabriek.

Data en plaatsen van opname
31 01 1968

Helmond
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2
Op ene morgenstond
Samenvatting
Een jager ontmoet een herdersmeisje [boerinnetje] dat tot zijn verbazing alleen door
het leven gaat en toch gelukkig is. Op zijn avances, gepaard aan beloften van rijkdom
en een leven als dame, gaat ze niet in; het bestaan als vrijgezelle-boerin bevalt haar
te goed om het voor wat dan ook op te geven. De jager kan hiertegen niets meer
inbrengen en gaat, toch enigszins in zijn wiek geschoten, verder.

Toelichting
Omstreeks het jaar 1900 werd dit lied voor het eerst ‘uit de volksmond’ opgetekend
in Broek in Waterland (C. Bakker) en in de Kempen (Theophiel Peeters). Zeker in
het Groningse, waaruit ook ons liedvoorbeeld stamt, moet het destijds nog tot het
gangbare repertoire hebben behoord. Deelman nam het op in zijn Melodieën-Gids
voor Bruiloften, Feestelijke- of Gezellige Bijeenkomsten (1893, alleen melodieën
met eerste tekstregels, bedoeld om gespeeld en/ of vierstemmig te worden gezongen).

Lied
Op ene morgenstond
De laatste twee regels van iedere strofe worden telkens herhaald.
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Opname 5 maart 1971

1
Op ene morgenstond
Trok ik de velden rond
En door bossen en door velden
Waar ik mijn liefde vond.
Al langs een waterkant
Of langs een klein rivier
Zag ik een herderinnetje
Die zat in veel plezier.

2
Ik sprak: Mijn herderin
En hoe zijt gij zo verblijd?
Hoe kunt gij in het groene
Verslijten uwe tijd?
Hebt gij dan gene vrind
Die u met liefde mint?
Nee jager, sprak het meisje,
'k Ben tot geen trouw gezind.
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3
En jager, geloof me vrij,
Ik blijf hier in de wei
Nog liever bij mijn vee
Dan te komen in de lij*.
En ik ben nog jong van jaren
En ik heb nog gene zin,
Nee, liever dan te paren
Blijf ik hier herderin.

4
Ach, schone herderin,
Denkt gij van mij toch niet
Dat ik zo'n jonge maagd
Zou brengen in 't verdriet.
En ik heb nog geld en goed,
Kastelen in overvloed,
En ik zal van u een juffrouw maken
Als gij mijn wens voldoet.

5
Jager, het kan toch zijn
Met al dit zoet gevlei,
Door al dat mooi gepraat,
Komt het meisjen in de lij*.
Ik leef op mijn genoegen,
Ik ben maar een boerin,
Ik lach met de juffrouwen
En ik blijf een herderin.

6
Vaarwel dan, stuurse maagd,
Ik ga weer op de jacht
En door bossen en door velden,
Gij hoort niet naar mijn klacht.
Kan ik u niet behagen
Blijf dan maar een boerin,
Dan ga ik weer uit jagen.
Vaarwel, o herderin!

*

In de lij (=aan de lij-zijde) liggen: bij het ontbreken van wind niet verder kunnen komen,
vandaar: in de lij komen: in verlegenheid geraken, in narigheid komen (zwanger raken).
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De zanger van dit lied, Albert Schotelbank (1889-1986), werd geboren in Zuidwolde
(Dr.) waar ook zijn ouders vandaan komen. Zijn vader was jager. De jacht leverde
maar weinig op; de vergunning gold voor drie dagen in de week. Zijn vader ging
ook naar Holland om gras te maaien. Albert Schotelbank leerde de liederen van zijn
ouders, van kennissen, in militaire dienst, in vrij-huussies (zo werden de huizen
genoemd als jongelui bij elkaar kwamen en de ouders afwezig waren) en ook in
Amsterdam van straatzangers.

Data en plaatsen van opname
05 03 1971

Zuidwolde

26 02 1975

Veghel

27 01 1978*

Cuijk

Vermeldingen/literatuur
Bakker nr. 262; Bartelink 133-134; Deelman 39; Peeters 1913; Peeters 1952, II nr.
4; Simons z.j., 12; Simons 1925, 25.

*

opname Marleen Deurvorst
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3
Zeg vrienden hier staan in het ronde
Samenvatting
Een jager krijgt genoeg van het jagen wanneer hij er niet in slaagt enig wild te
bemachtigen. Hij loopt wat rond en komt bij een rivier waaraan een meisje staat te
vissen. Hij biedt zich aan als minnaar maar wordt afgewezen, mede omdat hij jager
is; het meisje heeft haar hart reeds verpand, en wel aan een soldaat. Vol bewondering
voor haar standvastigheid neemt de jager afscheid.

Toelichting
Evenals de voorafgaande liederen (nrs. 1 en 2) is dit lied een uitloper van de
zogenoemde herderspoëzie, een genre, ontstaan in de zeventiende eeuw, waarin op
nogal gekunstelde wijze het landelijk leven wordt verheerlijkt.

Lied
Zeg vrienden hier staan in het ronde
Opname 15 mei 1968
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1
Zeg vrienden hier staan in het ronde
En luistert naar mijn lied:
Wat ik zing heb ik zelf ondervonden
Wat mij op de jacht is geschied.
Ik trok laatstmaal eens uit jagen
In het schoonste van mijn dagen,
Was om het liefst te behagen
Langs ene groene vallei.

2
Met twee van mijnen jachthonden,
Een hazewindhond daarbij,
Ben ik door die bossen gekomen
Tot aan die schone vallei.
Het wild dat kon ik niet schieten,
De jacht begon te verdrieten,
Geen vreugde kon ik genieten
En ik liet het jagen staan.

3
Zo ben ik door die bossen gekomen
Tot aan deze klare rivier.
Wat heb ik daar vernomen
Tot mijn allergrootste plezier?
Ik vond een visserinne,
Ik sprak: Jij schone vriendinne
Wilt gij me steeds beminnen?
Ik zal uw minnaar zijn.

4
Och jager 't kan er niet baten,
Ik heb nog ene vrind.
Hij dient daar bij die soldaten,
Door hem word ik bemind.
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Doe nooit geen moeite verloren,
Gij zijt voor mij niet geboren,
Gij kunt mijn hart niet bekoren.
Neen, het zal geen jager zijn.

5
Vaarwel dan, visserinne,
Zo verliet ik die klare rivier,
Blijft gij je minnaar beminnen,
Dat doet mij geluk en plezier.
Nooit heb ik gevonden bij* deze
Die zo getrouwelijk wezen.
Zulk een maagd moet zijn geprezen
Voor haar standvastigheid.

*

als

Gezongen door Jan Mathijs Smeets (1888-1982) te Ell, samen met zijn twee dochters
Petronella Jozefina Peeters-Smeets en Maria M. Smeets, geboren resp. in 1921 en
in 1926. In Tungelroy, zijn geboorteplaats, runde de heer Smeets samen met zijn
vrouw een boerderij, in Ell vanaf 1926 twee boerderijen. In zijn spaarzame vrije tijd
was hij jager.
Op boerderij ‘Linj’ in Tungelroy had hij een knecht in dienst, Bert Janssen
(1905-1968), met wie hij een goede verstandhouding had. Beiden hielden van muziek
en zongen zeer veel samen, de knecht de eerste stem, de heer Smeets een
geïmproviseerde tweede stem; muzieknoten kwamen er niet aan te pas. Bert Janssen
is later muziek gaan studeren en werd organist en dirigent van het Keenter kerkelijk
zangkoor in Weert.
Tijdens de lange winteravonden werd in het gezin Smeets bij het schemervuur van
de kachel en het gele licht van de petroleumlamp, waarin men elkaar nauwelijks zag
zitten, kaart gespeeld en ook veel gezongen. Tijdens de advent en in de kersttijd
vooral kerstliederen. Op zomeravonden werd er dikwijls buiten gezongen, op een
bank onder de wijnrank, tot veel genoegen van de buurtschap Ellerheide.

Data en plaatsen van opname
09 05 1966

Tungelroy

15 05 1968

Haler

06 06 1970

Altweerterheide
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4
Er was een jonkman met verdacht
Samenvatting
Een jonge man, lijdend aan zogenoemde minnaarspijn, gaat midden in de nacht naar
zijn geliefde om troost te zoeken. In de veronderstelling dat het hem om een
kortstondig genoegen te doen is stuurt het meisje hem weg. De jongen ziet geen
andere uitweg dan naar ‘de Oost’ te gaan.

Toelichting
De melodie, voorzover we daarvan kunnen spreken, bestaat uit een voortdurende
herhaling van dezelfde regels, voor welke het lied 's Konings verjaardag (De koning
leev'), een gedicht van H. Tollens Czn (1780-1856) op muziek van C. Mühlenfeldt
(1797-na 1875), model heeft gestaan: de derde melodieregel daarvan voor 1, 3, enz.,
de tweede helft van de eerste melodieregel voor 2, 4, enz.

Lied
Er was een jonkman met verdacht
Opname 5 januari 1968
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1
Er was een jonkman met verdacht
Eens uit te gaan,
Om eens te doen zijn minnaarsklacht,
Wil mij verstaan.
Want zijn hart zat vol van minnaarspijn
Om bij zijn zoetelief te zijn,
Door een valse schijn.

2
Hij klopte zachtjes aan de deur,
Hij sprak: Vriendin,
Uw geliefde minnaar staat ervoor,
Ach, laat mij erin.
Jonkman, vertrek met uw gevlei,
't Is midden in de nacht.
Want als ik ben van u verleid
Laat gij mij zitten in droefheid,
En ja voor altijd.

3
Zoetelief, vind ik bij u geen troost
Dan zeg ik: Adju!
Dan ga ik liever naar de Oost.
En dan is 't er om u,
Om u, mijn allerschoonste maagd,
Uw minnaar die zo droevig klaagt
En de liefde draagt.

Dit lied werd gezongen door Stijntje Lutjeboer-van Bruggen (1885-1969), geboren
te Bellingwolde, en haar echtgenoot Albert Lutjeboer (1882-1981), geboren te
Onstwedde. De heer Lutjeboer was handelaar in varkens, biggen en klein vee. Hij
werkte ook als landarbeider en
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smokkelaar. De liederen werden vroeger onder meer gezongen op bruiloften en
partijen, maar vooral met het vrijaf hebben van boerenknechten, dienstboden en
arbeiders. 's Avonds was het uitbundig dansen en zingen in de boerenkeuken als de
boer en de boerin afwezig waren. Vrij-hof werd dat genoemd.

Data en plaatsen van opname
05 01 1968

Holte

Marie van Dijk en A.J. Dekker, Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering. Deel 3. Liederen over trouw en
ontrouw in de liefde, verleiding en verlating

75

5
Mijn vader zei laatst tegen mij
Samenvatting
Een jongen gaat, omdat zijn vader de tijd daartoe rijp acht, uit vrijen, dat wil zeggen:
op bezoek in het ouderlijk huis van een huwbaar meisje om de kansen op een
eventueel huwelijk te verkennen. Wat hij daar meemaakt schrikt hem dermate af dat
hij besluit van zijn leven niet meer uit vrijen te gaan.

Toelichting
De langste versies van dit in Nederland vrij algemeen bekende lied stammen uit
Groningen, waar Nienke van Hichtum (pseudonym voor mevr. S. Troelstra- Bokma
de Boer) omstreeks 1900 in Ulrum 27 strofen en Jaap Kunst omstreeks 1915 in
Fivelgo en Goorecht 28 strofen optekenden. P. Groen, die in Oude en Nieuwe
Groninger Liederen (1930) ‘slechts’ 25 strofen publiceerde, noemde het ‘het meest
bekende en populaire lied in de provincie’. Hij had het ook horen zingen in de
Achterhoek, de Zuid-Hollandse eilanden en Walcheren (Groen, p. 11). Deelman
vermeldt de melodie in zijn Melodieëngids:
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Lied
Min voar den zear les teengn miej
De derde regel van elke strofe wordt telkens herhaald.

Opname 7 januari 1963

1
Min voar den zear les teengn miej:
Min jong, ik weet een goed wicht vuur die,
Doe mus maar is an 't vriejen,
Doe mus maar is an 't vriejen.

2
Och voar, ik bin nog vuls te bang,
Ik wete van ginn vrouwleu van,
Ik durf ze niet an te raken.

3
Maar toew 't zuendagoawnd was
Stak hee zin piepken in de tas
En gung 'e an 't marcheren.

4
Hoe dichter of 'e kwam bie 't hoes,
Hie leup noch zachter as 'ne moes
En keek es duur de glazen.

5
Den oolen heer die zat bie 't vuur,
De torenklokke sleug net acht uur,
Toew treut er es naar binnen.

6
Goeienaownd leu, hoe geet 't oe nog?
De gezondheid hebbe wie allmoal nog,
De grootnis* van mien vader.
*

groet, groeten
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7
Zie zo mien jungske, zust doe doar?
Goa zitten in dat heuksken daor
Dan kunne wie es proaten.

8
Wie kwamn tesamen an de proat,
Ik kon proaten as 'nen advocoat
En kon miezulf niet begriepen.

9
De ooleleu die gungn naor ber*
Ik dacht: nou komt veur mie de pret.
Wie bleven met ons beien.

*

bed

10
De deern die paktn mie bie de knee
Ik dachtn: wat dut die deern gemeen,
Maar ik durfd' 'r niks van te zègen.

11
De deern die paktn mie in den hals.
Ik dachtn: wat dut die deern toch vals,
Ik durfd' er niks van te zègen.

12
De deern die paktn mie bie het oor.
Ik dachtn: as wor 'k ok honderd joar,
Ik goa nooit wer hen vriejen.

Dit lied werd gezongen door Johanna Naafs-Schutteman (1898-1978) te Ambt Delden.
Zij werd geboren in Hengelo. De meeste van haar liederen heeft ze in de familiekring
geleerd. Met haar eigen kinderen heeft ze thuis veel gezongen. Ook bekende
zangbundels werden daarbij voor de dag gehaald. Mevrouw Naafs stond bekend als
vooruitstrevend. Ze hield ervan om met jongere mensen om te gaan.

Data en plaatsen van opname
25 03 1950*

Witveen

27 12 1951*

Hengelo

28 12 1951*

Braamberg
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18 10 1952*

Middelburg

10 01 1953*

Bobeldijk

06 02 1954*

Assen

12 09 1954*

Ten Boer

28 10 1954*

Oost-Souburg

02 06 1957*

Zandeweer

00 00 1958

Middelburg

11 06 1960*

Eindhoven

11 10 1960

Blokker

24 04 1962*

Heerlen

07 01 1963

Ambt Delden

07 01 1963*

Ambt Delden

26 02 1963

Lochem

05 09 1963

Leeuwarden

07 03 1964*

Nieuwendam

12 09 1966

Den Hulst
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00 00 1959*

Emmen

06 06 1959*

Losser

00 10 1959

Oostvoorne

28 10 1959*

Vlissingen

21 11 1959*

Vlissingen

00 05 1960

Ambt Delden

00 05 1960

Oldenzaal

00 05 1960

Weesp

27 02 1967

Hoorn

30 01 1968

Heinkenszand

01 02 1968

Venray

01 04 1970

Rekem (B)

29 05 1970

Sint-Annen

14 08 1972

Windesheim

01 02 1974

Heusden

10 05 1980

Arcen

Vermeldingen/literatuur
Bartelink 66; Boekenoogen nr. 7769; Deelman 39; Groen nr. 5; van Hichtum nr. 305;
Kunst 1920, nr. 6; 1938, nr. 20; Veurman/Bax nr. 47.

Liedboekjes
Volksliederenbundel. Haarlem 1952, J.H. Gottmer, nr. 91.

Marie van Dijk en A.J. Dekker, Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering. Deel 3. Liederen over trouw en
ontrouw in de liefde, verleiding en verlating

Eindnoten:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

opname Will Scheepers
opname Will Scheepers
opname Will Scheepers
opname Will Scheepers
opname Will Scheepers
opname Will Scheepers
opname Will Scheepers
opname Will Scheepers
opname Will Scheepers
opname Will Scheepers
opname Will Scheepers
opname Will Scheepers
opname Will Scheepers
opname Will Scheepers
opname Will Scheepers
opname Will Scheepers
opname Will Scheepers
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6
Jupiter is verheven
Samenvatting
Een zich in haar eentje op het ijs - de bevroren Amstel - bevindende jongedame trekt
door haar fraaie manier van schaatsen niet alleen de aandacht van de omstanders
maar ook die van ‘vrouw Venus’, die haar liever in mannelijk gezelschap zou zien.
Haar zoon Cupido krijgt de opdracht zijn pijlen op het meisje te richten. Nauwelijks
heeft deze zijn werk gedaan of het meisje klampt, met een door Venus ingegeven
smoesje, de eerste de beste jongeman aan. Samen rijden ze terug. Omdat de stadspoort
al gesloten is gaan ze, op initiatief van het meisje dat weliswaar ouderloos maar niet
onbemiddeld blijkt te zijn, naar een herberg. De jongeman, bleu en bangelijk, voelt
zich allerminst op zijn gemak: het heerlijkste eten, de beste wijn, hij taalt er niet naar,
en in het fris opgemaakte bed waarin ze uiteindelijk belanden blijft hij de hele nacht
stokstijf naast het ontklede meisje liggen. Wanneer ze de volgende morgen weer
binnen de muren van de stad zijn nodigt het meisje hem uit met haar mee te gaan.
Ze blijkt in een prachtig huis vol bedienden te wonen. Ze toont hem de kamers, de
inhoud van de kasten, haar rijkdom en juwelen. Alles biedt ze hem aan mits hij met
haar trouwt. Hij wil alleen maar weg, naar zijn baas, naar zijn moeder.

Toelichting
Het Hardersstafje, gedrukt omstreeks 1720, is het oudste liedboekje waarin de tekst
van Jupiter is verheven is te vinden. Gedurende de gehele achttiende en negentiende
eeuw blijft het lied populair: met de wijsaanduiding Onlangs ging ik uit jagen met
mijn roer en hond wordt het telkens herdrukt, met name in bijna elke nieuwe editie
van de Nieuwe Overtoomsche Marktschipper of Durkerdammer Kramer. Het lied
zelf wordt als wijsaanduiding gebruikt voor Wat kan de Min al stigten in een treurig
hert (Den Hollandszen Praatvaars Nieuwjaars-gift, Amsterdam ca. 1740, p. 149) en
voor Apol die op zijn wagen weer de zonne wend (De nieuwe vermaaklyke
gaare-keuken, Amsterdam 1745, 2e stukje, p. 26 en De Nieuwe Vermakelyke Utrechtse
Minstroom, Amsterdam 1767, p. 3.
De melodie was oorspronkelijk een Courante, een snelle dans in 3/4 of 6/8
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maat, die omstreeks het midden van de zestiende eeuw vanuit Frankrijk is
uitgewaaierd over West-Europa en tot ongeveer halverwege de achttiende eeuw in
de mode is geweest.

HET
HARDERSSTAFJE,
Of het soet Geselschap van
HARDERS en HARDERINNEN,
Zingende
Allerhande Ernstige en Boertige Harders, Bluylofts, en Minne-zangen,
Oorlogs-deunen, Kusjes en Drink-Liederen; &c.
Op de Nieuste en meest bekende zang-wysen.
t' A M S T E R D A M ,
By ISAAK vander PUTTE, Boekverkooper op 't Water / in de Lootsman.
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Uitvoerig Verhaal van eene Ontmoeting, voorgevallen op de Buiten-Amstel, tusschen
eene Jufvrouw en een Jongman, die zijn Fortuin met de voet geschopt heeft.
Wijs: Onlangs ging ik uit jagen.
Jupiter is verheven, Op zijn troon met magt, En doet het aardrijk beven, Met zoo een
felle kracht: Door wind en vorst zijn heerschappij, Striemt hij de Amstelstroomen,
En het roemwaard Y.
Men hoort de Noordenwinden, Blazen onder een, Dus laat zich vinden, Ieder met
zijn tweën, Men treed de Amstelpoort eens uit, Ieder met zijn beminde, Of aanstaande
bruid.
Een jonge jufvrouw mede, Bind haar schaatsjes aan, Is heen geredén, Zoo ver als
zij kan, Zij reed zeer net en deftig voort, Tot wonder van de menschen, Langs de
Amstelpoort.
Terwijl zij reed alleenig; Heeft vrouw Venus gezeid: Zoon, ziet hoe menig. Haar
al heeft gevreid; Zij heeft nooit liefde of trouw geacht; Wilt haar van min doen blaken,
Deze aanstaande nacht.

Marie van Dijk en A.J. Dekker, Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering. Deel 3. Liederen over trouw en
ontrouw in de liefde, verleiding en verlating

Kupido heeft gekregen, Pijl en boog terstond, Daalt naar beneden, Op dezelfde
stond, En hij gehoorzaamde moeders zin, Dus wierp hij zijne pijlen, Haar ten boezem
in.
In al dat schigtig blaken, Al haar leden door, Komt haar genaken, Op het gladde
spoor, Een Ambachtsknecht, Zoo bot en lomp, Als of hij was gehouwen, Uit een
harden klomp.
Zij geeft hem deze reden: Jongman toeft toch wat, Opdat ik mede, Kome in de
stad, 'k Ben afgemat en kan niet voort, Kom laat 'k met u rijden, Tot aan de
Amstelpoort.
Jufvrouw, het kan niet wezen, Want de poortklok luidt, Ik ben vol vreezen, Dat
men de poort sluit; Indien ik dan niet binnen kwam, 'k Mogt voor mijn moeder
vreezen, Want zij sloeg mij lam.
Laat mij toch niet verlegen, Jongman! in deze last; Zij reed hem tegen, En zij houdt
hem vast, Zij avanceerden langzaam voort, Maar als zij in de vest kwamen, Grendelt
men de poort.
De valbrug opgeheven, En men de ketting sluit, De knecht vol beven, Borst in
tranen uit: Waarop de Jufvrouw hem sprak aan, Kom laat ons uit de koude, En om
een glaasje gaan.
Aan Paauwen tuin gekomen, Deze Jufvrouw fier, De knecht vol schroomen, Stond
te beven schier. De jufvrouw die wou vrolijk zijn, Begeerde een vrije kamer, En de
beste wijn.
Het delikaatste eten, Kwam daar op den disch, Zij is neergezeten, Eischte een
romer frisch, Gevuld met edele Rijnsche wijn, En bood hem eens
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te drinken, 't Zal uw gezondheid zijn.
Al wat jufvrouw noode, Weigerde hij daarbij, Toen zei zij, snoode: Het verwonderd
mij, Terwijl de koud' geeft appetijt, Ik bid u, proef dat boutje, Naar uw lust maar
snijd.
De lompert wou niet eten, Al wat de jufvrouw bood, Hij schijnt bezeten, Als een
bul die stoot, Dan kijkt hij naar de spijs en wijn, Dan telt hij al de steentjes, Die in
de schoorsteen zijn.
't Was half een geslagen, Toen kwam de Huiswaardin, Aan jufvrouw vragen, Of
het was met haar zin, Dat men een bed opmaken zou? Zij zei: gij moet ons dienen,
Wij zijn man en vrouw.
De slaapzaal ingekomen, Sprak hem de jufvrouw aan, Ik heb u genomen, Tot mijn
echte man, Omdat gij zult verkiezen mijn, Vermits nu ook mijn ouders, Overleden
zijn.
Mijn baas en moeder zouden, Mij wezen zeer straf, Mij het werk onthouden, En
ik van haar af. Woudt gij nog werken voor de kost, Jongman gij zult wezen, Als een
graaf gedost.
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Als jufvrouw haar ontkleden, Was deze bloed in nood, Vol angst en vreezen, Wierd
dan bleek, dan rood; Hij was gelijk als hout of steen, En liet de jufvrouw slapen, Den
ganschen nacht alleen.
Aurora zond haar luister, Waarop Phebus straalt, Daar zij in 't duister, Zoo mee
pronkt en praalt, Het daagde reeds aan 't Firmament, Toen zij de poort trad binnen,
Met deze lompen vent.
Zij ging hem nog weer nooden, Daar haar woning was, En zend een bode, Naar
zijn moeder ras. Zij bragt hem in een prachtig huis, Daar al de booijen treurden, Dat
zij niet was t' huis.
Als zij haar jufvrouw zagen, Was de blijdschap groot, Zij waren zeer verslagen,
Ja tot in der dood. Een schenkbord met een glaasje sek, Liet daar de jufvrouw komen,
Voor dezen mallen gek.
Zij liet haar kamers kijken, Netjes gestoffeerd, Hij stond gelijken, Of 't hem niet
deerd. Haar kasten zijn gevuld met goud, Zij sprak: het is u mede, Zoo gij mij maar
trouwt.
Die reden hem vervelen, Hij sprak weer van gaan; Zij toonde haar juweelen, En
sprak hem dus aan, En zei: dat kabinet is mijn, Met flonkerende steenen, Parels en
robijn.
Als hij nu zag de steenen, Die houten Sint Nicolaas, Begon hij zeer te weenen, En
zei: 'k moet naar mijn baas; Op 't laatst liet zij hem ook gaan. Verzocht hem om nog
eensjes, Weer te komen aan.
Nu is die bloed ontslagen, Door zijne buffeldom, Hij zag in vele dagen, Niet eens
naar haar om, Waardoor zij eene kneizing kreeg, En daardoor zoo haar zelve, Was
in de weeg.
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Lied
Jupiter is verheven
Opname 31 augustus 1956

1
Jupiter is verheven
Al op zijn troon met macht
En hij doet het aardrijk beven
Met een zo felle kracht:
Door wind, storm en heerschappij
Zo stremt hij Amstelstromen
Al aan het roemwaard Y

2
En de lomperd wou niet eten
Al wat de juffrouw bood,
En hij schijnt welhaast bezeten
Gelijk een bul die stoot.
Dan kijkt hij na die spijs en wijn
En dan telt hij al die steentjes
Die inner die schoorsteen zijn.

Gezongen door Trijntje Steur-Tuip (1900-1974) te Volendam waar zij werd geboren.
Ook haar ouders kwamen uit Volendam. Haar vader was visser. Als jong meisje
moest ze in Amsterdam in de huishouding werken totdat ze trouwde. Haar echtgenoot,
die in de fabriek werkte, overleed in 1939. Ze bleef met zeven kinderen achter.
Mevrouw Steur kende veel liederen die zij in haar jeugd heeft geleerd. Ze heeft
veel samen met haar broer Klaas Tuip gezongen. In deel II van Onder de
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groene linde is onder Bijlage 6 een gesprek opgenomen met de zoon van mevrouw
Steur, de heer C.N. Steur en zijn echtgenote.
Mevrouw Steur zong tijdens de opname de eerste en de veertiende strofe. Dezelfde
twee strofen zong tien jaar later ook haar broer Klaas.
Tussen het tijdstip van deze opname door Will Scheepers, en dat van de opname
bij Klaas Tuip, tien jaar later door Ate Doornbosch, maakte B.W.A. Veurman een
opname van het lied, door beiden tegelijk gezongen, die hij in 1968 zou publiceren.

Data en plaatsen van opname
31 08 1956*

Volendam

24 03 1966

Volendam

Vermeldingen/literatuur
Veurman nr. 37.

Liedboekjes
Het Hardersstafje [enz.]. Amsterdam z.j. [na 1717], Isaak van der Putte, p. 17-20.
De nieuwe Overtoomsche markt-schipper of durkerdammer kramer [enz.].
Deventer z.j. [ca. 1805], J.H. de Lange, p. 50.
Amsterdam 1821, B. Koene, p. 55.
Rotterdam z.j.8 [ca. 1831], T.C. Hoffers, p. 34.
Deventer z.j. [ca. 1860], P. de Lange, p. 50.
Amsterdam z.j. [ca. 1875], G. van der Linden, p. 56.
Amsterdam z.j. [ca. 1895], E.P.A. van de Geer Jr., p. 56.
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Eindnoten:
* Opname Will Scheepers
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7
Jan de Lummel die kreeg zin
Samenvatting
Een rijke maar overigens niet erg aantrekkelijke man op leeftijd zoekt een vrouw die
zijn echtgenote zou kunnen worden. Al zijn pogingen lopen op niets uit, totdat hij
eindelijk iemand treft die hem niet meteen afwijst. Deze vrouw is echter op zijn geld
uit. Op de dag waarop het huwelijk tussen de twee gesloten zal worden blijkt dat zij
er met zijn geld vandoor is gegaan.

Toelichting
Van de drie opnamen die er van dit lied zijn gemaakt is de meest volledige hier
gegeven.

Lied
Jan de Lummel die kreeg zin al in het vrouwelijk geslacht
Opname 9 december 1968
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1
Jan de Lummel die kreeg zin al in het vrouwelijk geslacht.
Hij was wel oud, maar hij had veel schijven*.
Hij peinsde* gestadig bij dagen en bij nacht,
Hij had een hekel om alleen te blijven.
Hij had er al gevraagd zo een menig tot zijn bruid,
Maar niemand kreeg behagen in die lelijke bult.

*

geld
elders: vrijde

*

2
Maar eindelijk veranderde de bochel zijne kans:
Hij raakte met een ouwe tante aan 't verkeren.
Presentjes en cadeautjes en zo meer verdiende zij,
Want waarachtig ze wist van wanten.
Zij liet zich haar zoenen op haar bavianensnoet
Dat kostte hem zijn duiten maar dat maakte hem alles goed.

3
Maar eindelijk toen sprak hij van trouwen te gaan.
Zij dacht: dat zou jij wel willen,
Want als ik was getrouwd en dan speel ge mij den baas
En dan zou ge mij wel kunnen villen.
Hij ging naar het stadhuis, maar wie schetst zijn verdriet:
Hij was alleen de bruidegom maar de bruid die kwam niet.

4
Hij liep al heen en weer, ze lachten 'm allen uit,
Hij dacht: Ze zal aanstonds wel komen.
Maar ach, hij had het mis, want zijn kostelijke bruid
Die had met geld en goed de vlucht genomen.
Dus luister oude luidjes naar mijn eenvoudig lied:
Als 't water boven peil staat trouwt dan maar niet.
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Dit lied werd door gezongen door Marinus Adrianus Bakker (1872-1972) te
Amsterdam. Hij werd geboren in Zierikzee. Zijn vader, eveneens uit Zierikzee
afkomstig, liep met de sleperskar. Zijn moeder, afkomstig uit Wissekerke, kwam uit
een hoefsmidgezin. De heer Bakker werkte op de gasfabriek.

Data en plaatsen van opname
00 10 1959

Oostvoorne

09 09 1967

Klazinaveen

09 12 1968

Amsterdam
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II
Misleiding en verleiding
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8
En daar zou eens een magetje vroeg opstaan
Samenvatting
Een meisje wil 's morgens vroeg bonen gaan plukken. Ze wordt door een knecht
weggejaagd. Dan verschijnt de eigenaar van het landgoed. Van hem mag ze plukken
zoveel als ze wil. Ze zegt aan drie bonen genoeg te hebben. Ze krijgt ze. Na negen
maanden zit ze met een kindje op schoot.

Toelichting
Es wollt ein Mägdlein früh aufstehn ofwel Die Brombeerpflückerin, een lied van
gelijke strekking, werd in de negentiende eeuw in ongeveer alle Duitse landen
opgetekend en is in het huidige Duitsland nog steeds bekend. En daar zou eens een
magetje vroeg opstaan is de enige ons bekende Nederlandse variant (de twee andere
opnamen die van dit lied werden gemaakt zijn Duitse versies), al geeft de tekst en
nog veel minder de melodie enige aanleiding te veronderstellen dat het lied vanuit
Duits gebied naar Nederland zou zijn gekomen (vgl. DVl 7, p. 103).
In de vroege jaren tachtig werd een uit het Duits vertaalde versie (Marietje),
gezongen door de groep Hydra op een in Duitsland voor het lied gebruikelijke
melodie, in Nederland een carnavalsschlager.
Terwijl de inhoud van de eerste twaalf strofen van de Nederlandse variant ongeveer
overeenkomt met die in de Duitse versies, wijken de laatste vier strofen af: waar in
de Duitse, na de situatieschets van een min of meer vertwijfeld meisje dat nu met
een kind zit, de moraal van het lied volgt, neemt de Nederlandse versie een
pragmatische wending: hoe pakken we dit aan, hoe lossen we dit op (str. 13 en 14),
gevolgd door een troostende garantie voor een niet al te sombere toekomst door een
niet nader aangeduide persoon (str. 15 en 16).
Hoewel het niet van invloed is op het verloop van de gebeurtenissen is er nog een
verschil dat moet worden genoemd: de boon, symbool voor ongeveer alles wat met
sexualiteit heeft te maken (Danckert 1261-70), komt niet voor in
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de Duitse varianten; daarin is alleen sprake van bramen (Brombeeren), die als sexuele
metaforen overigens niet voor bonen onder doen: de bes, waartoe de braam wordt
gerekend, zou in het algemeen al voor meisje of vrouw staan; de doorn, onderdeel
van de braamstruik, zou in de (Duitse) volkssymboliek tot de dag van vandaag een
fallische betekenis hebben en bramen plukken is in vele Duitse volksliederen de
standaardformule voor ‘Liebesumgang’ (e.e.a. volgens Danckert 1088-89; ook het
korfje, str. 6 r. 2, zou niet vrij van symboliek zijn (p. 565) en moeten worden opgevat
als metafoor voor baarmoeder).

Lied
A. En daar zou eens een magetje vroeg opstaan
Opname 22 mei 1964

1
En daar zou eens een magetje vroeg opstaan
En om boontjes zal zij gaan.

2
En meteen eens kwam daar eens een knecht aangaan,
't Was een zo'n kwaje knecht:

3
Mooi meisje gaan uit ter de boontjes,
Anders zal ik er dij uit slaan!

4
Ik staan er niet inder de boontjes,
En ik staan maar aan de kant.

5
En meteen es kwam daar es een heer aangaan,
't Was een zo goeie heer:
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6
Mooi meisje ga maar in de boontjes
En plukt uw korfke vol.

7
En een korfke vol en begeer ik niet,
Aan drie heb ik er genoeg.

8
En den heer en die spreidde zijn manteljas
Bij haar in 't groene gras,

9
En die gaf er dat skone kind boontjes
Waar zij om komen was.

10
En toen zij van die boontjes ga eten
Daar zij zo ziek van was,

11
En dat duurde pas negen maandjes,
Toen was dat boontje groot.

12
En nu zit er dat zuiveloos* meisje
Met haar klein kind op schoot.

13
En wat zal men zo'n kindje nu geven
Totdat zij worde groot?

14
En een kopke met zoete melke,
En een onsje wittebrood.

15
En is er dat geldsje dan weer verteerd,
Zo kom dan maar bij mij,

16
En dan heb ik nog zilver ja zilver
En nog rooie goud voor dij.
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Gezongen door Bontje Dalman-Douma (1894-1979) te Buitenpost. Zij werd geboren
in Kollumerzwaag. Haar ouders namen haar van jongs af aan mee om seizoenarbeid
te verrichten op de Groninger Klei. Mevrouw Dalman kende uitzonderlijk veel
liederen. Ze schreef er voor ons ruim tweehonderd op, wij legden er meer dan veertig
op de band vast. Ze had geen liedboekjes of liedschriften; ze kende alles uit het hoofd.
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In deel II van Onder de groene linde is in Bijlage 3 een uitvoerig gesprek met haar
opgenomen over haar jeugd en het zingen door haar ouders, thuis en tijdens het werk.

B. Es wollt' ein Mädchen früh aufsteh'n
Opname 12 februari 1970

1
Es wollt' ein Mädchen früh aufsteh'n
Dreiviertel Stund' vor Tag.
Sie wollte Brombeer'n pflücken
Hali, halo, ja pflücken
Bis daß der Tag anbrach.

2
Und als das Mädchen in den Wald 'nein kam
Begegnet ihr des Jägers Knecht:
Mädchen, schere dich aus dem Walde
Hali, halo, ja Walde
Hier hat mein Herr sein Recht.

3
Und als das Mädchen aus dem Wald 'rauskam
Begegnet ihr des Jägers Sohn:
Mädchen, willst du Brombeer'n pflücken?
Hali, halo, ja pflücken
Pflücke dir dein Körblein voll!

4
Ein Körblein voll, das brauch ich ja nicht,
Eine Hand voll ist genug.
Und er half ihr Brombeer'n pflücken
Hali, halo, ja pflücken
Bis daß der Tag anbrach.
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5
Und als dreiviertel Jahr um war'n
Die Brombeer'n wurden groß:
Da hat das schwarzbraune Mädchen
Hali, halo, ja Mädchen
Ein Kind auf ihrem Schoß.

