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Ten geleide
We mogen graag spreken van ons cultureel erfgoed, dat onze voorouders hebben
nagelaten. De schatten uit het verleden waardoor we als het ware met de vorige
generaties in gesprek blijven, hen begrijpen en ook beter begrijpen hoe wij, die uit
hen zijn voortgekomen en door hen gevormd, zelf zijn. Dat erfgoed schenkt ons
genot, maar ook inzicht. Het houdt een samenleving bijeen. Net zoals foto's en
erfstukken van onze ouders en voorouders een familie bijeen houden in de tijd en
met liefde bewaard en weer doorgegeven worden aan de nakomelingen. Zo is het
ook met een samenleving. Een gemeenschap die zichzelf werkelijk als gemeenschap
beleeft zal de culturele erfenis uit het verleden met liefde en zorg beheren en met het
eigen cultuurgoed doorgeven aan de volgende generatie.
De overheid erkent dat zij namens de gemeenschap zorg heeft voor dat erfgoed;
het is een zorg voor de continuering van de samenleving en voor het welbevinden
van hen die na ons komen.
Bij ‘erfgoed’ denken wij dan vaak aan prestigieuze stukken. Werken van Rembrandt
en Frans Hals. We denken aan stadswallen en stadspoorten, aan glanzend zilverwerk
en sierlijk geslepen glazen. Of aan de werken van de klassieke dichters die
welluidende strofen breed lieten hangen. Maar laten we de emotionele waarde van
de volkskunst niet onderschatten, zoals de volksliederen die mondeling werden
overgedragen. Artistiek mag er wel eens iets aan haperen. Maar verhoogt dat juist
niet de emotionele waarde. De waarachtigheid van het gewone. In de fraaie
pronkstukken uit het verleden zien we de voorouders in hun salons. Al komen we
ze natuurlijk ook wel eens op boerenkermissen en huishoudens van Jan Steen tegen.
Maar in de volksliedjes ontmoeten we deze gewone voorouders in hun huis, tuin
en keuken. We zien ze met hun vroomheid, hun angst, vreugde, bijgeloof, hoop en
vrees. Zoals ze waren met en in hun volksliederen, balladen, gezongen vertellingen,
sprookjes en mythen. Liederen die dreigden te verwaaien in de dunne wind van oude,
brekende stemmen.
Nieuwere generaties leefden niet meer in de orale traditie waarin volksliederen van
mond tot mond en generatie tot generatie gingen. Moderne media hebben deze traditie
vervangen.
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Hoe verheugend, hoe wijs daarom ook dat juist een modern medium het verloren
gaande volkslied net bijtijds opving, uitzond en vastlegde. Ik doel natuurlijk op het
radio-programma Onder de groene linde van Ate Doornbosch dat nu 30 jaar bestaat.
Het is een belangrijke daad dat het P.J. Meertens-Instituut van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de Muziekbibliotheek van de NOS
het initiatief hebben genomen gezamenlijk een belangrijk deel van deze liederen op
te nemen in een publicatie.
Dit is het eerste deel. Ik hoop dat veel Nederlanders met het opslaan van de omslag
de deur zullen openen naar hun geheimzinnige, ontroerende verleden, dat in deze
pagina's naklinkt.
De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Mr. Drs. L.C. Brinkman
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Voorwoord
De verschijning van deel 1 van de reeks Onder de groene linde is een bijzondere
gebeurtenis. Nog niet eerder is in Nederland op deze wijze aandacht besteed aan een
belangrijk maar weinig bekend onderdeel van het Nederlandse cultuurgoed, het
mondeling overgeleverde lied, dat eeuwenlang voor velen de belangrijkste vorm van
musiceren geweest is. Voor de kennis van deze aparte vorm van muziekcultuur
belooft de publicatiereeks van onschatbare betekenis te worden. En gezien de
uitgebreide documentatie die de liederen begeleidt, ook voor de kennis van onze
cultuur in het algemeen.
Bovendien blijkt het Nederlandse volksliedrepertoire een aantal specifieke tekstuele
en muzikale kenmerken te bezitten waardoor openbaarmaking vooral voor het
volksliedonderzoek van grote waarde zal zijn. En tenslotte komt de publicatie op een
moment dat aan de feitelijke mondelinge overlevering een einde gekomen schijnt te
zijn: het ‘levende lied’ bestaat vrijwel niet meer. Dan wordt publiceren ook een vorm
van conserveren.
De voorgenomen publicatie van een belangrijk gedeelte van de mondeling
overgeleverde Nederlandse liederen is in de eerste plaats mogelijk dankzij de persoon
van Ate Doornbosch, die in de loop van ruim 25 jaar het leeuwendeel van de liederen
verzameld heeft. Dat hij erin geslaagd is nog zoveel van deze nu praktisch verloren
liedcultuur op band vast te leggen, bewijst zijn doorzettingsvermogen en
vindingrijkheid. Dat hij mensen die nooit voor een microfoon gezeten hadden, liederen
wist te laten zingen, waarvoor velen meenden - o.a. vanwege onze snel en sterk
veranderde cultuur - zich te moeten generen, verraadt dat hij ook over andere
opmerkelijke gaven beschikt.
De beoogde publicatiereeks zal in totaal zeven delen omvatten, die over een periode
van ongeveer tien jaar zullen verschijnen. De publicatie in materieel opzicht is het
resultaat van een speciaal hiervoor gesloten akkoord tussen twee naar hun aard
verschillende instellingen, het P.J. Meertens-Instituut van de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen en de Muziekbibliotheek van de Nederlandse Omroep
Stichting. Beide kenden gedurende vele jaren een samenwerkingsverband juist met
betrekking tot het verzamelen van de Nederlandse volksliederen. Dat verband was
gepersonifieerd in Ate Doornbosch, die van beide instellingen medewerker was, bij
het Instituut als veldonder-
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zoeker en hoofd van het Volksliedarchief, bij de Omroep als samensteller van het
radioprogramma Onder de groene linde. Dat deze samenwerking nu in deze
gezamenlijke publicatie zijn beslag kan krijgen, stemt tot grote voldoening.
Dr. J.P.A. Stroop
voorzitter Redactieraad
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Inleiding
Voorgeschiedenis
Bij het verschijnen van het eerste deel van Onder de groene linde is het goed een
blik te werpen op de voorgeschiedenis van het Nederlandse volksliedonderzoek. De
belangstelling in Nederland voor het soort liederen dat in Onder de groene linde is
opgenomen is van relatief recente datum. In de negentiende eeuw heerste onder
degenen die zich tot de ‘betere kringen’ rekenden alom een zekere minachting voor
de liederen die door het ‘gewone volk’ werden gezongen. Men vond die liederen
onbeschaafd en ruw van inhoud en klank; het optekenen ervan kwam al helemaal
niet ter sprake, integendeel, men probeerde het volk juist een ander, beter
liedrepertoire bij te brengen. Er werden, met name door de Maatschappij tot Nut van
't Algemeen, goedkope bundels uitgegeven met nieuwe, vaak moralistische liederen
waarvan naar men hoopte een beschavende, opvoedende werking zou uitgaan op de
gewone man. Deze op het liedrepertoire gerichte beschavingsactiviteiten hebben zich
tot ver in deze eeuw voortgezet en hebben een grote invloed uitgeoefend op de
zangcultuur in Nederland.
Pas aan het eind van de vorige eeuw ontstaat belangstelling voor het mondeling
overgeleverde lied. In zijn dissertatie Het lied in de middeleeuwen (1883) neemt
Gerrit Kalff het als eerste krachtig op voor onderzoek naar het nog levende lied. In
het hoofdstuk ‘Verdere lotgevallen der Oude liederen’ toont hij met behulp van in
zijn tijd in omloop zijnde liedboekjes aan dat de ‘lagere standen’ nog heel veel oude
liederen zingen:
Misschien zal iemand opmerken, dat het dan toch vreemd is dat men
die andere liederen zoo weinig hoort. Ik antwoord met de vraag: aan wie
de schuld? Ei lieve, gij die zulk een hoog woord voert over de gemeenheid
en liederlijkheid van het volk, wat weet gij van hunnen handel en wandel?
Wie uwer heeft een tijd lang met hen op gelijken voet omgegaan en hen
langs dien weg leeren kennen? Wie is op de hoogte van hetgeen zij lezen,
waarover hunne gedachten gaan, indien zij niet door de zorg voor het
dagelijksch brood worden beziggehouden?
Hij doet de volgende aanbeveling:
Om die liederen te hooren moet men veel op straat zijn, ook de
achterbuurten dikwijls bezoeken, letten op de liederen, welke

Ate Doornbosch, Marie van Dijk, Henk Kuijer en Hermine Sterringa, Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering.
Deel 1. Liederen met magische, religieuze en stichtelijke thematiek

12
vrouwen en meisjes zingen, veel in kleine steden en bij boeren rondzwerven,
onder matrozen, soldaten en werklui verkeeren en altijd een open oor
hebben, voor hetgeen om u heen gezongen of gepraat wordt. Daartoe is
niet ieder in de gelegenheid, maar op die wijze zou men veel kunnen
hooren, gelijk ik zelf wel eens ondervond.
Kalff zelf bleef na deze oproep achter zijn schrijftafel zitten en het zou nog jaren
duren voordat anderen op pad gingen om het ‘levende lied’ te gaan optekenen. De
elkaar steeds sneller opvolgende veranderingen in de samenleving veroorzaakten,
met name in het begin van deze eeuw, een groeiende belangstelling voor wat aan het
verdwijnen was: oude gewoonten en gebruiken, verhalen en liederen. Vrees voor het
spoorloos verdwijnen van deze culturele verschijnselen was de voornaamste drijfveer
om ze voor het nageslacht schriftelijk vast te leggen.
De eerste en, naar later zou blijken, meest invloedrijke volksliedverzamelaar en
-onderzoeker was Jaap Kunst (1891-1960). Als negentienjarige student maakte hij
tijdens een vakantie op Terschelling kennis met de muziek van dit eiland; in de
daaropvolgende jaren kwam hij er dikwijls terug. Hij maakte er vrienden, nam als
zanger en speelman deel aan allerlei evenementen, tekende liederen en dansen op en
bestudeerde ze. Zijn bevindingen publiceerde hij in het boek Terschellinger Volksleven
(1915). Met deze publicatie wilde Kunst een overzicht geven van ‘wat en hoe er op
een bepaald tijdstip in een bepaalde streek gezongen werd en welke gebruiken er in
zwang waren’. Doelstelling en werkmethode van Kunst doen opvallend modern aan
en gelijken sterk op die van latere verzamelaars die hun onderzoek steeds meer gingen
richten op de eventuele functie(s) van liederen, op de sociale context waarin ze
werden en worden gezongen en op de processen van overlevering en verspreiding.
Hoewel er na Terschellinger Volksleven enkele regionale verzamelingen tot stand
kwamen, gebeurde er in het overgrote deel van het land niets, tot ongenoegen van
Kunst. In zijn voorwoord bij de derde druk van Terschellinger Volksleven in 1951
deed hij een oproep om ook in andere gebieden liederen en dansen te gaan verzamelen.
Die oproep vond relatief weinig gehoor. Een eerste bescheiden mogelijkheid om
veldwerk op nationale schaal te verrichten deed zich voor binnen het kader van de
Nederlandse sectie van de voormalige International Folk Music Council waarvan
Jaap Kunst na de tweede wereldoorlog voorzitter werd. Zijn medewerkster Will D.
Scheepers trok met een bandrecorder het land in en nam grote hoeveelheden liederen
op, waarbij haar belangstelling vooral uitging
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naar het kinderlied en het gelegenheidslied.
In 1951 werd met steun van het Ministerie van O.K. en W. de Raad voor de
Nederlandse Volkszang in het leven geroepen. Deze Raad stelde zich tot taak de
volkszang in Nederland te bevorderen. Drijvende kracht in de Raad was Jop Pollmann,
een vurig propagandist van het ‘goede’, dus meestal oude, Nederlandse lied. Via het
vormingswerk en door zijn samen met Piet Tiggers uitgegeven zangbundels heeft
hij grote invloed uitgeoefend op de zangcultuur in Nederland en belangstelling gewekt
voor het onderzoek naar volksliederen.
In 1953 richtte de Raad het Nederlands Volksliedarchief op. De doelstelling van
het Volksliedarchief, dat onder leiding stond van Marie Veldhuyzen, was zuiver
wetenschappelijk: het codificeren van het Nederlandse volkslied, waarbij het accent
aanvankelijk werd gelegd op het historisch onderzoek en derhalve op de schriftelijk
overgeleverde liederen. De inventarisering van en daarmee het onderzoek naar het
mondeling overgeleverde, ‘dlevende’ lied, kreeg pas meer aandacht toen, dankzij de
invloed in de Raad voor de Nederlandse Volkszang van Jaap Kunst en Jop Pollmann,
mevrouw Scheepers kon worden verzocht veldwerk te verrichten voor het
Volksliedarchief. Bij gebrek aan geldmiddelen moest zij dat voornamelijk in haar
vrije tijd doen. Ondanks haar doorzettingsvermogen en vindingrijkheid raakte het
werk na enkele jaren op dood spoor, ook al omdat het steeds moeilijker werd om aan
geschikte informanten te komen. Daarin kwam verbetering door de samenwerking
met de omroep.