6
Sie sah das Kind so traurig an:
Ach Gott, was ist denn das?
Sind das denn die Brombeeren
Hali, halo, Brombeeren
Die ich gegessen hab?

7
D'rum wer ein schönes junges Mädchen hat
Der schicke 's nicht in den Wald
Denn im Walde sind die Jäger
Hali, halo, die Jäger
Die verführ'n ein Mädchen gern.

Gezongen door Catherina Maria van der Meer-Kersting (1904-1989) te Laren. Ze
leerde dit lied in haar geboorteplaats Nieder-Elsungen (Duitsland).

Data en plaatsen van opname
13 12 1961

Buitenpost

22 05 1964

Buitenpost

24 11 1969

Utrecht

12 02 1970

Laren NH

Vermeldingen/literatuur
Danckert 565, 1088-89, 1261-70; DV1 7 (1982), nr. 147; Erk/Böhme I, nr. 121;
Zurmühlen nr. 85.
Over bonenliederen:
van Duyse II, nr. 302; Erk/Böhme III, nr. 1174-1176.
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Eindnoten:
* contractie zuiverlijk-zedeloos
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9
Daar kwam eens een meisje van Schevening aan
Samenvatting
Een meisje loopt met vis te venten. Ze wordt door een ‘heer’ overgehaald in zijn
woning te komen. Eenmaal binnen vergrijpt de man zich aan haar, hoe ze ook
protesteert, en stuurt haar weg met niet meer dan de prijs die ze voor haar vis had
gevraagd.

Toelichting
Dubbelzinnigheid in dit lied is troef, vandaar dat men zich kan afvragen of het meisje
echt zo naïef is dat ze gelooft dat de heer een ‘pieterman’, een vis, in huis heeft, of
dat ze van de dubbele betekenis van het woord op de hoogte is en zich willens en
wetens laat verleiden, hetgeen overigens niets afdoet aan de grofheid waarmee de
man haar vervolgens behandelt.
In een aan ons voorbeeld verwante versie uit Frans-Vlaanderen, opgetekend door E.
de Coussemaker, komt het meisje uit Duinkerken.
Een meisje die [dat] van Scheveningen kwam, sangejo!, in Nederland welbekend via
onderwijs en jeugdbeweging, is een gekuiste, geromantiseerde versie van het lied
op een nieuwe melodie. Van Duyse nam deze versie op met de toevoeging:
‘Door Juffr. Emerence De Tière gehoord te Basel (Oost-Vlaanderen) en door haar
broeder, Nestor De Tière, en Jan Blockx, bewerkt in het lyrisch zangspel: De bruid
der zee, Antw. 1901, derde bedrijf, vierde toneel.’

Lied
Daar kwam eens een meisje van Schevening aan
‘De derde en vierde regel van iedere strofe worden telkens herhaald.
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Opname 5 april 1959

1
Daar kwam eens een meisje van Schevening aan
Ze had er een mandje met visjes belaân.
Ze riep er gewis: Wie koopt er mijn vis?
Ik heb haring en rog die nog levendig is!

2
Een knaapje die buiten het venstertje lag
Die knikte het aardige kind goedendag.
Hij riep er met zwier: Zeg zus, kom 's hier,
Verkoop mij 'n scholletje drie of vier.

3
Wie zegt jou te knikken, wie maakt jou zo groen?
Wat Haagse sinjeur, wat wil je me doen?
Je draait mij geen loer, jou olijke boer!
Wil jij niet verkopen, loop dan naar je moer!

4
En ik wil wel verkopen, maar je vraagt mij 'ne schol,
Daar heb ik signeurtje geen mandje van vol.
Ja, haring1) en rog, die heb ik genogt
Want geloof me, signeurtje, ik heb niets verkocht.

5
Maar halen*, welaan, daar heb je niets an.
Heb je dan bijgeval nog een pieter de man*2)?
Ja, ik heb er nog twee. - En de mijne is drie!
Ik geloof niet signeurtje voordat ik het zie.

*

haring
pieterman

*
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6
Kom dan maar naar binnen dan maak ik je los.
Wat heeft u dat zootje aan strand wel gekost?
Een daalder signeur, dat geef* ik er veur,
Geef mij dan twee gulden, dan heb je 't niet duur.

*

gaf

7
De knaap die niet bleu was die trok er van leer.
De meid werd verlegen: Foei schaam je, meneer!
Als gij het niet laat dan ben ik in staat
Te roepen, jandorie, de mensen van straat.

83)
Zwijg stil, jou karonje*, ik heb haast gedaan,
Hier heb je twee gulden, dan kun je weer gaan.
Als Jacob wat zeit, mijn aardige meid,
Dan moet je maar zeggen: Mijn vis ben ik kwijt.

*

kreng

9
Olijke Scheveningse die haar vis verkoopt,
Ik raad u dat je niet met geen pietermans loopt
Van vrijer of mans, dan heb je geen kans
Om te proeven van levende pieterdemans.

Dit lied werd gezongen door Neeltje Pietertje Warbout-de Vries (1891-1978) te
Rockanje. Mevrouw Warbout kende heel veel liederen, waarvan ze de meeste van
haar vader leerde. Voor ons archief zijn er een dertigtal van opgenomen. Haar dochter
Neeltje Johanna Elisabeth Rapati-Warbout, bij wie ze de laatste acht jaar van haar
leven bij in huis is geweest, vertelde ons dat haar moeder haar hele leven heeft
gezongen. Ze kende veel liederen uit de overlevering, ze zong schoolliedjes en later
nam ze steeds meer repertoire over van hetgeen ze op de radio hoorde. Ze zong tijdens
alle soorten werkzaamheden in en om het huis. Mevrouw Warbout voerde met haar
man een klein tuindersbedrijf.
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Data en plaatsen van opname
05 04 1959

Rockanje

17 10 1981

Netterden

Vermeldingen/literatuur
Bakker nr. 75; van Duyse I, nr. 230; Coussemaker nr. 75; Kalff 744.

Liedboekjes
De Vermakelyke Rarekiekkas-Kyker. Amsterdam z.j. [ca. 1820], B.Koene, p.50.
Verzameling van 46 differente Gezelschaps-liederen uit de oude doos.
Amsterdam 1838, H. Moolenijzer, p. 89.
De Spoorwagen, vol met zedelijke Liederen. Amsterdam z.j.6 [ca. 1860], F.G.L.
Nolet, p. 29.
De Nieuwe Overtoomsche Marktschipper. Haarlem z.j. [na 1871], J.P. Nobels,
p. 53.

Sangejo-versie:
Kinderzang en Kinderspel. Haarlem 1947-19587, De Toorts, II p. 86.
Nederlands volkslied. Haarlem 1941-197719, De Toorts.
Padvinders Liederenbundel. Haarlem z.j., De Toorts, p. 84.
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Eindnoten:
1) in oudere versies: hanen; vandaar, eveneeens in oudere versies, str. 5 r. l: Maar altemaal hanen,
daar heb ik niet an: alweer hanen (=haanvissen), daar heb ik geen zin in.
2) vgl. haan en pieterman; een pieterman is een (zee)vis met stekels, een stekevis, vandaar ook
de benaming voor het mannelijk lid (WNT).
3) De Nieuwe Overtoomsche Marktschipper, Haarlem z.j., heeft op deze plaats nog een extra
strofe:
Maar of sinjeur gek was, hij achtte het niet,
Hoe meer dat hij kust en meerder zij riep:
Jandome schei uit! Betaal me geen duit!
Laat me voor den satan de kamer maar uit!
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10
Daar was laatst een boerinnetje
Samenvatting
Een boerenmeisje, op weg naar de markt om gevogelte te verkopen, wordt door een
heer in zijn woning genodigd, dronken gevoerd en verleid tot intimiteiten waarop
zij niet was bedacht.

Toelichting
De thematiek in Daar was laatst een boerinnetje verschilt niet veel van die in het
Meisje van Schevening. Soms komen de teksten bijna letterlijk overeen:
Een knaapje die buiten het venstertje lag
Die knikte het aardige kind goedendag
[meisje van Schevening str. 2]
Een heer die door zijn venstertje lag
Wenscht die boerinne den goeden dag
[boerinnetje str. 1 r. 3-4, Blyau p. 357]

De elf van dit lied gemaakte opnamen konden worden onderscheiden in twee
variantgroepen, A en B. De tekst van groep A is gedetailleerder, B is korter maar
toch duidelijk verwant aan A. Ook de melodieën van beide groepen zijn aan elkaar
verwant.
In de meeste B-opnamen zit er in plaats van een heer(tje) een muzikant voor het
venster die als zodanig geen andere functie heeft dan de schande voor het meisje te
verergeren (voorbeeld B, strofe 5, regels 3 en 4):
O wat een schand! O wat een schand!
Een boerenmeid al met een muzikant!
De pointe, het misverstand waar alles om draait, in groep A nog gedeeltelijk aanwezig,
is in groep B, waarvan de tekst toch al is ingekort, helemaal verdwenen.
Volledigheidshalve laten wij daarom aan de liedvoorbeelden een oudere versie
voorafgaan, overgenomen uit De vrolyke zee-man (Amsterdam
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1802, S. en W. Koene). Het misverstand berust op de vraag (strophe 4 regel 3)
‘Waarvoor laat je u vog'len?’, door de heer bedoeld als: hoeveel kost het om met u
te vrijen, door het meisje opgevat als: voor hoeveel geld laat je je vogels (bij mij
achter).

Een Nieuw Lied. Of de verliefde Vinkevanger.
Op een aangenaame Wys.
1
Vriende luister na mijn reden
Ik zal zingen en aardig lied
Ik zal uw wat nieuws ontleden
Wat t'Amsterdam is geschied
Hoe een Jonker steld zyn zin
Op een overschoon Godin.

2
Deze Jonker lag in 't Venster
Uit te Kyken: en hy zag
Een Boerin: die daar voorby kwam
Ja voorby kwam op dien dag
Die met Vogels was belaan
Die zy zou verkopen gaan.

3
De Heer sprak tegen 't boere meisje
Waar gaa jy zo haastig heen
De boerin zei na de markt voor een rysje
Ik koom met vinken van Amstelveen
De heer zag het Meisje aan
Zulke staan my heel wel aan.

4
Schoone Vog'len; zy ze Vog'len
Schoonder Vog'len heb ik nouw
De heer sprak waar voor laatje u Vog'len
't Meisje sprak ter goede trouw
Voor negen stuivers myn Heer
Zomtyds kryg ik nog veel meer.

5
Negen stuivers zal je geeven
Tree maar binnen ontfangt u geld
Ik heb nooit mooyer klugt bedreeven
Sprak de Jonker als en held
Met zo sprak hy 't Meisje ras
En stak 't geldje in haar tas.
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6
En hy gaf haar wyn met zuiker
Ach! ach, zeidze: zulke drank
O die smaakt my als de duiker
Ach hoe lekker smaakt my dat
Doe hy zag dat zy het mogt
Heeft hy haar nog eens toegebrogt.

7
Hy greep 't Meisje by haar armen
En hy wierp haar op 't Bed
't Meisje dat begon te karmen
En zy zei, wel wat is dat
Vroeg ik 't uw van te voren niet
Waar voor gy u vog'len lied.

8
Neen zy zei 'k meende myn Vinken
De Jonker zei ik meende jou
Daarom gaf ik u wyn te drinken
Om dat ik u eerst zoenen wou
Met zo zweeg het Boerrinnetje stil
En de Jonker dee zyn wil.
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9
En de Jonker was vol vreugde
By het vangen van een Vink
En zyn hert dat hem verheugde
Door het van ten vooren drink
Brandewyn met Zuiker zoet
Deed hem en 't Boerinnetje goed.

10
Oorlof schoone Boerrinnen
Die met Vogels gaat te mark
Treed dog in geen Herberg binnen
Gaat maar regt uit na de mark
Maar weest getrouw die u bemind
Op dat gy wederliefde vind.

Lied
A. Daar was laatst een boerinnetje
De laatste twee regels van iedere strofe worden telkens herhaald.

Opname 30 mei 1970

1
Daar was laatst een boerinnetje
Die met vooglen was belaân.
Een jong heertje keek uit het venster
En vroeg wat zij daar in het mandje had.
Ja mooie vooglen, sprak zij, mijnheer,
Voor negen stuivers deze keer.
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2
'k Zal u negen stuivers geven,
Treed maar binnen mijn lieve meid.
Toen is het meisje naar binnen getreden
Alwaar haar geldje werd voorgeteld.
Ja, vier en vijf, 't is net van pas
Zie je, boerin, steek maar in je tas.

3
Daarna gaf hij haar wijn met suiker
Ja wijn met suiker gaf hij haar,
En daarbij een mooie ruiker
Een mooie ruiker gaf hij haar.
En toen hij zag dat zij het mag
Heeft hij haar op een stoel gebracht.

4
Hij heeft haar bij haar hand genomen
En bracht haar naar een ledikant.
Het lieve meisje begon te schromen
En zei: Mijnheer, is dat geen schand?
En vroeg ik jou dan tevoren niet
Voor hoeveel geld je je vogel liet?

5
Ik meen je vogel niet, ik meen je vinkje niet,
Ik meende je vogel niet, ik meende jou.
En daarom gaf ik je wijn met suiker
Ja, wijn met suiker gaf ik jou.
En daarna zweeg het boerinnetje stil
En 't jonge heertje kreeg zijn wil.

6
Dus lieve meisjes en boerinnetjes
Die met vooglen zijn belaân
Treedt nooit een huis of herberg binnen
Want berouw komt steeds te laat.
En als je daar dan niet goed op let
Dan vangen de heertjes je in het net.

Gezongen door Mettine Pieterine Valk-Stel (1890-1980) te Groningen. Zij werd
geboren in Hoorn (Gr.). Haar moeder zong tijdens het huishoudelijk werk. Dat hoorde
er bij. Ze deed het niet voor de kinderen.
Mevrouw Valk kent een twintigtal liederen van haar moeder.
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B. Een muzikant zat voor het venster
De laatste twee regels van iedere strofe worden telkens herhaald. Alleen de eerste
strofe telt zes tekstregels, waarvan de derde en de vierde worden gezongen op de
melodie van de eerste en de tweede.

Opname 16 augustus 1965

1
Een muzikant zat voor het venster
Voor het venster al op een dag,
En het meisje dat daar voorbij kwam
Dat daar voorbij kwam al op een dag,
Zij was met vogelen belaân
Om met die vogels naar de markt toe gaan.

2
Zeg jongejuffrouw, wat kost zo'n vogel,
Wat kost zo'n vogel, als ik vragen mag?
Ja, zeven stuivers voor u, mijnheer,
Als ik naar de markt toe ga krijg ik veel meer.

3
Ik zal u negen stuivers geven,
Negen stuivers ja, volg me maar.
Ja, zes en drie, komt net van pas...
En de boeremeid die stak z'al in haar tas.
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4
Toen schonk hij brandewijn met suiker,
Wijn met suiker, dat ze drinken mag.
Maar toen hij 't zag, dat zij het mag
Heeft hij het glaasje nog eens vol gebracht.

5
En zachtjes zonk zij al in zijn armen,
In zijn armen, van pijn en smart...
O wat een schand! O wat een schand!
Een boeremeid al met een muzikant!

Gezongen door Jan Kostwinder te Froombosch, bij Slochteren. Hij werd geboren in
1932 te Muntendam. Op zijn twaalfde jaar moest hij gaan werken. In die tijd kwam
het in Muntendam veel voor dat men probeerde een kleine nering op te bouwen - de
een liep met bokking, de ander trok met kar en hond er op uit om witkalk aan de man
te brengen - aangevuld met het verrichten van seizoenarbeid. De heer Kostwinder
leerde zijn liederen tijdens seizoenarbeid bij een boomkweker. In de late zomertijd
kwamen daar zo'n tachtig mannen en vrouwen om onkruid te wieden uit de jonge
rozenaanplant. De ouderen die daar bij waren, kenden veel liederen. Tijdens het
wieden hoorde hij ze de hele dag. Het contact met die mensen werd nog wat directer
als hij ze ontmoette bij de waterpomp van zijn ouderlijk huis dat vlak achter het
bedrijf van de kweker was gelegen. Velen kwamen daar voor een koele dronk. Deze
mensen, met wie hij tot zijn zestiende jaar enkele maanden per jaar optrok, hebben
bij hem ook de belangstelling voor oude liederen opgewekt. Hij heeft ze later nog
aan zijn vrouw geleerd. Toen hij zestien jaar werd, is hij enkele jaren gaan varen;
thans werkt hij bij Rijkswaterstaat in de Noordoostpolder.

B′. Vrouw, wat vraagt gij voor die voornen?
Opname 3 april 1968

Marie van Dijk en A.J. Dekker, Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering. Deel 3. Liederen over trouw en
ontrouw in de liefde, verleiding en verlating

104

1
Vrouw, wat vraagt gij voor die voornen?
Vrouw, wat vraagt gij voor dat zooitje vis?
Ja, zeven stuivers, sprak zij, meneer
En op de markt betaal je de helleft meer.

2
Ik zal u zeven stuivers geven,
Kom maar binnen en ontvang uw geld.
Het meisje vroeg en 't deed haar zin,
Het jongeheertje deed zijn eigen zin.

3
Het was brandewijn met suiker
Die hij haar, o ja, te drinken gaf.
Het boerenmeisje dat was al stil,
Het jongeheertje deed zijn eigen wil.

4
En wat zal nu mijnen moeder zeggen
Dat ik nu geen reine maagd meer ben?
Ja, gij zult wezen een reine maagd,
Gelijk een koetje dat zijn kalfje draagt.

Gezongen door Henderika Komduur-Norder (1902-1981) te Stadskanaal. Zij werd
geboren in Nieuw-Buinen, gemeente Borger. Van 1915 tot 1917 woonde zij met haar
ouders in Schiedam. Ze werkte daar op een capsulefabriek, waar ze het bovenstaande
lied leerde van andere meisjes. Later werkte zij op de glasfabriek in Nieuw-Buinen,
waar ook haar vader werkte. Het was daar hard werken tegen stukloon en weinig
verdienen.
Na haar huwelijk woonde ze in Stadskanaal, waar ze ook wel op het land werkte.
Onder het huishoudelijk werk zong ze veel. Volgens haar dochter, mevrouw J.
Geus-Komduur, waren dat geen vrolijke liedjes. Toch was ze dan zelf juist vrolijk.
Als ze niet vrolijk was, zong ze niet. Tot haar repertoire behoorden ook schoolliedjes
en bekende strijdliederen. De liederen die ze kende leerde ze voornamelijk van haar
vader en moeder en van de wederzijdse grootouders.

Data en plaatsen van opname
A
05 07 1963

Coevorden

03 06 1965

Groningen

16 08 1965

Ter Apel
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05 03 1966

Amsterdam

13 03 1967

Hardenberg

30 05 1970

Groningen

10 10 1970

Eindhoven

B
16 08 1965

Froombos

27 10 1965

Peize

03 03 1968

Stadskanaal

16 05 1968

Maastricht

30 05 1968

Leeuwarden

12 12 1969

Nijmegen

12 02 1970

Nijmegen

22 03 1976

Lanaken
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Vermeldingen/literatuur
Blyau/Tasseel nr. 149.

Liedboekjes
De vrolyke zee-man. Amsterdam 1802, S. en W. Koene, p. 36.
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11
Er was een meisje vroeg opgestaan
Samenvatting
Een jongen vraagt zijn geliefde de nacht bij haar te mogen doorbrengen. Het meisje
stemt toe, mits hij belooft met haar te zullen trouwen [mits hij haar, als bewijs voor
zijn trouw, zijn ring geeft]. Een molenaarsknecht die het gesprek heeft afgeluisterd
meldt zich als het donker is bij het meisje, dat hem niets vermoedend binnenlaat. De
echte geliefde, die na enige tijd verschijnt om zijn afspraak na te komen, wordt
weggestuurd [waarschuwt, wanneer hij niet wordt binnengelaten, dat haar liefde nog
wel zal bekoelen]. Pas wanneer de dag is aangebroken ziet het meisje tot haar schrik
dat ze zich heeft vergist. De molenaar troost haar met de garantie dat er voor
molenaarskinderen in het algemeen genoeg te eten is en vraagt haar ten huwelijk.

Toelichting
Onder de titel Een nyeu liedeken, en beginnend met een strofe die in geen van onze
opnamen nog voorkomt, werd dit lied gedrukt in het Antwerps Liedboek (1544) en,
naar alle waarschijnlijkheid, ook op de verdwenen bladzijde 79 van het Amsterdams
Liedboek (1589). Het bestaan van een (tot nu toe niet achterhaalde) melodie en een
zekere mate van bekendheid van het lied kan worden opgemaakt uit de wijsaanduiding
Het was een Meysken vroech opghestaen bij nr. 226 in Veelderhande Liedekens
(1569) en uit de wijsaanduiding Het was een Meysje vroegh opghestaen bij nr. 24
in de Stichtelijcke gesangen van Corn. Maertsz. (1661).
Afgezien van de (her)uitgave in 1855 van het Antwerps Liedboek door Heinrich
Hoffmann, blijft het na 1661 rond Het was een Meysken vroech opghestaen zo'n
driehonderd jaar stil.
Pol Heyns tekende het, inclusief de eerste strofe, in 1937 op bij een destijds
70-jarige boer in Herentals dat ten Oosten van Antwerpen ligt. De tekst en de melodie
van de door Heyns opgetekende versie komen in grote lijnen overeen met onze
opnamen die in dezelfde tijd, omstreeks de jaren dertig, tot het zangrepertoire van
onze (voornamelijk Groningse) informanten behoorden. Van de betreffende boer,
die veel liedjes kende, nam Heyns in zijn Volksliederen in totaal zeven, meest oudere
liederen op, die ook wel op achttiende- en negen-
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tiende-eeuwse liedblaadjes en in dito blauwboekjes te vinden zijn. Wellicht hebben
deze ook als doorgeefluik gefungeerd voor Het was een Meysken vroech opghestaen,
uiteraard alleen voor de tekst; muziek werd er niet bij geleverd, alleen aangeduid,
en afgezien daarvan lijkt de (kem)melodie van de huidige varianten van veel jongere
datum. Frappant blijft de overeenkomst tussen de (onderling alle van elkaar
verschillende) twintigste-eeuwse versies en de zestiende-eeuwse versie, soms letterlijk,
soms verscholen achter woord- of taalgebruik dat op klankassociatie of -nabootsing
is gebaseerd.
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De transcriptie van dit lied (naar Joldersma 1983, nr. 62) luidt als volgt:

Een nyeu liedeken
[1]
HEt was een meysken vroech opghestaen
des morgens door den dou ghegaen
Om haer schoon lief te spreken

[2]
Met dien quam daer haer soete lief
Ic hebbe v van also goeder herten lief
Ia mocht ic bi v slapen

[3]
Dat meysken sprac met moede vry.
Men vinter knapen meer dan ghi,
Gheef mi v trouwe te pande
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[4*]
Hi trock een vingerlinck van zijn hant.
Hout daer schoon lief gheeft mi v hant
Mijn trouwe gheue ic v te pande

[5]
Si stack den vingherlinc aen haer hant
Si seyde lief reyst wten lande
Mer coemt noch tauont slapen.

[6]
Ende dat verhoorde eens molenaer knecht
Hi nam die woordekens al op zijn recht
Die woorden wil ic verbeyden.

[7]
Hi tooch aen een harnas blanck
Hi clopte so lijselijck aen den rinck
Hi worde daer in gelaten.

[8]
Tsnachts ontrent der middernacht
Doen dat minnespel op zijn beste was
Haer lief quam cloppen al voor die dore.

[9]
Hi clopte so lijselic aen den rinck
Staet op schoon lief ende laet mi in
Mijn trouwe hebt ghi te pande.

[10]
Ic en stae niet op ic en laet niet in
Ic ligghe hier bi die alder liefste mijn
Gaet riden uwer straten.

[11]
Tsmorgens vroech alst was schoon dach
En si den molenaer wel besach
Si en was gheen maecht ghebleuen.

[12]
Dat meysken maecte so grooten misbaer
Si wranck haer handen si tooch haer hayr
Heere god wien hebbe ic in ghelaten.
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[13]
En weent niet meer mijn soete lief
daer en weten gheen knapen meer af
Dan ghi ende ick alleyne.
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[14]
Tsmorghens als die sonne op ghinc
Haer lief quam om sinen rinck
Die liefde was hem vergangen.

[15]
Gheeft mi minen rinc met haesten snel
Ic sie aen v bruyn oochskens wel
Ghi en zijt gheen maecht ghebleuen.

[16]
Ghi ionghe meyskens doch voor v siet
En gheloof die ionghe molenaers niet
Si souden v haest bedrieghen.
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Lied
De tussen haakjes geplaatste strofenummers corresponderen met de min of meer
overeenkomende strofen uit het Antwerps Liedboek.

A. Goedendag, goedenmorgen, mijn allerliefste lief
Opname 31 oktober 1966

1[2]
Goedendag, goedenmorgen, mijn allerliefste lief,
Kroon van mijn harte ik heb je ja zo lief,
Mag ik er eens bij je slapen?

2[3]
Bij mij te slapen, dat is voor u geen eer,
O jongen, maar die praatjes die achten mij niet meer,
Kom, zullen wij maar gaan trouwen?

3[5]
Kom vanavond, als het donker, duister is,
Als er geen mens op straat meer is,
Dan zal ik u laten binnen.

4[6]
En dat hoorde zowaar een molenaarszoon,
Hij had de woorden van achteren ofschoon1.
Hij hoorde zo vreselijk praten.2.

5[8]
En 's avonds toen het donker, duister was,
Toen er geen mens op straat meer was,
Toen kwam daar die loze maler.

6[9]
Sta eens op, sta eens op, mijn allerliefste lief,
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Kom laat mij eens bij je binnen.
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7
Het meisje heeft de deur toen al open gedaan,
Zij heeft er die molenaar naar binnen laten gaan
En heeft in zijn armen geslapen.

8[8]
't Was nacht, 't was nacht, 't was midden in de nacht
Dat er het meisje in zijn armen lag,
Toen kwam daar haar teerbeminde.

9[9]
Sta eens op, sta eens op, mijn allerliefste lief,
Kroon van mijn harte, ik heb je ja zo lief,
Kom, laat mij eens bij je binnen.

10[10]
Ik sta voor u niet op, gij komt bij mij niet in
Want mijn allerliefste, die ik zo teer bemin
Die ligt hier in mijn armen.

11[11]
Maar 't werd dag, 't werd dag, 't werd helderlichte dag
Dat dat mooi meisje haar beminde eens goed zag,
Toen was dat die loze maler.

12[12]
En ik meen dat ik gelaten3. had mijn zoetelief
En nu is er die lelijke gemene korendief,
Die heeft mij mijn eer ontstolen.

13[13]
Zeg zusje, lieve meisje, zeg, heb maar geen nood,
Er sterven geen molenaarskinderen zonder brood
Ik geef je mijn hand tot trouwen.

De zangeres van dit lied is Jantje Bakker-Groelfsema (1893-1981) te Oudeschip. Zij
werd geboren in Roodeschool. Ook haar beide ouders kwamen uit Roodeschool.
Haar vader was landarbeider. Mevrouw Bakker leerde alle liederen van haar moeder,
die ze meest op papier had. Als meisje werkte ze zelf ook met koppels op het land.
Daar werd bij gezongen. Later was ze in Koningsoord in betrekking op een boerderij.
's Avonds zittend op de regenbak zong ze, ‘en dan konden ze het in heel Koningsoord
horen. Iedereen zei dat ik mooi zong’, aldus een van haar uitspraken.
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B. Daar onder de groene dalen
De eerste regel van iedere strofe wordt telkens herhaald.

Opname 4 maart 1968

1[2]
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.

2[3]
Bij mij al om te slapen en dat is voor u geen eer
Ja, zulke loze vrijers die zijn er ook wel meer
Maar kom geef mij uw trouwring te pande.

3[6]
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.

4[9]
Stoa moar op mien allerlaifste, stoa moar op en loat mie d'rin.
Doe huifst toch nait te vroagen van wel of dat ik bin
Want doe bist er mien allerlaifste.

5[8]
'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.

6[9]
Stoa moar op, mien allerlaifste, stoa moar op en loat mie d'rin.
Doe huifst toch nait te vroagen van wel of dat ik bin,
Want doe hest er mien trouwering te pande.
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7[10]
Ga weg, ga weg, gij onnozel dier!
Die ik zo teer beminde en die heb ik ook wel hier
En hij leit er wel in mien armen.

8
Heb jij hem in dien armen? En den hol doe 'om moar vast.
Dan hol doe 'om moar vast en dan dek doe 'om moar tou,
Den zal hai die de laifde wel verkoulen.

De zangeres van dit lied Janna Weitering-Bos (1883-1976) te Groningen werd geboren
in Noordbroek waar ook haar ouders vandaan kwamen. Ze leerde in haar jeugd de
liederen thuis en van kennissen. Die liederen waren daar toen algemeen bekend. Nu
behoren ze tot de grote zeldzaamheden in onze collectie. In Bijlage 6 is een uitvoerig
gesprek opgenomen met mevrouw T. Schut-Weitering, dochter van mevrouw
Weitering-Bos, over haar moeder en over haar eigen jeugd.

Data en plaatsen van opname
A
31 10 1966

Koningsoord

31 10 1966

Zijldijk

20 02 1967

Emmer Erfscheidenveen

21 05 1970

Usquert

B
04 03 1968

Groningen

Vermeldingen/literatuur
Heyns nr. 14; Hoffmann 1856, nr. 55; Kalff 345, 411-412.

Liedboekjes
Een Schoon Liedekens-boeck [het Antwerps Liedboek].

Marie van Dijk en A.J. Dekker, Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering. Deel 3. Liederen over trouw en
ontrouw in de liefde, verleiding en verlating

Antwerpen 1544, Jan Roulans, p. 36v-37r [nr. 62; ed.Hoffmann 1855, ed. Hellinga
1941, ed. Joldersma 1983].
Aemstelredams Amoreus Lietboeck [het Amsterdams Liedboek].
Amsterdam 1589, Harmen Jansz. Muller. Volgens de inhoudsopgave in he enig
bekende exemplaar (bibl. van de Poolse Akademie van Wetenschappen, Danzig,
nr. Dg 432; fotokopie in PJMI) op p. 79. Het blad (vel E, p 65-80) waarop het
lied heeft gestaan is eruit gescheurd.
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Eindnoten:
* niet in de liedvoorbeelden, wel in twee andere opnamen:

[3]
En wat schoof hij al van zijn vinger af?
Een vergulde ring schoof hij van zijn vinger af,
Die gaf hij haar tot trouwen.
(Zijldijk 1966)

[3]
En wat schonk hij die ring, die vergulde gouden ring
Die hij aan zijn zoetelieffie schenkt,
En die schonk hij haar tot trouwen.
(Emmer Erfscheidenveen 1967)
1. stoplap en rijmwoord op -zoon
2. Heyns: Wat deze twee lievekes spraken
3. ingelaten, binnengelaten
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12
Ik lag op een stoep te slapen
Samenvatting
Een meisje legt haar geliefde uit hoe hij de komende nacht haar slaapkamer kan
bereiken zonder dat haar ouders er iets van zullen merken. Een matroos die zijn
dronkemansroes ligt uit te slapen hoort het gesprek aan. 's Nachts, vóórdat de echte
geliefde verschijnt, betreedt hij de woning van het meisje en vindt volgens de gegeven
richtlijnen de weg naar haar bedstee. Pas de volgende ochtend ziet het meisje hoe de
vork in de steel zit. Ze roept haar ouders te hulp. Wanneer haar vader verneemt dat
ze het hare heeft bijgedragen tot de situatie waarin ze is beland vindt hij dat ze ook
maar met de matroos moet trouwen.

Toelichting
Van dit lied, waarin het motief hetzelfde is als in het voorafgaande Er was een meisje
vroeg opgestaan, bezitten wij slechts een fragmentarische opname die echter, met
de toelichting van zanger-zegsman Tijs Pals, toch de essentie van het verhaal
weergeeft. Ter vergelijking en tevens ter aanvulling diene een
vroeg-negentiende-eeuwse versie, aangetroffen in Het Haagsche Bosch, zonder
jaartal maar vóór 1820 gedrukt in Rotterdam door of bij Johannes Scheffers.

Lied
Ik lag op een stoep te slapen
De tussen haken geplaatste cijfers verwijzen naar de strofen in de Haagsche
Bosch-versie waarmee de betreffende regels overeenkomen.
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Opname 14 april 1966

1
Ik lag op een stoep te slapen,+
Daar hoorde ik twee liefjes praten:+
Je neemt het touwtje in de hand,+
Dat brengt jou naar 't ledikant.+

+

[3]
[3]
+
[9]
+
[9]
+

2
Twalef had de klok geslagen.+
Ik dacht nu zal 'k het maar eens wagen,
Nam het lijntje in de hand+
Dat bracht mij aan het ledikant.+

+

[7]

+

[9; 16]
[9; 16]

+

3
Vader! moeder! - angstig schreien -+
Ene dief komt mij bevrijen!+
Vader en moeder maak wat voort,+
Eer dat ik hier wordt vermoord!+

+

[14]
[14]
+
[14]
+
[14]
+

[gesprek:]
Tijs Pals: Dan horen hier twee regels boven, dat is de ontknoping, wat persoon as
hij is, maar ik kan ze niet vinden...
‘Vermits zijn maat 't bewijzen kan’, dat zegt die vader hè, ‘dat hij is een eerlijk
man’. Dan ken hij met zijn dochter huwen.
Ate Doornbosch: Hij is dus stiekem naar boven gegaan, hij was niet die vrijer?
Tijs Pals: Nee, hij lag op de stoep te slapen. Toen stond dat meissie bij de deur,
met haar verloofde, en die hadden een afspraak, dat hij zou dan om twaalf uur
kommen. En zij zou een touwtje vanaf haar ledikant naar de voordeur spannen. Dan
greep hij dat touwtje in de hand, en zo kwam hij bij haar. Maar het was de verkeerde
die kwam hè, snapt u 't? Want hij lag op de stoep te slapen, en hij hoorde dat, en
vandaar ook:
‘Twaalf had de klok geslagen, ik dacht nu zal ik 't maar eens wagen’; hij
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moest niet langer wachten, want dan kwam die andere.
Ate Doornbosch: En dat laatste couplet, kent u dat?
Tijs Pals: Ja. ‘Vermits hij maar bewijzen kan, dat hij is een eerlijk man’ [vgl. str.
18 r. 3-4], en daar antwoordt hij op. Hij was bepaald wel een eerlijk persoon; zij
namen dat aan.

4
Toen ging men kleren voor hem maken,
En ook al voor de bruiloftszaken,
En men wierp zijn bepikte kleer,+
Spoedig in de haven neer.

+

[str. 7, r. 2]

En dan was 't uit; kwam er bruiloft hè.
Dit lied werd gezongen en toegelicht door Tijs Pals (1882-1973) te Landerum
(Terschelling). Hij was timmerman en aannemer. Hij hield erg van zingen; meestal
deed hij dat tijdens zijn werk in de schuur. Hij speelde ook harmonika op gezellige
avonden en voor pensiongasten. Zijn belangstelling voor het zingen bracht hem in
contact met Jaap Kunst, die in de eerste jaren van deze eeuw liedonderzoek op
Terschelling deed. Zoals dat in die tijd vaak voorkwam: hij kende alle liederen uit
zijn hoofd. Zijn dochter mevrouw N. Bonne-Pals vertelde over buurt-avonden waar
gezongen werd als men bij elkaar was, in 't bijzonder bij 't burebier. Dat vond eenmaal
per jaar plaats in januari, als de dagen lengen. Dan kwam men bij elkaar en werd het
land verhuurd. Daarbij werd gezongen en bier gedronken.

Een Nieuw Lied, op een Gelukkige Matroos.
Stem: Klorinde die ik teder min, &c.
1
Komt vrienden luisterd na mijn kuuren
Van een Matroosje van avantuure
Die kwam van een verlooren Rijs
Met het Schip de Rodenrijs.

2
Dit had hij aan de Kaaij verlooren
Maar zijn fortuin was haast gebooren
Door het zwieren van de Nagt
Heeft hem in zoo een staat gebragt.

3
Hij lag op een Stoep te slapen
Daar hoorde hij twee Liefjes praaten
Het was van de Min en poezelarei
Hij bleef leggen op zijn zei.

4
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Hij hoorden daar met zoete woorden
Hoe die twee Liefjes elkander bekoorden
Al door het genieten van een zoen
Beloofden hij haar wel te doen.

5
Hij sprak mijn Lief: mijn Welbeminden
Hoe zal ik de weg hier vinden
Want ik ben hier onbekend
Gelijk als gij wel denken kent.

6
Zij sprak mijn Lief: mijn Welbeminden
Ik zal aan de Deur een Lijntje binden
En maken dan dat gij bent bereid
Eer dat de Klok dan twaalf heid.
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7
De Klok sloeg twaalf na zijn begeeren
Toen kwam hij met bepikte Kleeren
Op den Dorpel van het Huis
En hij hoorden geen gedruis.

8
Een weinig tijds was het geleeden
Of dat schoon Kind kwam aangetrreden
Zij kwam op haar barrevoetjes veur
En zij opende de Deur.

9
Terstond zoo gaf zij hem de muiten
En toen ging zij haar Deur weer sluiten
Hij volgde maar zijn regterhand
Tot dat hij kwam aan het Ledikant.

10
Een weinig tijds was het geleeden
Of haar zoete Liefje kwam getreeden
Hij stond voor een gesloten Deur
Met zijn Oogjes vol getreur.

11
Hij stond geheel daar van verslaagen
Hij dacht zal ik de kans hier wagen
Hier staat Galg en Rat voor mijn
Anders leef ik als een Kaptein.

12
Terstond zoo ging hij hem ontkleeden
En lei zijn Goed voor de Bestee neder
Hij sprong op haar op 't Ledikant
Waar op zij hem in liefde ontvangt.

13
Zoo dra Aurora gaf zijn luister
En de Zon die gaf zijn duister
Doe zag zij wel dat zij was misleid
Waar op dat zij zoo bitter schreid.

14
O Moord en Brand O bitter lijden
Een Dief een Dief wil mij bevreiden
Ach Vader en Moeder helpt mij voort
Eer dat ik hier nog word vermoord.
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De Vader en Moeder was boven gekomen
En zag wel dat zij was bedrogen
Zij zag wel aan zijn bepekte Goed
Als dat hij was een armen bloed.

16
De Vader sprak zonder schroomen
Wel Vriend hoe zijt gij hier gekomen
Ik volgde maar mijn Rechterhand
Tot dat ik kwam aan het Ledikant.

17
De Vader ging het misprijzen
Hebt gij hem zelf de weg gaan wijzen
Waar op dat gij zijt ontëer
En verlooren heb jou Eer.

18
Terstond zoo zult gij hem gaan Trouwen
En voor u echte Huisman houwen
Als hij dan maar bewijzen kan
Dat hij is een eerlijk Man.

19
Oorlof Matroosje wilt aanhoren
Hebt gij jou Scheepje door Storm verlooren
Geef je dan maar tot zwieren uit
Dan Trouwt gij een Rijke Bruid.

Data en plaatsen van opname
14 04 1966

Landerum

Liedboekjes
Het Haagsche Bosch. Rotterdam z.j. [vóór 1820], Johannes Scheffers, p. 57.
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13
Het was op een mooie zomerdag
Samenvatting
Een jongen ontmoet in een bos een meisje dat hij, ondanks de waarschuwingen van
haar moeder zich niet met mannen in te laten, weet te verleiden tot intimiteiten met
alle gevolgen van dien.

Toelichting
Van dit lied werden negen opnamen gemaakt die eerder op grond van de melodieën
dan van de teksten kunnen worden verdeeld in twee groepen (A en B). De melodie
van groep A is verwant aan die van Dicht bij de Leek en daaromtrent (zie deel 2,
lied 32; zie ook de liederen 14 en 23 in dit deel), met welk lied ook tekststrofen uit
beide groepen overeenkomen, zoals bij voorbeeld de volgende uit een A-variant:

8
En na negen maandjes en een dag
Kwam er een kleintje voor den dag.

9
En nu kun je eens zien hoe die jongens zijn
Mooi op het oog, maar vals in schijn.

10
En nu kun je ook zien hoe die meissies zijn
Hoe ze ook gauw te verleiden zijn.
(Koevorden 1963; zie ook liedvoorbeeld B, str. 7 en 8)

Hoe gemakkelijk het plukken van een roos, beeldspraak voor ontmaagding, kan
leiden tot moord, ofwel hoe een motief kan veranderen, is in de B-varianten duidelijk
te volgen. Drie varianten (uit Nieuw Schoonebeek, Boxtel en Venraay) geven, als
de roos is geplukt, de gebruikelijke gang van zaken weer: de manspersoon laat het
meisje ‘zitten in het ongeluk’, een term waarmee zo al geen ongehuwd moederschap,
dan toch tenminste verloren onschuld [= verloren eer] wordt aangeduid. Hetzelfde
kan worden bedoeld met de terminologie in de betreffende strofe van een in
Veldhoven opgenomen versie
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(7)
Toen hij die roos had afgeplukt
Stak hij het meisje in een ongeluk

wanneer de tweede regel als verduidelijking van en aanvulling op de symboliek in
de eerste regel wordt beschouwd. Daarnaast ligt de associatie met steken of gestoken
worden voor de hand; men plukt geen rozen zonder zich aan de doornen te verwonden.
Een letterlijke interpretatie echter van de tweede regel (het meisje wordt zodanig
gestoken dat ze ernstig gewond raakt) biedt een logische aanvulling op het verhaal
in een in Zevenbergen opgenomen versie. Daarin ontbreekt de roos, zowel de
aanvankelijk gesignaleerde als de later geplukte. Wel is er, zoals in de overige
B-varianten, sprake van ongeluk, nu ‘haar ongeluk’ waarin ze is ‘blijven staan’; dan,
zonder verdere toelichting, is er opeens een moordenaar, hetzij een symbolische (van
haar onschuld), hetzij een echte:

(6)
Toen is het meisje meegegaan
En in haar ongeluk blijven staan.

(7)
Ziet daar die moordenaar nu eens gaan
Hij heeft geen rust meer om te staan.

Bij nader inzien blijk het hier te gaan om een contaminatie met het lied Een jongeling
van achttien jaar, een eind-negentiende eeuwse smartlap die in een van de komende
delen van Onder de groene linde nog ter sprake zal komen, waarin de volgende regels
voorkomen:
+

Maar toen hij haar had van haar eer ontrukt
Liet hij haar achter in een diepe druk

+

(str. 1, r. 3-4)

en, nadat hij in de daaropvolgende strofen zijn van hem zwangere vriendin mee naar
buiten heeft gevoerd om haar met zeven messteken van het leven te beroven:
+

Ziet zoo een moordenaar daar eens lopen,
Geen rust of duur meer om iets te hopen

+

(str. 6, r. 1-2)
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Lied
A. Het was op een mooie zomerdag
Evenals in strofe 1 worden in iedere strofe de tekstregels telkens herhaald.

Opname oktober 1959

1
Het was laatst op een zomerdag, zomerdag
Het was laatst op een zomerdag,
Dat ik in 't bos een schaduw zag
Dat ik in 't bos een schaduw zag.

2
Ik dacht van wie zou die schaduw zijn, schaduw zijn
Een alderliefst meisje kwam nader tot mijn.

3
Mijn arrem kind, ach schrik maar niet, schrik maar niet,
Ik ben een jongeling zoals gij ziet.

4
Want mijne moeder sprak tot mij, sprak tot mij,
Dat ik met geen man alleen mag zijn.

5
Mijn kind geloof je moeder niet, moeder niet,
Want zij vertelt je de waarheid niet.

6
Je moeder is maar een oud wijf, een oud wijf,
Die houdt zo gaarne van tijdverdrijf.

7
Het meisje ging het bos weer in, bos weer in,
Dat was de jongeling naar zijn zin.
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8
Toen zij daar zat in 't lange gras, lange gras,
Wist zij voor 't eerst wat liefde was.

9
Weet je niet hoe die jongens zijn, jongens zijn,
Mooi op het oog maar vals in schijn.

Gezongen door Neeltje Pietertje Warbout-de Vries (1891-1978) te Rockanje. Voor
meer gegevens over haar: zie lied nr. 9.

B. Het was op enen zomerdag
Evenals in strofe 1 wordt in iedere strofe de tekst in zijn geheel herhaald. De melodie
is in de onderstem.

Opname 12 oktober 1967

1
Het was op enen zomerdag
Toen ik in de zon een schaduw zag.
Het was op enen zomerdag
Toen ik in de zon een schaduw zag.

2
En raad eens wat die schaduw zei?
Ach bekoorlijk meisje, kom bij mij.

3
Neen, want mijn moeder heeft gezegd:
Gaat nooit met jongens, want ze zijn zo slecht.

4
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Ach meisje gelooft uw moeder niet,
Wat zij vertelt is de waarheid niet.
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5
Toen zijn ze samen naar het bos gegaan
Waar zij een rode roos wist staan.

6
Toen zij die roos hadden afgeplukt
Liet hij haar zitten in het ongeluk.

7
Nu kun je zien, hoe die meisjes zijn,
Hoe gauw dat zij te verleiden zijn.

8
Nu kun je zien, hoe die jongens zijn:
Lief van gezicht, maar vals van schijn.

Gezongen door Petrus Franciscus Maria Janssen (1911-1971) en zijn neef Gerardus
Hendrikus Johannes Marie Janssen (geboren 1933), beiden afkomstig uit Venray. In
de jaren vijftig kreeg Gerardus Janssen van zijn hier genoemde oom een
knoppenklavier (accordeon) met de belofte dat hij hem op het instrument zou leren
spelen. Dat is ook gebeurd en geleidelijk heeft de neef de plaats van zijn oom
ingenomen in een orkestje dat ‘De Peelzwervers’ heette.
Over zijn ervaringen als muzikant vertelt de heer Gerardus Janssen in Bijlage 1.

B′. Het was op een mooie zomerdag
Opname 23 september 1967
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1
't was op een mooie zomerdag
Toen ik in 't bos een schaduw zag,
't was op een mooie zomerdag
Toen ik in 't bos een schaduw zag.

Gezongen door Paulina Timmermans-van Gils (1899-1982) te Boxtel. Haar vader
was boer en kwam uit Gilze-Rijen. Haar moeder was afkomstig uit Oirschot.

Data en plaatsen van opname
A
00 11 1952

Westkapelle

00 00 1958

Westkapelle

00 10 1959

Rockanje

07 05 1963

Coevorden

B
23 06 1962*

Veldhoven

09 09 1967

Nieuw Schoonebeek

23 09 1967

Boxtel

12 10 1967

Venray

06 02 1970

Zevenbergen

*

Opname Will Scheepers
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14
Er liep een meissie op het land
Samenvatting
Een meisje wordt met een boodschap naar een zekere mijnheer Reinders in Veendam
gestuurd. Deze heer zegt haar door de achterdeur naar binnen te gaan. Zonder verder
omhaal legt hij haar op een mat, doet met haar wat hij wil en stuurt haar weg. Na
acht maanden blijkt ze zwanger te zijn.

Toelichting
De melodie van dit lied is een variant van, de tekst een variatie op het thema uit Dicht
bij de Leek en daaromtrent (zie deel 2, lied 32; zie ook de liederen 13 en 23 in dit
deel).

Lied
Er liep een meissie op het land
Evenals in strofe 1 wordt in iedere strofe de tekst in zijn geheel herhaald.

Opname 28 december 1973

1
Er liep een meissie op het land, op het land
Had geen vermogens noch verstand.
Er liep een meissie op het land, op het land
Had geen vermogens noch verstand.
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2
't Was Elsje Rinken van Muntendam, Muntendam,
Zij moest op boodschap naar Veendam.

3
Zij moest naar mijnheer Reinders toe, Reinders toe
Om daar een boodschap aan te doen.

4
En ze belde bij de voordeur aan, voordeur aan.
Toen kwam mijnheer Reinders er aan.

5
En Mijnheer Reinders sprak: (zeg) ga achterom, achterom,
Zal die de deur wel open doen.

6
En hij legde haar op een mat, op een mat
En ik sprak, o wat is dat?

7
En Mijnheer Reinders sprak: (zeg) houd u maar stil, u maar stil,
Ik zal wel doen wat ik ook wil.

8
En mijnheer Reinders sprak: (zeg) gaat uw gang, gaat uw gang,
Ga nu maar weer naar Muntendam.

9
En dat meisje (dat) hield zich acht maand stil, acht maand stil
Zonder vermogens of Gods wil.

10
En moeder sprak: kind, wat word je raar, word je raar!
Zullen wij eens naar de dokter gaan?

11
En de dokter sprak: O wee dat is mis, dat is mis!
Zeg mie maar gauw waar dat van is.

12
Ja, dat heeft mijnheer Reinders 'daan, Reinders 'daan.
Die woont daar in de Nieuwe Laan.
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Gezongen door Aaltje Beuker-Venema te Veendam, waar ze in 1917 werd
geboren.Haar vader was fabrieksarbeider. Van haar moeder leerde zij haar liederen.
In het gezin waren twaalf kinderen. Er werd thuis heel veel gezongen, soms
driestemmig.

Data en plaatsen van opname
28 12 1973

Veendam
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15
Hoort mensen hoort een lied
Samenvatting
Relaas over en aanklacht tegen een boer [postbode] die het met zijn dienstmeisjes
[met jonge meisjes] aanlegt totdat ze zwanger blijken te zijn.

Toelichting
Hoort mensen hoort een lied lijkt spontaan te zijn gemaakt naar aanleiding van en
uit verontwaardiging over het onbetamelijk gedrag van een boer in Ees, een plaats
in Drente, niet ver van Buinen, de plaats waar de zangeres, mevrouw A.
Pomp-Niezing, het leerde. In het tweede liedvoorbeeld, de Nederlandse leeuw, is
volgens de zangeres, mevr. Sienna Riemsma uit Peest, een postbode uit Roden de
boosdoener (ook Peest en Roden liggen in Drente). De twee liedvoorbeelden vertonen
diverse overeenkomsten wat betreft thematiek, vorm en melodie1., soms ook wat de
tekst betreft.
Waar de twee versies niet uitmunten in weloverwogen of elegant taalgebruik,
wordt datgene wat er al dan niet is voorgevallen in Hoort mensen hoort een lied
tamelijk gedetailleerd beschreven, terwijl het in de Nederlandse leeuw eerder wordt
gesuggereerd; de juiste toedracht van de zaak blijft daarom in het laatstgenoemde
lied, ook al omdat de tekst zo corrupt is, enigszins onduidelijk.

Lied
A. Hoort mensen hoort een lied
De laatste twee regels van iedere strofe worden telkens herhaald.

1.

Vgl. de melodie van Komt jongens hoort dit lied (deel 2, lied 28).
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Opname 28 mei 1966

1
Hoort mensen hoort een lied
Hetgeen ik zal vertellen
't Is van een boer uit Ees
En die laat eens van zich horen.
't Is voor de tweede keer
Hetzelfde grappie weer.

2
Geen grappie, neen o nee,
Maar die zaak moet ernstig wezen.
Maar o wee, die boer, die boer
Heeft wat op zijn geweten,
Want zelfs zijn eigen vrouw
Die werd hij aanstonds trouw.

3
En smoezen met de meid
Dat is zijn groot behagen,
Maar o wee, die arme vrouw
Die moet men diep beklagen
Want dit onschuldig bloed
Begrijpt niet wat hij doet.

4
Hij had voorwaar een meid
'k Geloof twee jaar geleden.
't Scheen of die boer met haar
Was in de echt getreden:
Zij liepen met elkaar
Als man-en-vrouwtje-paar.
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5
Hij kreeg weer een and're meid,
Maar 't was niet lang van duur
Of weer kreeg lelijk boer
Alweer die rare kuren,
Begon ook weer met haar.
't Was een meid van achttien jaar.

6
Het meisje dat werd zo ziek
Zo als men zich verbeeldde,
Zij werd zo wit, zo bleek
Men wist niet wat haar scheelde.
En naar de dokter heen
Daar wilde zij niet heen.

7
Toen kwam de moeder zelf
Om het meisje weg te halen
En bij de dokter gaan
Genezen van haar kwalen
En toen stond zij bedrukt
Zij sprak: ik ben bevrucht

8
Bevrucht van onze boer.
Met tranen in haar ogen
Sprak zij: ach moederlief
Gewis ik ben bedrogen,
En nu, o wat een spijt,
'k Ben mijn eer voor altijd kwijt.

9
Schaam jij u niet o boer
Dat gij haar hebt bedrogen?
Gij zijt voorwaar een beest,
Een balk in ieder ogen*,
Want jij berooft alweer
De tweede meid haar eer.

Dit lied werd gezongen door Annechien Pomp-Niezing (1895-1990) te Ter Apel. Ze
werd geboren te Buinen, gemeente Borger. Haar moeder was eveneens afkomstig
uit Buinen, haar vader, die een klein boerenbedrijf had, kwam uit Gieten. De
informatie over haar hebben wij gekregen van haar dochter,

*

vgl. het gezegde over splinter en balk in eigen en andermans oog.
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mevrouw H. Dost-Pomp. Het gezin Niezing bestond uit achttien kinderen: negen
jongens en negen meisjes. Mevrouw Pomp leerde de liederen van haar ouders. Haar
vader speelde harmonika. Op veertienjarige leeftijd verliet ze het ouderlijk huis om
bij een hereboer in dienst te gaan. Haar hele leven is ze liederen blijven zingen. Ze
had twee schriften vol en die heeft ze steeds bij de hand gehad. Ze zong vaak samen
met een buurvrouw. Die kwam bijvoorbeeld langs als er 's avonds niets op de televisie
was. Tot haar vijfenzestigste jaar heeft ze ook op het land gewerkt. Op
drieënnegentigjarige leeftijd zong ze nog. In het verzorgingshuis waar ze de laatste
jaren verbleef, sloot ze zich aan bij andere mensen die graag oude liederen zongen.

B. De Nederlandse leeuw
De laatste twee regels van iedere strofe worden telkens herhaald.

Opname maart 1978

1
De Nederlandse leeuw
Hier op dit schild getekend
En die voor eer en deugd
En zedelijkheid doet spreken
En het is niet de eerste keer:
Men ziet dit onrecht meer.

2
Deez' ambtenaar van de post
Waarvan ik thans wil spreken
Nu lag hij [...]
Met dierlijk lage streken.
't Is voor de post een schand
En voor heel Nederland.

Marie van Dijk en A.J. Dekker, Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering. Deel 3. Liederen over trouw en
ontrouw in de liefde, verleiding en verlating

132

3
En voor de postillon
Wiens naam men [om de jonge]
Een jonge meid gevrijd
En haar de eer geschonden
Maar 't is niet de eerste keer:
Men ziet dit onrecht meer.

4
Ze schreven keer op keer
Oprecht gemeende brieven
Het sprak haar stem: Mijn eer
Vertrouwde op zijn liefde
Maar trouw bestaat niet meer
Bij zulk een lage heer.

5
Nu zit zij droef bedrukt
In droefheid neer te zuchten
Gelijk de andere twee
Al naar de post-geruchten
't Is voor de derde keer
Met hem dit grappie weer.

6
En hoe kan ons Holland toch
Zo'n beest toch herbevorderen
Tot dit al van de post
En schande van ons dorpje
Stuur liever naar ik meen
Hem naar de Noordpool heen

7
Of naar de Eskimo's
Wat dacht je, weinig leven
Kan zulk een dappere hand
Wellicht wat leven geven.
Of naar 't Afrikaanse strand
Tot kroon van Engeland.

Dit lied werd gezongen door Sienna Riemsma te Peest (Dr.). De opname werd
gemaakt door Jan Klinkenberg.

Data en plaatsen van opname
28 05 1966

Ter Apel
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00 03 1978

Peest
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16
Komt vrienden ik zal u een kluchtje verhalen
Samenvatting
Een schipper gaat ter kermis en ontmoet een meisje dat hem bevalt. Met beloften
van trouw weet hij haar over te halen eerst naar een herberg en vervolgens naar zijn
boot te gaan. De energie en beweeglijkheid die de schipper daar, tot grote verlegenheid
van het meisje, aan de dag legt is er de oorzaak van dat beiden overboord vallen.
Wanneer ze zwemmend de wal bereikt hebben wil het meisje het liefst terug naar
haar vader en moeder.

Toelichting
Het thema van een schipper en een meisje die zodanig met elkaar in de weer zijn dat
er een ongeluk gebeurt komt eveneens voor in Ik ging er laatst met mijn scheepje
over zee (Onder de groene linde deel 2, lied 24). In dat lied was het meisje degene
die het initiatief nam tot en duidelijk plezier beleefde aan de stoeipartij, een en ander
in tegenstelling tot het meisje in het onderhavige lied.

Lied
Komt vrienden ik zal u een kluchtje verhalen
Opname 27 januari 1968
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1
Vrienden ik zal u er een kluchtje verhalen
Al van een loze schippersvent,
Al van der een loze schippersvent
Die over de zee was wellebekend.
Hij kon zeilen al bij de nacht
Net zo wel als bij de dag.
Hij kon zeilen al bij de nacht
Net zo wel als bij de dag.

2
Hij is toen over de zee gaan varen
Hij is gaan reizen op zijn kompas.
Daar heeft hij alweer wat nieuws vernomen
Omdat het maar eenmaal kermis was.
Hij zwierde de kermis in het rond
Zowaar hij er een mooi meisje vond.
Hij sprak haar er zo vriendelijk aan
En of zij met hem wou gaan.

3
Het meisje liet hem niet langer praten,
Zij was daarover wel tevree.
Ze sprak: Zult gij mij nooit verlaten?
De schipper die sprak driemaal: O neen,
Want ik zal u blijven altoos getrouw
En ik zal u kiezen tot mijn echte vrouw.
En toen dede ze zijne zin
En ze stapte toen de herberg maar in.
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4
't Was twalef uur en de nacht verschenen
Toen sprak er de loze schippersvent:
Kom laten we naar de boot gaan treden
Ach, ere men het schip gesloten vindt,
En stap er voorwaar maar in mijn boot
Van varen heb ik er geheel en geen nood.
En weer dede ze zijne zin
En ze stapte toen het bootje maar in.

5
Ze zijn er tesamen in de boot gaan zitten
Maar hoor eens wat een rare grap:
Het meisje dat sprak: en je moet er niet zo wippen
Ik hou der niet vele van wipperdewap.
Hij gaf haar twee wippen en een stoot
Toen rolden ze samen al buiten de boot
En ze werden toen beiden zo nat
En wat een rare grap was dat.

6
Hij heeft het meisje in zijn armen genomen,
Hij is gaan zwemmen naar de wal.
Het meisje dat was geheel verlegen,
Ze wist niet wat ze zeggen zou.
Het meisje dat sprak geheel abuis:
Ach, was ik maar bij mijne ouders tehuis,
Want het water dat loopt er uit mijn oog...
En had ik mijne kleederen maar weer droog.

7
Komt jongens en meisjes, wilt gij zwieren
Kies dan een vrijer naar uw zin,
Kies er dan een vrijer naar uw zin
En stap er voorwaar er geen bootje weer in,
Want veel bootjes die zijn er niet dicht
En de jongens die verleiden u zo licht.
Want veel bootjes die zijn er niet dicht
En de jongens die verleiden u zo licht.

Gezongen door Imkje Platje-Sterkenburg (1892-1981) te Emmer-Erfscheidenveen.
Zij werd geboren in Weerdingermond. Haar moeder kwam uit De Wilp (Fr.) en haar
vader uit Haulerwijk. Mevrouw Platje leerde haar liederen van haar moeder, maar
ook in het veen. ‘We zongen dag en nacht’ zei
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ze zelf daarover. In Bijlage 3 is een gesprek weergegeven dat onlangs plaatsvond
met haar zoon Hendrik Platje, haar dochter Jantje Kappers-Platje en haar man Jan
Kappers.

Data en plaatsen van opname
09 09 1967

Klazinaveen

27 01 1968

Emmer-Erfscheidenveen

18 02 1969

Zijtaart

01 12 1971

Veenoord

10 11 1972

Nieuw-Amsterdam

Marie van Dijk en A.J. Dekker, Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering. Deel 3. Liederen over trouw en
ontrouw in de liefde, verleiding en verlating

137

17
't Was op een schone zomerdag
Samenvatting
Een jongen of man, de zanger/dichter, stuit onder het wandelen op een meisje dat
zich wil verfrissen in een waterplas en daartoe haar kleren heeft uitgetrokken. Hij
observeert haar terwijl ze in het water is en neemt haar kleren weg. Wanneer het
meisje dat bemerkt weet ze zich geen raad; de jongen/man laat haar weten dat ze
haar kleren terug kan krijgen op voorwaarde dat ze zijn echtgenoot wordt [dat ze
hem haar maagdelijkheid schenkt].

Toelichting
De melodieën van de opgenomen varianten vertoonden geen noemenswaardige
verschillen, evenmin als de teksten. Wel waren alle teksten fragmentarisch en/of op
sommige plaatsen onduidelijk. De uiteindelijk geselecteerde versie werd daarom
aangevuld met passages uit andere opnamen.

Lied
't Was op een schone zomerdag
De twee laatste regels van iedere strofe worden telkens herhaald.

Opname 3 april 1954
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1
't Was op een schone zomerdag
Dat ik uit wand'len wou gaan treden.
't Was om een wandeling te doen
Buiten in het jeugdig groen.
En ik marcheerde langs de velden
waar ik een schoon bosje zag:
Het was beplant van alle zijden,
Maar in het midden, in het midden
Was een plas.

2
'k Vond daar een zeer schoon aardig kind
Die aan het water was gezeten,
Die tot het baden was gezind
Zoals men vele meisjes vindt.
Mocht ik haar een bloem bezorgen
Want mijn liefde die was groot,
Maar ik hield mij stil verborgen
Om te weten, al om te weten
Wie zij was.

3
Ze zette haar neder in het groen,
En begon haar te ontkleden.
Ze meende dat ze allenig was,
Sprong toen in de waterplas.+
Doch wat moest mijn hartje kloppen
Toen ik hare schoonheid zag:
Ze had twee schone rozeknoppen
Die aan haar jeugdig, aan haar jeugdig
Lichaam zat.+

+

r. 1-4 Buitenpost

+

r. 5-8 Winschoten
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4
Ik liep zeer zachtjes langs de grond
Om haar kleren weg te nemen
Ik kroop heel zachtjes langs de grond
Nam haar kleren weg terstond.+
En ze heeft mij niet vernomen
Want pas na een korte tijd
Toen is zij uit die plas gekomen,
En ze riep: O God, ze riep: O God,
'k Ben mijn kleren kwijt!

+

r. 1-4 Veenoord

5
Met al haar zuchten en getraan
Om het verlies van hare kleren+
Riep zij: O God, wat nu gedaan,
Moet ik zo naar huis toe gaan?
Wat zullen de mensen nu van mij praten
En de jongens bovenal!
Moet ik zo door stad en straten
Zo moedernaakt, zo moedernaakt
Naar huis toe gaan?

+

r. 1-2 Blijham

6
Ik kon niet langer blijven staan
Ik ben mijn boodschap gaan volbrengen.+
'k Liep toen zachtjes op haar aan,
Sprak haar met zoete woordjes aan:
Laat ons samen in vreugde leven
Want mijn liefde die is groot.
Ik zal uw kleren wedergeven
Zo gij dan wordt, zo gij dan wordt
Mijn echtgenoot.+

+

r. 1-2 Veenoord

+

r. 8 Veenoord

7
[...]
[...]
Zij sprak: Het is voor mij een spijt
Want dan ben ik mijn maagddom kwijt
Ik dacht die bloem nog te bewaren
Want het is mijn enigst goed;
[...] van bezwaren
Wanneer ik die, wanneer ik die
Verliezen moet.

8
Al uw klagen of geween
Meisjelief, het kan niet baten,
Ik heb uw kleren zoals ge ziet,
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Je moet het een of 't andere kiezen
Al is 't ook tegen wil en dank;
Uw maagdedom moet je toch verliezen,
Al is 't ook nu, al is 't ook nu
Of een andere keer.+
+

str. 7-8 Veenoord

Gezongen door Elisabeth Meijerhof-Generaal (1897-1988) te Borgsweer (Gr.),
aangevuld met passages uit opnamen gemaakt bij mevrouw Japien Kiewiet-Stel in
Winschoten (1962), mevrouw Bontje Dalman-Douma in Buitenpost (1965), mevrouw
A. Stötefalk-Dekker in Blijham (1967) en de heer Hendrik Piek in Veenoord (1972).
De grootmoeder van Hendrik Piek, zelf geboren in 1887, vertelde hem dat de twee
uit het liedje later toch nog getrouwd zijn.

Data en plaatsen van opname
03 04 1954*

Borgsweer

00 00 1958

Beverwijk

00 10 1959

Aalden

07 04 1961

Winschoten

30 05 1962

Buitenpost

09 11 1962*

Winschoten

11 03 1967

Blijham

19 11 1971

Leiden

11 11 1972

Veenoord

*
*

Opname Will Scheepers
Opname Will Scheepers
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III
Verstoting en verlating
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18
En ik passeerde langs die groene weide
Samenvatting
Twee gelieven spelen het spel der minne. Wanneer later blijkt dat het meisje zwanger
is wordt ze door haar moeder het huis uitgezet. De jongen wil met haar niets meer
te maken hebben en ontkent zelfs het vaderschap.

Toelichting
Voorzover het lot van het meisje in de loop van het lied al niet voldoende
deerniswekkend en daarmee afschrikwekkend is afgeschilderd, wordt de moraal in
de laatste strofe nog eens expliciet herhaald: zo vergaat het meisjes die, al of niet te
goeder trouw, menen hun maagdelijkheid te kunnen prijsgeven voordat ze zijn
getrouwd.

Lied
En ik passeerde langs die groene weide
De derde en vierde regel van iedere strofe worden telkens herhaald.

Opname 30 januari 1968
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1
En ik passeerde langs die groene weide
Met mijne lieve minnaar aan mijn zij,
't Was maar om zijn jeugdig hartje te verblijden.
Hij was content, omdat hij was bij mij.

2
Maar toen hij mij die kusjes had gegeven
Bevond hij mij al helemaal ontsteld:
Hij bezag mij en hij begon te beven,
Hij sprak: Schoonlief, het is met ons gedaan.

3
Maar toen dat mijne moeder kwam te weten
Dat hij met mij al zo gelachen had,
Heeft zij mij vastgepakt en naar de deur gesmeten.
Zij sprak: Wel dochter, 'k heb het u allang gezeid.

4
Maar op een keer kwam ik hem te ontmoeten.
Ik sprak hem aan met mijn ogen vol getraan:
Waar is de tijd dat gij mij viel ter voeten
En van uwe woorden nooit meer af zal gaan?

5
Hij sprak: Schoonlief, 'k ben jou allang vergeten
En gij, gij zijt allang uit mijn gedacht.
Zijt gij bevrucht, gij moet het zelf maar weten,
't Is niet van mij hetgeen dat gij nu draagt.

6
Dus meisjes, voor het allerlaatste,
Denk niet lichtzinnig al om dit treurig lied:
Neemt uw plezier maar als gij komt te trouwen
Zorg dat de bloem altijd in zijn fleur blijft staan.

Gezongen door Johanna C. Huygens-Musters (1910-1988) en Martina Musters
-Musters (geb. 1907) te Ossendrecht. Een gesprek, gehouden met hun zuster, Suzanna
de Vos-Musters, werd als Bijlage 1 in deel 1 van Onder de groene Linde (p. 38)
afgedrukt.
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Datum en plaats van opname
30 01 1968

Ossendrecht
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19
Er waren twee zoetlieverkens inder het woud
Samenvatting
Een jongen leidt een meisje naar de waterkant onder een lindeboom waar hij ‘zijn
loze wil’ doet. Als hij daarmee klaar is wil hij haar wegsturen. Het meisje zegt
zwanger van hem te zijn; de jongen trekt dat in twijfel door te beweren dat ze het
wel met meer mannen zal hebben gedaan. Peinzend blijft het meisje achter.

Toelichting
De tekst van dit lied vertoont hier en daar overeenkomsten met Er reed er eens een
ruiter door het woud (deel 2, lied 29A en B), waarin een meisje en een ruiter of een
meisje en haar geliefde zich in een herberg met elkaar onderhouden:
Er waren twee zoetlieverkens
inder het woud (beginregel)

Er reed eens een ruiter
al door het woud (idem)

str. 3, r. 3-4:

(29B) str. 7, r. 2-3:

En naar huisje moogt ou er wel gangen

En het meisje stond op en ging naar huis

De vader staat naar die verlangen

Al naor haar vaoders klein huizeke

str. 6 r. 4 en 7 r. 1:

idem:

Mooi meisje, gij zijt er bedrogen.

Dat zij er bedrogen was.

En ben ik er bedrogen,

Ben ik er bedrogen

zulke zijn er wel meer...

dan zijn het er wel meer...

Blijft het in Er reed eens een ruiter bij een onschuldige vrijage, in Er waren twee
zoetlieverkens is de toon, ondanks het dromerige, bijna lieflijke karakter van zowel
tekst als melodie, veel grimmiger: zonder veel omhaal doet de jongen waar hij zin
in heeft, stuurt vervolgens het meisje weg en maakt haar, als ze zegt zwanger van
hem te zijn, min of meer voor hoer uit.
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Lied
Er waren twee zoetlieverkens inder het woud
Opname 30 mei 1962

1
Er waren twee zoetlieverkens inder het woud,
Den ene was jong en den ander was oud
En ze gingen malkander verhoren:
't Was om zijn loze wille t'ontdolen*.

2
En hij nam het mooi meisje al bij het hand
En hij lei ze wel aan het klare waterkant
En al onder de lindeboom groene:
't Was om zijn loze wille t'ontdolen.

3
Toen hij zijn loze wille nu hadde gedaan
Toen zei hij: Skoon kindsje, je moogt er wel gaan
En naar huisje moogt u er wel gangen:
De vader staat naar u verlangen.

4
En waaromme zou ik er naar huisje toe gaan?
Ik ben d'r met ene klein kindsje belaân,
Een klein kindje, maar alles zo kleine:
De vader bisto er allene.

5
En ben ik er de vader van dat kleine kind stout?
Zulke zijn d'r wel meer in dat vreemde land,
In dat vreemde land bisto geboren
En daar hesto dien ere verloren.
En heb ik er verloren mijn ere,+
Van dij er begeer ik nooit mere.

+

[herhaling derde en vierde
melodieregel]
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6
En dat zingen de vogels tot allen:
Den enen is mij er ontvallen
En de tweede is mij er ontvlogen
Mooi meisje, gij zijt er bedrogen.

7
En ben ik er bedrogen, zulke zijn er wel meer,
Een klein kind te dragen voor God den Heer...

Gezongen door Bontje Dalman-Douma (1894-1979) te Buitenpost. Voor meer
gegevens over haar: zie lied 8.

Data en plaatsen van opname
13 12 1961

Buitenpost

30 05 1962

Buitenpost

24 05 1965

Buitenpost

Eindnoten:
* gemeenschap hebben
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20
Hoe kan een zee zijn zonder baren
Samenvatting
De vriend van Sofia heeft haar en hun beider kind om een nieuwe vriendin in de
steek gelaten. De vader van Sofia kan de schande nauwelijks verkroppen en adviseert
haar te vertrekken en/of zelfmoord te plegen. Sofia verdrinkt zich met haar kind.
Wanneer de vader later haar reeds ontbonden lichaam aantreft beseft hij dat hij
schuldig is aan haar dood. Met een pistool beneemt hij zich het leven.