Het radioprogramma
In 1957 ging het VARA-programma Onder de groene linde van start waarin ik
liederen uit de mondelinge overlevering liet horen en de luisteraars opriep mij liederen
en namen van zangers toe te sturen. Het programma is ontstaan als reactie mijnerzijds
op de volkszangrubriek Niet zo...maar zo!, één van de vele muziekseries met
instructief karakter. Een formatie uit de Cantorij van de Nieuwe Kerk in Groningen
zong, eenstemmig en zonder begeleiding, liederen uit de in opdracht van de regering
samengestelde Volksliederenbundel. De naam van het programma zegt het al: ook
de VARA werkte aan verbetering van de volkszang. Verheffing van het culturele
peil van het volk stond hoog in het vaandel van de socialistische omroepvereniging.
Ik was destijds belast met de programmering van de amateuristische
muziekbeoefening, waarbij de volkszangserie Niet zo...maar zo! was ingedeeld. Ik
vond de prestaties van de Groningse groep mooi, goed afgewerkt, instructief en ook
een beetje vervelend. Het negatieve deel
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van de waardering kwam voort uit de herinneringen aan oudere familieleden en
dorpsgenoten in mijn Groningse geboorteplaats, die van generatie op generatie
doorgegeven liederen zongen. Waarschijnlijk zou geen van hen tot een koor zijn
toegelaten, maar de liederen kregen in de weergave door die ongecultiveerde stemmen
een bijzondere lading, die ik miste in de zang van de Niet zo...maar zo-groep. De
ruige klank paste bij de vaak harde teksten en de eenvoudige melodieën. Bovendien
zongen de familieleden en dorpsgenoten liederen die niet in de bekende zangbundels
stonden. Later zou ik ervaren, dat ze wel voorkwamen in de liedboekjes en op
liedblaadjes die tot voor enkele tientallen jaren nog in omloop waren.
Ik vond zowel de liederen als de zang interessant en diende een voorstel in voor
een korte serie programma's over mondeling overgeleverde liederen.
Volksdansmuziek, van toelichtingen voorzien door Kees Henni, omroeptechnicus
en volksdansleraar, zou de zang afwisselen. De programmaleiding accepteerde het
voorstel. Mijn familie en schoonfamilie reconstrueerden een aantal teksten onder
supervisie van mijn vader, die zelf veel geschikte liederen bleek te kennen. De uit
het zuidoosten van Drente afkomstige grootmoeder van mijn echtgenote, die over
een heldere stem beschikte, verschafte het eerste ‘authentieke geluid’. Met haar hulp
werden ruim dertig in Drente en Groningen bekende liederen opgenomen. Voor de
volksdansmuziek in dit programma werd gebruik gemaakt van grammofoonplaten
en opnamen van een ensemble onder leiding van Gerrit Brandjes, dat al enige jaren
eerder in het leven was geroepen ten behoeve van een instructief volksdansprogramma.
Ons nieuwe programma kreeg een vaste plaats op de woensdagmiddag, eenmaal per
veertien dagen, en werd snel bekend. Uit een onderzoek bleek dat het programma
gemiddeld 350.000 luisteraars had.
Op onze vraag naar liederen nam het aantal schriftelijke reacties in enkele maanden
zo sterk toe, dat er zelfs van een voorlopige ordening geen sprake kon zijn. Honderden
luisteraars zonden volledige liedteksten in of vulden teksten aan waarvan slechts een
gedeelte ten gehore was gebracht. Door kennelijk goed in het geheugen liggende
liederen minder vaak uit te zenden of door er uitdrukkelijk bij te vertellen dat wij
over de volledige tekst beschikten, lukte het de stroom enigszins onder contrôle te
krijgen.
Het bleek mogelijk om uit diverse fragmenten, die door verschillende luisteraars
waren toegezonden, volledige teksten samen te stellen. Om deze reconstructies ten
gehore te brengen riepen wij de hulp in van amateurzangers, waardoor een al te grote
tegenstelling met de zang van
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Ate Doornbosch

de informanten vermeden werd. De zangers werden in de studio begeleid door gitaar
of accordeon en fluit.
Op dergelijke reconstructies volgden nieuwe reacties: aanmerkingen over en
aanvullingen op de tekst, bedenkingen tegen de melodie. Het werd duidelijk dat het
nog in de herinnering levende repertoire bestond uit een veel groter aantal liederen
dan wij hadden kunnen veronderstellen, en dat geen twee informanten het ooit eens
zouden zijn over details van teksten en melodieën.
Omdat op de volksdansmuziek bijna niet door de luisteraars werd gereageerd, zag
Kees Henni af van verdere medewerking. Ik kreeg het gevoel dat ik mijzelf had belast
met een taak waarvan de uitvoering vele jaren in beslag zou kunnen nemen: de
inventarisering van de nog in de herinnering voortlevende liederen.
Er heerste aanvankelijk wel enige twijfel en tegenstand bij sommige luisteraars
die zich het zingen van de bijna vergeten liederen herinnerden. In het eerste jaar
schreef een inwoonster van Den Haag dat enkele van de in het programma ten gehore
gebrachte liederen in haar jeugd gezongen werden in haar Groningse geboorteplaats.
Het waren, schreef zij, dronkemansliederen, die ‘uitgelald werden door mensen van
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het allerlaagste allooi’. Zij waarschuwde ertegen oudere mensen ‘door middel van
dit soort uitzendingen terug te doen denken aan de armoede en andere misstanden
die hopelijk voor goed achter ons liggen’. Misschien waren het meer de ongeschoolde
stemmen van onze informanten die deze luisteraarster herinnerden aan het
waarschijnlijk povere gezang in een weinig rooskleurig verleden dan de liederen
zelf.
Het kwam ook voor dat informanten, die bijzondere liederen hadden ingezonden,
bij mijn bezoek aan hen vroegen of ze misschien toch niet liever ‘echte liederen’
voor me zouden zingen, namelijk liedjes van de lagere school of uit Kun je nog
zingen, zing dan mee!
Toen het na enige tijd duidelijk was geworden, dat serieus werd omgegaan met
de zangers, de zegslieden en het verzamelde liedmateriaal, kwamen alleen nog
positieve reacties binnen. Eerst veel later bleek dat verschillende inzenders en zangers
uit de aanvangsjaren bepaalde bezwaren tegen de liederen van Onder de groene linde
voor zich hadden gehouden.
Zo reageerde een informante die in 1960 een paar balladen had gezongen, in 1980
op de aankondiging van een langspeelplaat met authentieke opnamen geschrokken
met de opmerking dat men van zulke liederen geen platen of boeken moet uitgeven,
omdat ‘die liederen niet echt bestaan, het zijn allemaal zelfverzonnen fratsen.’ Haar
zoon vertelde enige tijd later dat de oudere familieleden, toen hij nog een kind was,
's avonds in het halfdonker rond de kachel zaten, en dan van die ‘rare liederen’
zongen.
Er kwamen duizenden brieven binnen met tekstbijdragen, aanbiedingen om te
zingen en adressen van oudere familieleden en kennissen, waarvan men vermoedde
of wist dat ze beschikten over een liedrepertoire van enige betekenis. Slechts drie
procent van de adressen kon in de periode van 1957 tot 1966 bezocht worden, en
van het opgenomen materiaal kon maar een fractie in de programma's worden
verwerkt.
Ik heb gedurende één winterhalfjaar geëxperimenteerd met een tweede
programmaserie, om, volgens het systeem van Onder de groene linde,
zeemansliederen en -verhalen op te nemen en uit te zenden. De naam van die serie
was ‘Wind in de zeilen’. De programma's hadden een internationale inslag, mede als
gevolg van samenwerking met de ‘Amicale Internationale des Capitaines au Long
Cours Cap Horniers’, de internationale vereniging van Kaap Hoorn-vaarders. De
door middel van deze rubriek verzamelde zeemansliederen waren meest Engelstalig.
Oud-kapiteins, die nog in de vorige eeuw met zeilschepen Kaap Hoorn hadden gerond,
vertelden over jarenlange reizen, ijsbergen, scheeps-
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branden en andere rampen. De belangstelling voor het onderwerp was groot; de
correspondentie vormde al gauw een te zware belasting, zodat de rubriek moest
worden beëindigd.
Wat na dertig jaar onderzoek vanzelfsprekend lijkt, was ons aanvankelijk niet
bekend: het mondeling overgeleverde lied funktioneerde in de eerste decennia van
onze eeuw voornamelijk bij de arbeidersbevolking en, in Noord-Brabant en Limburg,
bij kleine boeren met grote gezinnen. Dat de reacties op het programma toch
voornamelijk uit het noorden van het land kwamen, kan ten dele verklaard worden
uit het feit dat met liederen werd begonnen die in de noordelijke provincies bekend
waren. Ook de omstandigheid dat de VARA in het noorden de grootste aanhang had,
heeft ongetwijfeld een rol gespeeld. In het zuiden werd uiteraard minder naar de
VARA geluisterd en nog minder op de uitzendingen gereageerd. Het veldonderzoek
speelde zich in de aanvangsjaren dan ook vooral af boven de grote rivieren. Daarin
kwam pas verandering toen Onder de groene linde in 1968 een programma van de
NRU (Nederlandse Radio Unie) werd.