Toelichting
Van de vier versies die van dit lied zijn opgenomen is die van mw. Frouke
Meijer-Visscher (voorbeeld A) het meest volledig, wat niet wegneemt dat ook bij
haar niet alles overal even duidelijk is.
Eenduidig zijn alle versies in de rhetorische vraagstelling waarmee het lied begint:
hoe kan een zee zijn, of wat is de zee, zonder water of zonder baren, en (regel 2):
hoe kan een meisje leven zonder man, met andere woorden: een zee zonder water of
zonder baren is geen zee; een meisje dat zonder man leeft, heeft geen leven. Maar
al in de derde en vierde regel van de eerste strofe kan de samenhang met de
voorafgaande regels en de betekenis van wat er wordt gezegd, met uitzondering
misschien van voorbeeld B, alleen nog worden vermoed:
Spiegelt u, o jeugd, ik ben gevaren
Spiegelt u, o jeugd, van zulk een vals jong man.
(Voorbeeld A)
Spiegel gij, o jeugd, en ik ben ervaren
Spiegel gij, o jeugd, voor zulk een vals jonkman.
(Assen 1966)
Spiegel, o jeugd, wij zijn gevaarlijk
Spiegel, o jeugd, bij zoveel valse trouw.
(Winschoten 1961)
Gelijk Sofia is gevaren
Ach meisjes, neemt daar toch een spiegel aan.
(Voorbeeld B)

Marie van Dijk en A.J. Dekker, Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering. Deel 3. Liederen over trouw en
ontrouw in de liefde, verleiding en verlating

148
Zo ook de volgende strofe:

[2]
Ja, 't is voorwaar die valse liefde
Die mij belastert, dat doet mij leed.
Heeft van Vrouw Veenhuis* diep verslonken
Zoals die oude courant dat deed.
(Assen 1966)

*

vrouw Venus

Mevr. van de Berg-van de Blom zong op een van de overige opnamen afwijkende
melodie (voorbeeld B) een eigen versie: één strofe van 8 regels, waarin zich een
romance afspeelt die gelukkig afloopt.

Lied
A. Hoe kan d'r een zee zijn zonder water
Opname 28 april 1969

1
Hoe kan d'r een zee zijn zonder water,
Hoe kan d'r een meisje leven zonder man?
Spiegelt u, o jeugd, ik ben gevaren,
Spiegelt u, o jeugd, van zulk een vals jong man.

2
En d'r zijn zo vele lastertongen
Die mij belasteren, zij doen mij leed,
Maar die ik bemin die ga ik nooit verlaten,
Al kiest hij ook een ander tot vriendin.

3
Maar haar vader sprak met schuinse woorden:
Sofia maak u maar gauw van kant,
Want al in die fleur zijt gij bedrogen.
Vertrek maar vrij al uit mijn vaderland.
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4
Sofia sprak: Als ik mij ga verdrinken
Al in vrouw Venus zijn waterplas,
Ja, dan kunt gij mij daar 's morgens vinden,
Des morgens vroeg, zodra de dag breekt aan.

5
En zij nam haar zuigeling al in haar armen,
Zij drukte 't aan hare tedere borst,
Zij droeg een borst gelijk haar harte
En sprong zo dadelijk het water in.

6
't Was al op een mooie zomermorgen
Dat hare vader was vroeg opgestaan.
Heeft hij zijn dochter daar gevonden,
Die er door het water al was vergaan.

7
En haar vader sprak met weinig woorden:
Ben ik des schuldig van Sofia's dood?
Heeft een pistool al in zijn hand genomen
En heeft zich zelven door zijn hart doorboord.

Gezongen door Frouke Meijer-Visscher te Muntendam. Zij werd in 1893 geboren
te Finsterwolde.

B. Wat is de zee al zonder baren
Opname oktober 1959
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1.
Wat is de zee al zonder baren,
Wat is een meisje ja al zonder man?
Gelijk Sophia is gevaren
Ach meisjes, neemt daar toch een spiegel aan.
Een rijke heer woond' op zijn buiten,
Koos een lief meisje al naar zijn zin
Dat door haar minnaar was verlaten,
En daarom koos zij nu geen ander meer.

Gezongen door mevrouw van de Berg-van de Blom te Oostvoome.

Data en plaatsen van opname
00 10 1959

Oostvoorne

07 04 1961

Winschoten

22 01 1966

Assen

28 04 1969

Muntendam
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21
Komt vrienden wilt aanhoren
Samenvatting
Een meisje is door haar vriend in de steek gelaten nadat ze zwanger is geworden.
Rondzwervend in de natuur bevalt ze van een kind. Ze klopt bij haar ouders aan om
hulp. Tevergeefs. Ze schrijft een afscheidsbrief en springt met kind en al het water
in.

Toelichting
Van de vier informanten bij wie dit lied werd opgenomen waren twee afkomstig uit
Groningen, de twee andere uit Friesland.
Een van het liedvoorbeeld afwijkende vierde strofe werd opgenomen bij mw.
Elisabeth Telkamp-Sanders in Borgsweer (1954):
Toen is ze wat verder getreden
Tot aan de waterkant,
Daar heeft ze een briefje geschreven
Al met haar eigen hand.
Wat stond daarop te lezen?
Adju, gij valse vrind!
Zij nam haar kleine kind
En sprong het water in.

De tweede helft van deze strofe werd door mw. Murkje Boskma-Paulusma in
Veenwoudsterwal (1968) als volgt gezongen:
En wat stond daarin te lezen?
O lieve ouders zoet,
Hier ga ik mijn leven verslinden
Al in die watervloed.
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Lied
Komt vrienden wilt aanhoren en luistert nare mijn lied
De laatste twee regels van iedere strofe worden telkens herhaald.

Opname 4 november 1961

1
Komt vrienden wilt aanhoren
En luistert nare mijn lied:
't Is van de vals' verrader,
Hij brengt mij in 't verdriet.
Maar toen ik werd bevrucht
Nam hij van mij de vlucht,
Hij liet mij in de schand
En hij stak zijn schuit van land.

2
Ik reis door alle landen,
Ik wist niet waarheen ik moest gaan.
Ik verborg mij onder de takken
Al van een lindeboom
En ik riep: O grote God
Ach, help mij uit mijn lot,
Nu zit ik in het nauw:
Ik wor' moeder, maar nooit geen vrouw.
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3
Toen heb ik mijn kindje genomen
Al op mijn arm terstond.
Bij mijn ouders aangekomen,
Waar ik geen rustplaats vond
En ik riep: ach, moederlief,
Kent gij uw dochter niet?
Met al mijn zuchten en klagen,
Zij waren zo haastig niet.

4
Toen heb ik mij begeven
Al naar een watervloed
En daar heb ik een brief geschreven
Al met m'n eigen bloed.
Toen nam ik m'n kleine kind
En sprong het water in:
Hier ligt een meisje, versleten
Al door de valse min.

5
Dus meisjes, voor het laatste,
Neem hier een spiegel aan.
Ik raad u voor het beste:
Pas maar op uwe zaak.
Pas maar op uwe zaak
Voordat het is te laat:
Gij die de roosjes laat plukken,
Uw ere die ligt op straat.

Gezongen door Albert Hendriks (1889-1975) te Schagen. Hij werd geboren in
Vlagtwedde (Gr.) en ging op vijftienjarige leeftijd naar Duitsland waar hij onder
meer op een steenfabriek in Westfalen werkte. Zijn verdere leven was hij bouwvakker.
Hij bleef elf jaar in Duitsland. Daarna vestigde hij zich, na nog enige tijd in Bolsward
te hebben gewoond, in Schagen.

Data en plaatsen van opname
03 04 1954*

Borgsweer

04 11 1961*

Schagen

31 05 1966

Emmer-Erfscheidenveen

31 05 1968

Veenwoudsterwal

*
*

Opname Will Scheepers
Opname Will Scheepers
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22
Kent gij het slot, welks hoge poorten
Samenvatting
Een herderinnetje, met valse beloften verleid door een ridder en vervolgens door
hem om een ander in de steek gelaten, springt in de diepe slotgracht van het kasteel
waarin de ridder vertoeft. Op het geluid daarvan ijlt de ridder, toch al door wroeging
gekweld, naar buiten en springt haar na. In elkaars armen vinden beiden de dood.

Toelichting
Wouters en Moormann baseerden zich bij de publicatie van dit lied op een los blad
zoals dat door straatzangers voor weinig geld aan het publiek of huis aan huis werd
verkocht. Uit de nalatenschap van Wouters kwam het betreffende liedblad in het
bezit van het volksliedarchief.

Het slot.
Ziet gij dat slot wierhooge poorten,
Omringd door grachten zoo breed zoo diep
Hij wil en kon haar sten niet hooren
Die hij verachte, die hij verstiet
Hij heeft een andere het hart geschonken
Die aàn de mijne wat vastgeklonken.
Refrein
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Liedblad uit de collectie Wouters
O jongeling, ik min u teer,
Geef mij mijn hart en mijn onschuld weer
O jongeling ik min u teer,
Geef mij mijn hart en mijn onschuld weer
Ik hoedde vreedzaam mijne schapen,
Die darteen en huppelen de weide rond
Ten kon ik 's avonds rustig slapen
Begroeen blij de morgenstond
Daar kwam een ridder uit die dalen,
hij sprak mij van die gonden zalon,
Zij had een vader en een moeder,
Marie was het jongste kind
Zij had een zuster en een broeder.
Door alle werd zij teer bemind.
Maar nu het ouderlijk huis verlaten
Helaas zullen zij Maria haten.
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Refrein.
De Ridder op het Slot gezeten
Hoort daar op eens een akelig geuid.
Er roept een stem tot zijn geweten
Terstond vliegt hij de Sotpoort uit
Hij ziet zijn meisje in het na bedolven
Hij sprong haar na in de woede golven,
Refrein.
Zij omklemden elkander, maar zonken
Te laat vond hij zijn zoetelief weer
Zij omklemden elkander maar zonken
Te laat vond hij zijn zoetelie weer.
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Lied
Kent gij het slot, welks hoge poorten
Opname 28 september 1959

1
Kent gij het slot, welks hoge poorten
Omringd door grachten, zo breed, zo diep?
Hij kon, hij wil haar stem niet horen
Die hij verachtte, die hij verstiet.
Hij heeft een ander 't hart geschonken
Dat aan het mijn' was vastgeklonken.
Och jongeling, ik min u teer,
Geef mij mijn hart en mijn onschuld weer.

2
Zij had een vader en een moeder,
Maria was het jongste kind
En ook een zuster en een broeder,
Door allen werd zij teer bemind.
Maar nu het ouderlijk huis verlaten
Helaas gingen zij Maria haten.
Och jongeling, ik min u teer,
Geef mij mijn hart en mijn onschuld weer.
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3
Ik hoedde vreedzaam mijne schapen
Die dart'lend huppelen de weide rond.
Toen kon ik 's avonds rustig slapen
Begroette blij de morgenstond.
Daar kwam een ridder uit de dalen,
Hij sprak mij van die gouden zalen.
Och jongeling, ik min u teer,
Geef mij mijn hart en mijn onschuld weer.

4
De ridder, op zijn slot gezeten
Hoort daar opeens een akelig geluid,
Daar roept een stem tot zijn geweten,
Terstond vliegt hij zijn slotpoort uit.
Hij ziet zijn meisje in 't nat bedolven,
Hij springt ze na in de woeste golven.
Zij omvatten elkander, maar zonken neer.
Te laat vond hij zijn zoetlief weer.

Gezongen door mevrouw J. Wisse-van de Schraef te Koudekerke (verdere gegevens
ontbreken).

Datum en plaats van opname
28 10 1959

Koudekerke*

Vermeldingen/literatuur
Wouters/Moormann II, p. 288.

*

Opname Will Scheepers
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23
Er liep er een meisje al op het land
Samenvatting
De vrouw, met wie een boerenknecht van plan was te trouwen, legt het kind dat uit
hun verbintenis is voortgekomen voor zijn deur en gaat er van door. Zijn ouders
ontfermen zich over het kindje; de moeder wordt min of meer verbannen naar
Amerika.

Toelichting
Dit lied is, na de nummers 13, Het was op een mooie zomerdag en 14, Er liep een
meissie op het land, in dit deel van Onder de groene Linde de derde variatie op het
lied Dicht bij de Leek en daaromtrent (zie deel 2, lied 32). Gemeenschappelijk aan
alle variaties is de melodieverwantschap met Dicht bij de Leek en, analoog aan het
model, de thematiek: zwangerschap en geboorte, steeds ten gevolge van ongewettigd
sexueel verkeer, in Dicht bij de Leek ten gevolge van promiscue gedrag van de
hoofdpersoon, in Het was op een mooie zomerdag nadat een meisje zich heeft laten
verleiden, in Er liep een meissie op het land nadat een meisje sexueel is misbruikt,
in Er liep er een meisje al op het land nadat voor-echtelijk sexueel verkeer heeft
plaatsgevonden. Hiermee houdt de vergelijking op, want in het laatstgenoemde,
onderhavige lied is dat alleen maar het uitgangspunt voor een niet alledaags verhaal
waarin het een en ander te raden blijft.
Het lied werd uitsluitend in Groningen en Drenthe opgenomen.

Lied
Er liep er een meisje al op het land
De tweede regel van iedere strofe wordt telkens twee maal herhaald.

Marie van Dijk en A.J. Dekker, Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering. Deel 3. Liederen over trouw en
ontrouw in de liefde, verleiding en verlating

159

Opname 24 april 1965

1
Er liep er een meisje al op het land, op het land,
Had geen vermogen of verstand
Had geen vermogen of geen verstand
Had geen vermogen of geen verstand.

2
Zij moest gaan kramen al van een knecht, van een knecht
Die haar beminde, ja oprecht.

3
En ze konden ook nog niet trouwen gaan, trouwen gaan,
Maar hij wil toch voor vader staan.

4
Zij baarde toen een jongeling schoon, jongeling schoon,
Maar zij erkende het niet als haar zoon.

5
En omdat hij de koning zijn wapens droeg, wapens droeg
Heeft zij het kindje naar hem vervoerd.

6
Zij bracht het naar de boer zijn huis, boer zijn huis.
Ach mensen het was voor hem een kruis.

7
Zij heeft het kindje daar neergelegd, neergelegd
En heeft het bloedje vaarwel gezegd
En ze heeft het bloed vaarwel gezegd. (2 x)

8
Hij heeft het kindje toen opgeraapt, opgeraapt
En bracht dat weg, dat lieve schaap.
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Hij bracht het naar zijn ouders toe, ouders toe
Al waar hij het bracht van schreien moe.
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10
En de moeder die sprak: hou u maar stil, u maar stil,
Laat haar maar lopen waar of zij wil.

11
En de vader die sprak: houdt u constant, u constant,
Het is van haar een grote schand.

12
Want zo een moeder, die is niet waard, is niet waard
Dat zij nog langer leeft op deez' aard.

13
Zij moest al op het woord van ja, woord van ja
Vertrekken naar Amerika.

14
Hij heeft al zijn plichten nu goed voldaan, goed voldaan.
Nu mag hij vrij naar een ander gaan.

Gezongen door Harm Prins te Beerta, de plaats waar hij in 1887 werd geboren. Zijn
ouders kwamen uit Bellingwolde. Hij leerde de meeste liederen van knechts en
meiden bij de boeren. De heer Prins was petroleumventer.

Data en plaatsen van opname
00 12 1959

Veendam

24 04 1965

Beerta

31 05 1966

Nieuw-Weerdinge

28 01 1967

Ter Apel

14 08 1967

Oude Pekela

03 04 1968

Nieuwe Pekela

22 05 1970

Winschoten

16 11 1970

Tweede Exloërmond

21 03 1973

Nieuw-Dordrecht
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24
Zo lang de roosjes bloeien
Samenvatting
Een meisje ontmoet in een bos een ruiter die haar het hof maakt. Ze gaat op zijn
avances in. Zodra van het een het ander is gekomen moet de ruiter weer verder. Hij
laat niets meer van zich horen, tot groot verdriet van het meisje.

Toelichting
Zowel de melodie als enkele strofen en regels van dit lied zijn dezelfde als die van
het lied Zolang de boom zal bloeien, dat in deel 4 van Onder de groene linde, in de
rubriek Liefde en dood, aan de orde zal komen. Daarnaast lijkt de tekst van Zo lang
de roosjes bloeien gedeeltelijk te zijn ontleend aan het lied Er reed er eens een ruiter
al door het woud [deel 2, lied 29]:
Zo lang de roosjes bloeien
Er reed er eens een ruiter
2
Een ruiter met zijn 1
Er reed er eens een ruiter
paardje
Reed door het
donk're woud

Al door het woud

[...]

[...]

't was pas achttien
jaren oud

't Was een meisje van achttien
jaren oud
2

4

Hij vroeg mij om te
rijden
Al achter op zijn
paard

5

Hij sprak: [...]
wilt ge met me rijden gaan?

3

[...] stap maar achter op mijn
paard

Ik wil wel met u
rijden

Dan zullen wij tesamen rijden

't is mij een ritje
waard

Dat is er nog een kansje waard

Maar dra was ik
bedrogen
Ik zag hem nimmer
meer

7

Ben ik er dan bedrogen
dan zijn het er wel meer
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De melodie van voorbeeld B is zowel voor dit lied als voor Zolang de boom zal
bloeien de meest gebruikelijke. Voorbeeld A werd gekozen omdat het van onze
opnamen de meest logische versie was.
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Lied
A. Zo lang de roosjes bloeien
De derde en vierde regel van de strofen 1, 3, 4 en 7 werden door de zangeres herhaald,
die van de strofen 2, 5 en 6 niet.

Opname 28 mei 1966

1
Zo lang de roosjes bloeien
En de lelies er heerlijk staan,
Zal ik mij nooit vertoeven
Om met een ander te gaan.

2
Een ruiter met zijn paardje
Reed door het donk're woud.
Hij zwaaide met zijn hoedje;
't Was pas achttien jaren oud.

3
Hij was nog jong van jaren,
Ik was er nog maar een kind;
Hij vroeg mij om te paren
Want ik werd door hem bemind.

4
Hij vroeg mij om te rijden
Al achter op zijn paard.
Ik wil wel met u rijden
't Is mij een ritje waard.
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5
Maar dra was ik bedrogen
Ik zag hem nimmer meer.
Hij is ten strijde 'vlogen,
Tot strijd met ene heer.

6
Nu heb ik hem verloren.
Och, had ik het nu zowaar
Die trouw maar niet gezworen,
Was nu uit een groot gevaar.

7
Dus meisjes nu voor 't laatste,
Neemt hier een voorbeeld aan:
Laat raden u ten beste
Als gij uit rijden wilt gaan.

Dit lied werd gezongen door Annechien Pomp-Niezing (1895-1990) in Ter Apel.
Voor meer gegevens over haar zie lied 15A.

B. Zolang de roosjes bloeien
Opname 4 maart 1968

1
Zolang de roosjes bloeien
En de leliën heerlijk staan,
Zal ik mij nooit verfoeien
Om met een ander te gaan.

2
Een ruiter met zijn paardje
Reed door het donk're woud.
Hij zwaaide met zijn hoedje;
't Was achttien jaren oud.
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Dit zijn twee van de in totaal acht strofen die Jantje Joosten-de Leeuw (1901-1984)
te Dwingeloo zong. Haar moeder kwam uit Diever en haar vader, die varkenskoopman
en kleine boer was, was afkomstig uit Ruinen.
De meeste liederen leerde mevrouw Joosten van haar broer die ook harmonika
speelde. Ze hield een liedschrift bij waarin ze voornamelijk liederen noteerde die
betrekking hadden op gebeurtenissen die lokaal of regionaal de aandacht trokken.

Data en plaatsen van opname
15 12 1957*

Emmen

10 08 1958*

Nes

28 05 1966

Ter Apel

04 03 1968

Dwingeloo

Vermeldingen/literatuur
Groen nr. 54; Wouters z.j., p. 104-105.

*
*

Opname Will Scheepers
Opname Will Scheepers

Marie van Dijk en A.J. Dekker, Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering. Deel 3. Liederen over trouw en
ontrouw in de liefde, verleiding en verlating

166

25
Ik was een maagd in de fleuren van mijn tijd
Samenvatting
Een onbetrouwbare minnaar laat zijn vriendin zodra zij zwanger is in de steek om
zijn vertier bij andere meisjes te gaan zoeken. Wanneer zij hem daarover aanspreekt,
stelt hij, om van het gezeur af te zijn, haar voor om met hem te vluchten. Hij brengt
haar naar een onbewoond eiland [voorbeeld B: aan de Franse kant] en laat haar aan
haar lot over. Gedurende vier jaar houdt ze zichzelf en het kind, dat inmiddels onder
barre omstandigheden op de wereld is gekomen, in leven met kruiden en helder water
[gedurende zeven jaar doolt zij rond]. Dan verschijnt er een schip dat haar terugbrengt
naar het vaderland [dan verschijnt haar minnaar]. Haar minnaar zegt toe alsnog met
haar te zullen trouwen [zij begeven zich naar de stad om daar ‘als ware man en vrouw
te leven’].

Toelichting
Onze opnamen behelzen twee versies (A en B) van eenzelfde lied. Beide versies
komen ook voor in De Haarlemsche Spoorwagen (ca. 1860) en in een (ná 1871
verschenen) editie van De Nieuwe Overtoomsche Marktschipper of Durkerdammer
Kramer, beide gedrukt bij J.P. Nobels in Haarlem. Wij drukken hier ter vergelijking
beide versies uit deze blauwboekjes af.
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Lied
A. Ik was een maagd in de fleuren van mijn tijd
De derde en vierde regel van strofe 2 t/m 7 worden telkens herhaald.

Opname 5 maart 1971

1
Ik was een maagd in de fleuren van mijn tijd,
Ik was pas om de twintig jaren,
Toen ik door een valse minnaar werd misleid
Die mij beloofd had om te paren.
Maar ach, helaas, helaas, de bloem is afgeplukt,
Nam hij de vlucht, nam hij de vlucht, nam hij de vlucht.

2
Het was hem meestal om een slavernij,
Men zag hem elke dag bij anderen.
Mijn ouders wilden mij het trouwen niet toestaan.
Kom laten wij tesamen, samen vluchten gaan.

3
Ik ben toen met hem al op een schip gegaan,
Ik dacht helaas aan geen gevaren.
Hij heeft mij gebracht, gebracht, gebracht naar een eiland,
Liet mij in schand, liet mij in schand, liet mij in schand.
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4
Kruiden op deez' aard, dat was mijn onderhoud,
Dat was mijn eten en mijn drinken,
En ook wat water uit die heldere fontein.
Ik riep: O God, en ik riep: O God, hoe kan dat zijn?

5
Ik gevoel de dag van het baren dat kwam aan,
Ik riep: O God, wilt mij bewaren,
Ik riep: O Jezus, was mijn lijden maar gedaan
Dan kon ik weder naar mijn vaderland toe gaan.

6
Met mijn verlaten kindlief bij de hand
Zo viel ik toen al voor zijn voeten.
Ik sprak: Minnaar, minnaar, met zulk een droeve traan,
Ik sprak: Minnaar, hoe kunt gij toch zo vals bestaan?

7
Zwijg stil, zoetlief, en pijnig mij niet meer
Houd op te mopperen en te klagen.
Wij zullen gaan treden al in het huwelijk,
In ware vreugd en in ware vreugd, in waar geluk.

Gezongen door Trijntje Boer-Boertien (1894-1985) te Elp. Zij werd geboren in
Nieuweroord. Haar beide ouders kwamen van Hollandscheveld. Al op jonge leeftijd
verhuisde ze naar Nieuw-Balinge. Daar heeft ze liederen geleerd van haar ouders en
van jonge mensen om haar heen. Haar vader en broers zongen graag. Mevrouw Boer
woonde na het huwelijk in een kleine boerderij die door haar werd gerund. Haar man
werkte elders. Wanneer ze in het achterhuis met het vee bezig was, kon men haar
horen zingen. Haar dochter mevrouw G. Kristoffers-Boer vertelde ons dat het zingen
voornamelijk in de familiekring plaatsvond. De beste herinneringen worden bewaard
aan het schemeruur in het najaar en in de winter, waarin iedereen rond de kachel
plaatsnam om mee te zingen. Het aansteken van de petroleumlamp werd zo lang
mogelijk uitgesteld omdat men met de beschikbare olie de hele week moest
doorkomen. In de jaren van de tweede wereldoorlog waren er zoveel veranderingen
dat het zingen op de achtergrond is geraakt.
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Klaaglied van eene verlatene Dochter over haren Minnaar
Op eene nieuwe wijs.

Komt hier, jonkheid en blijf wat staan,
Wilt aan mij een exempel nemen,
Hoe ik gekomen ben in het getraan,
Door slechten raad het oor te leenen,
Maar als ik was in het ongeluk,
Werd ik verdrukt werd ik verdrukt, werd ik verdrukt.
Ik was een dochter in de fleur van mijnen tijd,
En ongeveer twintig jaren,
Toen ik door een valschen minnaar werd verleid,
Die mij beloofde eens te paren,
Maar toen was ik van hem bevrucht,
Nam hij de vlucht, nam hij de vlucht, nam hij de vlucht.
Maar wat het meeste mij sagrineert,
Ik zie mijn minnaar menig keeren,
Met andere dochters aan zijn zijde gaan,
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En meen te sterven van hartzeeren,
Ik riep hem aan met droef getraan,
Minnaar! hoe kunt ge toch zoo valsch bèstaan!
Hij zei: schoonlief ik haat u niet,
Maar 't is voor 't oog en voor het praten,
Dat ge mij met andere dochters ziet,
Maar toch zal ik je niet verlaten;
Maar vader wil ons den trouw niet toestaan,
Laat ons te zamen, laat ons te zamen vluchten gaan.
Hoe kan een minnaar zoo valsch bestaan?
Maar ik die dacht aan geen bezwaren,
Ben met hem op 't schip gegaan,
Hij bracht mij op de felle baren,
Hij heeft mij gebracht op een eiland,
Ik bleef in schand, ik bleef in schand.
Nu zit ik hier voorwaar alleen,
En de nood komt mij thans nad'ren,
Ach hemel! help mij uit het geween,
En wil mij arme meid bewaren,
Ruk anders mij van de wereld maar af,
Dat ik mag rusten, mag rusten in 't graf.
Het is nu omtrent vier jaren lang,
Dat ik mijn kind tracht op te brengen,
Kruiden der aarde tot mijn onderstand,

Marie van Dijk en A.J. Dekker, Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering. Deel 3. Liederen over trouw en
ontrouw in de liefde, verleiding en verlating

170
Dat was mijn eten - en mijn drinken,
Wat water uit een klare fontein,
Ach goede Hemel! ach, wat bittre minnepijn.
Al op een vroegen morgenstond,
Zag ik een schip al op de baren,
Maar denk hoe ik verslagen stond,
Het Kwam naar het eiland gevaren,
Ik riep: geluk! mijn ramp is hier gedaan,
Mocht ik nu toch naar mijn vaderland gaan.
Maar als ik in mijn vaderland kwam,
Kwam ik mijn minnaar te ontmoeten,
Met mijn verlaten kind al aan mijn hand,
Ik viel met zuchten aan zijn voeten,
En sprak: minnaar: zie uw verlaten kind,
Minnaar! waarmee heb ik deze straf verdiend?
Hij sprak: schoonlief! heb goeden moed,
Houdt toch op met al uw klagen,
Gij hebt geleden voor mijn hoogmoed,
Maar de Hemel hielp u dragen,
Wij zullen treden in den echten band,
Leven plaisant, leven plaisant, leven plaisant.

De Haariemsche Spoorwagen

B. Ik was een schone van twee en twintig jaren
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De vierde regel van de 2e, 3e en 4e strofe werden door de zanger herhaald

Opname 3 september 1971
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1
Ik was een schone van twee en twintig jaren,
Al door een valse vrind wierd ik in schijn bemind.
Maar deze vals minnaar, hij bracht mij in gevaar,
Maar deze vals minnaar die bracht mij in gevaar.

2
Toen de vals minnaar had voldaan in zijn geneugten
Sprak hij: Zoetlief, laat ons te zamen vluchten.
Maar aan den Fransen kant liet hij mij in die schand,
Liet hij mij heel alleen, in zuchten en geween.

3
Toen heb ik mij al naar het bos begeven,
Schonk daar een tedere jonge vrucht het leven
En ik riep zo menig keer: Zag ik mijn minnaar weer,
Zag ik de ware vrind, de vader van dit kind.

4
Zeven jaren lang bleef ik in 't ronde dolen,
Maar die vals minnaar, hij bleef niet lang verscholen,
Hij riep op ene keer: Hier is uw minnaar weer,
Hier is de ware vrind, de vader van dit kind.

5
Toen hebben zij zich naar de stad begeven
Om daar als ware man en vrouw te leven.
Ach liefste schrei niet meer, hier is uw minnaar weer,
Hier is de ware vrind, de vader van dit kind.

Gezongen door Peter Johannes Mulders (1895-1979) te Lottum. De heer Mulders
was tuinman. Hij leerde dit lied van zijn grootmoeder van moederskant, die ook uit
Lottum afkomstig was.

De valsche Minnaar.

Jonge dochters aanhoor mijn droevig klagen
Ik was een spruit van twee-en-twintig jaren,
Al door een valsche vrind
Werd ik in schijn bemind
En deze valsche minnaar
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Die bracht mij in het bezwaar. (bis.)
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Hij kwam bij mij met schoone woorden spreken
En zoo heeft hij mijn maagdenbloem gekregen,
Hij sprak mijn met vlijt,
Gij overschoone meid,
Niemand als gij op aard,
Is mijne liefde waard. (bis.)
Maar als de valschaard had voldaan zijn genuchte,
Sprak hij zoetlief laat ons te zamen vluchten,
Maar aan die fransche kant,
Laat hij mij in de schand,
Hij liet mij heel alleen,
In zuchten en geween. (bis.)
Ik slijt mijn dagen met tranen en met zuchten,
O groote God waar moet ik henen vluchten,
Helaas wat nu gedaan,
De barensnood komt aan,
Ik kon geen voet meer gaan,
O God wil mij bijstaan. (bis.)
Toen heeft zij zich verder in het bosch begeven,
Waar zij haar teer jong vrucht schonk het leven,
Zij riep zoo menig keer,
Zag ik mijn minnaar weer,
Zag ik mijn waarde vriend
De vader van mijn kind. (bis,)
Zeven jaar bleef zij in het ronde dolen
Maar haar minnaar bleef niet langer verholen,
Hij riep ach schrei niet meer,
Hier is u minnaar weer,
Hier is u waarde vrind,
De vader van uw kind. (bis.)
Toen hebben zij zich zamen naar de stad begeven,
Om daar oprecht in vreugde te gaan leven
Te treden in den trouw
Als ware man en vrouw,
En naar zooveel getraan
Hun lijden was gedaan. (bis.)
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De Nieuwe Overtoomsche Turfschipper

Data en plaatsen van opname
05 03 1971

Elp

03 09 1971

Lottum

Liedboekjes
De Haarlemsche Spoorwagen. Haarlem z.j. [ca. 1860], J.P. Nobels, p. 20.
De Nieuwe Overtoomsche Marktschipper of DurkerdammerKramer. Haarlem
19004, J.P. Nobels, p. 19.
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26
Jonge dochters hoort mijn klacht
Samenvatting
Een meisje wordt door haar minnaar verlaten nadat ze zwanger van hem is geraakt.
Ze weet zowel de zwangerschap als de bevalling verborgen te houden. Wanneer het
kind een half jaar oud is komen haar ouders onverwacht binnen. Hun reactie wordt
niet vermeld. Na zeven jaar verneemt ze dat de vader van het kind van plan is met
een ander te gaan trouwen. Tijdens een toevallige ontmoeting spreekt ze hem daarover
aan en wel zodanig dat de tranen van ontroering over zijn wangen lopen en hij alsnog
in een huwelijk met haar toestemt.

Toelichting
De melodie van dit lied is dezelfde als die van Laatst aan een waterkant (lied 31B).

Lied
Jonge dochters hoort mijn klacht
Opname 12 mei 1969
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1
Jonge dochters hoort mijn klacht
Hoe dat ik in de fleur moet zuchten
En in droefheid heb doorgebracht,
Hoe dat ik moest de jonkheid vluchten.
Door mijn minnaars en schoon beloven
Zo is die eer van mij geschoven,
En ik moest leven in gezucht
En in droefheid, omdat ik was bevrucht.

2
Als hij was van mij voldaan
Dan ging hij andere dochters minnen
En hij sprak mij nooit meer aan.
O God, wat moet ik gaan beginnen?
Ik moest alleen mijn schepsel baren
En in de kamer stil bewaren.
Totdat het was een half jaar
Wierden mijn ouders deze zaak gewaar.

3
Toen ik zat in volle kracht
Al om mijn kind de borst te geven
Kwamen mijn ouders onverwacht
En van schrik begon ik te beven.
Ik viel al op mijn knieën met veel krachten:
Och vaderlief, wilt die zaken mij verzachten,
'k Heb het gebracht uit medelij
Tot vele tranen van ons allebei.

4
Toen heb ik mijn zoontje klein
Weer opgebracht tot zeven jaren,
Totdat ik hoorde tot mijn pijn
Dat mijne minnaar zou gaan paren.
Ik met mijn zoontje kwam hem tegen,
Mijn bloed dat joeg en ik was genegen.
Ik sprak hem aan: Ach minnaar, ziet,
Uw eigen kind dat kent zijn vader niet.
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5
Dat ik nu al zeven jaar
Heb opgebracht in vele verdrieten
Met mijn hart tot mijne minnaar:
Nu zal een ander u genieten.
Niemand heeft mij ooit zien verkeren.
Ik bid u, vrind, brengt mij in eren
Dat ik en ook mijn zoontje klein
In echt het mag al bij zijn vader zijn.

6
En hij hoorde mijn klachten aan.
Het kind dat vloog hem om zijn leden
En hij berstte uit in traan.
Hij sprak: Schoonlief wat wilt u maar tevreden
En droog de traantjes van uw wangen:
Gij zult van mij den trouw ontvangen.
Heb ik beroofd uw maagdenbloem
Dan komt de eerste liefde wederom.

7
En ze treden in den band
Van het verdriet van zeven jaren,
En zijn tweede lief van schand
Dat hij gereed had om te paren:
Men zag die eerste liefde winnen.
Sa dochters, wilt geen jonkmans minnen
Waarvan een andere de vruchten draagt:
Hij keert weerom en gij die schand behaagt.

Dit lied werd gezongen door Margaretha Wouters-Gijsbers (1884-1972) te Reusel.
Zij werd geboren in Hulsel. Zij kwam uit een boerenfamilie met zeven kinderen.
Mevrouw Wouters heeft haar liederen van haar vader geleerd die tot een echte
zangersfamilie behoorde. Zelf had ze een gezin van tien kinderen. Haar man was
sigarenmaker. Zij zong bijna de hele dag onder haar werk. In de winteravonden
zongen de kinderen ook mee en die hebben dat nog lange tijd met plezier gedaan.
Ook schoolliedjes werden er gezongen.

Data en plaatsen van opname
12 05 1968

Reusel
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IV
Trouw en ontrouw
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27
Al in die stad van Wenen
Samenvatting
Een soldaat deserteert uit het leger [om zijn meisje te kunnen ontmoeten]. Hij wordt
gevangen genomen en ter dood veroordeeld. Met een verzoek om gratie en vrijlating
wendt zijn meisje zich tot de koning [tot de legerleiding]; het verzoek wordt
ingewilligd wanneer ze vier raadsels op bevredigende wijze heeft opgelost.

Toelichting
De versvorm van dit lied en in zekere mate de melodie van voorbeeld B zijn verwant
aan O Straßburg, o Straßburg, du wunderschöne Stadt, eveneens een lied over een
gedeserteerde en gevangen soldaat die echter, ondanks de smeekbeden van zijn ouders
en ondanks de bittere tranen die zijn meisje om hem huilt, door de legerleiding niet
wordt vrijgelaten. Volgens Erk/Böhme is dit een niet zo oud soldatenlied,
vermoedelijk aan het eind van de 18e eeuw (vóór 1771) ontstaan in Zwaben, en in
Duitsland algemeen bekend en geliefd (de meeste van onze opnamen werden gemaakt
in de aan Duitsland grenzende provincies Groningen, Drente, Overijssel en Limburg).
De manier waarop onze zegslieden het lied zongen was, op enkele uitzonderingen
na, eerder lieflijk dan soldatesk. Slechts vier maal werd een twee- of vierkwartsmaat
genoteerd; de vierentwintig overige opnamen werden in zesachtste maat gezongen.
In plaats van die stad van Wenen komt onder de opnamen twee maal die kamp van
Milligen of Millegen voor (Tiendeveen 1967, Nieuw-Balinge 1974). Millegens kamp
komt eveneens voor in een een soldatenlied uit de periode 1815-1890, toen Nederland
nog werd geregeerd door een vorst (Haan 1957, nr. 34):
Zien wij onze geliefde Vorst,
Dan klopt onze soldatenborst+
+

[str. 4, r. 1-2]
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en
Ja, hier in 't vrije Nederland
Strijdt men voor Vorst en Vaderland+
+

[str. 5, r. 5-6]

We nemen aan dat met Milligen of Millegen het plaatsje Millingen bij Nijmegen
wordt bedoeld en niet het ten zuid-oosten van Turnhout gelegen Millegem.
De reden waarom de soldaat deserteerde wordt in onze voorbeelden niet, in sommige
andere varianten wel uiteengezet:

[2]
Die wou gaan deserteren
Al om zijn zoetelief:
Om haar nog eens te spreken,
Om haar nog eens te zien.+
+

(Winschoten 1962)

[3]
Maar hij ging deserteren
Om zijn bruid te zien,
Terwijl hij toch goed wist
Dat dit niet mocht geschiên.+
+

(Vries 1962)

In de jaren zeventig heeft de Zangeres zonder Naam er het hare toe bijgedragen om
het lied in Nederland (weer?) populair te maken.