Omroep en wetenschap
Op aandringen van Jean Antonietti, hoofd van de Muziekdienst van de VARA, werd
keer op keer besloten om de serie met een half jaar te verlengen. De omroepsecretaris
J.B. Broeksz stapte even zoveel keren over twee bezwaren heen. Ten eerste was de
wijze waarop door ons en onze zegslieden met volksliederen werd omgegaan volstrekt
niet in overeenstemming met de heersende opvattingen van de volkszangleiders
hieromtrent. Broeksz was echter gevoelig voor het argument dat de rubriek geen
instructief karakter had en zich beperkte tot de signalering van een interessant
verschijnsel: het vrijwel in het verborgene voortleven van oude liederen.
Ten tweede vreesde hij dat de omroep, door verlenging van de serie voor
onbepaalde tijd, een nieuw soort verantwoordelijkheid op zich dreigde te nemen: het
registreren en inventariseren van met ondergang bedreigd cultuurgoed. Hij erkende
dat de komst van de radio medeoorzaak was van het verdwijnen daarvan, maar vond
dat op zichzelf onvoldoende reden. Hij drong aan op overleg met daartoe geëigende
wetenschappelijke instellingen en bracht tegelijkertijd het onderwerp ter sprake in
de ‘Hilversumse gezamenlijkheid’: het overleg, op verschillende niveaus, tussen de
omroepverenigingen en de Nederlandse Radio Unie.
Ik nam daarom contact op met enkele deskundigen buiten de omroep: Jaap Kunst,
lid van de Raad voor de Nederlandse Volkszang, Marie
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Veldhuyzen, hoofd van het Nederlands Volksliedarchief, en mevrouw W.D.
Scheepers. Jaap Kunst was direct enthousiast. Marie Veldhuyzen verklaarde zich
voor geregelde samenwerking en besprak het onderwerp met dr. P.J. Meertens, die
toen hoofd van de afdeling Volkskunde en directeur van het later naar hem genoemde
instituut was. Mevrouw Scheepers stelde voor haar veldonderzoek met het mijne te
coördineren en pakte meteen haar agenda om enkele gezamenlijke excursies vast te
stellen.
Overleg op directieniveau leidde in 1965 tot een overeenkomst tussen het P.J.
Meertens-Instituut, waar het Nederlandse Volksliedarchief in 1963 was ondergebracht,
en de Nederlandse Radio Unie. Op 1 januari 1966 trad ik als wetenschappelijk
onderzoeker in dienst van het Meertens-Instituut. Het voor de VARA verzamelde
liedmateriaal werd overgedragen aan de NRU, die het Radio Volkskundig Bureau
in het leven riep voor het beheer van de collectie en het contact met het Nederlandse
Volksliedarchief. Van alle sinds 1957 gemaakte opnamen werd een kopie gemaakt
voor het volksliedarchief van dit instituut. De na 1 januari 1966 gemaakte opnamen
werden meteen voor de archieven van de NRU en het Meertens-Instituut gekopieerd.
Alle administratieve, organisatorische, technische, binnenlandse en buitenlandse
aangelegenheden werden geregeld ‘met gesloten beurzen’, zodat verdere
ontwikkelingen in de samenwerking gemakkelijk tot stand konden komen. Het
programma Onder de groene linde werd in mei 1968 ondergebracht in de uitzendingen
van de NRU. Edu Verhulst, hoofd van de Muziekdienst, zette het beleid van Antonietti
en Broeksz met overtuiging voort. Onder de groene linde werd in 1976 een wekelijks
programma. Henk Kuijer, die het thans bij de Muziekbibliotheek van de NOS
ondergebrachte Volkskundebureau beheert, ging het contact met
programmasamenstellers, uitvoerende kunstenaars, volksmuziekgroepen en
buitenlandse omroepen onderhouden. Voor belangstellenden uit de kringen van
onderwijs en wetenschappen bleef het archief in Amsterdam het aangewezen adres.
Het veldonderzoek werd geïntensiveerd door de deelname van Marleen van
Winkoop-Deurvorst die van 1973 tot 1978 op het Volksliedarchief werkte. Ook haar
opnamen zullen in deze publicatie worden verwerkt. De Vlaamse volksmuziekgroep
Het Kliekske bracht vanaf 1972 bewerkingen van onze en eigen optekeningen in het
programma ten gehore. De belangstelling van jongere luisteraars nam daardoor toe.
Bovendien meldden zich meer Vlaamse zegslieden dan voorheen.
Binnen de omroep vond een uitwisseling van ideeën en adressen plaats met Jaap
Brand, die - aanvankelijk met Ad Löbler en later met Hendrik
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Entjes - het volksverhalenprogramma Vonken onder de as samenstelde.
Ook met de regionale omroep kon een vruchtbare samenwerking tot stand gebracht
worden. In het eerste halfjaar van 1963 maakte ik een serie van 24 programma's voor
de Regionale Omroep Noord en Oost (RONO). Voortbouwende op de daarbij
opgedane ervaringen stelde ik in de periode april 1969 - november 1971 een serie
van 31 programma's voor de RONO samen. Deze uitzendingen leverden veel adressen
op, waarvan bij het veldonderzoek dankbaar gebruik werd gemaakt. Een groot deel
van de opnamen van de Jan Alberts-balladen (lied 3) kwam voort uit deze twee series.
Het gebruik van de streektaal in de programma's had een positieve uitwerking op de
medewerking van de luisteraars.
Incidentele samenwerking met de regionale pers leverde eveneens een aanvullende
opbrengst van liederen en documentatiemateriaal op, en van een aantal programma's
voor de Belgische Radio en Televisie kan hetzelfde gezegd worden. De reakties op
een serie programma's voor Radio Nederland Wereldomroep (mei 1971 tot maart
1972) bewezen dat in alle werelddelen bij geëmigreerde Nederlanders of hun nazaten
belangstelling voor oude liederen bestaat.
Via het radio- en televisiecomité van de International Folk Music Council kwamen
contacten met buitenlandse omroepen tot stand. Pogingen in andere landen om onze
werkwijze toe te passen, werden echter in de meeste gevallen al na korte tijd gestaakt.
Het feit dat men niet de beschikking had over onderzoekers die tegelijkertijd ervaren
programmasamenstellers waren, zal daaraan niet vreemd zijn geweest. Ook speelt
de grootte van het werkgebied een rol. Het is van belang dat het door de omroep
bestreken gebied zonder teveel inspanning door de
programmasamensteller/onderzoeker zelf bereisd kan worden.
De omstandigheden waren in Nederland klaarblijkelijk optimaal: nog net in de
herinnering levende liederen, en veel luisteraars die herkenden wat in de toenemende
haast van het leven was veronachtzaamd. Daarbij een wegennet dat het voor de
onderzoeker mogelijk maakte ook de verst afgelegen adressen tijdens een dagreis te
bezoeken.
Door de probleemloze samenwerking tussen Omroep en Instituut was een hoge
mate van continuïteit in het onderzoek mogelijk. Inspirerend overleg met de
programmaleiding en plezier in het autorijden droegen bij tot de levensvreugde en
het optimisme van de onderzoeker - voor een veldwerker even onmisbare
eigenschappen als geduld en vasthoudendheid.
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Het veldwerk
Het aantal veldwerkdagen, dat voor 1 januari 1966 gemiddeld twintig per jaar bedroeg,
werd opgevoerd tot vijftig. Er kwam meer gelegenheid voor herhaalde bezoeken,
wat de kwaliteit van het onderzoek bevorderde. Het aantal zegslieden dat op één dag
werd bezocht, daalde van gemiddeld acht tot vijf.
De meeste informanten die zich in de beginjaren van het groene lindewerk meldden,
waren tussen de 68 en 80 jaar. Minder dan tien procent was beneden 68 jaar, ruim
twintig procent was ouder dan 80 jaar. Enkelen waren ruim boven de negentig. Deze
leeftijdsopbouw is in de loop van dertig jaar nauwelijks veranderd, zij het dat zich
in de laatste tien jaar een tweede groep informanten meldde, die aanmerkelijk jonger
is, en die ik hier nog even buiten beschouwing laat. Uit gesprekken met de zegslieden
is mij duidelijk geworden dat de ‘grens’ van 68 jaar de gemiddelde leeftijd is waarop
men voldoende rust vindt om zich met zijn verleden bezig te houden en te overdenken
wat er allemaal veranderd is. Belangstelling van de onderzoeker voor zaken waarover
men met jongeren niet kan spreken, wordt over het algemeen op prijs gesteld. De
veldwerker kan daar gebruik van maken. Hij leert in de loop der jaren hoe
herinneringen onderling verbonden zijn. Via oude voorwerpen, foto's, gewoonten
en gebruiken komt het gesprek dikwijls vrij snel op bijzondere gelegenheden of
situaties in het dagelijks leven waarbij gezongen werd. De onderzoeker moet een
vrij uitgebreide kennis hebben van het dagelijks leven van vorige generaties, zodat
hij meer als gesprekspartner optreedt dan als interviewer. Hij moet echter ook zijn
verwondering kunnen tonen. Hij moet bereid zijn om, als het eenmaal tot zingen is
gekomen, de hem bekende liederen mee te zingen. Hij moet een goed gevoel hebben
voor het idioom van de streektalen. Hij moet in korte tijd een vertrouwensrelatie
kunnen kweken, en dat is lang niet altijd mogelijk door te beginnen over het verleden
of over de gevoerde correspondentie. Foto's op de schoorsteenmantel zijn vaak een
beter aanknopingspunt, vooral wanneer er kinderen geëmigreerd zijn. Ook het
televisieprogramma van de vorige avond, het huis, het uitzicht en de tuin komen
veelvuldig aan de orde, en vaak is het eerste bezoek niet veel meer dan een
verkenning, een eerste kennismaking. Komt de onderzoeker een tweede of derde
maal, dan wordt hij al gauw als goede kennis behandeld. Dan worden de gesprekken
vertrouwelijker en worden er persoonlijke inzichten uitgewisseld en liederen gezongen
die te maken hebben met geloof en overtuiging.
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De overgrote meerderheid van de zegslieden woont op het platteland. Zegslieden in
de grote steden blijken meestal in hun jeugd van het land naar de stad verhuisd te
zijn of niet in de stad geboren ouders te hebben.
De volgende gebieden hebben een rijke oogst aan liederen geleverd:
Groningen

het oosten (de veenkoloniën)

Friesland

het noordoosten en Terschelling

Drente

het oosten en het zuidoosten

Overijssel

Twente

Gelderland

de Achterhoek

Utrecht

(geen gebieden met hoge opbrengst)

Noord-Holland

West-Friesland

Zuid-Holland

de eilanden

Zeeland

Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen

Noord-Brabant

het gebied rond Breda, de westrand, de
Kempen, de Peel

Limburg

noord- en midden-Limburg, de Peel

Het groene linde-werk is vanaf het begin afhankelijk geweest van zegslieden die
zichzelf meldden als informant. De toevloed van liederen en achtergrondinformatie
(zowel mondeling als schriftelijk) was, ondanks de onvermijdelijk dalende lijn, tot
voor enkele jaren te groot om

Ate Doornbosch op bezoek bij Tijs Boer (Terschelling)
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alle bijdragen naar behoren te behandelen. Vooral in de eerste vijftien jaar werden
liederen en informatie in grote hoeveelheden over mij uitgestort. Ik ben er altijd van
overtuigd geweest dat ordening en systematische bewerking van het materiaal
gegevens zou opleveren over functies en gebruik van de liederen, en over de wijze
van overlevering en verspreiding. Die verwachting is uitgekomen. De eerste
bevindingen konden vijftien jaar geleden in het radioprogramma ter sprake worden
gebracht. De geleidelijke verandering van de aard van het programma, die enkele
jaren daarvoor was begonnen, werd erdoor versneld, en het veldwerk werd erdoor
beïnvloed. De nadruk in het werk werd meer en meer van het optekenen en opnemen
van liederen verschoven naar het verzamelen van de gegevens over de zangers, hun
vroegere werk- en leefgemeenschappen, en de omgang daarin met de liederen. De
informanten werden over deze onderwerpen in het programma aan het woord gelaten.
Ze spraken elkaar soms tegen en ze vulden elkaars mededelingen soms aan, waardoor
er aanzienlijk meer leven in de correspondentie kwam. Het aantal reacties van de
eerste groep oudere informanten daalde geleidelijk, wat te verklaren is uit het feit
dat steeds minder luisteraars het zingen uit overlevering hadden meegemaakt. Er
mengde zich een nieuwe groep luisteraars in de dialoog: vertegenwoordigers van
generaties die zelf geen aandeel meer hebben gehad in het laatste stadium van de
overlevering. Sommigen brengen ons in contact met oudere kennissen of familieleden
die bereid zijn om te zingen en te vertellen, maar daartoe zelf liever niet het initiatief
nemen. Vaak komen de nieuwe informanten, zich verdiepend in hun eigen sociale
en culturele achtergrond, tot de conclusie dat hun ouders vrijwel alles achterhielden
wat herinnerde aan de tijd waarin de kwaliteit van hun bestaan - gemeten naar huidige
maatstaven - veel lager was dan nu (bijlage 18). De nieuwe groep informanten is wat
afstandelijker dan de oude, heeft een bredere algemene ontwikkeling en is in staat
om duidelijk te formuleren welke genres liederen en verhalen in de familie werden
overgeleverd en wat belangrijk was voor de eigen identiteit. De bijdragen van de
nieuwe groep informanten, die niet zelden archieven raadplegen of op andere wijze
proberen documentatiemateriaal te vinden, vormen een waardevolle aanvulling op
wat de vorige generatie in mondelinge en schriftelijke vorm heeft medegedeeld.

Beperkingen
Het met hulp van de omroep verrichte onderzoek kent enkele beperkingen. Zo is aan
de melodieën tot dusver minder aandacht geschonken dan aan de teksten. Een
radioprogramma leent zich beter
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voor het vergelijken van teksten en het vragen naar tekstaanvullingen dan voor het
bespreken van melodieën. Heel weinig luisteraars zijn bovendien in staat om over
muzikale aangelegenheden te corresponderen. Om overeenkomstige redenen hebben
verhalende liederen in het programma altijd voorrang gehad boven andere genres,
zoals jaarkringliederen en kinderliederen. Wellicht heeft ook mijn persoonlijke
voorkeur een rol gespeeld. Ik was betrokken bij de voorbereiding van een Europese
typencatalogus van verhalende liederen en kreeg daardoor de beschikking over
gegevens die zich goed leenden voor uitzendingen. Verhalende liederen, die op
practisch alle dagen van het jaar bij uiteenlopende gelegenheden gezongen konden
worden, bleken overigens ook vaster in het geheugen te liggen dan
gelegenheidsliederen.
Het onderzoek naar verhalende liederen bestrijkt een in geografisch opzicht beperkt
gebied: de horizon ligt niet ver achter de landsgrenzen. Het onderzoek geeft wel
inzicht in wat ons land is binnengekomen, maar nauwelijks in wat is overgedragen
aan het buitenland. Met name zijn weinig gegevens verzameld over de
liederenoverdracht naar en van landen overzee, zoals Engeland, Schotland, Ierland
en Scandinavië.

De teksten
Het taalgebruik in de liederen in deze publicatie is van heel uiteenlopende aard. In
het eerste deel komen vrij veel sterk gekunstelde teksten voor. Deze zijn niet zeer
‘oud’, ze komen het meest voor in stichtelijke liederen, producten van de vorige
eeuw. Onze zegslieden zijn niet erg gebrand op het zingen van deze ingewikkeld
gestructureerde liederen, mede omdat de hoogdravende bewoordingen vaak
onderhevig zijn aan vergaande verbasteringen. In andere liederen komt soms
opmerkelijk tekstverval voor (lied 2) maar in de eenvoudiger teksten van de oudere
liederen is de schade minder groot.
De symboliek in die oude liederen, die door de meeste zangers niet wordt begrepen,
schuilt in bewoordingen die logisch bij de handeling aansluiten en daardoor weinig
gevaar lopen. De hoge bergen (deugdzaamheid), het stilstaande water (ontrouw) of
de koele wijn (liefdesspel) kunnen tegelijkertijd in letterlijke en in overdrachtelijke
zin worden uitgelegd. In het proces van mondelinge overlevering is de vervanging
van onbekende woorden en begrippen door vertrouwde klankverwante woorden
onvermijdelijk. Zo wordt Vrouw Venus verburgerlijkt tot Vrouw Veenhuis en het
Schalkse Cupidootje wordt het zalig kapiteintje. Het Duitse Strassburg wordt
Strooienberg, waarna de regel ‘O Strassburg, o Strassburg, du wunderschöne Stadt’
met
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dichterlijke vrijheid en zin voor afwisseling omgevormd kan worden tot ‘Op
hooienberg, op strooienberg, daar ligt een mooie stad’. Door verkeerd verstaan treden
eveneens veranderingen op. De ‘fortuin’ wordt de ‘voortuin’, ‘opent uw ogen’ wordt
‘o, punt uw ogen’ en ‘ik bemin de dochter’ verandert in ‘ik ben de dokter’, wat elkaar
niet uitsluit.
Men moet zich voorstellen dat veel zangers van vorige generaties het Nederlands
niet als spreektaal beheersten, en dat kinderen door volwassenen liederen hoorden
zingen met woorden, begrippen en symbolen die ze nog niet konden bevatten. Dat
bevorderde het optreden van verbasteringen.
Corrigerende invloed had het opschrijven van liedteksten in schriften, evenals het
gebruik van liedblaadjes en -boekjes (zie de voorbeelden bij lied 4 en lied 9). Er is
in onze streken sinds eeuwen een wisselwerking geweest tussen de mondelinge
overlevering en de overlevering in handschriftelijke en gedrukte vorm. Veel van
onze informanten bewaarden schriften, blaadjes en boekjes in sigarenkistjes achter
het linnengoed. Met behulp van dergelijke ‘linnenkastcollecties’ hebben wij veel
verbasteringen kunnen ontraadselen.
De overlevering in druk speelde een belangrijke rol bij het overbrengen van liederen
van de ene plaats of streek naar de andere. Liedschriften hadden een meer lokale
betekenis. Ze stabiliseerden het repertoire van de familie- en kennissenkringen. Hun
bijdrage aan de spreiding over het hele land was gering, te meer omdat, wanneer een
familie zich in een andere streek vestigde, het gebruik van de liedschriften beperkt
bleef tot de verkleinde familiekring.
Liedschriften bevatten voor een deel tamelijk oude en minder bekende liederen.
Nieuwere liederen werden vaak van liedblaadjes overgeschreven. Het gebruik van
liedschriften, -blaadjes en -boekjes en het samenzingen met mensen uit andere streken
verklaren het feit dat de liederen in de standaardtaal werden overgeleverd.

De muziek
In het na deze inleiding volgende artikel behandelt Hermine Sterringa de muzikale
kanten van het verhalende lied. Ik beperk me daarom tot enkele opmerkingen over
de wijze waarop onze informanten met de melodieën omgaan en over hun manier
van zingen.
De meeste informanten hebben hun liederen geleerd tijdens het zingen in een
groep, bijvoorbeeld onder het werk of in vrije tijd, van oudere familieleden die hun
repertoire zingend met anderen hadden opgebouwd. De stijl van onze zangers is door
het samenzingen beïnvloed: alles klinkt tamelijk vlak, er is weinig expressie, weinig
dynamiek. Het is
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zeker dat in de groep door afzonderlijke zangers op opvallende wijze versieringen
werden aangebracht die het totaal verlevendigden. In de groepszang was ieders stem
herkenbaar.
Instrumentale begeleiding was vrijwel onbekend; in een enkel gezin bespeelde
iemand een harmonica. Dansmuziek werd gespeeld op een of meer violen, later bleek
de harmonica daarvoor een zeer geschikt instrument. Jaap Kunst vermeldt fluiten en
violen op Terschelling, enkele Noordbrabantse zegslieden vertellen over een
vioolspeler in de balken van de schuur of op de hooizolder bij een feest op de deel.
De dansmuziek werd vaak ondersteund door klappen, stampen en gezang.
Ik heb vaak de indruk gekregen dat onze zangers de steun van meezingende
bekenden moeilijk konden missen. Ze waren, zo alleen voor de microfoon, bang zich
te laten gaan, boden moedig weerstand tegen de motoriek van het lied, blokkeerden
de lichamelijke beleving door zich vast te klampen aan stoelleuning of tafelblad of
door met de elleboog op de knie te steunen. Eén zangeres drukte zich - vervuld van
schaamte en angst voor het binnenkomen van kennissen - met gespreide armen
ruggelings tegen de kamerdeur.
Dergelijke taferelen speelden zich echter alleen in de aanvangsjaren van mijn
onderzoek af. Ik ben nu geneigd ze te wijten aan het feit dat ik, in mijn onervarenheid
als veldwerker, er niet in slaagde de zangers op hun gemak te stellen.