Lied
A. 't Was in die stad van Wenen
De laatste twee regels van iedere strofe worden telkens herhaald.

Opname 9 februari 1962

Marie van Dijk en A.J. Dekker, Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering. Deel 3. Liederen over trouw en
ontrouw in de liefde, verleiding en verlating

179

1
't Was in die stad van Wenen,
Al in die grote stad,
Waar duizenden soldaatjes
Hun inkwartiering had.
Maar onder die soldaatjes
Was een soldaatje klein,
Een van mijn kameraden,
Een goeie1. vriend van mij.

2
Hij deserteerde van zijn post,
't Was midden in de nacht.
Toen hebben ze hem gegrepen
En naar 't schavot gebracht.
Daar moest het soldaatje sterven,
Ja, sterven zijne dood,
Voor hem was geen genade meer,
't Was de koning die hem ontbood*.
*

het gebood

3
Het meisje ging naar de koning:
Laat mijn soldaatje vrij
En anders zult gij morgenvroeg
De schande zien van mij.2.
Ik zal u vier raadsels geven,
Als gij die allen raadt
Dan zult gij morgenvroeg
Weer hebben uw soldaat.

4
Zeg mij, wat is een koning,
Een koning zonder land?
Zeg mij, wat is het water,
Het water zonder zand?
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Zeg mij, wat is de sleutel
Die op alle sloten past?
Zeg mij, wat is een spiegel,
Een spiegel zonder glas?

5
De koning op de kaart
Is de koning zonder land,
Het water uit mijn ogen
Is het water zonder zand,
Het geld dat is de sleutel
Die op alle sloten past
En een hartje vol ware liefde
Is een spiegel zonder glas.

6
Soldaatje kreeg genade,
Soldaatje kreeg pardon
Omdat zijn zoetelief meisje
Deez' mooie raadsels kon.
Is dat geen zuivere liefde
Die zij haar minnaar bood?
Zij redde haar soldaatje
Van een gewissen dood.
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Gezongen door Regina Maathuis-Veltman te Eindhoven. Zij werd geboren in 1913
te Bolsward.

B. Wenen, Wenen, Wenen, Wenen
Opname 11 december 1970

1
Wenen, Wenen, Wenen, Wenen
Wenen, die grote stad,
Die meer dan duizend zielen
Die meer dan duizend bezat,

2
Daar was laatst een soldaatje,
Een soldaatje kloek en vrij.
Hij was een kameraadje,
Een beste vriend voor mij.

Twee van de in totaal tien strofen die Antonia Willekens van den Broek te Hamont
(België) zong. Zij werd in 1925 geboren te Oud Gastel. Ook haar beide ouders
kwamen uit Gastel. Haar vader werkte op kantoor bij Philips. Ze leerde de liederen
van haar moeder, die ze weer van haar moeder had geleerd.

Marie van Dijk en A.J. Dekker, Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering. Deel 3. Liederen over trouw en
ontrouw in de liefde, verleiding en verlating

182

C. Al in die stad van Wenen
Opname 9 november 1962

1
Al in die stad van Wenen
Al in die schone stad
Daar wordt zo menig soldaatje
Door de liefde al omgebracht.

Gezongen door Japien Kiewiet-Stel te Winschoten. Voor meer gegevens over haar
zie lied 28B.

D. Al in die stad van Wenen
Opname 31 januari 1962
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1.
Al in die stad van Wenen
Al in die grote stad
Daar wordt zo menig soldaatje
Door liefde omgebracht
Daar wordt zo menig soldaatje, o ja,
Door liefde omgebracht.

Gezongen door mevrouw B. Heeres-Hilvering te Sellingen

Data en plaatsen van opname
21 12 1951*

Katwijk aan Zee

20 03 1954*

Vught

03 04 1954*

Borgsweer

16 05 1954*

Hoogkerk

16 05 1954*

Hoogkerk

11 09 1954*

Ten Boer

00 00 1957

Leeuwarden

00 11 1958

Koekange

25 05 1959*

Emmen

00 10 1959

Rockanje

05 07 1961*

Den Helder

31 01 1962

Sellingen

09 02 1962*

Eindhoven

26 06 1962*

Vries

09 11 1962

Winschoten

26 01 1963

Delfzijl

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

opname Will Scheepers
opname Will Scheepers
opname Will Scheepers
opname Will Scheepers
opname Will Scheepers
opname Will Scheepers
opname Will Scheepers
opname Will Scheepers
opname Will Scheepers
opname Will Scheepers
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08 03 1963*

Harlingen

11 03 1963

Wijnjeterp

04 10 1963*

Eerbeek

29 10 1965

Peize

09 05 1966

Sittard

13 03 1967

Hardenberg

20 10 1967

Usselo

02 12 1967

Tiendeveen

31 01 1970

Emmer-Compascuum

11 12 1970

Budel

15 11 1974

Nieuw-Balinge

20 04 1977**

Stramproy

Vermeldingen/literatuur
Bakker nr. 236; Bartelink 1967, 119-121; Boekenoogen nr. 5183; Erk/Böhme III,
nr. 1392; Haan 1957, [nr. 34] nr. 37; Hoffmann 1900, nr. 955; Lambrechts nr. 75;
Peeters 1952, III, 120-121; Veurman/Bax nr. 37; Wouters/Moormann II, 275-277.

Liedboekjes
De Zeeuwsche minnezanger. Oostburg z.j.9 [na 1860], A.J. Bronswijk, p. 63.

*
*
**

opname Will Scheepers
opname Will Scheepers
opname Marleen Deurvorst
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Eindnoten:
1. In andere varianten ook wel: ware, verre of echte.
2. Usselo 1967: Dan heb ik tegen de morgen / Weer schaduw aan mijn zij.
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28
Daar zou er een magetje vroeg opstaan
Samenvatting
Een meisje loopt in de vroege ochtend buiten. Een voorbijkomende heer spreekt haar
aan en vraagt wat ze daar te doen heeft. Ze antwoordt dat ze haar geliefde zoekt [en
beschrijft desgevraagd hoe hij gekleed gaat]. De heer herinnert zich dat hij de
betreffende man nog onlangs heeft gezien in gezelschap van een vrouw [meerdere
vrouwen]. Het meisje zegt te hopen dat hij gelukkig zal worden. De heer haalt
vervolgens een kostbare ketting en/of ring tevoorschijn en biedt deze het meisje aan
onder de voorwaarde dat ze haar geliefde zal vergeten. Pas wanneer uit haar antwoord
blijkt dat ze dat geenszins van plan is maakt hij zich bekend als de man op wie ze
wachtte.

Toelichting
1. De overlevering
Daar zou er een magetje vroeg opstaan is geënt op twee aan elkaar verwante liederen
die in de zestiende eeuw in de Nederlanden en de Duitse landen bekend moeten zijn
geweest: Aen gheender linden daer staet een dal en Dat had een meysken eenen
ruyter wat lief. In de Souterliedekens (1540) wordt het eerste aangeduid als melodie
voor psalm 38, het tweede voor psalm 991.. Uit de zestiende en zeventiende eeuw
zijn van beide liederen alleen Duitse teksten (Es steht ein Lind in jenem Thal en Es
het ein meydlein ein Reuter holdt) en tekstvarianten overgebleven, voornamelijk in
liedschriften en op vliegende bladen2.. Ze raken in Duitstalige gebieden in vergetelheid
wanneer daar in de loop van de achttiende eeuw een eveneens op beide liederen
geënte, maar gemoderniseerde versie, Es stand eine Lind' im tiefen Thal3., steeds
meer terrein wint. Deze laatste versie wordt, vertaald door Jan Pieter Heye, in
Nederland bekend als Een lindeboom stond in het dal (lied 29).
In de mondeling overgeleverde varianten van Daar zou er een magetje vroeg opstaan
zijn elementen en formules bewaard gebleven die uitsluitend in de
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vroege, zestiende-eeuwse, Duitse teksten voorkwamen. Enige voorbeelden: In de
meeste Nederlandse varianten vraagt de heer:
Plukt gij de mooie gele rozen
Of telt gij de bladeren van de bomen?

welke vraag door het meisje ontkennend wordt herhaald. Deze, althans een dergelijke
formule, is in geen enkele Duitse tekst of versie te vinden, behalve in de oudst bekende
variant (van Es het ein meydlein ein Reuter holdt) Es hat ein Student ein Medlein lief
(Niederrheinische Liederhandschrift 1574):
Und pluckt ir ab die Roeseleinblaeder
Oder wardet ir uf desen Roesengarden?

Eveneens en uitsluitend in Es hat ein Student ein Medlein lief zijn de versregels te
vinden die model hebben gestaan voor de vele Nederlandse douwen of landouwen
waar de heer de geliefde, in gezelschap van of doende met andere vrouwen, gezien
meent te hebben:
Ich sagh in nechten Abend gahn vur groener Auen
Spacieren mit andern Jungfrauen.

Wanneer de heer het meisje een ring en/of een ketting wil geven mits ze haar vroegere
geliefde uit haar gedachten bant, geeft het meisje veelal een enigszins raadselachtig
antwoord. De standaard-formule daarvan luidt:
En al was die ketting [ring] nog zo lang
Dat hij van de hemel op de aarde hangt....

Daarop wordt naar hartelust gevarieerd, ook al slaat de toch al onduidelijke
vergelijking soms nergens meer op (zoals in Liedvoorbeeld A, str. 8 en 10). De
vergelijking krijgt wat meer betekenis in het licht van de tekst van Es het ein meydlein
ein Reutter holdt, gedrukt op een vliegend blad tussen 1580 en 1600 bij Mich. Manger
in Augsburg, waarin de ruiter een wit gewassen sluier uit zijn zak haalt die hij aan
het meisje wil geven mits ze, net als in de Nederlandse varianten, belooft niet meer
aan haar geliefde te denken. Het antwoord van het meisje luidt:
Unnd wäre der Schlayr noch so lang
Das er vom Himmel biss auff die Erden gelang
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[Dennoch wolt ich in fahren lahn,
Mein feins lieb wolt ich widerumb han.]

Ook in Es hat ein Student ein Medlein lief (1574) speelde de sluier al een rol, zij het
in een andere context: het meisje vraagt de ruiter de sluier die ze bij zich draagt aan
haar geliefde te geven zodat die nog eens aan haar zal denken.
Tenslotte zijn er twee varianten, beide opgenomen in Noord-Brabant, waarin het
meisje zichzelf vergelijkt met een tortelduifje (de versie die Albert Blyau omstreeks
1898 in Ieperen optekende bevat eveneens deze vergelijking):

[4]
En wat zoude gij doen als uw lief was dood
En onder de aarde begraven lag?
Dan zou ik laten zinken mijnen hoge moed
Gelijk er het tortelenduifje doet:
Dat zingt er van z'n leven genen blijden toon
Maar het vliegt er maar in enen dorren boom
En de groene die laat het neven zich staan,
Daar gaat het in zitten treuren
Zovele schone dagen en ja uren.

(Gezongen door C.M.L. Schelle-Habraken, geboren 25 aug. 1882 in Tilburg, opname
1975)

[6]
En als ie dan eens gestorven was,
Begraven al onder die aardekens lag,
Wat zoude gij er dan gaan bedrijven
O schone blom boven al die jonge wijven?

[7]
Dan zou ik laten zinken mijne moed,
Zoals ook ja een tortelduifje doet
Die zijn gaaike komt te verliezen
En van droefheid geen ander meer kan kiezen.

[8]
Dan gaat het zitten op 'nen dooien boom,
De groenen die laat 't zo neven hem staan
En daar gaat het op zitten treuren
Misschien 't geen lange tijd meer zal duren.

(Gezongen door W.J. van Biljouw, geboren 10 maart 1908 in Oisterwijk, opnamen
1966 en 1970)
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Alleen in het hierboven al genoemde Es hat ein Student ein Medlein lief (1574), het
Es het ein meydlein ein Reutter holdt (1580-1600) en in het Es steht ein Lind in jenem
Thal uit het liedschrift van Ottilie Fenchlerin (Straatsburg 1592) maar niet meer in
latere Duitse versies, komt deze vergelijking voor.
Ook de ruiter, aan wie in sommige Nederlandse varianten alleen nog de hoed
(pluimenhoed, vilten hoed, rozenhoed, oorspr. ijzeren hoed=helm) herinnert, maar
die uit de meeste varianten helemaal is verdwenen om plaats te maken voor de heer,
heeft zich in de laatste strofen van de hierboven geciteerde Nederlandse varianten
gehandhaafd.

2. De varianten
Uit een vergelijking van de melodieën van de 76 opgenomen varianten kwamen twee
duidelijk onderscheiden melodiegroepen tevoorschijn, groep A (met de subgroepen
B, C en D) en groep E. Bij nadere beschouwing bleken vier groepen regionaal bepaald
te zijn:
groep A

(27 opnamen, liedvoorbeeld A),
voornamelijk gezongen in
Groningen/Drente en Brabant/Limburg;

groep B

(10 opnamen, melodievoorbeeld B),
voornamelijk gezongen in
Groningen/Friesland en Noord-Holland;

groep C

(15 opnamen, melodievoorbeeld C),
voornamelijk gezongen in Drente;

groep D

(7 opnamen, melodievoorbeeld D), geen
concentratie;

groep E

(11 opnamen, liedvoorbeeld E),
voornamelijk gezongen in Zeeland;

restgroep

(6 opnamen, melodievoorbeelden F, G
en H), geen concentratie.

De indeling bracht ook tekstverschillen aan het licht, met name wat betreft het
meest specifieke kenmerk van de mondeling overgeleverde Nederlandse varianten,
de beschrijving van de kleding van de geliefde; noch in de vroege, noch in de latere
Duitse varianten, noch in de tot ca. 1770 in de Nederlandse ‘blauwboekjes’ terug te
volgen gedrukte (standaard)versie wordt de kleding van de geliefde beschreven.
In groep A is het gebruikelijke antwoord van het meisje op de vraag welke kleren
haar geliefde draagt:
Zijne klederen waren van buiten groen
Van binnen met witte satijn gevoerd.

De hier genoemde kleurencombinatie, groen/wit, komt het meest voor, maar
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ook rode kleren, gevoerd, bevoerd, beknoopt of geplooid met witte, zwarte of gele
satijn, komen voor.
De varianten in groep B volgen over het algemeen getrouw de sinds ca. 1770 in
de zogenaamde blauwboekjes overgeleverde versie waarin geen beschrijving van de
kleding voorkomt.
Kenmerkend voor groep C is dat de geliefde een rok draagt en in zijn hand een
stok heeft met een zilveren of gouden knop. De kleur van de rok is bepalend voor
het marteriaal van de knop: een zilveren knop als de rok rood is, een gouden knop
als de rok groen is.
Hoewel de formule in groep D overeenkomt met die in groep A wordt deze groep
gekenmerkt door homogeniteit wat betreft de kleuren en kleurcombinatie, èn door
originaliteit inzake de afwerking. De buitenkant van de kleren is altijd rood, de
binnenkant is ofwel met witte satijn geplooid of omplooid, ofwel met een wit satijntje
omgeboord.
Groep E: in plaats van de gebruikelijke formule
Ben je je zoetlief verloren schone maagd?
Zeg mij dan eens welke klederen hij draagt

klinkt het hier:
Ben je je zoetlief verloren schone maagd?
Wat / waar is dan de rouw die je over hem draagt?

hetgeen herinnert aan Wat zou je doen als je lief was dood, de vraag waaraan de
tortelduif-vergelijking in de betreffende twee Nederlandse (A-)varianten was
gekoppeld. Deze rouw-formule komt ook, zij het slechts een maal, voor in de
schriftelijke overlevering, en wel in de omstreeks 1831 in Rotterdam gedrukte Nieuwe
Overtoomsche marktschipper.

Lied
A. Er was er eens een meisje vroeg opgestaan
Opname 26 augustus 1967
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1
Er was er eens een meisje vroeg opgestaan
Om naar haar zoeteliefje toe te gaan
Zij zocht al onder deze linden
Maar zij kon d'r zoeteliefje maar niet vinden.

2
Toen kwam daar een jonge mijnheer aangaan,
Sprak: schone maagd, waar komt gij toch zo vroeg vandaan?
Plukt gij die mooie gele rozen
Of telt gij de bladeren van de bomen?

3
En ik pluk er die mooie gele rozen niet
Tel ook de bladeren van de bomen niet
Maar ik ben er mijn zoetelief verloren
Hij liet er een dag of tien niets van zich horen.

4
Ben u dan je zoeteliefje kwijt?
Hoe was die dan gekleed, mijn beste meid?
Hij had een jasje, dat was er van buiten rood,
Van binnen met witte satijn geplooid.

5
Was zijn jasje dan van buiten rood,
Van binnen met witte satijn geplooid?
Dan heb ik hem gezien op Neerlands douwen
Met andere schone jonge vrouwen.

6
En hebt gij hem dan op Neerlands douwen gezien
Met andere jonge vrouwen, wel een stuk of tien?
Dan hoop ik dat God zijn geleidsman mag zijn
Met al die mooie vrouwen die daar bij hem zijn.

7
En wat haalde die mijnheer toen van zijn hand?
Een prachtige ring van diamant:
Mag ik die schone maagd dan schenken
Om aan uw zoeteliefje nooit meer te denken?

8
Al was dat ringetje nou nog zo mooi
Dat ie van de hemel op de aarde werd gegooid,
Nooit zal ik dat ringetje dragen:
Eerst moet mijn zoeteliefje dood zijn en begraven.
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9
En wat haalde die mijnheer toen uit zijn zak?
Een mooie ketting van diamant:
Mag ik die dan u schenken
Om aan uw zoeteliefje nooit meer te denken?

10
En zij sprak: al was die ketting nog zo mooi
Dat ie van de hemel op de aarde werd gegooid,
Nooit zal ik die ketting dragen:
Eerst moet mijn zoeteliefje dood zijn en begraven.

11
En toen gooide hij zijn mantel al in het groen,
Hij sprak: Schone maagd, het was om jou te doen!
Ik wou alleen maar eens proberen
Of jij je soms ophield met andere jonge heren.

Gezongen door Neeltje Raadsen-van den Heuvel (1887-1983) te Rotterdam. Ze werd
geboren in St. Annaland. Ze heeft haar moeder heel veel oude liederen horen zingen.
Haar moeder, afkomstig van Schouwen-Duiveland, leerde de liederen van haar oudere
broers, landarbeiders, die onder meer in de suikerbieten werkten en overal waar ze
gingen werken wat oppikten.

B. Er was eens een magetje vroeg opgestaan
Opname 9 november 1962
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1
Er was eens een magetje vroeg opgestaan
Om hare zoetelieverdje te zoeken gaan.

2
En ze zocht er al onder de groen' linden
Maar ze konde hare zoetelief niet vinden.

Gezongen door Japien Kiewiet-Stel te Winschoten. Zij werd in 1899 te Scheemda
geboren. Mevrouw Kiewiet heeft vele bijdragen aan ons archief geleverd. Zij was
op veertienjarige leeftijd in betrekking bij een tante op een boerderij in Midwolde.
Van deze tante heeft zij al haar liederen geleerd.

C. Er was eens een meisje vroeg opgestaan
Opname 9 maart 1963

1
Er was eens een meisje vroeg opgestaan
Om naar hare minnaar te zoeken gaan
Ze zocht er onder de linden
Maar kon er haar minnaar niet vinden.

Gezongen door Vrousina Jacoba van Zanden-Janssen (1888-1985) te Emmen. Zij
werd geboren in Dalen.
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D. Daar zou er eens een meisje vroeg op gaan staan
Opname 18 Oktober 1952

1
Daar zou er eens een meisje vroeg op gaan staan
Al om d'r heure zoetelief te zoeken gaan
En ze zocht er onder die linden
Of zie er heure zoetelief kon vinden.

Gezongen door mevrouw P. van den Hoek (1880-1958) te Middelburg.

E. En der was eens een maagdje zeer vroeg opgestaan
Opname 29 september 1970

1
En der was eens een maagdje zeer vroeg opgestaan,
Om bloemetjes te gaan plukken was zij uitgegaan,
En zij plukte al onder die linden
En zij kon er hare zoetelief niet vinden.
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2
Maar opeens kwam daar enen heer aangegaan
En hij sprak er: Schone maagd, waar komde gij vandaan?
Telde gij er de groenelandse bomen
Of plukde gij er van die gele goudse rozen?

3
O neen, ik tel er die groenelandse bomen niet,
Of ik pluk er van die gele goudse rozen niet,
Mijn zoetelief ben ik verloren
En ik kan er gene tijding meer van horen.

4
Zijt gij uw zoetlief verloren, schone maagd?
En is dat de rouw die gij er over draagt?
Uw zoetelief is op Zeelandse gebouwen
En daar verkeert hij met een ander jonkvrouwe.

5
En als hij daar is op Zeelandse gebouwen
En verkeert met een ander jonkvrouwe
En dan hoop ik dat den hemel zijne leidsman mag zijn
En nog andere mooie meisjes die bij hem zijn.

6
En wat trok er deze heer al van zijn hand?
't Was ene ring van het fijnste diamant:
Deze ring wil ik er jou schenken,
Maar dan moet ik er om een ander zoetelief niet denken.

7
En al is er deze ring dan nog zo schoon
Als dat er zo genen is op heel de wereld rond,
Nog veel liever wil ik hem verliezen
Om nog een ander jonkman te kiezen.

8
En wat trok dezen heer al uit zijn mouw?
Het was ene keping* van het fijnste goud:
Deze keping wil ik er jou schenken,
Maar dan moet ik er om een ander zoetelief niet denken.

*

ketting

9
En al is er deze keping nog zo lang
Dat hij van de hemel op de aarde hangt,
Wat kan mij zo een keping baten
Als ik er mijn zoetelief moet voor verlaten?
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10
Maar toen hij afnam zijnen pluimen hoed
Toen herkende zij hem op staande voet:
Mijn zoetelief, wees geprezen,
Gij zult in mijn jonk harte wel wezen.

Gezongen door Adriana Huijbregts-Bruijnlands (1895-1977) te Prinsenbeek. Ze
leerde haar liederen van haar vader. In het ouderlijk huis werd veel gezongen en
gedanst.

F. Daar was een heel mooi meisje vroeg opgestaan
Opname 16 november 1963

1
Daar was een heel mooi meisje vroeg opgestaan
Drie uren voor de dage was ze uitgegaan
Totdat ze kwam onder de groene linde
Waar ze meende haar zoetelief te vinden.

Gezongen door Marie Desmarey-Gruwez (1915-1983) te Proven, West-Vlaanderen.
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G. Er zou een schoon maagdje eens vroeg opstaan
Opname 1 augustus 1961

1
Er zou een schoon maagdje eens vroeg opstaan
Om haar zoetlief te gaan zoeken, ja gaan zoeken, ja gaan zoeken
Om haar zoetlief te gaan zoeken al onder de lindeboom.

Gezongen door Suzanna Rietdijk-van Santen (1897-1980) te Rockanje.

H. Daar zou es een maagdje vroeg opstaan
Opname 26 augustus 1959

1
Daar zou es een maagdje vroeg opstaan
Om haar zoetelief te zoeken gaan
Zij zocht er al onder die linde
Maar kon d'r zoetlief niet vinden.

Gezongen door Neeltje Pietertje Warbout-de Vries (1891-1978) te Rockanje (voor
meer gegevens over haar: zie lied 9).
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Data en plaatsen van opname
A
00 04 1960

Delden (O.)

11 06 1960*

Eindhoven

08 01 1961*

Emmer Compascuum

27 03 1961

Arnhem

07 01 1963

Ambt Delden

06 06 1964

Herten

16 08 1965

Kiel-Windeweer

09 10 1965

Helden

22 01 1966

Assen

25 06 1966

Oisterwijk

28 01 1967

Ter Apel

19 06 1967

Oude Pekela

26 08 1967

Rotterdam

24 10 1967

Neer

05 01 1968

Veele

30 05 1968

Den Hulst

20 06 1968

Eindhoven

10 12 1968

Amsterdam

01 03 1969

Ede

28 04 1969

Muntendam

07 02 1970

Oisterwijk

11 12 1970

Budel

05 04 1972

Haelen

18 10 1974

Well

02 05 1975

Udenhout

19 11 1975**

Ommen

13 01 1978

Cuijk

*
*
**

opname Will Scheepers
opname Will Scheepers
opname Marleen Deurvorst
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B
31 08 1956*

Volendam

10 11 1959

Stiens

30 05 1962

Buitenpost

09 11 1962*

Winschoten

03 06 1965

Groningen

00 03 1966

Volendam

13 04 1966

Landerum

18 07 1966

Jubbega

12 12 1966

Noordbergum

30 01 1967

Groningen

C
00 10 1961

Veenoord

09 03 1963*

Emmen

09 03 1963

Emmen

07 05 1963

Coevorden

24 01 1966

Hoogeveen

17 10 1966

Jisp

29 10 1966

Emmer-Compascuum

11 02 1967

Nieuw-Balinge

20 09 1967

Amsterdam

23 09 1967

Teteringen

31-01 1968

Helmond

01 08 1969

Vriezenveen

11 11 1970

Beilen

14 12 1970

Helmond

24 10 1973

Nieuw-Balinge

D
18 10 1952*

Middelburg

00 00 1958

Noordwijk aan Zee

*
*
*
*

opname Will Scheepers
opname Will Scheepers
opname Will Scheepers
opname Will Scheepers
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00 00 1959

Noordwijk aan Zee

13 02 1967

Dordrecht

04 11 1967

Giethoorn

11 10 1968

Rotterdam

10 11 1969

Soest

E
28 10 1954*

Oost-Souburg

26 08 1959

Koudekerke

26 08 1959

Nieuw- en St. Joosland

25 10 1959*

Vlissingen

28 10 1959*

Koudekerke

19 03 1966

Oss

16 11 1967

Oost-Souburg

30 01 1968

Heinkenszand

30 01 1968

Ovezande

16 06 1969

Ospel

29 09 1970

Prinsenbeek

F, G, H
00 00 1959

Rockanje

01 08 1961

Rockanje

25 11 1961*

Rockanje

16 11 1963*

Proven

16 11 1963

Proven

12 08 1967

Olburgen

Vermeldingen/literatuur
Bakker nr. 227; Blyau/Tasseel nr. 20; Brouwer 145 en Bijl. III; van Duyse I, nr. 32;
Erk-Böhme I, nr. 67; Gittée 1890; Hoffmann 1833, nr. 29 en 1856 nr. 26; Hiel
104-105; Kalff 197-198; Kunst 1951, nr. 28; Lambrechts nr. 4; Le
*
*
*
*
*

opname Will Scheepers
opname Will Scheepers
opname Will Scheepers
opname Will Scheepers
opname Will Scheepers
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Jeune nr. 49; Lootens/Feys nr. 48; Meier II, nr. 61; Mincoff-Marriage nr. 7 en 8; v.d.
Molen nr. 9; Veurman nr. 35; Willems nr. 90; Warmelo 1961.

Melodieën
Melodie A: Lootens/Feys nr. 48; Lambrechts nr. 4; v. Duyse nr. 32 C (ms. H. Roes,
eind 18e eeuw); variatie van melodie A in Blyau/Tasseel nr. 20.
Melodie B: Veurman nr. 35; Kunst 1951, nr. 28; v.d. Molen nr. 9; Bakker nr. 227.

Liedboekjes
De nieuwe vermakelyke Utrechtse minstroom. Amsterdam 1767, A. Cornelis,
p. 5.
De nieuwe Amsteldamsche buyten-singel. Amsterdam5 z.j. [tussen 1786 en
1804], S. en W. Koene, p. 35.
De lammeren-vreugd. Amsterdam 17789, Erven H. van der Putte, p.71.
De nieuwe Overtoomsche markt-schipper of durkerdammer kramer [enz.].
Deventer z.j. [ca. 1805], J.H. de Lange, p.44.
Amsterdam 1821, B. Koene, p. 37.
Rotterdam z.j.8 [ca. 1831], T.C. Hoffers, p. 29.
Deventer z.j. [ca. 1860], P. de Lange, p. 44.
Amsterdam z.j. [ca. 1875], G. van der Linden, p. 55.
Amsterdam z.j. [ca. 1895], E.P.A. van de Geer Jr., p. 55.
Studentenliederen. Groningen 1885, p. 98 (mel. van P.H. Scholten)
Volksliederenbundel. Haarlem 1952, J.H. Gottmer, p. 158.
Daar staat een linde in genen dal: vertaling van de vroege Duitse tekst; melodie
uit de Souterliedekens).
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Eindnoten:
1. De wijsaanduiding Een meysken had een Ruyter lief ook in Veelderhande liedekens, 1569 (fol.
320).
2. Zie Erk/Böhme 243, Mincoff-Marr. 16, 18, en Meier [II] 106-108; gearchaïseerde vertalingen
van ms. Straatsburg (1592) en liedblad Augsburg (1580-1600) in Van Duyse 181-185.
3. In 1807 voor het eerst in druk uitgegeven door Büsching en Von der Hagen [Sammlung
Deutscher Volkslieder nr. 76].

Marie van Dijk en A.J. Dekker, Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering. Deel 3. Liederen over trouw en
ontrouw in de liefde, verleiding en verlating

200

29
Een lindeboom stond in het dal
Samenvatting
Twee gelieven, gezeten onder een lindeboom, nemen afscheid van elkaar. De jongen
moet voor zeven jaar weg; het meisje belooft hem trouw. Wanneer de zeven jaar
voorbij zijn maakt zij zich op om hem tegemoet te gaan. In het bos ontmoet zij een
ruiter die haar weet te berichten dat haar geliefde de vorige dag met een ander is
getrouwd. Het meisje kan alleen maar wensen dat het hem goed zal gaan. Dan maakt
de ruiter zich bekend als haar geliefde.

Toelichting
De Duitse versie van dit lied, Es stand eine Lind' im tiefen Thal, die volgens Erk &
Böhme (I, nr. 67 c) in heel Duitsland bekend was (is), werd in 1807 voor het eerst
gedrukt in de Sammlung Deutscher Volkslieder van Büsching & v.d. Hagen. De in
Duitsland algemeen in zwang zijnde melodie heeft in Nederland geen opgang gemaakt,
evenmin als de doorgecomponeerde melodie die Joh. J.H. Verhulst ‘in den Volkstoon’
maakte op de door Jan Pieter Heije in het Nederlands vertaalde tekst; de vertaling
zelf ligt overigens wèl ten grondslag aan de Nederlandse varianten.
De melodie van voorbeeld B zal menigeen niet onbekend in de oren klinken. Het
is de melodie van het lied Ich hab ein kleines Hüttchen nur, waarvan de tekst in 1775
werd gedicht door J. Wilh. Gleim, en waarvan ook wel Nederlandse versies in oudere
liedboekjes te vinden zijn. Een gedicht uit 1824 van Wilhelm Hauff, Steh ich in
finstrer Mitternacht (die Schildwache) werd (wordt) eveneens op deze melodie
gezongen.
In meer dan de helft van onze opnamen heeft de lindeboom plaats gemaakt voor
een denneboom.
In vergelijking met Daar zou er een magetje vroeg opstaan (lied 28) is de
afscheidsscène, evenals in het oude Es steht ein Lind in jenem Thal, langer
uitgesponnen. De ruiter, uit het magetje nagenoeg verdwenen, is weer terug (zie
voorbeeld A, str. 4). Uit de achtste strofe van het tweede voorbeeld [A'] blijkt,
duidelijker dan uit het eerste, dat het om hetzelfde verhaal gaat; het is alleen in een
nieuw jasje gestoken.
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Lied
A. Een lindeboom stond diep in 't dal
De laatste twee regels van de strofen, uitgezonderd die van de zesde strofe, worden
telkens herhaald.

Opname 7 februari 1954

1
Een lindeboom stond diep in 't dal,
Van onderen breed, van boven smal,
En deronder zaten vol eer en deugd
Twee geliefden uit haar zoetsten jeugd.

2
In droefheid sprak hij tegen haar:
Ik moet gaan scheiden zeven jaar.
Al was 't ook veertien jaar mijn vrind:
Nooit dat mijn hart een ander mint.

3
Maar na verloop van zeven jaar
Vlocht zij een bloemkrans in haar haar.
Zij sprak: Nou komt mijn liefste zoet,
Verheugd snel ik hem tegemoet.

4
Terwijl ze daar zo loopt in 't woud
Verscheen een ruiter uit het hout.
Hij sprak: Wat doet gij, schone maagd,
Hier zo alleen in 't bos gewaagd?
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5
Ik zoek mijn allerbeste vrind
Die ik na zeven jaar niet vind.
Nog gisteren reed hij door de stad
Waar hij een grote bruiloft had.

6
Wat wenst ge zo'n ontrouwheid wreed
Die zo zijn woord brak en z'n eed?
Ik wens hem zoveel heil en vree
Als korrels zand zijn in de zee,
Ik wens hem zoveel heil en pracht
Als sterren fonk'len in de nacht.

7
Hij trok van zijne vinger 'n ring,
Een zuiver blanke gouden ring
En wierp het meisje 'm in haar schoot
Terwijl een traan haar oog ontschoot.

8
Een lindeboom stond diep in 't dal
Van onderen breed, van boven smal
En d'ronder zaten vol eer en deugd
Twee geliefden uit haar zoetsten jeugd.

Gezongen door Anja van der Laan-van der Wijk (1900-1960) te Hoogkerk, geboren
in Noordbroek.

A'. De denneboom stond eens in 't dal
Opname 27 december 1951
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1
De denneboom stond eens in 't dal
Van ond'ren breed van boven smal
Daaronder zat in stille vreugd
Een minnend paar vol liefd' en deugd.

8
Droog af die traan, o schone maagd,
Ik ben het zelf die voor u staat.
Een denneboom stond eens in 't dal
Van onderen breed, van boven smal.

Gezongen door mevrouw Varenhorst uit Hengelo.

B. Een denneboom stond eens in 't dal
Opname 12 oktober 1958

1
Een denneboom stond eens in 't dal
Van onder breed, van boven smal
Daaronder zat een minnend paar
Dat zo verliefd was van elkaar.

Gezongen door Maria Hendrika Helena in 't Veld te Deurningen.
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C. In 't dennenbos heel diep in 't dal
Opname 19 Januari 1962

In 't dennenbos heel diep in 't dal
Van boven breed en van ond'ren smal
Zaten twee geliefden in stille vreugd
Zo eenzaam in hun prille jeugd.
Hij sprak: Zoetlief, ik moet gaan scheiden,
Ik moet gaan scheiden voor zeven jaar.
Al was 't voor veertien jaar mijn kind,
Mijn hart dat nooit een ander mint.

Gezongen door Jacoba Antoinetta Schipperen-van Seters (1903-1988) te
Raamsdonksveer. Zij leerde het lied van haar vader, Rook van Seters, die uit een
rietvlechtersfamilie kwam.

Data en plaatsen van opname
25 03 1950*

Houtigehage

04 11 1951*

Groningen

27 12 1951*

Hengelo

28 12 1951*

Braamberg (Zuidwolde)

07 02 1954*

Hoogkerk

09 06 1956*

Hoorn (N.H.)

15 12 1957*

Emmen

12 10 1958*

Deuringen

*
*
*
*
*
*
*
*

opname Will Scheepers
opname Will Scheepers
opname Will Scheepers
opname Will Scheepers
opname Will Scheepers
opname Will Scheepers
opname Will Scheepers
opname Will Scheepers
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26 08 1959

Raamsdonksveer

00 11 1959

Emmen

00 04 1960

Oldenzaal

00 05 1960

Oldenzaal

00 05 1960

Terwolde

08 01 1961*

Emmer-Compascuum

19 01 1962*

Raamsdonksveer

20 04 1963*

Terwolde

24 01 1966

Hoogeveen

09 12 1975

Nieuw-Balinge

25 07 1980

Bellingwolde

*
*
*

opname Will Scheepers
opname Will Scheepers
opname Will Scheepers
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Vermeldingen/literatuur
Bartelink 1967, 130-131; de Haan 1968, nr. 6; idem 1979 nr. 11 = Heije 1872; Kunst
1951, nr. 71.
Zie ook vermeldingen/literatuur bij lied 28.
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30
Zeg meisjelief, waar weent gij om?
Samenvatting
Gesprek tussen een grijsaard en een bedroefd meisje. De grijsaard informeert naar
de reden van haar droefheid. Haar geliefde blijkt kwaad te zijn weggelopen, wat niet
wegneemt dat ze nog steeds van hem houdt. De grijsaard werpt zijn vermomming
af: hij is de geliefde.

Toelichting
Een variatie op het thema van Daar zou er een magetje vroeg opstaan (zie lied 28
en 29). Het aanspreken van het meisje door de als vreemdeling, hier als grijsaard
vermomde geliefde, het uithoren of peilen hoe het meisje over hem denkt, het
afwerpen van de vermomming en de herkenningsscène zijn gebleven. De impliciete
moraal in Zeg meisjelief waar weent gij om is dat meisjes die hun maagdelijkheid
weten te bewaren en desnoods te verdedigen met een huwelijk worden beloond.

Lied
A. Zeg meisjelief, waar weent gij om?
Opname 3 april 1954
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1
Zeg meisjelief, waar weent gij om?
Ach, om een dierbaar vriend
Die door zijn langbeproefde min
Mijn weermin had verdiend.

2
O zo, en gij bemindet hem?
Ja, met gehele mijn hart.
Welnu dan, groef u voor uw vriend
Met eigen hand een graf?

3
Neen grijsaard, gij begrijpt mij niet,
Hij stond mij nare mijn eer
En heeft men eens dien schat verspeeld
Die krijgt men nimmer weer.

4
Voor wien beware gij dan die schat
Die gij zo hoog waardeert?
Wel, voor mijn Karel als hij komt,
Berouwvol wederkeert.

5
En als ik dan een jongeling was
En ik zwoer u eeuwig trouw?
En als gij dan mijn Karel waart
Dan werd ik uwe vrouw.

6
Dan werp ik hoed en pruik en jas
En stok en mantel weg
Terwijl ik een berouwvol hart
Aan uwe voeten leg.

7
Zo zijn zij in de echt getreên
Voor Godes echtaltaar
En nu blijven zij zo zwaar beproefd
Voor eeuwig bij elkaar.

Gezongen door Berentje Bult te Borgsweer.
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B. Zeg meisjelief, waar zucht je om?
De laatste twee regels van de strofen worden telkens herhaald.

Opname 9 mei 1966

1
Zeg meisjelief, waar zucht je om?
Al om mijn liefste vriend
Die na een lang beproefde min
Mijn liefde had verdiend.

2
Hoe raak je deze vriend dan kwijt
Die je zo hoog waardeert?
Ja, om een enkele weigering
Is hij van mij ontvlucht.

3
Hoe kon je zo bespottelijk zijn
In uwe vroege jeugd?
Ja, zo bespottelijk kan ik zijn
In strijd voor eer en deugd.

4
Ik zag hem door de kamer gaan
Met een ander aan zijn zij,
Ik hoorde hem woorden van liefde fluist'ren
En 't was niet meer tot mij.

5
En als ik dan eens jonkman was
En ik zwoer u 't woord tot trouw?
En als gij dan mijn Karel waart
Dan werd ik ook uw vrouw.
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6
Dan wierp ik stok en hoed en pruik
En rok en mantel weg
Terwijl ik met een berouwvol hart
Mij aan uw boezem leg.

7
O Karel, ja, je bent het zelf
Die als grijsaard tot mij sprak
En met hetzelfde liefdevuur
Dat eens mijn hart doorstak.

8
Nu treden zij voor Gods altaar
En zweren eeuwig trouw
En leggen door des priesters hand
Een onverbreekb'ren band.

Gezongen door Gertrudis Nijssen-Luijten (1897-1982) te Herten. Ze werd geboren
in Neer. De meeste liederen die ze kende leerde ze van haar veel oudere zusters die
bij alle voorkomende werkzaamheden - op het land zowel als in huis - graag zongen.
Mevrouw Nijssen heeft in de loop der jaren verscheidene liederen voor ons
opgeschreven en gezongen. Bovendien verschafte ze ons zowel schriftelijk als in
uitvoerige gesprekken veel informatie over gebruiken in haar geboorteplaats en in
Zuid-Limburg, waar ze lange tijd woonde.

C. Zeg meisjelief, waar schreit gij om?
Opname augustus 1959
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1
Zeg meisjelief, waar schreie gij om?
Ach, om mijn dierb're vriend
Die door zijn langbeproefde min
Mijn liefde had verdiend
Die door zijn langbeproefde min
Mijn liefde had verdiend.

Gezongen door Trijntje de Jong-van der Zee (1892-1982) te Bolsward. Ze leerde
haar liederen hoofdzakelijk van haar vader. Voor meer informatie over mevrouw De
Jong: zie Bijlage 2.

D. Zeg meisjelief, waar treurt gij om?
Opname september 1959

1
Zeg meisjelief, waar treurt gij om?
Wel, om mijn dierb'ren vrind
Die door zijn trouwe proef te min
Zijn liefde had vermind
Die door zijn trouwe proef te min
Zijn liefde had vermind.

Gezongen door mevrouw E. Slingeland-de Jager te Rotterdam.

Data en plaatsen van opname
03 04 1954*

Borgsweer

00 08 1959

Bolsward

00 09 1959

Rotterdam

09 05 1966

Herten

*

opname Will Scheepers
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31
Aan d'oever van een waterkant
Samenvatting
Een heer spreekt een vrouw aan die van ellende op het punt staat zich met haar zoontje
te verdrinken. Hij biedt zich aan om haar een vrolijker leven te bezorgen. Ze kan
daarop niet ingaan; haar hart is nog steeds bij de vader van het kind, de man die haar
zeven jaar daarvoor zwanger achterliet om naar Batavia te gaan. Wanneer de heer
bemerkt hoezeer ze haar vroegere geliefde nog is toegedaan, hem in feite trouw is
gebleven, maakt hij zich bekend: hij is haar oude liefde.

Toelichting
Weliswaar is de mise en scène veranderd, maar het thema van Daar zou er een
magetje vroeg opstaan (lied 28, 29 en 30) is onveranderd gebleven: een meisje of
vrouw wordt na een periode van alleen-zijn benaderd door een vreemdeling, die na
enig vorsen en peilen haar eerbaarheid en trouw toereikend acht om zich als de
betreffende geliefde bekend te maken.
De melodie van voorbeeld B is dezelfde als die van Jonge dochters hoort mijn
klacht (lied 26).

A. Aan d'oever van een waterkant
Opname 3 juni 1965
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1
Aan d'oever van een waterkant
Hoort men een moeder klagen,
Met een lief knaapje aan haar hand,
Over haar jonge dagen.

2
Zij sprak: Lief kind, wat moeten wij lijden
Om uw vader, tussenbei;
Terwijl ik was van u belaân
Is hij vertrokken naar Batavia.

3
Het is reeds zeven jaar, mijn kind,
Dat ik met u zit te zuchten
En van geen mens meer troost meer vind;
Van mijn ouders moest ik vluchten.

4
Een heer die daar voorbij kwam gaan,
Een heer die daar voorbij marcheert
Die hoort de klagende moeder aan,
Vroeg haar wat haar mankeert.

5
Zij sprak: Mijnheer, nog langer te lij'n
'k Wil me liever tot de dood berei'n.
Het is de schuld van de vader van dit kind
Daar ik mij aan deze rivier bevind.

6
Hou op met uw droefheid en geklaag,
Wil u tot vreugde begeven!
Neem deze vriend als uwe aan
En wij zullen dan in vreugde leven.

7
Zij sprak: Mijnheer, in 's levens dagen
Kan mij geen andere vriend behagen;
Het is Albertus die ik min,
Het is Albertus, hij blijft mijn vrind.

8
Als het dan uw hart zo gaat:
Kom, zoetlief kind, omhels uw vader!
Het is Albertus die voor u staat,
Kom tot mij en treed wat nader.
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9
Kent gij niet meer uw zoet beminde
Die u hier zo in droefheid moet vinden?
'k Heb u gebracht in druk en pijn;
Door de hechte trouw zal het vergeten zijn.

Gezongen door Aaffien v.d. Laan-Vast te Vlagtwedde. Zij werd in 1899 geboren in
Noordbroek, waar ook haar familie vandaan kwam. Ze leerde veel liederen van haar
grootmoeder die, als vader en moeder aan het melken en aan het voeren waren, in
het schemeruur voor haar kleinkinderen zong.

B. Laatst aan een waterkant
Opname 24 mei 1977

1
Laatst aan een waterkant
Was een moeder aan het klagen
Met haar zoontje bij die hand
Over hare jonge dagen.
Ze zei: Mijn kind, wat moeten wij lijden
Met uwen vader tussen beiden
In die wellusten en plezier;
En onze grafplaats is in deze rivier.
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2
Het is nu zeven jaar, mijn kind,
Dat ik met u leef in zuchten
en bij niemand troost meer vind,
van mijn ouders moest gaan vluchten.
Het is de schuld van uwen vader
Alsdat wij zijn in druk tegader:
Van dat ik was met u belaân
Is hij vertrokken naar Batavia.

3
Schept hij in onz' druk plezier:
God verleen hem vreugdig leven
En wij zullen in deze rivier
Ons aan die dood gaan overgeven.
Zij tilt haar kind in hare armen
Het zoontje maakt een droef gekarmen
Zij riep: Adieu Albert, met klacht
Zij heeft het kind naar de rivier gebracht.

4
In haar zuchten en getraan
Enen heer die daar passeerde
Sprak die droevige moeder aan,
Vroeg aan haar wat er mankeerde.
Ze zei: Mijnheer, na lang te lijden
Ga ik mij tot die dood bereiden.
't Is door den vader van dit kind
Dat ik mij in deze droeve nood bevind.

5
Het is Albert waar ik naar zucht:
Hij is over zeven jaren
Alsdat ik was van hem bevrucht
Naar het Oosten toe gevaren.
Ik ben van iedereen verlaten,
Geen enen troost kan mij meer baten!
Ik wil van de wereld met mijn kind
Hetgeen die droevige dood niet heeft verdiend.

6
Staak uw zuchten en geklaag,
Wil u tot plezier begeven:
Stel uw Albert uit uw gedacht',
Wil met mij in vreugde leven.
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Zij sprak: Mijnheer, mijn levensdagen
Kan mij geen ander vriend behagen.
Ik sterf nu met een trouw gedacht
Tot hem, al heeft hij mij in het verdriet gebracht.

7
Hoe kunt gij zo gekomen zijn
Aan degene die u doet lijden
Dat gij in deze laatste nood
U wil tot die dood bereiden?
Mijnheer, dat in mijn zoontjes wezen
En in mijn harte staat Albert te lezen.
Denkt hij aan kind of moeder niet,
Ik blijf hem trouw al ben ik in verdriet.

8
Als het in u hart zo gaat:
Kom dan, kind, omhels uw vader,
Het is Albert die voor u staat!
Leonora, kom mij nader,
Of kent gij soms niet meer uwen beminden
Die u in deze laatste nood komt vinden,
Je heeft gebracht in druk en pijn?
Door den echten trouw zal het al vergeten zijn.

Gezongen door Gertruda Dings-Verschaeren (1891-1990) te Liessel. Voor meer
bijzonderheden over haar zie lied 34.

Data en plaatsen van opname
03 06 1965

Vlagtwedde

24 05 1977

Liessel
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32
Schone Schipper wacht u nog een keer
Samenvatting
Het leven van Anna is in handen van een schipper die het bootje, waarop ze zich
bevindt, dreigt te laten zinken. Ze roept haar vader, moeder, broeder, zuster en geliefde
te hulp om haar met geld of goed vrij te kopen. Alleen haar geliefde heeft dat voor
haar over.

Toelichting
Aan Schone schipper wacht u nog een keer ligt een ballade, een (verhalend) danslied,
ten grondslag, die naar alle waarschijnlijkheid (Pohl 295-315) is ontstaan in het
westelijk Middellandse zeegebied (Sicilië, Balearen), en van daaruit in de zestiende
en zeventiende eeuw is verspreid over het Noordzeegebied en het Baltische zeegebied.
Van een inleidend verhaal of een verklaring voor het hoe en waarom van de benarde
situatie waarin het meisje verzeild is geraakt is in de Nederlandse optekeningen niets
meer te bespeuren, evenmin als in de Duitse (daterend uit de negentiende eeuw) of
Engelse (achttiende eeuw); in de Italiaans-Spaanse overlevering waren het Tunesische
kapers of gewone zeerovers, in de Faeröerse, IJslandse en Zweedse traditie waren
het Friezen, die een al dan niet adellijk meisje hadden geschaakt of gekidnapt en haar
voor goud, schepen, koeien of ossen wel weer wilden inruilen.
Wat in de meeste (Noord- en middeneuropese) versies is gebleven, althans in de
tekst, is de drieledige vorm van de ‘refreinen’, waarin telkens alleen de persoon van
degene die wordt aangeroepen en het voorwerp dat hij moet verpanden verandert.
Bijna altijd zijn er vijf ‘refreinen’ waarin achtereenvolgens de vader, de moeder, de
broer, de zuster en de minnaar worden aangeroepen, maar de rij kan naar hartelust
worden aangevuld èn naar believen worden ingevuld: gezongen, gespeeld en/of
gedanst door voorzanger(s) en koor, kring of rei.
Ook in de Anglo-Amerikaanse tak van deze ballade - the maid freed from the
gallows waarin een beul met de strop klaarstaat - is deze drieledige vorm be-
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waard gebleven. In ons liedvoorbeeld is de vorm alleen in het eerste ‘refrein’ (strofe
1 t/m 3) te herkennen; wanneer in de derde regel van de eerste strofe het woord schat
vervangen wordt door moeder en vervolgens de gehele eerste strofe tussen de huidige
derde en vierde wordt geschoven, nu met vader, resp. tussen de vijfde en zesde met
broeder, tussen de zevende en achtste tenslotte met schat, is hij weer zichtbaar.

Lied
Schone schipper wacht u nog een keer
Opname 21 november 1966

1
Schone schipper, wacht u nog een keer!
Houd toch uw schip zo lang als ge kunt!
Want ik heb er een schat en die heeft mij zo lief
En die redt mij eruit.

2
Maar toen haar moeder aangekomen was
En zij haar dochter treurig zitten zag:
Ach moeder, verpand gij uw zijden schort
En red mij eruit!

3
Mijn zijden schort verpand ik u ook niet,
Uw jonge leven red ik u ook niet
Nee, schipper, jij moet zinken
En de wonderschone Anna moet verdrinken.

4
Maar toen haar vader aangekomen was
En hij zijn dochter treurig zitten zag:
Ach vader, verpand gij uw zwarte jas
En red mij eruit!
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5
Mijn zwarte jas verpand ik u ook niet,
Uw jonge leven red ik u ook niet
Nee, schipper, jij moet zinken
En de wonderschone Anna moet verdrinken.

6
En toen haar broeder aangekomen was
En hij zijn zuster treurig zitten zag:
Ach broeder, verpand gij uw gouden ring
En red mij eruit!

7
Mijn gouden ring verpand ik u ook niet,
Uw jonge leven red ik u ook niet
Nee, schipper, jij moet zinken
En de wonderschone Anna moet verdrinken.

8
En toen haar minnaar aangekomen was
En hij zijn meisje treurig zitten zag:
Ach minnaar verpand gij uw gouden ring
En red mij eruit!

9
Mijn gouden ring die heb ik reeds verzet*
Uw jonge leven heb ik reeds gered:
De schipper vaart te strande
En de wonderschone Anna springt te lande.

Gezongen door Antje Stötefalk-Dekker (1894-1971) te Blijham. Haar moeder kwam
uit Oude Pekela en haar vader is ook uit Blijham afkomstig. Hij was vrachtrijder.
Overigens heeft mevrouw Stötefalk haar liederen niet in het ouderlijk huis geleerd.
Ze diende in haar jeugdjaren bij verschillende boeren en in die tijd leerde zij haar
liederen, onder meer bij het werken op het land. Zelf vertelde zij dat zij altijd zong
toen ze jong was.

Data en plaatsen van opname
21 11 1966

Blijham

11 03 1967

Blijham

03 04 1968

Nieuwe Pekela

17 03 1969

Laren

*

versetzt: beleend, verpand
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Muntendam

29 05 1970

Bedum

16 09 1972

Enschede
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Vermeldingen/literatuur
Child nr. 95; DgF nr. 486; Erk/Böhme I, nr. 78; Liebrecht 1879; Long 1971; Megas
1932; Meier II, nr. 68; Pohl 1934; Quellmalz 1932; Röhrich/Brednich I, nr. 24.
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33
Vaarwel geliefde Rosalijn
Samenvatting
Een soldaat neemt afscheid van zijn beminde om naar het front te gaan. Daar raakt
hij in het heetst van de strijd gewond. Eerste hulp wordt geboden door de zusters van
het Rode Kruis, onder wie zich zijn geliefde, die het ouderlijk huis is ontvlucht,
bevindt. Aan haar zorg en toewijding is het te danken dat hij binnen enkele weken
geneest.

Toelichting
Onder de titel Scheiden doet lijden - Liefde heelt alles troffen wij dit lied ook aan in
Oorlogsliederen van de groote Europeesche Oorlog tusschen Duitsland, België,
Frankrijk, Engeland, Rusland, enz., in het jaar 1914 en 1915, drie bundeltjes, niet
gedateerd, niet gepagineerd, met liederen op bekende wijzen, vervaardigd en
(waarschijnlijk in 1915 of 1916) uitgegeven door F. Rombouts in Roosendaal. De
melodie van Aan 't bruggetje bij de vliet, waarop volgens de uitgever Vaarwel, mijn
lieve Rosalijn gezongen diende te worden, konden wij tot nu toe niet achterhalen.

Lied
Vaarwel geliefde Rosalijn
Opname 9 oktober 1967
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1
Vaarwel, geliefde Rosalijn,
'k Moet weer bij m'n troepen zijn,
Meisje, lieveling van mijn hart,
Scheiden baart mij diepe smart.
't Moedig paard wacht reeds op mij
Mogelijk sneuv'len w' allebei.
Ontvang dees ring van mij gewis
Tot een gedachtenis.

2
Wenend staat zij op 't balkon
Bij 't vertrekken der schadron:
O, hoe fier rijdt hij te paard!
Ja, hij is haar liefde waard.
Zie, die jonge luitenant
Wuift tot afscheid met z'n hand...
Welt in krijgsmans oog een traan
Bij het ten strijde gaan?

3
Duizend werden neergeveld
Op het Japanse oorlogsveld.
Liefde, die zich steeds ontfermt
Heeft de officier beschermd.
't Is alsof de dood hem spaart:
Moedig zit hij nog te paard,
Aan 't hoofd van ene ruiterstoet
Strijdt ie met nieuwe moed.
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4
En bij charge en het front
Werd den officier verwond:
Paard en ruiter stortten neer
Op het bloedig veld van eer.
Al die bloei van eer en roem
Vergank'lijk zijn ze als een bloem,
Maar hij deed zijn krijgsmansplicht
En dat maakt zo licht.

5
En bij held're sterrennacht
Houden d' engelen nog de wacht.
Zusters van het Rode Kruis
Komen aan met zacht gedruis,
Bidden voor hun heil en ziel
Toen daar hare minnaar viel.
Onder tranen brengen zij
Menig gewonde bij.

6
Engelengestalten zweefden rond
Op de met bloed doorweekte grond.
Ook bij hem knielt jong en teer
Ene liefdezuster neer.
Waarom ziet ze hem zo aan,
Waarom vloeit die droeve traan?
Bij het licht der maneschijn
Ziet hij z'n Rosalijn.

7
Zij ontvluchtt' 't ouderlijk huis
En nam dienst in 't Rode Kruis.
Zij beminde om liefdeswil
't Slagveld, nederig en stil.
In het liefdezusterskleed
Zag zij van ver het krijgsmansleed
En zo vond ze in stille smart
De lieveling van haar hart.
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8
En terwijl ze hem verbindt
Die ze bovenal bemint
Ziet het paard zijn meester aan
Net of hij wil doen verstaan:
Als ware vrienden scheiden wij
Want het einde is nabij.
Ja, 't lieve trouwe dier
Sterft naast de officier.

9
Door de zorg van Rosalijn
Mocht ze altijd bij hem zijn.
In 't lustprieeltje aan de kant
Verzorgt ze hem met ted're hand,
Schoon het weken duurt gewis
Voordat hij genezen is.
In reine liefde en geduld
Wordt hare wens vervuld.

10
O, hoe teder en hoe zacht
Is der eng'len blijde wacht!
Zusters van het Rode Kruis
Gij werpt rozen in hun kruis.
't Is de liefde die beveelt
En de zwaarste wonden heelt
Liefde strooit haar rozen neer
Ook op het veld van eer.

Gezongen door Sijke Louwenaar-de Vries te St. Jacobiparochie. Ze werd in 1895 in
deze plaats geboren. De liederen die ze kende leerde ze thuis en op het land in haar
omgeving. Zij werkte bij boeren. Dat gebeurde destijds in groepen van zo'n tien tot
twaalf jongens en meisjes in de leeftijd van dertien tot twintig jaar. Er werd gezongen
bij het aardappelrooien, vlastrekken, bieten rooien en bij het binden van tarwe en
haver.

Data en plaatsen van opname
09 10 1967

St. Jacobiparochie
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34
Vrienden wilt dit lied aanhoren
Samenvatting
De minnaar van Carolina is op het slagveld gewond geraakt. Tijdens zijn verblijf in
het hospitaal verlangt hij zo zeer naar Carolina dat hij deserteert, reden waarom hem
de doodstraf dreigt. Goede raad is duur. Carolina trekt de stoute schoenen aan en
stapt naar de generaal om voor haar vriend kwijtschelding van de straf te vragen. De
generaal, onder indruk van Carolina, verleent de deserteur gratie op voorwaarde dat
deze opnieuw voor zes jaar tekent. Aldus geschiedt. Het paar laat zich in de echt
verbinden en voortaan gaat Carolina mee op mars.

Toelichting
De melodie van dit lied is dezelfde als die van Ik ben laatstmaal op ene keer (lied
40).

Lied
Vrienden wilt dit lied aanhoren
Opname 24 oktober 1967
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1
Vrienden, wilt dit lied aanhoren
Wat ik u zingen zal,
Hoe dat twee harten elkander behoren
Aanhoort dit droef geval.
Carolina had ene getrouwe minnaar
Hij dient het land als een huzaar
Maar hij moest naar 't veld, maar hij moest naar 't veld,
Met droefheid zijn lief Carolina omhelsd.

2
Hij sprak haar aan met zoete reden:
Houd u vooral constant,
Schrik niet, houd moed en wees tevreden,
Ik trek naar het Franse land.
Toen weenden en schreiden zij allen die twee,
Zij riep met een zucht: en ik ga met u mee!
Dat kan niet zijn, dat kan niet zijn,
Sprak hij tot haar met het hart vol pijn.

3
Het was nog geen half jaar na deze
Dat haar minnaar was weg.
Zij kreeg de courant en werd gelezen:
Ja, stil was het gevecht.
Zij kreeg bericht van het regiment:
Een weinig geleden; zij was niet kontent,
Zij schreef een brief, zij schreef een brief
Of hij nog wel dacht aan zijn schoon zoetelief.
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4
Hij had een kwetsuur in het veld gekregen,
Hij lag in het hospitaal.
Hij kreeg de brief, en hij werd gelezen,
Hij voelde geen wonden of kwaal.
Hij riep: Wat drommel, hier heb ik een brief
Al van Carolina, mijn schoon zoetlief!
Toen hij was gekureerd, toen hij was gekureerd
Is hij er vandaar gedeserteerd.

5
Hij vluchtte door bossen, langs bergen en bomen
Met een bekorend hart,
Het was om bij Carolina te komen,
Hij voelde geen wonden of smart.
De tijd die kwam zo schielijk aan
Totdat deze twee zich omhelsden elkaar.
Hij sprak met getraan, hij sprak met getraan:
Hoe zal ik die dood nu kunnen ontgaan!

6
De liefde die zij elkander bewezen
Ja, die was ongemeen.
Hij was in angst om duizenden reden
Want hij wist niet waarheen....
Zij is naar de generaal toegegaan,
Zo bleek als de dood, met een droevig getraan:
Geef pardon, mijnheer, geef pardon, mijnheer
Al voor mijne minnaar voor deze keer.

7
Pardon, Carolina, zal ik u geven,
Ik zie uw getrouwigheid.
Ik schenk uw minnaar zijn jonk leven
Mits dat hij is bereid
Het land te dienen opnieuw voor zes jaar;
Eerst kunt gij trouwen met elkaar.
O ja, mijnheer, o ja, mijnheer,
Eerst met hem trouwen dat is mijn begeer.
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8
Nu zijn zij in de echt getreden
Door hulp en wijs bestuur.
Hij nam weer dienst en was tevreden
Nu leven zij in het plezier.
Zij dachten elkander nooit weder te zien,
Zij dankten de generaal op hun knieën,
Zij waren verheugd, zij waren verheugd
Omdat zoveel droefheid verkeerde in vreugd.

9
Een bruiloftsfeest werd daar gehouden
Met vele liefd' en vlijt,
De generaal had haar laten trouwen,
Toen waren dees twee verblijd.
Zij dachten elkander nooit weder te zien
Zij dankten den generaal op hun knieën
Zij leven in vree, zij leven in vree:
Als hij moet marcheren, zijn lief die gaat mee.

Gezongen door Gertruda Dings-Verschaeren (1891-1990), geboren te Helden, haar
man Hendrik Dings (1886-1980), geboren te Meijel en hun dochter Anna van
Gog-Dings, geboren in 1917 te Liessel.
Het echtpaar Dings trouwde in 1915. Ze begonnen met een kleine boerderij in
Liessel. Het was de tijd van de eerste wereldoorlog. De heer Dings moest in dienst
en al het werk moest door zijn vrouw verricht worden. Dat was gedeeltelijk ook in
de tijd vóór hun huwelijk. In die periode is zij talloze malen tussen haar geboorteplaats
Helden en Liessel heen en weer gelopen. Zestien maanden stond zij er alleen voor.
Uit het huwelijk zijn vier kinderen geboren. In het gezin werd altijd gezongen. Het
repertoire bestond uit een onuitputtelijk aantal liederen. In de rubriek Zegslieden aan
het woord is een uitvoerig interview opgenomen met twee dochters uit het gezin:
Anna van Gog-Dings die ook bovenvermeld lied meezong en Jeanette van der
Putten-Dings, over hun ervaringen in het ouderlijk huis.
Het is opvallend in dit vraaggesprek dat een aantal gespreksonderwerpen te maken
heeft met het leven op de grens tussen de provincies Noord-Brabant en Limburg in
vroeger tijd.

Data en plaatsen van opname
24 10 1967

Liessel
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35
Klein nachtegaaltje, vogeltje schoon
Samenvatting
De zanger/dichter verzoekt een nachtegaal zijn lief een brief te bezorgen waarin hij
schrijft dat hij met een ander gaat trouwen. Wanneer de nachtegaal het huisje van de
geadresseerde bereikt blijkt dat deze ofwel reeds met haar hoofdje in andermans
schoot ligt ofwel naar aanleiding van de brief onmiddellijk het plan opvat eveneens
een ander te nemen.

Toelichting
Het vogeltje, in Nederland heden ten dage bijna alleen nog bekend als het sneeuwwitte
op een stekendorentje, vinden we voor het eerst in het zogenoemde Zutphens Liedboek
uit 1537 (nr. 35; de transcriptie is overgenomen uit Leloux):

(1)
Es spruttenn 3 blomkens in gennen tael,
alleine,
baeffen brett beneden schmal.
so, mien lieffken, so.

(2)
Baeffenn brett, beneden,
alleine
dar op so rost die nachttegal.
so, mien lieffken.

(3)
Auch nachtegal, klain fogelken,
alleine,
wolstvv dar meinen baede wal sienn?
so.

(4)
Woe soltt ich ivven bade sien,
alleine,
ich sin so klainen fogelken.
so, mien lieffken.
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(5)
Al sinntt gy klain, gy fliegett so schnel,
alleyne,
gy foertt dar meinen baetschaff wol.
so, mien lieffkenn, so.

(6)
Hie nam das brieffkenn in sinnen muntt,
alleine,
hie fure mitt al affer datt gron woltt.
so, mien lieffkenn, so.

(7)
Hie gaff datt fennsterkenn ainen stott,
alleyne,
schlap gy lieff, off sinntt gy doet?
so, mien lieffken, so.

(8)
Ich schlap also faste niett,
alleyne,
ich hor al watt mien lieff entboett!
so etc.

(9)
Iw lieff entbott ivv guden pris,
alleine,
hie wil gan trvven ain ander wieff.
etc.

(10)
Wil hie gaen trvven ain ander wieff,
alleine,
so will ich gaen trvven ainn ander man!
besehen wytt erst berawen sal!
so, mien lieken, so.

(11)
Nvv bied ich gott an vnsse lieffe fravv,
alleine,
datt hett mien lieffken erst beravv!
so, mien lieffken, so.
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De meeste latere varianten beginnen met de derde strofe; alleen een in de jaren
negentig van de vorige eeuw door Albert Blyau te Ieperen - waar het lied op de
kantwerkstersscholen te allen tijde veel is gezongen (Blyau/Tasseel, p. 274) opgetekende variant, verbasterd, met een ander refrein, maar inhoudelijk
overeenkomend met de Zutphense versie, bevat ook de eerste twee strofen.
De refreinregels, de tweede en de vierde in elke strofe, zijn in het Zutphens Liedboek
telkens geheel of gedeeltelijk uitgeschreven. Ze werden door Hoffmann, die de tekst
voor het eerst, niet zonder er zijn eigen stempel op te zetten, publiceerde (1856), en
later door Van Duyse, die op zijn manier weer aan Hoffmanns tekst sleutelde, min
of meer onder tafel geveegd: het so, mien lieffken, so is weggevallen of opgelost in
andere refreinregels; het alleine of alleyne, dat in vele vormen van klanknabootsing
of -associatie bleef bestaan, is als zodanig nog te vinden in een variant in de collectie
Volks- en Straatliedjes (1650-1750):
Amoureus gesang van twe soete liefjes en 't kleyne Nagtegaeltje.
Stemme: Als 't begint.

(1)
O Winterken kout / hou bister soo bout
Vergangen is ons dat groene wout
Alleyne

(2)
Gelyken de Roosjes in daer dael
Van der minne zingt ons de nagtegael
Alleyne

(3)
o Nagtegael kleyn vogelkyn
Wou jij er dat's mijn Liefs bode wel syn
Alleyne

De derde tot en met de negende strofe van deze variant zijn wat de inhoud betreft
gelijk aan de versie uit het Zutphens Liedboek.
In Erk/Böhme zijn onder nr. 413 drie ongeveer met ons lied overeenkomende, in de
19e eeuw uit mondelinge overlevering opgetekende liederen opgenomen. Deze
hebben alle drie de overgang van minnelied naar bruiloftslied1., zoals in ons voorbeeld
A.
Een vroeg Nederlands voorbeeld van deze overgang ofwel collage van liederen
is te vinden in de in Deventer bij J.H. de Lange gedrukte Nieuwe Overtoomsche
Marktschipper of Durkerdammer Kramer (z.j., ca. 1805, p. 59)
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in een versie waarin we letterlijk ons liedvoorbeeld E, wat de overgang van minnelied
naar bruiloftslied betreft liedvoorbeeld A, wat de vorm betreft alle voorbeelden (A
t/m F) alsmede de mooie Volendamse, door Veurman (zie lit.) gepubliceerde versie
herkennen:

Een Nieuw Vermakelijk Lied.
Op de wijs: Mooi Saartje.
(1)
Nagtegaalte klein Vogeltje koen /
Nagtegaaltje klein Vogeltje koen:
Wiltje mijn liefje de boodschap doen?
Ligt om deine / ligt van liere liere leine:
Ligt van tiere liere loosje /
Wiltje mijn Liefje de boodschap doen?
Ligt om dom.

(2)
Ik kan u liefje geen boodschap doen / bis.
Daar binnen de kleine Vogeltjes toe / bis.
Ligt om deine / bis / bis.

(3)
Hij nam den brief al in zijn bek / bis.
Hy vloog 'er mee het zee gat in / bis.
Ligt om deine / bis / bis.

(4)
Het Zee-gat is al zo een diepe dal / bis.
Tot dat hy by zijn liefs venster kwam / bis.
Ligt om deine / bis / bis.

(5)
Voor zijn liefs venster gaf hy een stoot / bis.
Slaapje of waakje / of benje dood? bis.
Ligt om deine. bis bis.

(6)
Mijn liefje schrijft my als uit Parijs / bis.
Dat hy zal nemen een ander wijf / bis.
Ligt om deine. bis / bis.

(7)
Neemt hy een wijf / ik zal nemen een man / bis.
Ligt om deine. bis / bis.
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(8)
Ik ging 'er op hoge Bergen staan / bis.
Ik zag de bruid na de kerke gaan / bis.
Ligt om deine. bis / bis.

(9)
Daar gaat nu heen de vuile Bruid / bis.
Haar beste dagen die bennen uit / bis.
Ligt om deine. / bis.

(10)
Haar beste dagen die komen aan / bis.
't Avond slaap zy al by haar man /
Ligt om deine. bis / bis.

(11)
Nu zullen wy te kermis gaan / bis.
Kopen de bruid een kermis kraam
ligt om deine. bis / bis.

(12)
Nu heeft de bruid een kermis kraam / bis.
Daar mag ze mee na bed toe gaan / bis.
Ligt om deine. bis / bis

(13)
Zo drinken wy een glaasje Wijn / bis.
't Zal Bruid en Bruidegoms gezondheid zijn / bis.
Ligt om deine. bis / bis.

(14)
Nu zullen wy zingen tot besluit / bis:
Dat dit mooije liedje nu is uit / bis.
Ligt om deine. bis / bis.

Deze versie is in de loop van de negentiende eeuw nog vele malen herdrukt, hetzij
in nieuwe uitgaven van De Nieuwe Overtoomse Marktschipper, hetzij op losse
liedbladen, hetzij in andere blauwboekjes als bij voorbeeld De Zingende Nachtegaal
(ca. 1900, Rombouts, Roosendaal). Het bewijst slechts dat er vraag naar het lied was
en dat het werd gezongen; de teksten in de blauwboekjes dienden tot geheugensteuntje
voor de tekst, de melodieën werden bekend verondersteld.
Bij mevrouw Anna Petronella Hogendorf-Dijkstra in Groningen nam Will Scheepers
in 1962 een versie op waarin telkens twee strofen uit de Zutphense versie in een
nieuwe strofe zijn samengevoegd. De introductie, in de overige Noordnederlandse
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1
Ik kwam laatst in een boomgaard aan
di don dein
Daar zag ik ene noteboom staan
di don dein
En aan die boom daar was een tak
Waar een klein nachtegaaltje zat
Rozemarijn

2
O nachtegaal, gij vogel klein,
di don dein
Och wilde gij mijn bode zijn?
di don dein
Ik kan niet uwe bode zijn
Want gij zijt groot en ik ben klein
Rozemarijn. enz.

Andere ‘boomgaard’-versies, echter zonder het di don dein, met andere melodieën,
zijn tot nu toe alleen in Vlaanderen opgetekend (Bols en Heyns, zie lit.). De enige
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stamt eveneens uit Vlaanderen (Frans-Vlaanderen); het lied werd daar vóór of in
1840 door Ed. de Coussemaker opgetekend. Nadat het voor het eerst was gepubliceerd
(Willems 1848) werd Daar was een sneeuwwit vogeltje in toenemende mate herkend
als een oud en authentiek volkslied dat inmiddels niet meer weg te denken is uit de
Nederlandse muziekliteratuur.
De - althans voor onze begrippen - bijzondere melodie van Daar was een sneeuwwit
vogeltje kwam, achteraf beschouwd, niet helemaal uit de lucht vallen. In de
Boerenlieties en Contredansen (ca. 1700, nr. 739) staat onder de titel of beginregel
(tevens versregel uit De koekoek op de toren zat, zie ook liedvoorbeeld A, str. 8),
Het eerste jaar een dogtertie een melodie met eenzelfde schema (a-a-b-b'), waarvan
de eerste helft nagenoeg hetzelfde is, de tweede helft dezelfde melodielijn volgt als
die van Daar was een sneeuwwit vogeltje.