Functie, herkomst en verspreiding
Zingen was in de gemeenschappen waarover onze informanten vertellen van
wezenlijke betekenis voor onderling contact tijdens het werk of in vrije tijd. In
situaties waarin de beweging moest worden gecoördineerd - bij heien met handkracht,
bij werkzaamheden aan boord, bij het dansen - gaf gezang tempo en ritme aan. Als
men elkaar minder goed kon zien - bij landarbeid omdat de blik op enkele vierkante
decimeters grond was geconcentreerd, tijdens het dansen als gevolg van het snelle
bewegen - was het prettig in de groep mee te zingen en de stemmen van de anderen
te kunnen onderscheiden. Werkgevers waren zich ervan bewust dat zingen de
stemming en de prestaties ten goede kwam. In sommige gevallen was zingen verplicht:
zingende bessenpluksters kunnen niet eten.
Bij gezamenlijk inspannend werk in het gezin zong men ook. Bij het pellen van
garnalen en het afhalen van bonen werd het hele familierepertoire doorgenomen.
Verder zong men om zich als groep te manifesteren tegenover de buitenwereld of
uit angst voor het onbekende. Binnen de grenzen van het land brachten verhuizende
families, polder-
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en veenarbeiders, schippers, soldaten, herders, seizoenarbeiders, straatzangers,
kooplieden en toneelspelers liederen over van de ene plaats of streek naar de andere.
Zij bewerkstelligden daarmee een geleidelijke verandering van de plaatselijke en
regionale repertoires. Dikwijls vertelden onze zegslieden dat het eerste contact van
de plaatselijke bevolking met andere groepen bestond uit het luisteren naar elkaars
liederen. Dat kon snel overgaan in pogingen tot samenzingen. Bij voortgezette
contacten fungeerde het samenzingen soms als dansmuziek. De motorisch-muzikale
eigenschappen van de liederen maakten een snelle overdracht mogelijk. Niet volledig
begrepen tekstelementen, zoals motieven van bovennatuurlijke aard, liepen in zulke
perioden van intensief gebruik het gevaar te worden verminkt of weggelaten, te meer
daar in dergelijke situaties de mondelinge overlevering niet gesteund en gecorrigeerd
werd door teksten uit liedschriften of liedblaadjes. Integendeel: liedschriften en
liedblaadjes volgden de teksten die resulteerden uit het veelal tijdelijke contact van
de groepen, en konden aldus de gerationaliseerde vormen van oude balladen
bevestigen.
In de liederenaanvoer uit het buitenland zijn twee hoofdstromen te onderscheiden:
één uit het zuiden en één uit het oosten. Beide vermengden zich met de wirwar van
binnenlandse bewegingen. Een aandeel in het overbrengen van liederen uit het
Nederlandstalige deel van België hadden de landarbeiders uit Oost- en
West-Vlaanderen die seizoenarbeid verrichtten in de polders van Zeeland en het
meest westelijke deel van Noord-Brabant. Hun liederen werden overgenomen door
dijk- en polderwerkers die daar woonden. Die brachten ze vervolgens over naar de
plaatsen en streken in het noorden van het land, waar grondwerk verricht werd (bijlage
1).
Het grensverkeer dat diende om familiebetrekkingen te onderhouden, handel te
drijven of - in oorlogsjaren - te smokkelen, veroorzaakte een geleidelijke uitbreiding
van de Noordbrabantse liedrepertoires. Vooral in de Nederlandse Kempen en in de
Peel zijn de invloeden duidelijk. Het grote aantal oorlogsvluchtelingen in deze
gebieden in de periode 1914-1918 heeft, zoals ons uit vele gesprekken bleek, eveneens
aanvullend gewerkt. Ook elders werden Belgische oorlogsvluchtelingen ondergebracht
die hun liederen overdroegen. Vooral wanneer ze in groepen bij elkaar waren, werd
er door hen gezongen (bijlage 5).
Soms ontstond een langdurige uitwisseling tussen twee of meer gebieden. Bij de
aanvang van de ontginningen in de Peel (in 1853 in de gemeente Deurne) werden
arbeiders uit de Groninger veenkoloniën aangetrokken voor het graven van een
kanaal. Later vestigden er zich
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kolonisten uit alle windstreken, waardoor het repertoire in de Peel toenam. De
Groninger veenarbeiders brachten de liederen die ze in de Peel leerden over naar hun
eigen provincie. Omstreeks de eeuwwisseling werden voorwerkers uit de Peel
ingeschakeld bij ontginningswerkzaamheden in het Boertangerveen, op Duits gebied.
Ze wisselden hun liederen uit met Duitsers en met grensgangers uit de Drentse
veengebieden, waar zich ook al Friese en Groningse arbeiders gevestigd hadden.
Tegen het einde van de ontginningsperiode trokken arbeiders uit het Drentse
veengebied naar de nieuwe industrieplaatsen in Noord-Brabant en naar de Limburgse
mijnen. Ook zij namen weer hun liederen mee.
De binnenschippers namen eveneens deel aan het liedtransport. Er was geen
duidelijke scheiding tussen de binnenscheepvaart, de waddenvaart, de kustvaart en
de grote vaart. Alle categorieën ontmoetten elkaar in de kusthavens, onderhielden
familiebetrekkingen en zakelijke connecties en wisselden nieuws en liederen uit.
Naar België werd van verschillende kanalen gebruik gemaakt; op de terugweg
was de Maas favoriet. Misschien moet daarin de verklaring gezocht worden voor het
feit dat in de omgeving van Venray enkele zeemansliederen bekend zijn, die verder
alleen op Terschelling, in Volendam en bij Groninger schippers werden opgetekend.
Het is echter niet uitgesloten dat de overzeese handelsactiviteiten van de hieronder
nog te noemen Venrayse schaapscompagnieën er mee te maken hebben.
Het veldonderzoek langs de oostgrens brengt de gevolgen van contacten over de
grens aan het licht. Het repertoire sluit aan op dat van de overkant. Sommige liederen
hebben het proces van overdracht aan een ander taalgebied niet zonder schade
doorstaan.
Van groter invloed dan het directe grenscontact was de voortdurende stroom van
Duitse landarbeiders en kooplieden vanaf de zeventiende eeuw, de zogenaamde
hannekemaaiers en hozevelings. De liedrepertoires van het noorden van Groningen
en Friesland zijn er grotendeels aan te danken. Het door hen ingevoerde Jan
Albertslied (lied 3) en het lied van de onschuldig gehangene (lied 21) werden in de
noordelijke provincies nog gezongen toen ze in Duitsland al geruime tijd uit de
overlevering verdwenen waren.
De ontwikkeling van de veenkoloniën in oostelijk Groningen trok, ook al vanaf
de zeventiende eeuw, grondwerkers en turfgravers uit alle richtingen aan. Velen
daarvan waren weer Duitsers, en hun aantallen namen geleidelijk toe tijdens de
opleving van de Groninger economie vanaf het midden van de negentiende eeuw.
Wij nemen aan dat toen de
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gerationaliseerde versies van al eerder door de hannekemaaiers overgebrachte liederen
werden ingevoerd (lied 3, variant A).
Noordelijke informanten vertellen uitvoerig over groepen Friese seizoenarbeiders
op de grote boerderijen in het noorden van Groningen op de vruchtbare zeeklei
(bijlagen 2 en 3). De Friese arbeiders, die uit een doodarme streek kwamen, werden
in Groningen geconfronteerd met een in hun ogen onvoorstelbare rijkdom. Ze werden,
mede als gevolg van het koppelarbeidsysteem, slecht beloond en slecht behandeld.
Sommigen hoopten op blijvend werk en vestigden zich in Groningen, maar de meesten
gingen aan het einde van het seizoen terug naar hun geboortestreek. Als de in
Groningen achtergebleven Friese arbeiders tijdelijk geen werk vonden, konden ze
zich soms als maaier verhuren in Friesland. Velen trokken naar Sneek, waar ze zich
opstelden bij de hannekemaaiers die zich daar als seizoenarbeiders aanboden.
De tegenstelling arm-rijk beïnvloedde de repertoirekeuze. De landarbeiders hadden
een voorkeur voor liederen waarin die tegenstelling wordt gekoppeld aan andere,
zoals nederigheid-hoogmoed en rechtonrecht. De Groninger landarbeiders die met
de Friezen in contact kwamen hadden een soortgelijk repertoire.
Noord-Limburg heeft waarschijnlijk een rol gespeeld bij het overbrengen van
liederen van Duitsland naar Vlaanderen. Het gebied rond Venray behoorde het
grootste deel van de achttiende eeuw nog tot Pruisen. Het maakte van 1798 tot 1814
deel uit van het Franse Departement van de Roer, werd in 1815 gevoegd bij de
Verenigde Nederlanden, stond van 1830 tot 1839 onder Belgisch bestuur en kwam
in 1840, bij het verdrag van Brussel, voorgoed aan Nederland. Ondanks de
voortdurende wisselingen bleef Limburg zowel in economisch als in cultureel en
godsdienstig opzicht tot in de eerste decennia van onze eeuw grotendeels op Duitsland
georiënteerd. Ook liet de invloed van de Duitse bedevaartsplaats Kevelaer zich in
Noord-Limburg gelden.
Daarnaast bestonden al lange tijd contacten met de westelijke Vlaamse provincies.
Er was al in het begin van de achttiende eeuw een handelsweg van Venray naar
Antwerpen, met een regelmatige bodedienst. In het begin van de negentiende eeuw
werd een diligencelijn ingesteld tussen Breda en Keulen; het personeel ervan kwam
voor het merendeel uit de omgeving van Antwerpen en bracht zijn liederen mee naar
de pleisterplaatsen in de Peel (bijlage 9). Belangrijk voor de verbinding waren ook
de schapenhouderij in het gebied van Venray en sinds het begin van de vorige eeuw
de handelsactiviteiten van de Venrayse schaapscompagnieën. Aanvankelijk werden
op steeds grotere schaal schapen verkocht naar Noord- en Midden-Frankrijk, Frans-
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Vlaanderen, Duitsland, Scandinavië, Polen en Rusland; later ook naar Londen en
Zuid-Amerika. In het begin brachten schapendrijvers grote kudden door heel Europa
te voet naar hun bestemming. Op weg naar Parijs volgden ze de bekende route: eerst
langs de oude handelsweg van Venray via Reusel en Turnhout. Van Antwerpen ging
het vervolgens langs de Schelde over Dendermonde, Gent en Oudenaerde naar
Frankrijk. Warcoing, halverwege Parijs, werd de belangrijkste handelspost. In de
wijde omgeving treft men nu nog families aan met namen uit Noord-Limburg.
Waarschijnlijk liep er een tweede route vanaf Dendermonde door de Dendervallei
naar het zuiden, via een nu niet meer bestaand plaatsje, De Metz (Henegouwen) in
de richting van Valenciennes.
Herders uit Venray lieten hun schapen ook vaak grazen langs de Schelde of langs
de Dender. Velen trokken zelfs naar het uiterste westen van West-Vlaanderen. Het
was van Venray naar dat gebied met een kudde schapen tien tot veertien dagen lopen.
De herders werden in Vlaanderen wel ‘Duitse schapers’ genoemd. De verhalen over
hen bevatten tal van magische elementen. De Duitse schapers zouden kunnen vliegen
en ze zouden mensen kunnen betoveren. Volgens de Noord-Limburgse
geschiedschrijvers zijn al vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw veel jonge
mannen uit Limburg in West-Vlaanderen terechtgekomen. Honderden hebben zich
er gevestigd en nog meer verbleven er tijdelijk. Schapen waren in West-Vlaanderen
van groot belang voor de wolnijverheid en voor aanvullende bemesting. De landbouw
in West-Vlaanderen was lange tijd toonaangevend in Europa. Er ontwikkelde zich
sinds het begin van de vorige eeuw een suikerbietenteelt die intensieve bemesting
vereiste. Vooral in de nazomer, na de oogst, waren de herders met hun kudden zeer
welkom, en dat is tot in het begin van onze eeuw zo gebleven.
Bij een dergelijk langdurig contact over en weer konden ook liederen uitgewisseld
worden. Zo worden er in de streek rond Venray en de westelijke Vlaamse gebieden
liederen gezongen waarin plaatsnamen voorkomen uit het noordwesten van Frankrijk,
zoals Arras in ‘de voerman’ (lied 16) en Amiens in het door ons in de Peel
aangetroffen lied over de ‘vier drinkers, die de Kerstnacht onteerden’ (lied 35).
Omgekeerd is het lied over het sprekende doodshoofd van Coesfeld (lied 7) in
Frans-Vlaanderen opgetekend als het doodshoofd van Godsveld. Wij denken dat dit
lied van oost naar west is gebracht en dat het vervolgens werd aangepast: Godsvelde
(= Godewaersvelde) ligt immers in Frans-Vlaanderen. Het lied is op dergelijke wijze
meer dan eens
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aangepast. Ik noteerde het o.a. als het doodshoofd van Groningen.
Veel van wat al haast per traditie omtrent herkomst en verspreiding werd
aangenomen, blijkt onhoudbaar wanneer men zich eenmaal heeft overtuigd van de
beweeglijkheid van liederen en de gedurige veranderingen van repertoires. Er moet
rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat het lied van Heer Halewijn in
de negentiende eeuw door schaapherders naar het westen is gebracht. Daarmee zou
tevens verklaard zijn waarom er geen Nederlandstalige, gedrukte of handschriftelijke
Halewijnteksten van voor 1800 bekend zijn.
Met het bovenstaande is een schets gegeven van de verplaatsing van liederen en
repertoires. Om meer inzicht te krijgen in de processen van overlevering en
verspreiding worden de varianten van elk liedtype naar zowel tekst- als
melodie-eigenschappen geordend. Bij de ordening op grond van de teksteigenschappen
zijn drie soorten verschijnselen van belang. In de eerste plaats verschijnselen van
inhoudelijke aard, zoals de aan- of afwezigheid van motieven en thematisch materiaal.
Een goed voorbeeld geven de Halewijnballaden (lied 3) die zich in diverse stadia
van meer of minder voortgeschreden rationalisatie bevinden. Voorts verbasteringen
en andere slijtageverschijnselen en tenslotte ingeslopen dialectverschijnselen, die
soms ver van de plaats van herkomst opduiken als fossiele elementen (lied 1).
Er zijn verschillende mogelijkheden om de varianten van een lied te ordenen op
grond van de muzikale karakteristieken. Zo kan een lied in de eerste plaats
verschillende melodieën hebben. Verder kan een melodie veranderingen ondergaan
in het proces van overlevering, bijvoorbeeld onder invloed van andere melodieën.
Melodieën - en vooral de ingewikkelde - zijn tenslotte onderhevig aan slijtage.
Modaliteit maakt plaats voor tonaliteit, niet-metrische melodieën worden voorzien
van een keurige maatsoort, asymmetrische maatsoorten worden rechtgetrokken.
Verdere ordening van ons materiaal, vooral van liederen met een grote
spreidingsdichtheid die in de volgende delen zullen worden behandeld, zal
waarschijnlijk aanvullende gegevens opleveren. Vindplaatskaarten waarop de
spreiding van variantengroepen is aangegeven, zijn een belangrijk hulpmiddel (zie
de kaarten bij de liederen 1, 3, 6 en 21). De kaarten geven weliswaar een
momentopname, maar het is een beeld uit de tijd waarin overlevering en verspreiding
practisch tot staan waren gekomen. Ze tonen de sporen, verse en oude, van migratie
in het nabije en het verder verwijderde verleden.
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Het verdwijnen van de liederen
Het veldonderzoek naar verhalende liederen heeft in de laatste jaren in toenemende
mate te maken gekregen met de gevolgen van het verval van de mondelinge
overlevering. In enkele gevallen is het einde plotseling gekomen, zoals bij het zingen
van de Friese landarbeiders op de Groninger klei. De economische crisis van de jaren
dertig trof ook de landbouw. De Nederlandse regering besloot - mede met het oog
op de deviezenpositie - om de tarwebouw in de zeekleigebieden financieel te steunen.
De Groninger boeren profiteerden daarvan. Ze gebruikten de tarwesubsidies om te
mechaniseren. De seizoenarbeiders werden overbodig, hun groepen vielen uiteen
(bijlagen 3 en 6). Over hun gezang, dat overal op het ‘vlakke land’ van Groningen
te horen was, wordt nu nog gesproken (bijlage 7).
In de meeste gevallen echter trad het verval in als gevolg van geleidelijk
functieverlies. Oorzaken daarvan waren de mechanisatie van de landbouw, de komst
van het electrisch licht waardoor de beste tijd om in de familiekring te zingen, n.l.
het schemeruur, verviel, de radio en de groeiende invloed van de commercie op het
amusement, de industrialisatie, de toegenomen vervoersmogelijkheden, waardoor
het isolement van eilanden en afgelegen dorpen werd opgeheven.
De meeste zegslieden zijn zich niet bewust van de geleidelijke maar verstrekkende
veranderingen die zich in hun jeugd en tijdens het leven van vorige generaties hebben
voltrokken. Ze hebben de indruk dat tot in het eerste kwart van onze eeuw noch de
repertoires, noch de gewoonten en gebruiken, noch de maatschappij als geheel veel
wijzigingen ondergingen. Vooral de interviews met Drentse informanten en de
schriftelijke bijdragen uit die provincie getuigen daarvan (bijlagen 12, 14 en 15). Nu
er zoveel aan het licht gekomen is, blijken vertrouwde opvattingen en gevestigde
meningen te moeten worden herzien. Deze publicatie zal daartoe verder bijdragen.
Ate Doornbosch
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Het muzikale aspect van het Nederlandse verhalende lied
In het volksliedarchief van het P.J. Meertens-Instituut bevinden zich ongeveer 10.000
verhalende liederen, kortweg balladen genoemd. Deze balladen zijn in elf thematische
groepen onderverdeeld, waarvan in dit eerste deel van Onder de groene linde de
eerste twee worden behandeld. De volgende analyse van de muzikale aspecten van
deze liederen is gebaseerd op een selectie van 100 liederen uit alle groepen.
Kenmerkend voor het volkslied is dat het in de loop van de tijd voortdurend
verandert: de mensen die het zingen passen het aan aan de muzikale opvattingen die
op dat moment bestaan. Zo kan een lied in een of meerdere eeuwen en ook in kortere
perioden volledig veranderen. In dit proces heeft het volkslied bepaalde
kararteristieken uit de tonale muziek, die gedurende de laatste twee eeuwen op alle
populaire muziek veel invloed heeft uitgeoefend, overgenomen. Daarnaast hebben
zich in de balladen meer traditionele, oudere elementen gehandhaafd