Lied
A. En er was al ene jonkman fijn
Opname 5 november 1960

1
En er was al ene jonkman fijn
Die vrijde met ene jongedochter fijn,
Van rede medicijn
Die vrijde met ene jongedochter fijn,
Van riderdom.

2
Den briefdrager* kwam met enen brief.
Hij hoort haar niet, hij ziet haar niet,
Van rede medicijn
Hij hoort haar niet, hij ziet haar niet,
Van riderdom.
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3
Hij gaf het kamervenster enen stoot:
Zeg of slaapte gij of waakte gij of zijt gij dood?
Van rede medicijn
Zeg of slaapte gij of waakte gij of zijt gij dood?
Van riderdom.

4
En ik slaap niet en ik waakte en ik ben toch niet dood,
Maar ik verwacht enen brief van mijnen zoetelief,
Van rede medicijn
Maar ik verwacht enen brief van mijnen zoetelief,
Van riderdom.

5
Hier is den brief van uw zoetelief,
Dat ie trouwen gaat met een ander lief,
Van rede medicijn
Dat ie trouwen gaat met een ander lief,
Van riderdom.

6
Zij ging op hoge bergen staan
Om de belle mooie bruid naar de kerk zien te gaan,
Van rede medicijn
Om de belle mooie bruid naar de kerk zien te gaan,
Van riderdom.

7
Daar gaat die belle mooie bruid naar de kerk
En de rokken die hangen haar van onderen uit,
Van rede medicijn
En de rokken die hangen haar van onderen uit,
Van riderdom.

8
En 't eerste jaar een zoontje fijn,
Het tweede jaar ene dochter fijn,
Van rede medicijn
Het tweede jaar ene dochter fijn,
Van riderdom.

9
Zo ging het voort van jaar tot jaar
Totdat er een en twintig waar,
Van rede medicijn
Totdat er een en twintig waar,
Van riderdom.
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10
Den enen had geen kousen aan
En den anderen die had geen schoenen aan,
Van rede medicijn
En den anderen die had geen schoenen aan,
Van riderdom.

Gezongen door Odilia Huberts-Bongaerts (1891-1973) te Roermond.

B. Klein nachtegaaltje, vogeltje schoon
De eerste regel van elke strofe wordt telkens herhaald.

Opname november 1962

1
Klein nachtegaaltje, vogeltje schoon,
Klein nachtegaaltje, vogeltje schoon
En wil je voor je liefste eens een boodschapje doen?
Van je limme domme dij, van je limme domme dij,
En wil je voor je liefje eens een boodschapje doen?
Van je limme domme dij.
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2
En welk een boodschap zal dat zijn?
Een briefje gaan bestellen aan een zoetelief van mij,
Van je limme domme dij, van je limme domme dij,
En een briefje gaan bestellen aan een zoetelief van mij
Van je limme domme dij.

3
En hij nam het briefje in zijn bek
En hij vloog ermee over de zee ga je mee,
Van je limme domme dij, van je limme domme dij,
En hij vloog ermee over de zee ga je mee,
Van je limme domme dij.

4
En hij vloog ermee over berg en dal
En totdat hij aan het huisje van zijn zoetelief kwam,
Van je limme domme dij, van je limme domme dij,
En totdat hij aan het huisje van zijn zoetelief kwam,
Van je limme domme dij.

5
En hij gaf aan het venster enen stoot:
Slaap jij of waak je of ben je hallef dood?
Van je limme domme dij, van je limme domme dij,
En slaap jij of waak je of ben je hallef dood?
Van je limme domme dij.

6
En ik slaap en ik waak niet en ik ben er niet dood,
Maar ik lig er met mijn hoofdje op mijn zoetelief z'n schoot
Van je limme domme dij, van je limme domme dij,
En ik lig er met mijn hoofdje op mijn zoetelief z'n schoot
Van je limme domme dij.

Gezongen door Marten Pouwelse en zijn echtgenote te Westkapelle.
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C. Klein nachtegaletje, klein vogeltje
Opname 12 juli 1965

1
Klein nachtegaletje, klein vogeltje,
Klein nachtegaletje, klein vogeltje,
Je bent er zo klein en je vliegt er zo snel,
Van je Rotterdam van je falderiora
En je bent er zo klein en je vliegt er zo snel,
Van je Rotterdam.

Gezongen door Petronella de Kraker-Haak (1901-1989) te Hoek.

D. Kom klein nachtegaal, vogeltje lief
De eerste regel van elke strofe wordt telkens herhaald.

Opname 29 januari 1968
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1
Kom klein nachtegaal, vogeltje lief,
Kom klein nachtegaal, vogeltje lief,
Wil je voor mijn liefste een boodschap doen?
Lochtomdijn van turelurelijn
Wil je voor mijn liefste een boodschap doen?
Lochtomdijn.

2
Daar ben ik veel te klein vogeltje voor!
Al ben jij klein, jij vliegt toch snel,
Lochtomdijn van turelurelijn
Al ben jij klein, jij vliegt toch snel,
Lochtomdijn.

3
Het nam de brief in zijne bek.
En zeg dat ik trouw met een and're vrouw,
Lochtomdijn van turelurelijn
En zeg dat ik trouw met een and're vrouw,
Lochtomdijn.

4
Zoekt gij een vrouw, dan ik een man,
Een ieder doet al wat hij kan,
Lochtomdijn van turelurelijn
Een ieder doet al wat hij kan,
Lochtomdijn.

5*
Zijn eerste vrouw heette Magdaleen.
Zij at het vlees en hij kauwde het been,
Lochtomdijn van turelurelijn
Zij at het vlees en hij kauwde het been,
Lochtomdijn.

6*
Zijn tweede vrouw heette nachtegaal.
Zij at het ei en hij kauwde het schaal,
Lochtomdijn van turelurelijn
Zij at het ei en hij kauwde het schaal,
Lochtomdijn.
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7*
Zijn derde vrouw heette Hotteretot.
Zij at de pap en hij scharde de pot,
Lochtomdijn van turelurelijn
Zij at de pap en hij scharde de pot,
Lochtomdijn.

Gezongen door Maria Roelen-Vermeulen te Tilburg, waar zij in 1923 werd geboren.
Ze leerde veel liederen van haar moeder. Er waren zeven kinderen in het gezin. 's
Avonds werden er spelletjes gedaan en ook werd er veel gezongen. Het samen zingen
vond mevrouw Roelen heerlijk. Wat dat betreft heeft ze ook goede herinneringen
aan de textielfabriek waar ze van haar veertiende tot haar zesentwintigste jaar heeft
gewerkt. In Bijlage 5 vertelt ze hierover.

E. Nachtegaaltje, klein vogel koen
Opname 23 november 1968

1
Nachtegaaltje, klein vogel koen,
Nachtegaaltje, klein vogeltje koen,
Wil je mijn liefje de boodschap doen?
Wil je mijn liefje de boodschap doen?
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Lichtomdeine licht van tiere-tiereleine
Lichtomdeine licht van tiere-lierelein.
Licht van tiere-liere-loosje,
Wil mijn liefje de boodschap doen?
Lief don dom.

Dit lied werd gezongen door Johanna Geurden-van den Hagen te Uden. Zij werd in
1916 geboren in Nistelrode en werd grootgebracht door haar grootouders. Van hen
leerde zij ook haar liederen.

F. En daar zat een vogeltje op het hein
Opname 26 februari 1971

1
En daar zat een vogeltje op het hein*
Lochtomdei van tierelierelein
Lochtomdei tierelasie
En daar zat een vogeltje op het hein,
Lochtomdei.

*

omheining, hek
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2
Wilde gij mijn liefje een boodschap doen?
Wilde gij mijn liefje een boodschap doen?
Daar ben ik veelsten klein vogeltje voor,
Lochtomdei van tierelierelein
Lochtomdei tierelasie
Daar ben ik veelsten klein vogeltje voor,
Lochtomdei.

3
Al bende gij klein, gij vliegt zo snel,
Al zijde gij klein, gij vliegt zo snel,
Mijn liefjes boodschap, die doede gij wel,
Lochtomdei van tierelierelein
Lochtomdei tierelasie
Mijn liefjes boodschap die doet gij wel,
Lochtomdei.

4
Hij nam het briefjen al in zijn bek,
Hij nam het briefjen al in zijn bek,
Vloog er mee over de zee, vaarwel!
Lochtomdei van tierelierelein
Lochtomdei tierelasie
Vloog er mee over de zee, vaarwel!
Lochtomdei.

5
Hij tikte op 't venster met zijne poot,
Hij tikte op 't venster met zijne poot:
Hier is de brief van jouw zoetelief!
Lochtomdei van tierelierelein
Lochtomdei tierelasie
Hier is de brief van jouw zoetelief!
Lochtomdei.

6
Wat hedde getrouwd toch een kwaai wijf,
Wat hedde getrouwd toch een kwaai wijf
Ik krijg met tang en pook op mijn lijf!
Lochtomdein van tierelierelein
Lochtomdei tierelasie
Ik krijg met tang en pook op mijn lijf!
Lochtomdei.
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Gezongen door Anna Mommers-de Veth (1908-1979) te Rijen. Zij werd geboren in
Oudenbosch, waar ook haar ouders vandaan kwamen. De liederen leerde zij van haar
moeder die ze weer van haar moeder had geleerd.

Data en plaatsen van opname
30 11 1954*

Amsterdam

05 11 1960*

Roermond

26 06 1962*

Groningen

00 11 1962

Westkapelle

12 07 1965

Hoek

29 01 1968

Tilburg

23 11 1968

Uden

26 02 1971

Rijen

07 07 1984

Axel

Vermeldingen/literatuur
nachtegaal:
*
*
*

Opname Will Scheepers
Opname Will Scheepers
Opname Will Scheepers
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Blyau/Tasseel nr. 107; Bols nr. 86; Coussemaker nr. 48; v. Duyse I, nr. 210;
Erk/Böhme II, nr. 412 en 413; Heyns nr. 31; Hoffmann 1833, 109; 1856, nr. 89 en
90; Kalff 354-364; Leloux 154-157; Lootens/Feys nr. 59 en 60; Veurman nr. 13;
Volks- en Straatliedjes nr. 632; Willems nr. 96.
koekoek:
Erk/Böhme II, nr. 880; Kunst 1951, nr. 13; Veurman/Bax nr. 25.
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Eindnoten:
1. De bruiloftslied-strofen komen bijna letterlijk voor in Der Gussgauch, de latere Kuckuck, die
auf dem Zaune sass (Erk/Böhme nr. 880, in Nederland bekend als De koekoek op de toren zat),
dat al in 1540 in meerstemmige bewerking door Georg Forster [II, nr. 29] werd uitgegeven en
waarin (driehoeksverhouding) gedeeltelijk dezelfde motieven voorkomen als in de twee door
Erk/Böhme onder nr. 112 gegeven liederen bij welke door hen/hem (Böhme) ten onrechte de
Zutphense versie werd ingedeeld. Vgl. i.v.m. auf dem Zaune (=heining, heg) ook de beginregel
van liedvoorbeeld F: En daar zat een vogeltje op het hein.
* vgl. het Duitse Briefträger
* Deze strofen ook in Bols en Heyns (zie lit.).
* Deze strofen ook in Bols en Heyns (zie lit.).
* Deze strofen ook in Bols en Heyns (zie lit.).
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36
En nou laat ik het minnen maar varen
Samenvatting
De zanger/dichter is door de ontrouw van zijn beminde zo verdrietig, kwaad en
teleurgesteld dat hij de schone sekse in haar geheel voor altijd afzweert.

Toelichting
In Volendam, leven en lied wees B.W.E. Veurman op de overeenkomst tussen de
melodie van dit lied en melodie nr. 734 in de Oude en Nieuwe Hollantse boerenlieties
en contredansen (ca. 1700): Nae Oostland wil ik vaare. Mogelijk heeft dit laatste
(gedeeltelijk) model gestaan voor En nou laat ik het minnen maar varen; wat de tekst
betreft herinnert dan alleen de beginregel aan het voorbeeld (zie voor het lied Naar
Oostland wil ik varen Onder de groene linde deel 2, lied 21]).
Tussen de versie die Veurman bij Klaas Tuip optekende en onze opname - bij dezelfde
zanger - liggen acht jaren, een periode waarin zowel de tekst als de melodie weliswaar
weinig maar toch enige veranderingen heeft ondergaan.

Lied
En nou laat ik het minnen maar varen
Opname 24 maart 1966
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1
En nou laat ik het minnen maar varen
En daar ik geen troost meer vind
Nou is het geleden zes jaren
Toen heb ik een maagd bemind.

2
Wat heb ik niet een uren
Staan hunk'ren naar die meid
En of ik haar niet kon begluren
Foei, het is geen malligheid.

3
Maar toen koos zij voor mij een ander
En waarom dat weet ik niet
En in plaats van mij te trouwen
Bracht ze mij in het verdriet.

4
En ik haat die loze streken
En ook jouw vals bestaan
De ontrouw is mij gebleken
Ik kijk nooit geen vrouw meer aan.

Dit lied werd gezongen door Klaas Tuip (1893-1982) te Volendam.

Data en plaatsen van opname
24 03 1966

Volendam

Vermeldingen/literatuur
Van Duyse I, nr. 198; Veurman nr. 31.
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37
Daar was er eens een ruitertje
Samenvatting
Een ruiter [jager, heer, soldaat, dragonder, gezel], in gezelschap van zijn makkers of
een niet nader beschreven publiek, klapt uit de school over het meisje waarmee hij
de nacht zal doorbrengen. In een aantal gevallen/varianten gaat hij zo ver te beweren
dat hij het meisje zal verlaten zodra zij zwanger van hem blijkt te zijn. Van achter
de deur [de wand, de blinden] hoort het meisje toe. Ze gaat naar huis, vastbesloten
hem niet binnen te laten. Wanneer hij op het afgesproken tijdstip verschijnt verwijt
ze hem zijn loslippigheid. Zijn verontschuldiging dat hij dronken was helpt hem niet;
ondanks het slechte weer moet hij de nacht buiten doorbrengen.

Toelichting
De sporen van dit lied leiden naar Duitsland, waar het in de zestiende eeuw al
ruimschoots bekend moet zijn geweest, getuige de gevarieerde optekeningen in
liedboekjes uit die tijd. De talrijke Duitstalige varianten vormen, ondanks de spreiding
in tijd (vier eeuwen) en de geografische spreiding (ook in aangrenzende gebieden
en landen) een vrij homogene groep van drie gezellen-versies, gezongen op
melodievarianten waarvan de kern overeenkomt met de oudste geregistreerde melodie
van het lied (nr. 4 in het Fasciculus Quodlibeticus van Melchior Franck, Koburg
1611).
Eveneens uit de zeventiende eeuw dateert een bewerking, de ruiter in het
wijnhuis-versie, op liedblaadjes door Neurenbergse en Hamburgse uitgevers/drukkers
verkocht en verspreid, die in de Duitse overlevering weinig sporen heeft nagelaten
maar wel in vertaalde vorm populair is geworden in Vlaanderen en Nederland.
De Nederlandse varianten konden in drie groepen worden ingedeeld:
Groep A (16 opnamen):
Zowel de tekst als de melodie van deze groep zijn verwant aan de Duitse versies.
Behalve drie loze gezellen, die elkander wat wilden vertellen, komen ook
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voor drie soldaten die dronken en die aten, drie dragonders die alledrie niet zwijgen,
scheiden of schrijven konden, en twee rijke heren die aten en dronken wat ze
begeerden.
Groep B (11 opnamen):
Het spoor van de tekst van deze groep leidt via Van Duyse, Lootens/Feys en
Willems naar een zo genoemd vliegend blad, gedrukt in de jaren veertig van de 19e
eeuw bij L. van Paemel in Gent. Dichter bij huis vinden we dezelfde versie al in
blauwboekjes uit omstreeks het jaar 1800 [zie lit.]. Het oudste daarvan, De nieuwe
vermakelyke Utrechtse min-stroom, dateert uit 1767. De in de negentiende eeuw nog
‘alomme bekende’ melodie, waarmee de B-varianten verwant zijn, werd door Lootens
en Feys genoteerd (Brugge 1879).
De hoofdpersoon is bijna altijd een ruiter, een maal een heer, die in of achter de
deur van een wijnhuis zat of (een maal) een ruiter die naar een wijnkroeg heenreist.
Groep C (5 opnamen, uit Zeeland en Zuid-Holland):
Hoewel verwant aan groep B, hebben de C-varianten een eigen melodie, zijn er
telkens drie jagers die uit jagen zouden gaan en adviseert het meisje de ruiter, die
niet weet waar hij heen moet gaan nu hij niet bij haar binnen mag, zijn hoofd [kop]
op de blauwe stenen te leggen [te slaan] of met zijn kop op de blauwe stenen te gaan
slapen.
Sporen van deze jagers-/blauwe stenen-versie: bij geen van de Vlaamse
verzamelaars/optekenaars, behalve bij Blyau en Tasseel. In hun Iepers Oud-Liedboek,
met liederen, opgetekend laat in de jaren 90 van de vorige eeuw bij voornamelijk
(ex-)kantwerksters, staan onder nr. 108 twee verschillende tekstvarianten, met in de
eerste de drie jagers, in de tweede de blauwe stenen, beide te zingen op een melodie
die als voorloper van onze C-varianten kan worden beschouwd.
Des Knaben Wunderhorn (I, 33) bevat een versie waarin een platte of dikke steen
voorkomt, overigens in een drie-gezellen-versie (onze groep A):
Da liegt ein breiter Stein,
Den Kopf darauf nur leg,
[Trägst keine Federn weg.]

Had de ruiter een aannemelijke verklaring voor zijn gedrag gegeven, of op zijn minst
berouw getoond, hij zou wellicht alsnog binnengelaten zijn. Maar hij bagatelliseert
zijn verraad aan het meisje tot dronkemanspraat en is zelfs geïrriteerd over het feit
dat zij er aanstoot aan heeft genomen. Vandaar dat
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haar weigering hem binnen te laten hem enigszins overrompelt (voorbeeld A, str. 9,
voorbeeld B, str. 12, voorbeeld C str. 6). Andere lezingen:
En woar mout ik dan wel henen reizen?
Het is weer om hier te blijven,
Het hagelt en het sneeuwt, ook van alle kanten heen...
Woar mout ik dan reizen mijn alderlaifste kind?
(Groningen 1966)
Waar zal ik henen gaan rieden,
Hier slapen bij andere lieden?
(Leeuwarden 1966)
Waar moet ik nu heen gaan rijden?
Het is nacht en nu slapen alle meiden,
(Bellingwolde 1964)
Woar zal ik mie eenen goan rijden?
Woar zal ik mien paardje goan weiden?
(Borgsweer 1954)

Lied
A. Er waren twee rijke heren
De derde en vierde regel van iedere strofe wordt telkens herhaald.

Opname 23 mei 1966
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1
Er waren twee rijke heren,
Zij aten en ze dronken wat ze begeerden,
Zij aten en ze dronken en ze hielden daar een raad,
Wie of er deze avond het schoonste meisje had.

2
En die ene, dat was een blonde
Die het zwetsen niet laten konde:
Er heeft me gisteravond nog een meisje toegezeid
Ik kon wel bij haar slapen, die lieve lange tijd.

3
En heb ik bij haar geslapen
Totdat zij een kindje verwacht,
Dan trek ik weer als ruiter naar dat vreemde land
En laat het bakkersmeisje hier staan in diepe schand.

4
Maar het meisje stond achter de blinde
En die keek toch zo treurig in de linde...
Ach, gaf die goede God haar zulk een goede zin
Dat zij naar huis ging slapen, en liet er niemand in.

5
En de klokke sloeg elf
En de ruiter kwam vanzellef.
Hij klopte aan de deur en ringelde met de klink:
Sta op, mijn allerliefste, en laat mij er in!

6
En ik dou die de deur nait open
En ik loat die d'r ook nait in!
Doe hest mie gisteroavend zo'n valse leed aandoan,
Doe wolt mie goan bedraigen1. en in schande loaten stoan!

7
Gisteravond was ik dronken,
Gisteravond was ik zat;
Ik had te veel gedronken van al dat koele wijn.
Dat moest zo'n bakkersmeisje al lang vergeten zijn.

8
Hoe zou ik dat vergeten?
'k Kan er niet van drinken of van eten!
Mijn vingers zijn doorstoken van2. zilver en van goud...
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9
Waar moet ik heen gaan reizen?
Waar moet ik henen gaan?
Het hagelt en het waait van alle kanten heen...
Waar moet ik dan gaan rijden? O ja? Waar moet ik heen?

10
Krieg doe dien peerd moar bie de tomen
En bind hem aan een dikke bome
En sprei doe dan dien mantel moar op dat greune gras:
Doar kanst doe wel op sloapen die laive lange nacht.
Zeg dan dastoe gekomen bist al om zo'n lieve meid
Dastoe heur wolt bedraigen en zij had veul verdrait3..

Gezongen door Fennechien Kies-van der Veen te Wieringerwerf. Zij werd in 1906
geboren in Valthe.

B. Daar was er eens een ruitertje
Opname 31 mei 1966
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1
Daar was er eens een ruitertje
Die in een wijnhuis zat, die in een wijnhuis zat.
't Was niets als van zijn zoetelief
Waar hij altijd van sprak, waar hij altijd van sprak.

2
Hij zeide:
Ik heb een overschoonste jonkmaagd,
'k Zal zien bij haar te raken dat zij een kleintje draagt,
'k Zal zien bij haar te raken dat zij een kleintje draagt.

3
Dan trekken
wij ruiters naar vreemde landen
En laten die overschoonste jonkmaagde voor schande,
En laten die overschoonste jonkmaagde voor schande.

4
Zien zoetelief
Die achter de deur van de wijnhuis stond,
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Die hoorde deze woorden uit haar lief zijn mond,
Die hoorde deze woorden uit haar lief zijn mond.

5
Zij riep toen:
O, Hemelse Vader van boven,
Verneder* mij die zin
Alsdat ik die ruiter ooit weder mag laten erin.
Verneder mij die zin
Alsdat ik die ruiter ooit weder mag laten erin.

*

elders: verleen mij de zin

6
't Werd avond,
't Werd avond, 't ging tegen de nachte,
Toen zij op haar slaapkamer lag: opeens kwam er een klap,
Opeens kwam er een klap.

7
Doe open,
Doe open, mijn welbeminde,
Zoals ik u bemin, och laat mij bij u in
Zoals ik u bemin, och laat mij bij u in.

8
Ik doe u
Ik doe u vanavond niet open,
Ik doe u vanavond niet open, ik laat u vanavond niet in,
Want hier op mijn slaapkamertje daar komt geen valsaard in
Daar komt geen valsaard in.

9
Geen valsaard,
Ja, had u maar beter gezwegen:
't Was niets als klare jenever wat gij hebt gezweten
't Was niets als klare jenever wat gij hebt gezweten.

10
Ik sta hier nu
Als een kerel, zo hupsa en fraai:
Als goud zo blinken mijn sporen, met een parel aan mijn zij,
Met een parel aan mijn zij.

11
Als blinken
Van goud en van zilver uw sporen,
Zeg, ruiter, wat u doet, het is moeite verloren,
Zeg, ruiter, wat u doet, het is moeite verloren.
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12
Waar moet ik nu
Waar moet ik nu henen reizen?
Waar moet ik nu henen reizen, waar moet ik nu henen gaan?
Waar moet ik henen gaan?
't Is hier zo donker en duister, hier schijnt geen zon of maan,
Waar moet ik nu henen gaan?

Gezongen door Brechtje Smid-Wiekens (1894-1979) te Stadskanaal.

C. Er zouden eens drie jagers uit het jagen gaan
Opname 26 augustus 1967

1
Er zouden eens drie jagers uit het jagen gaan,
Uit jagen, uit het jagen zouden zij gaan,
En een die droeg de roem
Al van een schoon jonkvrouwe.
Hij meende van de nacht met haar te trouwen.

2
Maar de een zei tegen de ander, tegen zijn beste kameraad:
Wat zullen wij gaan doen als jij uit vrijen gaat?
En ik zal uit vrijen gaan
En trek naar vreemde landen,
En brengen mijn zoetlief al in de schande.

3
Maar het meisje dat achter de deure stond
Die hoorde ja de woorden uit haar zoetelief zijn mond.
Zij dacht in haar gemoed,
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Zij dacht: En ik gaat slapen
En als hij vanavond komt niet binnenlaten.

4
Het werd middag, het werd avond, het werd midden in de nacht.
Toen hoorde z'op haar kamer een grote slag:
Staat op, mijn zoetlief,
Staat op en laat mij binnen!
Ik ben uw zoetelief, kom laat mij binnen!

5
En ik laat er u niet binnen en ik laat er u niet in:
Ik heb er gisteravond gehoord uw valse zin.
Als u die woorden
Maar stilletjes had gezwegen
Dan had je van de nacht bij mij gelegen.

6
Maar mijn zoetlief, waar moet ik heen, ach, mijn zoetlief, waar
moet ik gaan?
Het is midden in de nacht en daar is niemand op de baan...
Slaap dan met uwen kop
Maar op de blauwe stenen,
Verwacht een klare dag en gaat dan henen.

Gezongen door Neeltje Raadsen-van den Heuvel (1887-1983) te Rotterdam. Voor
meer gegevens over haar: zie lied 28A.

Data en plaatsen van opname
A
03 04 1954*

Borgsweer

00 11 1961

Winschoten

31 01 1962

Bellingwolde

09 11 1962*

Winschoten

08 03 1963*

Woltersum

07 04 1964

Bellingwolde

23 05 1966

Wieringerwerf

29 08 1966

Groningen

12 12 1966

Leeuwarden

11 03 1967

Blijham
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06 11 1967

Broekhuizen

05 01 1968

Ter Apel

13 09 1968

Emmen

23 01 1969

Amersfoort

16 06 1969

Ospel

05 04 1977**

Vlierden-Deurne

B
17 11 1962

Kolhorn

00 08 1965

Eindhoven

31 05 1966

Stadskanaal

30 01 1967

Groningen

08 04 1967

Vroomshoop

19 06 1967

Assen

27 01 1968

Emmen1.

04 03 1968

Groningen

24 06 1969

Langelo

16 11 1970

Tweede Exloërmond

10 12 1970

Eindhoven

C
01 10 1959

Oostvoorne

28 10 1959*

Vlissingen

26 08 1967

Rotterdam

30 01 1968

Ovezande

22 03 1977**

Zundert
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Vermeldingen/literatuur
Blyau/Tasseel nr. 108; DVl. 6 nr. 139; van Duyse I, nr. 217; Erk/Böhme nr. 1305;
Hoffmann 1833, 77; 1856, nr. 77; Lootens/Feys nr. 82; Peeters 1952, II, nr. 11;
Willems nr. 73.

Liedboekjes
De nieuwe vermakelyke Utrechtse min-stroom. Amsterdam 1767, A. Cornelis,
p. 62.
De schreeuwende katsoe op zyn wagen. Amsterdam 17906, Erve van der Putte,
p. 12.
De twee vrolyke confraaters. Amsterdam 17954, S. en W. Koene, p. 71.
De vrolyke Nederlander zingende met zyn increable meisje. Amsterdam 1799,
S. en W. Koene, p. 7.
Het nieuwe tulpje. Amsterdam 1805, S. en W. Koene, p. 12.

Eindnoten:
1. Bedriegen.
2. Gestoken in enz.; de sieraden, waarmee ze zich had getooid, heeft ze nog om. Andere lezingen:
doorstoken met zilver en rood goud; ontstoken van zilver en van goud; ontstoken in 't zilver en
in goud; ontstoken met; verstoken van; opgestoken van; mijn vingers zijn aan stukken van zilver
en van goud.
3. Verdriet.
* Opname Will Scheepers
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*
*
**
1.

Opname Will Scheepers
Opname Will Scheepers
Opname Marleen Deurvorst
Deze opname, gemaakt bij Geert Alberts (1890-1979), is te horen op de LP Van een heer die
in een wijnhuis zat... en vijftien andere mondeling overgeleverde liederen. 1980, P.J.
Meertens-Instituut/N.O.S., mono 6814230.
* Opname Will Scheepers
** Opname Marleen Deurvorst
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38
Ik ben er de groene straatjes
Samenvatting
Een jongeman staat voor het huis van zijn beminde en vraagt haar hem binnen te
laten. De deur blijft dicht; door de muren of vensters heen wordt tussen de twee een
gesprek gevoerd waaruit blijkt dat het meisje met een nieuwe vrijer in de weer is en
met hem niets meer te maken wil hebben.

Toelichting
Omstreeks het jaar 1600 moet dit al een bekend lied geweest zijn, te oordelen naar
de wijsaanduiding Alst begint die de Leidenaar Anthonis van Buytevest boven de
eerste twee strofen in zijn liedschrift schreef. De vele verwijzingen naar de toenmalige
melodie van Ick heb die groene straete (Matter 84, Van Duyse I, 443) vanaf omstreeks
dezelfde tijd bevestigen dat vermoeden. Min of meer volledige teksten van het lied
zoals wij het nu kennen zijn er pas sinds ca. het jaar 1800, en het is de vraag of het
dan nog steeds om hetzelfde lied gaat.
De melodie waarop onze varianten in meerdere of mindere mate zijn gebaseerd,
werd voor het eerst opgetekend door E. de Coussemaker (in Frans-Vlaanderen,
gepubliceerd in 1856); Lootens en Feys, die het lied in Brugge optekenden,
vermeldden in hun publicatie (1879) dat het in het begin van de negentiende eeuw
door de kinderen ook wel ‘het hollandse lied’ werd genoemd. Het groene straatje
intussen groeide in Nederland uit tot de groenelandstrate of groene landstrate, het
groeneland(s)straatje, groenlandse straatje, groenewoudstraatje, groenehuisstraatje,
groenemanswegje, het vrolijke straatje, het groene hofje en de groenebospaden.
In het Antwerps Liedboek komen, als onderdeel van een langere strofe, in Een
amoreus liedeken (nr. 53) de volgende regels voor:

[4]
Mijn schip is mi ontdreven
Minen ancker en leit niet vast
Mijn lief heeft mi begeven
Recht als een onwaert gast enz.
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Een aantal van onze opnamen bevat een met deze regels min of meer overeenkomende
strofe, meestal als laatste. Mevrouw Warbout [voorbeeld B] zong deze en een er op
aansluitende strofe als een zelfstandig lied. Beide strofen achter elkaar, als onderdeel
van Ik ben er de groene straatjes, zijn overigens ook al te vinden in boekjes als De
Amsterdamsche kermisvreugd (1798) en het Nieuw Enkhuizer Liedeboekje (1876).
De zangeres van liedvoorbeeld C, mevrouw Petronella van den Hoek in Middelburg,
zong de drie eerste strofen van ik ben er de groene straatjes en besloot haar versie
met:
En slae ie je kop maor op de blauwe stenen
En verwacht de klare dag en gaat dan henen

het fragment dat kenmerkend was voor de C-varianten van Daar was er eens een
ruitertje [lied 37]. De situatie, een jongen die naar binnen wil en een meisje dat hem
er niet in wil laten, is in beide liederen dezelfde, en met het fragment wordt er in
beide gevallen radicaal een eind aan gemaakt.
De zevende strofe in voorbeeld A, de ‘kraamstrofe’, komt slechts in ongeveer een
derde deel van de opnamen voor, mogelijk uit gêne over de vierde regel. Werd de
strofe gezongen dan luidde de vierde regel meestal zoals in voorbeeld A: die de
dingen met mij of bij mij heeft gedaan. Sommigen deden er nog een schepje bovenop:
Die zijn dingetjes goed heeft gedaan
(Driel 1970)

of zelfs
Wie zijn dingetjes heel goed heeft gedaan
(Volendam 1966)

In het volgende voorbeeld wordt het probleem omzeild, maar de zielige indruk die
de mannelijke hoofdpersoon toch al maakte wordt er alleen maar door versterkt:
En Betje, als jij eens komt te kramen
mag ik dan voor peetvader staan?
Maar dan moet ik aan mijn vrienden wel zeggen
Ja maar dat, dat heb ik niet gedaan.
(Nijmegen 1969)
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De overgang tussen het goedenacht-wensen van de jongen en het aanroeren van de
bruiloft van het meisje (in voorbeeld A van de vierde naar de vijfde strofe) is bijna
altijd, ook in gedrukte versies, vrij abrupt. Mevrouw Aaltje Kollen-Slomp (Lelystad
1969) zong na de ‘goedenacht-strofe’ (3) een extra strofe (4) waarin het meisje het
woord neemt:

(3)
Zo jij er een andere min hebt
En ik er niet binnen zijn mag,
Dan wens ik u voor het laatste
Voor het laatste een vrolijke nacht

[4]
Gij behoeft mij geen goenacht te wensen
Want het heeft er nu niks geen zin;
Dat doet wel die andere liefste,
Dat doet wel die andere min.

De negende strofe in voorbeeld A is een zwerfstrofe, afkomstig uit het lied Toen ik
op Neerlands bergen stond ofwel het lied van De drie ruitertjes dat in een volgend
deel van Onder de groene linde besproken zal worden.

Lied
A. Ik ben er de groenebospaden
De derde en vierde regel van elke strofe worden telkens herhaald.

Opname 13 oktober 1969
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1
Ik ben er de groenebospaden
Zo dikwijls ten einde gegaan:
Daar heb ik mijn zoetlief verlaten*
Dat hebben mijn vrienden gedaan.

*

verloren

2
Niet later dan gisterenavond
Stond ik voor mijn zoeteliefs deur,
Ik zeide: Wel Betje, doe open,
Doe open, want ik sta d'r veur.

3
Ik doe er voorware niet open,
Jij komt er voorware niet in!
Mijn deuren, die zijn er gesloten,
Er is al een ander lief in.

4
Is daar een ander lief binnen
Die ik er niet lijden mag?
Dan wens ik u voor het laatste
Nog eenmaal een vrolijke nacht.

5
Maar Betje als gij komt te trouwen
Stuur mij dan voorwaar een brief
Opdat ik op uw bruiloft mag komen
En kiezen dan een ander zoetlief.

6
Gij zult op mijn bruiloft niet komen
Gij zult op mijn bruiloft niet zijn!
Dan zijn er wel andere jonglieden
Die onder mijn glaassie zijn.*
*

die in mijn gratie zijn

7
Maar Betje, als gij komt te kramen,
Wie zal er voor vader dan staan?
Wel Willem dat zal ik u zeggen:
Die de dingen met mij heeft gedaan.

8
Maar Betje, als gij komt te sterven,
Wie zal er op uw begrafenis zijn,
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Hier rust nog een zoetlief van mij.
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9
Dan zal ik bloempies plukken
En strooien ze op uw graf,
Dan zal ik tulpies planten
En plukken die nooit weer af.

Gezongen door Jeltje Klaassens-Kommer (1886-1986) en haar zuster Johanna
Greving-Kommer (1897-1979) te Taarlo. Beiden zijn geboren in Ide (Dr.). In het
gezin Kommer waren een broer en zeven zusters. Hun ouders hadden een gemengd
familiebedrijf in Taarlo. Overdag tijdens het werk en 's avonds in huiselijke kring
werd er veel gezongen.

B. Mijn scheepje is mij er ontdreven
Opname oktober 1959

1
Mijn scheepje is mij er ontdreven,
Al mijn ankertjes lagen niet vast,
Mijn liefje is mij ontnomen,
Daar had ik niet wel opgepast.

2
Is er uw scheepje ontdreven
En lagen uw ankertjes niet vast?
Ga dan naar een ander lief zoeken
En houd je dan beter vast!

Gezongen door Neeltje Pietertje Warbout-de Vries [1891-1978) te Rockanje. Voor
meer gegevens over haar zie lied 9.
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C. En ik ben d'r het groenlandse straatje
Opname 18 oktober 1952

1
En ik ben d'r het groenlandse straatje
Zo dikwijls ten einde gegaan,
En ik ben deur m'n zoetlief verlaten
En dat hebben m'n vrienden gedaan.

2
En niet langer dan gisterenavond
Stong ik veur mijn zoetlief 'er deur
En ik zeider: Betje, doet open,
Doet open, want ik staan er veur.

3
Maar ik doe je voorwaar niet open
En ik laat je voorwaar niet in!
Ga naar huus toe en leg je te slapen:
Der is een aore zoetelief in.
En slae ie je kop moar op de blauwe stenen,
En verwacht de klare dag en gaat dan henen.

Gezongen door mevrouw P. van den Hoek (1880-1958) te Middelburg.

Data en plaatsen van opname
25 03 1950*

Houtigehage

10 04 1950*

Hoorn

18 10 1952*

Middelburg

20 05 1955*

Terschelling

09 06 1956*

Hoorn

24 11 1956*

Volendam
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00 02 1958

Wormerveer

11 08 1958*

Nes

07 03 1966

Volendam

28 05 1966

Ter Apel

18 07 1966

Makkinga

29 10 1966

Emmer-Compascuum

12 11 1966

Schoorl

30 01 1967

Groningen

11 02 1967

Nieuw-Balinge

13 02 1967

Hardinxveld
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26 08 1959

Nw-en St. Joosland

28 08 1959

Koudekerke

00 10 1959

Rockanje

00 10 1959

Zwaagwesteinde

28 10 1959

Vlissingen

11 10 1960

Heerhugowaard

27 03 1961

Enschede

01 08 1961

Rockanje

31 01 1962

Bellingwolde

31 01 1962

Woltersum

30 05 1962

Drijber

08 09 1962

Groningen

00 11 1962

Westkapelle

30 10 1963*

Garnwerd

06 06 1964

Brunssum

11 03 1967

Blijham

13 06 1967

Alkmaar

31 08 1967

Helden

02 12 1967

Gees

17 02 1969

Nederweert

29 05 1969

Bedum

13 10 1969

Assen

31 10 1969

Lelystad

12 12 1969

Nijmegen

12 12 1969

Weurt

07 08 1970

Driel

24 10 1973

Nieuw-Balinge

08 12 1977

Westerbork

26 06 1981

Coevorden

27 06 1981

Wierden

*

Opname Will Scheepers
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Vermeldingen/literatuur
Over de betekenis van groen, groeneland, enz.:Brouwer 224 e.v.; Bergsma 1913;
Daan 318; Kunst 1951, 79; Veurman-Bax 91-92.
Voor uitgebreide literatuuroverzichten m.b.t. Ik ben er de groene straatjes:
Van Duyse I, nr. 111; Kunst 1951, nr. 8 en Veurman-Bax nr. 28;
Zie voorts: Bakker nr. 199; Bartelink 1967 p. 121; Bols 1949, nr. 72; Buytevest
f. 108r; Coussemaker nr. 125; DVl 7, nr. 143; Haan 1952; Haan 1957, nr. 114;
Hichtum nrs. 853, 1054, 1117, 1186; Lootens/Feys nr. 70; Matter nr. 13; v.d. Molen
nr. 16; Zurmühlen nr. 45.

Liedboekjes
De Amsterdamsche kermisvreugd. Amsterdam 1793, Erven v.d. Putte, p. 86.
Idem Amsterdam 1798, S. en W. Koene, p. 53.
Het vermakelyke bleekersmeisje. Rotterdam4 z.j. [ca. 1830], T.C. Hoffers, p.
19.
Het Brabands nagtegaelken. Gent z.j. [ca. 1832], L. van Paemel, p. 41.
Het Brabandsch nagtegaeltjen. Antwerpen z.j. [ca. 1840], J. Thys, p. 33.
De zingende zwaan. Amsterdam z.j. [ca. 1850], G. van der Linden, p. 49.
De Haarlemsche spoorwagen. Haarlem z.j. [ca. 1875], J.P. Nobels, p. 47.
Nieuw Enkhuizer liedeboekje. Enkhuizen 18765, W. over de Linden, p. 90.
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Eindnoten:
*
*
*
*
*
*
*

Opname Will Scheepers
Opname Will Scheepers
Opname Will Scheepers
Opname Will Scheepers
Opname Will Scheepers
Opname Will Scheepers
Opname Will Scheepers
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39
Er waren eens twee zoeteliefjes
Samenvatting
Een soldaat zwaait af [keert terug uit de strijd]. Thuisgekomen gaat hij eerst naar
zijn geliefde, die hem tot zijn verdriet vertelt dat ze een ander heeft. Ze troost hem
met de mededeling dat er nog genoeg andere meisjes op de wereld zijn [ze wordt
door de soldaat vermoord].

Toelichting
Van de 24 opnamen die wij van dit lied hebben zijn er 17 gemaakt in de provincie
Drente en 6 in niet ver van de Drentse grens liggende plaatsen in Groningen, Friesland
en Overijssel. De opname in Limburg werd gemaakt bij informanten afkomstig uit
Valthermond, dat eveneens in Drente ligt.
Het lied zelf werd vanaf het begin van de negentiende eeuw in verschillende Duitse
landen opgetekend, steeds op nagenoeg gelijkluidende melodieën waaraan ook die
van onze opnamen verwant zijn.
Het motief van de jongeman die bij of voor het huis van zijn hem ontrouw geworden
geliefde met haar in een woordenwisseling verzeild raakt, komt overeen met het
motief in Ik ben er de groene straatjes (lied 35). Een strofe uit dat lied
Het scheepje is mij er ontdreven,
De ankertjes lagen niet vast

komt als zwerfstrofe in een aantal varianten van Er waren eens twee zoeteliefjes voor.
Er zijn twee varianten waarin de afgewezen minnaar het er niet bij laat zitten: in een
versie, gezongen door mevrouw J. Achttien-de Jager (Jubbega 1966) pakt hij zijn
geladen geweer en doorboort daarmee zijn geliefde zowel als haar nieuwe minnaar;
in de versie van mevrouw H. Schrik- van Hooren (liedvoorbeeld B) steekt hij een
scherpe dolk in het hart van het meisje. In strofe 9 en 10 van deze laatste versie valt
de overeenkomst op met de manier waarop
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de koopmansdochter in Er was een meisje van zestien jaren (deel 1, lied 6) door de
duivel wordt behandeld; ook de moraal is van dezelfde strekking.

Lied
A. En er waren eens twee zoeteliefjes
De eerste regel van iedere strofe wordt telkens herhaald.

Opname 5 maart 1971

1
En er waren eens twee zoeteliefjes
En die hadden elkander ja zo lief, lief, lief
En die hadden elkander ja zo lief.

2
En zij konden van elkander ja niet scheiden
En zij schreven elkander ja een brief, brief, brief
En zij schreven elkander ja een brief.

3
En deze jongeling moest onder de soldaten
En over een jaartien ging hij weer naar huis, huis, huis
Over een jaartien ging hij weer naar huis.

4
(En) toen de jongeling in huis was gekomen
Ging hij eerst naar zijne zoetelief, lief, lief
Ging hij eerst naar zijne zoetelief.

5
En hij wenste haar een hele goeie avond
En daarbij nog ene goeie gunst, gunst, gunst
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6
Gij behoeft er mij geen goeie gunst te wensen
Want ik heb allang een andere man, man, man
Want ik heb allang een andere man.

7
En ik heb een man die zo lief en zo lekker is
En ik heb een man die mij zo teer bemint, mint, mint
'k Heb een man die mij zo teer bemint.

8
En deze jongeling die weende en die schreide
Over het verlies van zijne zoetelief, lief, lief
Over het verlies van zijne zoetelief.

9
Gij behoeft er niet te wenen en te schreien
Want daar zijn nog meissies ja genoeg, noeg, noeg
Want daar zijn nog meissies ja genoeg.

10
Geen hand vol maar een land vol
En daar zijn nog meisjes ja genoeg, noeg, noeg
Ja, daar zijn nog meisjes ja genoeg.

Dit lied werd gezongen door Albert Schotelbank (1889-1986) te Zuidwolde. Voor
meer gegevens over hem: zie lied 2.

B. Er waren eens een jongen en een meisje
De eerste regel van iedere strofe wordt telkens herhaald.

Opname 3 april 1963
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1
Er waren eens een jongen en een meisje
En die hadden elkander zo lief, lief, lief
En die hadden elkander zo lief.

2
Maar de jongeling die moest ten strijde
Hij moest strijden voor zijn dierbaar vaderland, land, land
Hij moest strijden voor zijn dierbaar vaderland.

3
Jongenlief, wanneer keer jij weder
Welke dag of welke nacht of welke stond, stond, stond
Welke dag of welke nacht of welke stond.

4
Meisjelief, dat kan ik jou niet zeggen
Welke dag of welke nacht of welke stond, stond, stond
Welke dag of welke nacht of welke stond.

5
Na drie jaren kwam de jongeling weder
En hij klopte bij zijn liefste aan de deur, deur, deur
En hij klopte bij zijn liefste aan de deur.

6
Meisjelief, doe mij de deur toch open
Want ik sta hier al zo lang aan de deur, deur, deur
Want ik sta hier al zo lang aan de deur.

7
Jongenlief, ik kan jou niet meer nemen
Want ik heb er al een ander, ander man, man, man
Want ik heb er al een ander, ander man.

8
En wat nam de jongeling uit zijn schede
Ene dolk zo puntig en zo scherp, scherp, scherp
Ene dolk zo puntig en zo scherp

9
En hij stak haar daarmee in het harte
Dat het bloed spatte tegen de wand, wand, wand
Dat het bloed spatte tegen de wand.
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En zo gaat het met alle jonge meisjes
Die hun liefde schenken aan een ander man, man, man
Die hun liefde schenken aan een ander man.
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Gezongen door Harmke Schrik-van Hooren te Nieuwe Pekela. Zij werd in 1921
geboren in Onstwedde.

Data en plaatsen van opname
28 12 1951*

Braamberg (Zuidwolde)

03 04 1963

Nieuwe Pekela

07 05 1963

Zwinderen

21 09 1965

Emmen

24 01 1966

Hoogeveen

28 05 1966

Ter Apel

31 05 1966

Emmer-Erfscheidenveen

18 07 1966

Jubbega

09 09 1967

Klazinaveen

28 10 1968

Braamberg (Zuidwolde)

09 01 1969

Emmer-Compascuum

24 01 1969

Brunsum

21 05 1969

Oudehorne

21 05 1969

Oudehorne

13 10 1969

Assen

07 10 1970

Taarlo

07 11 1970

Elp

16 11 1970

Exloo

15 01 1971

Havelte

05 03 1971

Zuidwolde

24 10 1973

Nieuw-Balinge

28 12 1973

Onstwedde

10 07 1976*

Nieuweroord

29 04 1986

Balkbrug

Vermeldingen/literatuur
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Erk/Böhme I, nr. 49.

Eindnoten:
* opname Will Scheepers
* opname Will Scheepers
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40
Ik ben er laatst al op een keer
Samenvatting
Een jongeman wil, nadat hij een jaar met een meisje heeft verkeerd, eindelijk eens
met haar vrijen. Zij heeft intussen haar zinnen op een ander gezet en stuurt hem weg.

Toelichting
Van dit lied zijn slechts twee opnamen gemaakt: in Groningen bij mevrouw Harmken
Staats-Dilling (zie voorbeeld) en in de Brabantse Peel bij mevrouw Anna Maria van
den Broek-Hoeben. Beiden zongen vijf strofen, waarvan de teksten, evenmin als de
melodieën waarop ze werden gezongen, wezenlijk van elkaar verschilden op een
punt na: de zevende tekstregel werd door mevrouw van den Broek-Hoeben herhaald.
De maat extra, als gevolg daarvan, past ook beter in de melodiestructuur (vgl. de
melodie van Vrienden wilt dit lied aanhoren, lied 34).

Lied
Ik ben er laatst al op een keer
Opname 26 juni 1962
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1
Ik ben er laatst al op een keer
Naar mijn zoetliefje gegaan.
Daar deed ik mijn beklag zo teer
Om troost van haar te begaan,
Doch al mijn klagen dat helpt mij niet:
Zij liet mij zitten in mijn verdriet.
Hoe kan dat zijn
Dat jij me laten zou in die pijn?

2
Jonkman, ik ken de jonkmansstreken:
Ze zijn als een engel in schijn
Wanneer ze tot de meisjes spreken,
Hun hart is vol van venijn.
En als men daar dan niet op let
Dan vangen zij u in het net.
Zo een minnaar
Brengt menig meisje in het gevaar.

3
O meisjelief, wil daar niet voor schromen,
Ik ben zo wreed niet van aard,
'k Heb nooit een meisje haar eer ontnomen
Of haar gebracht al in schand.
Bedenk: het is er nu ruim een jaar
Dat wij verkeren met elkaar
In deugd en eer,
En nu kent gij de liefde niet meer.
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4
Jonkman, stort vrij al uwe klachten
Daarover heb ik er geen lust.
Daar staat een ander in mijn gedachten
Daarom laat mij met rust.
Steek vrij uw schuit weer van de kant:
Die andere minnaar ontvangt mijn hand.
Het is gedaan,
Nu kun je vrij naar een ander toegaan.

5
O meisjelief, mag ik u niet hebben,
Daar ik u zo teder bemin?
Veel liever wil ik de dood gaan sterven
Eer dat ik u stel uit mijn zin.
'k Schei liever van de wereld af,
Mag rusten in een duister graf.
O, wrede maagd,
Als gij u maar niet te laat beklaagt!

Dit lied werd gezongen door Harmke Staats-Dilling (1891-1972) te Stadskanaal. Zij
werd geboren in Gasselte. Mevrouw Dilling kende vele liederen, hetgeen blijkt uit
de brieven die zij ons schreef.

Data en plaatsen van opname
26 06 1962*

Stadskanaal

12 02 1971

Milheeze

*

Opname Will Scheepers
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41
Wat lijdt de zeeman al verdriet
Samenvatting
Een zeeman beschrijft de schoonheid van het meisje dat hem trouw heeft beloofd bij
zijn laatste vertrek. Wanneer hij met veel geschenken voor zijn bruid terugkeert blijkt
dat zij het met een ander houdt. Hij troost zich met een roemer wijn en met het idee
dat hij weer zal vertrekken.

Toelichting
Onder de opnamen die Will Scheepers in augustus en november van het jaar 1956
in Volendam maakte waren er twee van Wat lijdt de zeeman al verdriet. De eerste,
gezongen door Aagje Bien-Molenaar en Maartje Schilder-Jonk, toen resp. 85 en 79
jaar oud, is verloren gegaan. De tweede was een zeer fragmentarische versie van
Trijntje Steur-Tuip (Voorbeeld A). Twee jaar later nam B.W.E. Veurman bij dezelfde
zangeres hetzelfde lied, maar nu veel uitgebreider, op.
In 1967 nam Ate Doornbosch in Broekhuizen (L.) bij Huberta Reintjes van Megen
een versie op die eveneens fragmentarisch was (Voorbeeld B).
Aan het eind van de achttiende eeuw verschijnt dit lied in boekjes als Het vermakelyke
vrouwen-tuyntje (Een Nieuw Lied, van de Zeeman) en De vrolyke zeeheld. De melodie
is te vinden in Zangwijzen van Oud-Nederlandse Volksliederen (nr. 11), een
handschrift uit de achttiende eeuw, onder de titel: Wat lijt de zeeman al verdriet.
Dezelfde zangwijs komt in dit werk nog een keer voor (nr. 94) met het opschrift: Te
Haerlem in De Witte Swaan. Onder deze laatste titel is de melodie ook te vinden in
het handschrift 758 Volksmelodieën (18e eeuw) en in het eerste deel van de Oude en
Nieuwe Hollantse boerenlieties en contredansen (Amsterdam 1700-1716). Zowel
de Volendammer tekst als de hieronder volgende tekst uit het Vrouwe-Tuintje (1817)
kunnen er op worden gezongen, indien de laatste stroferegels worden herhaald. We
drukken de achttiende-eeuwse melodie hier af, mede omdat de Volendammer melodie,
hoe bijzonder ook, toch enigszins ‘versleten’ is: het melodieuze is er een beetje uit.
De door C. Bakker omstreeks het jaar 1900 in Broek in Waterland opgete-
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kende melodie is verwant aan die van het Volendamse lied en duidelijker in
overeenstemming met de Witte-Zwaan-melodie.

Een Nieuw Lied van de Zeeman
1
Wat leid de Zeeman al verdriet
Als hy vaart naar vreemde Lande,
Maar op zyn reis en acht hy niet
Als hy maar komt te Lande.
Dan is zyn reize met 'er spoed
By myn alderliefste zoet.
Hy bragt haar mede veel geld en goed.

2
Ik had een Meisje teer bemind
Zeer figeland van leden,
Met twee bruin oogjes als een git
Haar leden zyn besneden:
Niet te kort of niet te lang,
Figeland is zy van gang,
Daar is geen Schoonder in het heele Land.

3
Maar toen ik nam myn afscheid
Van haar dien Zoeten Engel,
Ik heb haar adieu gezeid
Met tranen vol van mengel:
Wat gaf zy my toen te pand?
Het was op trouw haar rechterhand
Ik gaf haar een zoentje ik trok van kant.

4
Als ik myn reis nu had volbragt
Op de Zee met duizend stroomen,
Van haar zoo menig nacht,
Ik ben weer t'huis gekomen
Van myn reis met 'er spoed,
Al naar myn alderliefste zoet
'k Bragt haar mede veel sis* en goed.

5
Toen ik daar hoorde als dat myn Bruid
Een ander had uitverkoren
Myn hert geperst ik roep overluid:
Ach was ik nooit geboren!
*

sits: bedrukt katoen
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Ik zei: Wel myn lieve Saar
Gaat gy by een ander zwaar?
Verlaat gy zoo u trouw Minnaar?

6
Wel, was uw getrouwigheid
Aan my zoo gaauw vergeten
Doen ik uw aannam voor een Meid
Met bidden en met smeeken?
Lief, wie heeft uw zoo verdooft
Dat gy klapperny gelooft?
Uw Maagdebloeme die is gerooft!

7
Ach Lief, gy schuurt de moriaan,
Gy draait met alle winden:
Veel van beloven, weinig van doen
Gelyk ik ondervinden.
Liefste, beklaagt uw eigen schand,
Blust nu vry uw minnebrand
Want uw fortuin is nu van kant.

8
Nu wil ik dan voor myn afscheid
Myn jonk hert gaan vertroosten
Al met een frisschen roemer wyn,
Vaaren dan weer naar het Oosten.
Daar leef ik buiten zorg of pyn.
Adieu, gescheiden lief van myn,
Ik hoop God zal uw Leidsman zyn.
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Lied
A. Wat lijdt de zeeman niet als verdriet
Opname 24 november 1956

1
Wat lijdt de zeeman niet als verdriet
Als hij gaat naar verre lande
Nog een reissie en hij achtte het niet
Want het was voor hem geen schande
Nog 'n reissie metterspoed
Voor zo'n allerliefste zoet
En wat bracht hij mede veel geld en goed
En wat bracht hij mede veel geld en goed.

2
Hij had een meisje net als 'n pronk
Vigelant was zij van lede
Twee bruine oogjes zo zwart als roet
En een neussie zo netjes besnede
Niet te kort en niet te lang
Vigelant van alle kant
En daar was geen skoner in het hele land
En daar was geen skoner in het hele land.

Gezongen door Trijntje Steur-Tuip (1900-1974) te Volendam. Voor meer gegevens
over haar: zie lied 6.
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B. Nu wil ik voor de laatste maal
Opname 6 november 1967
[8]
Nu wil ik voor de laatste maal
Mijn jonk hartje gaan troosten
Aan ene frisse roemer wijn,
En zo varen wij ten oosten
En daar leven wij zonder druk of pijn.
Adju, gescheiden lief van mijn,
'k Hoop God zal uwe leidsman zijn.

Gedeclameerd door Huberta Reintjes van Megen te Broekhuizen (L.), in 1901 geboren
in Venray. Het lied leerde ze van haar moeder. De melodie herinnerde zij zich niet
meer; van de tekst kende ze alleen nog deze (laatste) strofe.

Data en plaatsen van opname
24 11 1956*

Volendam

06 11 1967

Broekhuizen

Vermeldingen/literatuur
Bakker nr. 122; Davids 127; Scheurleer III, p. 577; Veurman nr. 3; Volksmelodieën
[Hs. 758] nr. 490; Zangwijzen van Oud Nederlandse Volksliederen fol. 2v, nr. 11 en
fol. 20v, nr. 94.

Liedboekjes
De vrolyke zeeheld, zingende de allernieuwste liederen. Amsterdam z.j. [tussen
1786-1804], S. en W. Koene, p. 3 tekst; p. 60 wijsaanduiding.
Het vermakelyke Vrouwen-tuyntje [waarin enz.]. Amsteldam 1786, S. en W.
Koene, p. 26.
Het vermakelyke Vrouwe-tuintje [waarin enz.]. Amsterdam 1817, B. Koene, p.
19.
Oude en Nieuwe Hollantse boerenlieties en contredansen. [Amsterdam,
1700-1716], dl. 1 nr. 4.

*

Opname Will Scheepers
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Registers
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Register van thema's, motieven en zaken
afluisteren

liednr.
11A, 11B, 12, 37A, 37B,
37C

ambtenaar

15B

baden

17

bakkersmeisje

37A

baren

25A, 25B, 26

bedrog

zie: verkleden, verwisselen
(geliefde)

bloed

21

bloem

10A, 17, 18, 25A, 25B,
28E, 29A, 38A

bode

35A, 35B, 35D, 35E, 35F

boer

15A, 23

boerin

zie ook: herderin
10, 10A, 10B

boon

8

bos

13A, 13B, 19, 24A, 24B,
25B, 29A, 29C

brandewijn

10, 10B, 10C

brief

21, 34, 35A, 35B, 35D,
35F, 38A, 39A

brood (wittebrood)

8

bultenaar

7

café

zie: herberg

den

29A′, 29B, 29C

desertie

27A, 34

diamant

28A, 28E

diefstal

17 (=Mt. K 1335)*

dienstmeisje

15A

dokter

14, 15A

dood

33, 38A, 40
(begraafplaats)

38A
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doodstraf

zie: straf

drank

zie ook: brandewijn, wijn
37B

echtpaar

zie: familie

eer

11A, 12, 15A, 15B, 19, 21,
26, 30A, 30B, 33, 40

eiland

25A, 25B

engel

33
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familie

zie ook: kind, moeder
(ongehuwd), vaderschap
21, 22, 25A, 26, 31A, 31B

familie

geestelijke

moeder

12, 13A, 13B, 14, 15A, 18,
21, 23, 32

vader

5, 12, 19, 20, 23, 32

broer

32

katholiek

30B

getal 3

15B, 16, 37C, 39B, 40

7

25B, 26, 29A, 29C, 31A,
31B

gezin

zie: familie

god

14, 17, 19, 21, 25A, 25B,
26, 28A, 28E, 30A, 30B,
31B, 37A, 37B

goud

8, 22, 28E, 29A, 37A, 37B

graf

zie: dood (begraafplaats)
38A

gratie

27A, 34

haas

1

hemel

25B, 28A, 28E

herberg

16, 37B

herderin

1, 2, 22

herkennen

zie ook: verkleden

hond

1, 3

hoorn

1

huwelijk

zie ook: familie
7, 12, 17, 25A, 25B, 26,
30A, 30B, 31B, 34, 35A,
35F, 38A
(trouwbelofte)

11A, 11B, 24A, 25A

jager

1, 2, 3, 37C

jezus

zie: god

kermis

16
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kind

20, 21, 23, 25A, 25B, 26,
31A, 31B

kindermoord

20, 21

kleding

17, 28A, 32

kleur

(geel)

28E

(rood)

13B, 28A

(wit)

28A

konijn

1

koning

23, 27A

koopvrouw

9, 10, 10A, 10B, 10C

leeftijd 18

24A, 24B
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leeuw (nederlandse)

15B

lelie

24A, 24B

liefde

zie: alle liederen

linde

19, 21 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F,
28G, 28H, 29A, 37A

matroos

12

moeder

zie: familie moeder

moeder (ongehuwd)

8, 20, 21, 23, 25A, 25B, 26, 31A, 31B

molenaar

11A, 11B

moord

zie ook: kindermoord
39B

muzikant

10A

nachtegaal

35B, 35C, 35D, 35E

ontrouw

zie: trouw (ontrouw)

oorlog

zie ook: soldaat
33, 34

ouderdom

7

ouders

zie: familie

ouderschap

zie: moeder (ongehuwd), vaderschap,
zwangerschap

paard

zie ook: ruiter
33

paardrijden

24A

patrijs

1

pieterman

9

pijp

5

postbode

15B

raadsel

27A

ridder

23

rijden

zie ook: paardrijden

rijkdom

2, 7, 8, 37A

ring

zie ook: trouwring
28A, 28E, 29A, 32, 33
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rode kruis

33

roos

13B, 21, 24A, 24B, 28A, 28E, 33

ruiter

24A, 24B, 29A, 37A, 37B

schip

zie ook: varen
12, 16, 21, 25 A, 32, 38B, 40

schipper

16, 32
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sexualiteit

zie ook: eer, verkrachting,
zwangerschap
8, 10B, 10C, 11A, 11B, 12,
13A, 13B, 15A, 15B, 16,
18, 19, 24A, 25A, 25B,
37A, 37B, 37C

sieraad

28A, 28E

soldaat

3, 23, 27A, 27B, 33, 34,
39A, 39B

straf

27A, 34

terugkeer

zie ook: weerzien
29A, 30A, 30B, 31A, 31B,
39A, 39B

test

28A, 28E, 29A, 30A, 30B,
31A, 31B, 32

trouw

3, 28A, 28E, 29A, 29C,
30A, 30B, 31A, 31B
(ontrouw)

20, 21, 22, 24A, 25A, 26,
30B, 35A, 35B, 39A, 39B

trouwring

11B

tulp

38A

vader

zie: familie vader

vaderland

25A, 39B

vaderschap

zie ook: zwangerschap
8, 18, 19, 23, 25A, 26,
31A, 31B, 38A

varen

zie ook: schip, schipper
16, 25A

verdrinken

20, 21, 22, 31A, 31B

verkering

zie: liefde

verkleden

28A, 28E, 29A, 30A, 30B

verkrachting

zie ook: sexualiteit
9, 10, 10A, 14

verwisselen (geliefde)

11A, 11B, 12 (=Mt. K
1317)*

vink

10, 10A
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viskoopvrouw

zie: koopvrouw

vissersmeisje

3

vogel

10, 10A, 10B, 19, 35F

vogelkoopvrouw

zie: koopvrouw

vondeling

23

vrijen

zie: liefde

weerzien

zie ook: terugkeer
33

wijn

zie ook: brandewijn
10A, 37A

wijnhuis

zie: herberg

wittebrood

zie: brood (wittebrood)
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zeeman

41

zelfmoord

20, 21, 22, 31A, 31B

zilver

8, 37A, 37B

zwakzinnig

14, 23

zwangerschap

8, 14, 15A, 18, 19, 21, 23, 25A, 25B, 26,
31A, 31B, 37A, 37B

Eindnoten:
* motiefnummer naar: Stith Thompson, Motif-index of Folk-literature. 6 Vol. Revised and enlarged
edition. Kopenhagen 1955-58, Rosenkilde en Bagger.
* motiefnummer naar: Stith Thompson, Motif-index of Folk-literature. 6 Vol. Revised and enlarged
edition. Kopenhagen 1955-58, Rosenkilde en Bagger.
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Register van geografische namen
Afrika

liednr.
15B

Amerika

23

Amstelveen

10

Amsterdam

10

Amstel

6

Batavia

31A, 31B

Den Haag

9

Ees

15A

Engeland

15B

Frankrijk

25B, 34

Groenland

28E

IJ

6

Japan

33

Muntendam

14

Nederland

28A

Noordpool

15B

Oost-Indië

4, 31B

Rotterdam

35C

Scheveningen

9

Veendam

14

Wenen

27A, 27B

Zeeland

28E

Marie van Dijk en A.J. Dekker, Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering. Deel 3. Liederen over trouw en
ontrouw in de liefde, verleiding en verlating

290

Register van eigennamen
Albert

liednr.
31B

Albertus

31A

Anna

32

Betje

38A, 38C

Carolina

34

Hotteretot

35D

Jacob

9

Jan de Lummel

7

Jupiter

6

Karel

30A, 30B

Leonora

31B

Magdaleen

35D

Maria

22

Nachtegaal

35D

Reinders

14

Rinken, Elsje

14

Rodenrijs

12

Rosalijn

33

Sofia

20

Venus

20

Willem

38A
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Register van zangers en zangeressen
Achttien-de Jager, J.

liednr.
39

Bakker, Marinus Adrianus

7

Bakker-Groelfsema, Jantje

11A

Berg-van de Blom, van de

20B

Beuker-Venema, Aaltje

14

Bien-Molenaar, Aagje

41

Biljouw, W.J. van

28

Boer-Boertien, Trijntje

25A

Boskma-Paulusma, Murkje

21

Broek-Hoeben, Anna Maria van den

40

Bult, Berentje

30A

Dalman-Douma, Bontje

8A, 17, 19

Desmarey-Gruwez, Marie

28F

Dings, Hendrik

34

Dings-Verschaeren, Gertruda

31B, 34

Geurden-van den Hagen, Johanna

35E

Gog-Dings, Anna van

34

Greving-Kommer, Johanna

38A

Heeres-Hilvering, B.

27D

Hendriks, Albert

21

Hoek, Petronella van den

28D, 38C

Hogendorf-Dijkstra, Anna Petronella

35

Huberts-Bongaerts, Odilia

35A

Huijbregts-Bruijnlands, Adriana

28E

Huygens-Musters, Johanna C.

18

In 't Veld, Maria Hendrika Helena

29B

Janssen, Gerardus Hendrikus Johannes
Marie

13B

Janssen, Petrus Franciscus Maria

13B

Jong-van der Zee, Trijntje de

30C

Joosten-de Leeuw, Jantje

23B
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Kies-van der Veen, Fennechien

37A

Kiewiet-Stel, Japien

17, 27C, 28B

Klaassens-Kommer, Jeltje

38A

Kollen-Slomp, Aaltje

38

Komduur-Norder, Henderika

10B′
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Kostwinder, Jan

10B

Kraker-Haak, Petronella de

35C

Laan-Vast, Aaffien v.d.

31A

Laan-van der Wijk, Anja van der

29A

Louwenaar-de Vries, Sijke

33

Lutjeboer, Albert

4

Lutjeboer-van Bruggen, Stijntje

4

Maathuis-Veltman, Regina

27A

Meer-Kersting, Catherina Maria van der 8B
Meijer-Visscher, Frouke

20A

Meijerhof-Generaal, Elisabeth

17

Mommers-de Veth, Anna

35F

Mulders, Peter Johannes

25B

Musters-Musters, Martina

18

Naafs-Schutteman, Johanna

5

Nijssen-Luijten, Gertrudis

30B

Pals, Tijs

12

Peeters-Smeets, Petronella Jozefina

3

Piek, Hendrik

17

Platje-Sterkenburg, Imkje

16

Pomp-Niezing, Annechien

15A, 24A

Pouwelse, Marten en echtgenote

35B

Prins, Harm

23

Raadsen-van den Heuvel, Neeltje

28A, 37C

Reintjes-van Megen, Huberta

41B

Riemsma, Sienna

15B

Rietdijk-van Santen, Suzanna

28G

Roelen-Vermeulen, Maria

35D

Schaijk-van Rijt, Allegonde Antonia

1

Schelle-Habraken, C.M.L.

28

Schilder-Jonk, Maartje

41

Schipperen-van Seters, Jacoba Antoinetta 29C
Schotelbank, Albert

2, 39A
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Schrik-van Hooren, Harmke

39B

Slingeland-de Jager, E.

30D

Smeets, Jan Mathijs

3

Smeets, Maria M.

3

Smid-Wiekens, Brechtje

37B

Staats-Dilling, Harmke

40

Steur-Tuip, Trijntje

6, 41A
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Stötefalk-Dekker, A.

17, 32

Telkamp-Sanders, Elisabeth

21

Timmermans-van Gils, Paulina

13B′

Tuip, Klaas

36

Valk-Stel, Mettine Pieterine

10A

Varenhorst, Mw.

29A′

Warbout-de Vries, Neeltje Pietertje

9, 13A, 28H,
38B

Weitering-Bos, Janna

11B

Willekens-van den Broek, Antonia

27B

Wisse-van de Schraef, J.

22

Wouters-Gijsbers, Margaretha

26

Zanden-Janssen, Vrousina Jacoba van

28C
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Register van liedtypen, titels en beginregels
Aan d'oever van een waterkant

liednr.
31A

Al in die stad van Wenen

27C, 27D

Daar kwam eens een meisje van
Schevening aan

9

Daar onder de groen dalen en daar heb ik 11B
u zo lief
Daar was een heel mooi meisje vroeg
opgestaan

28F

Daar was er eens een ruitertje

37B

Daar was laatst een boerinnetje

10A

Daar zou er een magetje vroeg opstaan

28

Daar zou er eens een meisje vroeg op
gaan staan

28D

Daar zou es een maagdje vroeg opstaan 28H
De denneboom stond eens in 't dal

29A

De Nederlandse leeuw

15B

Een denneboom stond eens in 't dal

29B

Een lindeboom stond diep in 't dal

29A

Een lindeboom stond in het dal

29

Een muzikant zat voor het venster

10B

En daar zat een vogeltje op het hein

35F

En daar zou eens een magetje vroeg
opstaan

8A

En der was eens een maagdje zeer vroeg 28E
opgestaan
En er waren eens twee zoeteliefjes

39A

En er was al ene jonkman fijn

35A

En ik ben d'r het groenlandse straatje

38C

En ik passeerde langs die groene weide 18
En nou laat ik het minnen maar varen

36

Er liep een meissie op het land, op het
land

14
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Er liep er een meisje al op het land, op
het land

23

Er waren eens een jongen en een meisje 39B
Er waren twee rijke heren

37A

Er waren twee zoetlieverkens inder het
woud

19

Er was een jonkman met verdacht

4

Er was een meisje vroeg opgestaan

11

Er was eens een magetje vroeg opgestaan 28B
Er was eens een meisje vroeg opgestaan 28C
Er was er eens een meisje vroeg
opgestaan

28A
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Er zou een schoon maagdje eens vroeg
opstaan

28G

Er zouden eens drie jagers uit het jagen 37C
gaan
Es wollt' ein Mädchen früh aufsteh'n

8B

Goedendag, goedenmorgen, mijn
allerliefste lief

11A

Het was laatst op een zomerdag,
zomerdag

13A

Het was op een mooie zomerdag

13B′

Het was op enen zomerdag

13B

Hoe kan d'r een zee zijn zonder water

20A

Hoe kan een zee zijn zonder baren

20

Hoort mensen hoort een lied

15A

Ik ben er de groene straatjes

38

Ik ben er de groenebospaden

38A

Ik ben er laatst al op een keer

40

Ik lag op een stoep te slapen

12

Ik was een maagd in de fleuren van mijn 25A
tijd
Ik was een schone van twee en twintig
jaren

25B

In 't dennenbos heel diep in 't dal

29C

Jan de Lummel die kreeg zin al in het
vrouwelijk geslacht

7

Jonge dochters hoort mijn klacht

26

Jupiter is verheven

6

Kent gij het slot, welks hoge poorten

22

Klein nachtegaaltje, vogeltje schoon

35B

Klein nachtegaletje, klein vogeltje

35C

Kom klein nachtegaal, vogeltje lief

35D

Komt vrienden wilt aanhoren

21

Komt vrienden ik zal u een kluchtje
verhalen

16

Komt vrienden wilt aanhoren

21

Marie van Dijk en A.J. Dekker, Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering. Deel 3. Liederen over trouw en
ontrouw in de liefde, verleiding en verlating

Laatst aan een waterkant

31B

Laatstmaal, ach, die zinnen mij kwellen 1
Mijn scheepje is mij er ontdreven

38B

Mijn vader zei laatst tegen mij

5

Min voar den zear les teengn miej

5

Nachtegaaltje, klein vogel koen

35E

Op ene morgenstond trok ik de velden
rond

2

Schone schipper, wacht u nog een keer

32

't Was in die stad van Wenen

27A

't Was op een schone zomerdag

17

Vaarwel, geliefde Rosalijn

33

Vrienden ik zal u er een kluchtje verhalen 16
Vrienden, wilt dit lied aanhoren

34
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Vrouw, wat vraagt gij voor die voornen 10B′
Wat is de zee al zonder baren

20B

Wat lijdt de zeeman al verdriet

41

Wat lijdt de zeeman niet als verdriet

41A

Wenen, Wenen, Wenen, Wenen

27B

Zeg meisjelief, waar schreie gij om

30C

Zeg meisjelief, waar treurt gij om

30D

Zeg meisjelief, waar weent gij om

30A

Zeg meisjelief, waar zucht je om

30B

Zeg vrienden hier staan in het ronde

3

Zo lang de roosjes bloeien

24
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