Vorm
Balladen kunnen worden gedefinieerd als verhalende strofische (uit coupletten
bestaande) volksliederen van enige lengte. Melodisch zijn de coupletten van een lied
in grote lijnen telkens hetzelfde. Ze bestaan uit een aantal regels die meestal zijn te
verdelen in een voor- en een nazin. Binnen een couplet kunnen regels muzikaal en/of
tekstueel worden herhaald. Dit is in ongeveer tweederde van de liederen het geval.
De afwisseling en herhaling van muzikale regels binnen een couplet kan door middel
van letters worden aangegeven. De meest voorkomende vormen in de liederen zijn:
AB, AAB, ABB, AABB en ABC. Ook meer ingewikkelde vormen als AABBCDEDE
komen voor. Het aantal verschillende muzikale regels binnen een couplet is beperkt.
Meestal zijn het er niet meer dan vier, dikwijls slechts twee. Ongeveer een kwart van
de balladen heeft per couplet de vorm AB.

Maatsoorten en tempo
In de westerse muziek is het gebruikelijk om een melodie binnen een vaste afwisseling
van benadrukte en onbenadrukte tellen, een zogenaamde maatsoort, te plaatsen. Die
maatsoort blijft gedurende een muziekstuk of een afgesloten deel daarvan meestal
onveranderd, evenals
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het aantal maten per regel. Het stuk is in dat geval symmetrisch opgebouwd.
Twee derde deel van de verhalende liederen kent per lied slechts één maatsoort
(isometrie); bovendien zijn bijna al deze liederen symmetrisch qua regelopbouw. De
meest voorkomende maatsoorten binnen dit regelmatige type zijn de 4/4 maat en de
6/8 maat. De 3/4 maat komt weinig voor en de 2/4 en de 9/8 maat slechts sporadisch.
In ongeveer een derde deel van de liederen treden afwijkingen van een maatsoort op
(heterometrie). Dit kan op twee manieren gebeuren. In het ene geval neemt de zanger
de vrijheid om maten langer of korter te maken. Hij doet dit omdat de tekst dit vereist
- er zijn dan te veel of te weinig lettergrepen om een gewone maat mee te vullen of omdat hij snel of juist traag is bij het zingen. Afwijkingen van de maatsoort kunnen
echter ook structureel in het lied aanwezig zijn (in een kwart van de opnamen is dit
het geval). Ze kunnen bijvoorbeeld in meerdere versies van hetzelfde lied of binnen
een bepaalde versie in alle coupletten op dezelfde plaats voorkomen. Meestal betreft
het een afwisseling van twee- en driedelige maatsoorten. De meest voorkomende
combinaties zijn: 3/4 + 4/4, 6/8 + 9/8 en 2/4 + 3/4. Ook komen er enkele combinaties
met 5/4 maten voor zoals 4/4 + 5/4, 6/4 + 5/4 en 3/4 + 4/4 + 5/4. Heterometrie wordt
vaak als een kenmerkende eigenschap van volksmuziek gezien. Ook bij de
Nederlandse verhalende liederen vormt deze vrijheid in het omgaan met maatlengte
een belangrijk muzikaal aspect.
In de notenvoorbeelden zijn incidentele maatwisselingen, d.w.z. het gedurende
een of enkele maten overgaan op een andere dan bij het begin van een lied aangegeven
maatsoort, op de betreffende plaats in kleine cijfers boven de notenbalk aangeduid;
de terugkeer naar de oorspronkelijke maatsoort is, tenzij daar terwille van de
duidelijkheid reden toe was, niet aangegeven. Structurele maatwisselingen zijn op
de betreffende plaatsen in de notenbalk aangegeven. Weliswaar zou de gebruikelijke
notatie, waarin elke afzonderlijke melodie in één maatsoort is geperst en waarin alle
door de zanger in tempo en ritme aangebrachte nuanceringen zijn ‘gladgestreken’,
overzichtelijker zijn geweest, maar deze zou tegelijkertijd elk zicht op de muzikale
structuur van de liederen hebben belemmerd.
Ten aanzien van de opbouw van de muzikale regels blijkt er een duidelijke voorkeur
te zijn voor symmetrie. Opvallend is dat de isometrische balladen vaker symmetrisch
van opbouw zijn (6:1) dan de heterometrische (3:1), waardoor de ‘onregelmatige’,
heterometrische
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balladen nog onregelmatiger lijken.
De tempi waarin wordt gezongen lopen sterk uiteen. Ze worden bepaald door de
eis dat de tekst verstaanbaar moet zijn, door de zangkwaliteiten van de zanger, door
diens persoonlijke voorkeur en door de zangtraditie. Een tempo kan ook
streekgebonden zijn: op Terschelling bijvoorbeeld worden de meeste liederen twee
keer zo langzaam gezongen als op het vasteland. Bovendien kan een tempo veranderen
al naar gelang de omstandigheden waaronder wordt gezongen.
Over het algemeen ligt het tempo van de 4/4 maat tussen 88 en 168 M.M. per
kwartnoot en dat van de 6/8 maat tussen 40 en 132 per drie achtste noten, met een
voorkeur voor het gebied tussen 63 en 96.

Ritme
Het ritme van de verhalende liederen wordt voor een groot deel bepaald door de
tekst. Voor een tekst wordt een - soms al bestaande - melodie gekozen; de maatsoort
en het ritme van de melodie worden bepaald door het aantal lettergrepen per regel
en het metrum (de afwisseling tussen beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen)
van de regel. Melodie, tekst en ritme staan onderling in een voortdurende
wisselwerking, zodat het ritme per regel kan verschillen en een regel ritmisch kan
afwijken van een overeenkomstige regel in een ander couplet. Isoritmiek (het telkens
herhalen van een kort ritmisch motief) komt dan ook niet vaak voor. Hoewel de
tekstkeuze en daarmee ook het ritme van een lied per zanger kan verschillen, zijn er
wel enige algemene tendensen aan te geven.
De meeste liederen zijn ritmisch opmatig, dat wil zeggen dat het begin van een
melodische regel niet valt op de eerste tel van een maat maar, afhankelijk van het
metrum van de tekstregel, vóór de eerste tel. Verder is er een voorkeur voor een
syllabische zetting van de lettergrepen: iedere lettergreep krijgt een aparte noot.
Wanneer er in een couplet twee noten worden overgebonden terwijl dat in een vorig
couplet niet zo was, ontbreekt er in de bijbehorende tekst een lettergreep. Structurele
versieringen (melismen) komen slechts zeer zelden voor. Het ritme wordt over het
algemeen vloeiend en simpel gehouden, met vertragingen, de zogenaamde cadensen,
aan het einde van de tekstregels. In het grootste gedeelte van het materiaal komen
meerdere cadensen voor, in een klein gedeelte alleen een slotcadens. Zoals eerder
werd opgemerkt wordt het ritme over het algemeen bepaald door de details van de
tekst, maar in een kwart van de opnamen zijn de coupletten per lied ritmisch gelijk
en is de tekst juist aan het ritme aangepast. De tekstregels hebben dan telkens evenveel
lettergrepen en hetzelfde
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metrum. Waarschijnlijk gaat het hier om liederen die schriftelijk zijn vastgelegd en
om die reden weinig veranderen, of om vrij jonge liederen.

Toonreeksen en toonsoorten
De toonreeksen (alle in een muziekstuk voorkomende, van laag naar hoog
gerangschikte toonhoogten) van de balladen zijn terwille van de onderlinge
vergelijkbaarheid allemaal getransponeerd en met g′ of G′ als grondtoon genoteerd.
In een groot gedeelte van de opnamen is de ambitus (omvang) van de toonreeks
groter dan een octaaf (iets minder dan de helft) of gelijk aan een octaaf (ruim een
derde deel). Soms is de ambitus kleiner dan een octaaf (ca. een vijfde deel); is hij
groter dan een octaaf dan is dat meestal niet meer dan een kwart. Dit heeft te maken
met de stemomvang van de zangers; een melodie moet gemakkelijk gezongen kunnen
worden.
De toonsoort van een reeks wordt bepaald door de specifieke afwisseling tussen
hele en halve toonsafstanden binnen een octaaf. Kenmerkend voor de Nederlandse
balladen is dat de meeste in de grote terts- ofwel majeur-toonsoort staan. Een zeer
klein gedeelte staat in mineur, de overige zijn modaal, d.w.z. dat de reeksen qua hele
en halve noten anders zijn opgebouwd dan de majeur- en mineurreeksen. Het zou te
ver voeren daarover hier in details te treden; volstaan kan worden met de opmerking
dat naast de majeur- en mineurreeksen er nog tien modale reeksen, ook wel modi of
kerktoonsoorten genoemd, mogelijk zijn. De majeurreeks is in de transcripties te
herkennen aan de vooraan in de notenbalk op reële toonhoogte genoteerde fis, de
mineurreeks aan de eveneens vooraan in de balk genoteerde bes en es, de modale
reeksen aan andere of juist geen voortekens.
De aard van een reeks wordt behalve door de toonsoort ook bepaald door het aantal
tonen per octaaf. In de meeste gevallen zijn dat er zeven (heptatoniek). Soms wordt
een toon weggelaten (hexatoniek) en sporadisch komen er maar vijf tonen binnen
een octaaf voor (pentatoniek). Door middel van een extra halvetoonsafstand kunnen
ook acht tonen per octaaf voorkomen.
In de transcripties vormt de toon g′ of G′ in alle reeksen de grondtoon. In driekwart
van de gevallen is dit ook de toon waarmee de ballade afsluit, de zogenaamde finalis.
Soms komt ook de bovenliggende terts (b′) als finalis voor. De grondtoon hoeft niet
de onderste toon van de reeks te zijn; in twee derde deel van de balladen ligt de
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grondtoon in het midden van de reeks en meestal is de onderste toon dan d′.
Opvallend is dat de modale balladen naar verhouding vaker dan de majeur-balladen
de grondtoon als onderste noot hebben. Opmerkelijk is verder dat bijna de helft van
de liederen in majeur die de grondtoon en finalis midden in de toonreeks hebben
beginnen op de dominant en vervolgens een kwartsprong omhoog maken naar de
grondtoon.
Uit het feit dat het grootste deel van het materiaal te plaatsen is binnen de
majeur-toonsoort kan worden afgeleid dat de tonale periode in de klassieke muziek,
en met name de heerschappij van de majeur- en mineurtoonsoorten, een enorme
invloed heeft uitgeoefend op de Nederlandse ballade en het Nederlandse volkslied
in het algemeen. De modale toonsoorten die vóór 1700 overheersten zijn vrijwel
verdwenen. De uit die tijd overgeleverde balladen zijn bijna allemaal aangepast aan
de nieuwe tonale muziek. De modaliteit, een van de karakteristieken van het Europese
volkslied, speelt daarom in het Nederlandse volkslied van de laatste eeuwen
nauwelijks een rol. De vraag waarom er, in tegenstelling tot de ons omringende
landen, zo weinig Nederlandse balladen in mineur staan is op dit moment nog niet
te beantwoorden.

Melodiestructuur
Zoëven werd gesteld dat de balladen in belangrijke mate zijn beïnvloed door de
tonale muziek. Eén van de kenmerken van tonale muziek is de opbouw in drieklanken,
zowel in de vorm van harmonische accoorden als in de vorm van melodische motieven
die op drieklanken zijn gebaseerd. De liederen waar het hier om gaat zijn monofoon,
eenstemmig, en hebben dus in theorie met het harmonische aspect weinig te maken.
Maar de melodielijn is wel degelijk opgebouwd uit gebroken drieklanken: in hun
basisvorm, als twee tertssprongen, of in omkeringen daarvan. Meestal worden de
sprongen opgevuld met doorgangsnoten en worden tonen omspeeld met onder- en
bovenwisselnoten waardoor een stapsgewijs beeld ontstaat. De tonen van de drieklank
vallen dan in het algemeen op het zware maatdeel. De grote terts-tonicadrieklank
(I-III-V) is allesoverheersend, daarna volgt de kleine terts-drieklank (II-IV-VI);
andere drieklanken komen niet vaak in hun volledige vorm voor. De leidtoon (VII)
naar de tonica kan meestal worden gezien als septiem van de tonicadrieklank. Het
voorgaande geldt alleen voor de balladen in majeur. In mineur is de tonicadrieklank
klein en die vanaf de tweede toon verminderd; in de verschillende modi zouden de
drieklanken weer andere vormen aannemen. In de mineur- en de modale balladen
zijn drieklanken van secundair belang, omdat in die
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balladen de melodiestructuur meer is gericht op een vloeiende gang door het
tonenmateriaal.
Het algemene verloop van de melodieën is meestal vloeiend: de melodie stijgt of
daalt binnen een frase in golvende beweging of ziet eruit als een boogvorm, d.w.z.
zij vertoont binnen een frase een stijging en een daling. Een vloeiende melodie
beweegt zich over de gehele ambitus en blijft niet op een punt hangen.

Intervallen
Aangezien de balladen vooral zijn opgebouwd uit al dan niet opgevulde drieklanken
is er qua intervallen een duidelijke voorkeur waar te nemen voor de prime, de kleine
secunde en de grote secunde. De kleine terts speelt ook een belangrijke rol, evenals
de grote terts en de kwart, hoewel die wat minder vaak voorkomen. De kwint wordt
zelden gebruikt, de kleine sext en de grote sext nog minder en de kleine en de grote
septiem, het octaaf en de tritonus het minst. De verdeling van de intervallen tussen
de muzikale regels (dus na de cadensen) en tussen voor- en nazinnen ziet er anders
uit. Hier zijn de meest voorkomende intervallen in volgorde van belangrijkheid:
prime, grote secunde, kleine terts, grote terts en kwint. Een ander belangrijk interval
is dat tussen de slotnoot van een strofe en de beginnoot van de erop volgende, wanneer
er even rust wordt genomen voor een nieuw begin: in meer dan de helft van de
gevallen betreft het een dalend interval (meestal de kwart), in een kwart van de
gevallen een prime (die dan gelijk is aan de finalis) en in de resterende gevallen een
stijgend interval (meestal de grote terts en de kwint).
Hermine Sterringa
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Bijlagen
Zegslieden aan het woord
Bijlage 1
Suzanna de Vos-Musters, geb. 1911 te Ossendrecht (opname 30 juni 1982)
Wij woonden in de polder, daar hadden wij zo'n klein boerderijtje. Daar woonden
ook boeren, die daar allemaal land hadden en daar stonden dan mensen te wieden.
Over het algemeen kwamen die van Ossendrecht, maar ook wel van Zandvliet, in
België en zelfs van Putten, van Woensdrecht en Hoogerheide. Ze kwamen met de
fiets en ook wel te voet. Er stonden overal ploegen mensen te zingen. Die mannen
en vrouwen moesten van de baas zingen, dan werkten ze flinker door. Ik was toen
tien, twaalf jaar. Wij woonden daar in de polder, en wij hebben dat vaak gehoord.
Maar ik had het altijd al gehoord, van kinds af hoorde ik dat, want mijn broers en
zusters konden heel goed zingen. En mijn vader ook, die zong die liederen ook thuis.
Dan had-ie zijn pijp in zijn mond en dan zat-ie met zijn voeten op de plattebuiskachel,
te warmen.
Mijn vader heeft ook her en der gewerkt met een ploeg volk. Meestal voor
bouwwerken, als er een watergemaal of iets dergelijks gebouwd moest worden.
Grondwerk. Maar mijn vader hoefde dan zelf niet te werken, dat deden die mensen
van Ossendrecht, die met hem meegegaan waren. Hij was daar de baas over. En die
mensen zongen die liederen.

Bijlage 2
Dirk van der Kooi (1900-1969), geb. te Zwaagwesteinde (Fr.) (opname 16 juni 1966
te Leeuwarden)
Dat ging zo: wij gingen met hele koppels de Groninger klei over. De ene koppel was
vijfentwintig man sterk, de andere dertig, weer een andere veertig man. Ze gingen
naar alle dorpen in heel Groningerland [de kleigebieden in het noorden van
Groningen], ik vermoed wel een koppel of dertien, veertien, en het waren bijna
allemaal Zwaag-

Ate Doornbosch, Marie van Dijk, Henk Kuijer en Hermine Sterringa, Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering.
Deel 1. Liederen met magische, religieuze en stichtelijke thematiek

39
westeinders. En dit jaar ging je met de ene koppel mee, en het volgend jaar met een
andere koppel, en zolang als ik me kan herinneren gingen die koppels al de klei over.
Wij gingen 's morgens vroeg naar het land, het was half vijf als we uit het stro kropen,
en dan ging het tot 's avonds acht uur. En er werd ook van 's morgens vijf tot 's avonds
acht uur gezongen. 't Ene lied was nog niet uit of het andere begon alweer. Dat zal
wel geweest zijn om die lange dag om te krijgen. U moet niet vergeten dat ik nog
maar elf jaar was toen ik al op die harde kleikluiten lag en dat werd je wel eens teveel,
zo'n hele dag, dan moest je eigenlijk wel zingen. Want het gebeurde ook wel eens
dat de een de andere met een kluit begon te gooien, maar dan kreeg je het aan de
stok met de koppelbaas die achter je liep. Dus, het moest wel zingen worden, en dat
werd het dan ook. Een hele dag.
We hadden vier seizoenen. Het was wieden, vlastrekken, aardappels rooien en
cichorei rooien. Cichorei gebruikten ze vroeger in de koffie, misschien nu nog wel,
maar het wordt hier geloof ik niet meer verbouwd. En als er nou iemand jarig was,
dan zei die: ‘Ik ben in 't wieden jarig’. Bijvoorbeeld. En 'n ander was in het vlastrekken
jarig. Een datum was niet zo belangrijk. En dat wieden was in mei, juni. Dan kreeg
je van half juli tot half augustus het vlastrekken en van half september tot half oktober
het aardappels rooien. Dan kwam later de cichorei nog en dan was het afgelopen. En
die vier seizoenen....dat was de enige tijd dat je een paar centen verdiende. Verder
was er helemaal geen werk. Maar Zwaagwesteinde was een wonderlijk dorp, hoor!
Ze redden zich altijd. Tussen dat wieden en het vlastrekken dan werden ze koopman.
Ze beurden de ene dag nog een gulden of drie, vier voor hun werk en de andere dag
hadden ze schrijfpapier, of kammetjes of iets dergelijks, dan werden ze koopman.
De een ging met knijpers, de ander met lucifers en de derde met schuurpapier. Tussen
het wieden en het vlastrekken of als die vier perioden afgelopen waren.

Bijlage 3
Karsien Postma, geb. 1919 te Warffum (Gr.) (opname 7 april 1984 te Rottum (Gr.))
Ik herinner mij dat er in Warffum, toen ik een kind was, in het voorjaar hele koppels
Friezen kwamen. Daar waren mannen bij, maar
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ook kinderen van twaalf, dertien, veertien jaar. Ze sliepen allemaal in een
boerenschuur, gewoon in het stro, er waren ook geen dekens, helemaal niks. En 's
morgens heel vroeg gingen ze het veld in, zingend, en dan gingen ze vlas wieden,
en bieten uitdunnen en ook wel gewoon wieden. 's Avonds, en dan was het zeker
wel een uur of zeven, kwamen ze weer binnen, ook weer zingend. Dan stond er een
grote kookpot vol bonensoep klaar, die was gekookt door een van de koks. En het
was alle dagen bonensoep. En 's avonds, na het eten, lagen ze daar wat op een rij in
de onderwal te kaartspelen of zoiets, en er ging ook wel iemand eens ergens
koffiedrinken, als hij een kennis had getroffen. Daar was dan ook voor ons kinderen
wat te beleven, en wij waren daar 's avonds niet weg te slaan. En ze zongen altijd.
Ook in het veld, altijd zingen. Dat was die Friezen eigen, ze konden mooi zingen,
beslist. Ja, dat klonk mooi, als ze 's avonds kwamen aanlopen; dan stonden de mensen
van het dorp allemaal buiten. ‘Hoor, daar komen de Friezen weer aan!’ Zo ging dat.
Zingen als lijsters!
En als het nou Pinkstermaandag was, of zo'n soort dag, dan werkten andere arbeiders
niet, maar die mensen werkten wel. Anders moesten ze toch maar een dag in de
schuur liggen. In die hele periode gingen ze ook niet naar Friesland terug. Ze bleven
daar.
Het cichoreiseizoen, waar Van der Kooi over sprak [bijlage 2], dat was in Friesland.
Dat werd hier absoluut niet verbouwd. Ik heb mijn vader er wel eens over horen
praten. Daar in Friesland, tenminste daar in de Friese Wouden, hadden veel mensen
een grote tuin, en daar wou vroeger niets anders groeien dan cichorei. Dat verkochten
ze en dan werd dat gedroogd in cichoreidrogerijen, en in die drogerijen sliepen die
zwervers dan, net als hier op de steenfabrieken op de oven.
Er waren Friezen die in Groningen gingen wonen, maar als er geen werk meer was,
dan gingen ze wel eens naar Friesland om te maaien of te hooien. Dat was in de buurt
van Dokkum. Dan was er markt in Sneek, dat heeft mijn vader wel vaak verteld, daar
werden die arbeiders bijna verkocht. Dan gingen ze in een rij staan, daar op die markt,
al die vreemde maaiers, en dan trokken ze alle kleren aan die ze bij zich hadden,
want die boeren zochten stevige kerels, want die moesten kunnen werken. En de een
werd aangenomen als hooier en de ander als maaier. Maar vader en oom Anne waren
altijd maaiers, en dan waren ze bij een boer op eigen kost. Zo heette dat. Dan konden
ze een paar cent meer beuren. Dan kregen ze kamemelkspap van de boerin, maar
verder moesten ze zich zelf redden. En dan leverde de bakker in zo'n dorp in
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die periode brood, alleen roggebrood. En als het werken dan gedaan was, konden ze
hun geld krijgen van de boer en dan gingen ze naar de bakker om dat brood te betalen.
Zo'n roggebrood werd in de lengte doorgesneden. Als ze met z'n drieën waren kreeg
elk z'n deel, en daar kwam dan een veeg boter op, dat was alles. Daar leefden ze van.
In het begin van de jaren dertig hield dat werk van die koppelarbeiders ineens op. Ik
heb mij daar toen natuurlijk niet in verdiept, maar de crisis had zo'n invloed, ik kan
me nog herinneren dat in die jaren in Warffum wel zeventig of vijfenzeventig flinke
arbeiders eigenlijk nooit meer werkten. Mensen die daar woonden. Alleen even in
de tijd van het vlaswieden of het bieten uitdunnen. Dan hadden ze een paar dagen
werk, maar dan was 't afgelopen. Ja, toen kwamen de machines, de schoffelmachines
ook, en het stak de boeren ook niet meer zo nauw. Het vlas minderde van lieverlede,
en nu worden er weer veel aardappels verbouwd, maar in die tijd niet. Een enkel
stukje maar. En de dikste boeren met de beste boerderijen konden tarwe verbouwen,
en die kregen dan premie, tarwepremie. In Drente ging dat niet, in de Veenkoloniën
ook niet, daar konden ze niet zo gemakkelijk overschakelen en machines aanschaffen.
Het werkte precies verkeerd om.
De dikke boeren hadden hier in die tijd allemaal mooie auto's, waarmee ze in stad
Groningen de premies haalden.

Bijlage 4
Kunna Postma-Kuitert (1920-1984) (opname 7 april 1984 te Rottum)
Meneer en mevrouw [van de boerenfamilie waar haar moeder in betrekking was]
sliepen zelf in een heel grote slaapkamer. Dan was er een heel brede gang, en dan
weer een heel grote visitekamer, met een serre erachter, en van die visitekamer kwam
je weer in de woonkamer. En dat was ook een grote kamer. En er waren vier kelders,
je liep van de ene kelder in de andere. De achterste was de wijnkelder, daar lagen
allemaal flessen wijn, en daar stond de kluis. Dat was in de tijd van mijn moeder.
Toen was er een kamermeid en een achtermeid en een kindermeisje. Maar dat was
in onze tijd niet meer. Maar vroeger, toen was er zo'n onderscheid!
Als het kindermeisje zich verveelde, dan mocht ze nog geen slag werk doen voor
het kamermeisje. En de achtermeid moest melkbussen schoonmaken, en mee melken,
en de koffie naar achteren brengen. Die
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was voor 't vuile werk. De kamermeid was voor de kamers en de witte was. En 's
avonds moest mijn moeder met het kindermeisje in de keuken zitten, in de grote
keuken, bij de kachel. Dan sloegen ze een wollen schort om de benen, zo koud was
het daar. En de achtermeid moest met de knechten in de eetkamer zitten - eetkamer
zeiden ze - en daar was helemaal geen verwarming. Die zijn wel eens in de koeiestal
gaan zitten met de voeten op de koeien om ze zo een beetje warm te houden, zo was
de toestand. Maar ja, het hoorde allemaal zo, en het was heel normaal.

Bijlage 5
Almiena Dijkema-Postma, geb. 1908 te Warffum (opname 11 maart 1986 te Ens)
Het is drieënzestig jaar geleden. Toen was ik twaalf. Ik kwam van school af toen ik
twaalf jaar was, en toen ben ik naar een boer gegaan. In de Warffumerpolder. En
daar kwamen wel eens zichters van Friesland. Twee of drie, meestal drie. En 's avonds
werd er wel eens gezongen, in de keuken. Daar waren die zichters dan ook, die
werkten bij die boer. Er was een soort bedstee gemaakt, daar sliepen er twee op, en
als er drie waren dan lag er een in een paardestal.
Maar als ze bij ons aan tafel zaten, ja, niet bij die boer en die vrouw hoor! Kijk,
wij zaten in de keuken natuurlijk, en daar was nog een meisje, dat was zeventien,
dat was dan de grote meid. En een jaar later was mijn oudere zuster er ook. Maar die
zichters zaten dan bij ons aan tafel, in de keuken. En die zongen dan ook wel. Zeker.
Die ene kon heel goed zingen. Dat was een Anne. En de tweede was een Sietze. En
de derde, dat weet ik niet meer
Ja, toen waren er ook Belgische vluchtelingen in Warffum. Die werkten ook in
koppels. In Warffum. En ze waren in twee schuren ondergebracht, en die zongen
ook. Het waren er veel, ik meen zo'n honderd. En die zongen, en daar zong moeder
ook wel eens een versje van, maar ik weet niet meer wat. En een van die meisjes van
Warffum is ook nog met een Belg getrouwd.
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Bijlage 6
Klaas Dijkema (1908-1987) geb. te Warffum (opname 11 maart 1986 te Ens)
Nou die landbouwcrisis heb ik helemaal meegemaakt, want ik ben in 1908 geboren,
en in '22 bij de smederij gekomen. En dus maakte je alles mee hè, want wij leefden
altijd van de boer. Als smid zijnde. En ik weet nog wel dat zo tegen de dertiger jaren,
toen had je de ergste crisisjaren gehad, want toen kreeg je die tarwesteun. Nou dat
was mooi! Want de boeren konden niks meer, ze konden ook geen inkomstenbelasting
meer betalen, maar het duurde maar even of ze hadden de eerste tarwesteun gekregen,
en daar kwamen ze! Ze gingen dinsdags naar de stad toe, om het geld te halen, en
het eerste wat ze dan deden, niet naar de werklozen kijken, nee, ze gingen eerst naar
de stad toe om het geld op te halen om een auto te kopen. Dat was in het begin van
de jaren dertig. In die tijd kwamen de trekkers op, en de binders ook. De baas waar
ik toen werkte, die smid, die had toen al achtendertig machinebinders in onderhoud
lopen. Toen ik daar kwam moest ik die dingen gaan onderhouden. Ik was toen soms
van vier uur 's morgens tot 's avonds negen uur, en dan een week of drie, vier aaneen,
met die dingen bezig. Om ze te repareren.
Het liep met die koppelarbeid langzamerhand af, door die mechanisatie maar ook
door het vlas. Dat werd minder, dat wou niet goed meer. Toen wij hier in de polder
kwamen was het ook een en al vlas, maar een jaar of wat later wou dat niet meer, en
vandaag aan de dag kan ik geen vlas in de polder meer vinden. Zo is dat ook in
Groningen gegaan, en in de plaats van het vlas kwam tarwe en haver en zoiets. Dat
konden ze weer mechanisch verwerken.
Vroeger werd er gezicht, en daarom kwamen die vaste arbeiders daar ook helpen.
En ik weet dat nog wel - mijn ouders waren toen ook bij een boer - en dan moesten
ze bij de zomerdag voor vier zichters eten koken, 's middags. Alleen voor 's middags.
Warm eten. Die kwamen ook uit Friesland, die zichters. Daar hebben we niet zoveel
mee te doen gehad, ze zaten nooit bij ons aan tafel. Ze waren altijd op de boerderij
of op het land. Wij moesten dan zorgen dat ze 's middags om twaalf uur eten op het
land hadden. En ik weet nog wel dat we daar een varken voor kregen. De helft voor
onszelf en de andere helft voor die mensen. En toen was het nog niet zo met spek en
zoiets als nou, dat je 't maar even in de diepvries gooit. En één keer was het spek wat
galsterig. En
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daar zat mijn moeder zo over in hè. Dat was niet goed meer, een beetje geel geworden,
en dan is de smaak eraf. En ze was zo precies....ze zat weleens te schreien om het
eten. Zoiets dat vergeet je niet. Vooral als kwajongen niet. Nee, die hele op- en afgang
heb ik meegemaakt.

Bijlage 7
Jan van Dellen, geb. 1899 te Middelstum (opname 17 februari 1973 te 't Zandt)
Toen was ik acht jaar. En we woonden in de Uskwerderpolder. En ik ging 's avonds
altijd het veld in om eendeëieren te zoeken. Maar die mensen van die Friese koppels
werkten veel langer dan anderen. Die werkten wel tot zeven uur. En in die polders,
als het werkvolk er niet meer was, dan begonnen die mensen weer te zingen! Van
het Vrouwtje van Stavoren. Dan luisterde ik altijd. Dan ging ik even staan, dan
luisterde ik, en dan konden die mensen zo mooi zingen kerel, geweldig!

Bijlage 8
Jacoba Margaretha Nauta-Poiesz, geb. 1916 te Sneek (opname 11 maart 1986)
Volgens mij bracht mijn grootvader Antimus Gerardus Poiesz [1856-1928] het mee.
Hij is van Ibbenburen, Mettingen, hier naar Sneek gekomen. Het jaartal weet ik niet
precies. Er is alle kans dat het lied daar vandaan gekomen is. Maar wat ook wel
mogelijk is: in die tijd [na de eerste wereldoorlog] hadden wij Duitse meisjes over
de vloer bij ons. Die waren hier een week of vier, soms acht weken, om op te knappen.
Na de oorlogsjaren. En zo'n meisje kan het wel meegebracht hebben, hoor. Dat was
in Sneek hè?
Maar in die tijd van grootvader Poiesz waren hier ook de Lampes en de Stockmanns
en noem ze maar op, die zijn allemaal in die tijd naar Sneek getrokken. C. en A.
Brenninkmeijer bijvoorbeeld, Clemens en August. Ze zijn allemaal in Sneek
begonnen. Dus persoonlijk denk ik dat het liedje uit die tijd stamt.
In die tijd trok je weg. Ik weet eigenlijk niet precies waarom. Mijn grootvader was
een vrije koopman en hij deed van alles. Ik weet niet wat de reden was dat ze van
Duitsland naar hier trokken, maar ik geloof dat het verband hield met zijn vrijheid,
of met het feit dat hij daarginds
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geen brood had. Wel weet ik dat er later heel veel bekende Snekers zijn weggegaan.
De upper ten zoals de Stockmanns en de C. en A. Brenninkmeijers, die allemaal in
Sneek zijn begonnen. In dezelfde tijd eigenlijk als mijn grootvader. Maar wat daarvan
nou weer precies de reden is geweest, ik weet het niet.
De hannekemaaiers. Nou, die hannekemaaiers kwamen dan tegen de hooitijd. Ik
zie ze eigenlijk nog zo voor me hè? Ze hadden van die roodwitte baaien hemdjes
aan, soms blauwwit, en ze werden afgehuurd, ik denk voor vier of acht weken. Ze
hurkten allemaal bij elkaar onder de Waag in Sneek.
Een heel bekend centrum, in de oorlog is ie jammer genoeg afgebrand, die Waag.
Daar stonden ze dan voor de verhuur, bij de boeren, voor een week of acht was dat.
Ze hadden allemaal een grote houten hark met een stuk of vijf van die tenen eraan,
grote hoeden op, en aparte kleren. Heel aparte kleren. Roodwitte hemden, blauwwitte
hemden, baaien broeken en zo stonden ze dan in bosjes onder de Waag. En dan
werden ze gehuurd door de boeren.
Er waren wel eens losse muzikanten, die zo voor en na wel in Sneek kwamen. Maar
of ze nou uit bepaalde richtingen of streken kwamen, dat is nooit tot mij
doorgedrongen. Hier was wel altijd een oude heer met twee meisjes met violen. Die
spraken Duits, maar ik heb me er eigenlijk nooit in verdiept, waar die vandaan
kwamen. Een man met een grote zwarte cape, met een grote zwarte hoed, met twee
dochters van een jaar of achttien en die speelden prachtig viool. En die man zong
ook prachtig, maar alles Duits. Ze waren hier één, twee weken in de stad, en dan
waren ze weer weg.

Bijlage 9
Pastoor F. Geboers, geb. 1907 te Liessel (opname 19 februari 1981 te Esch)
Wat betreft die liedjes van mijn grootvader, mijn grootvader is geboren in 1847, en
die heeft als baan gehad voorwerker bij de gemeente Asten. Hij was dus voorman
van het gemeentepersoneel. En zijn vader, die was geboren in 1820, en die was
koetsier van de Keulse Kar.
Die Keulse Kar was een soort diligencelijn, die liep van Breda naar Keulen, over
Tilburg, Oirschot, Stratum, Geldrop, Asten, oversteek door de Peel naar Meijel, en
van Meijel naar Venlo en dan naar Keulen.
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Ate Doombosch op bezoek bij de heer Geboers

Overal waren er stations waar de paarden werden gewisseld. Mijn overgrootvader
is begonnen in Tilburg, en hij is in Asten terechtgekomen. Daar heeft hij jarenlang
de oversteek moeten doen van Asten naar Meijel. Dat was een onbegaanbare weg,
en bovendien was dat gedeelte bezaaid met schooiers en rovers en arme, doodarme
mensen, die van armoe dikwijls die diligence aanvielen. Mijn overgrootvader had
daarom enkele mensen bij zich, met knotsen en paarden, en die moesten achter de
diligence aan rijden om die mensen af te weren. Dat heb ik allemaal zo van mijn
grootvader gehoord. En die liedjes die hij voor ons gezongen heeft, die heeft hij van
zijn vader, dus van mijn overgrootvader, en die werden gezongen door de koetsiers
en al die mensen die bij die dienst waren ingeschakeld. Die zongen ze 's avonds als
ze moe en wel in die café's, de Keulse Kar heetten al die café's, aankwamen. Hier
hebben we in het zuiden nog heel veel plaatsen die aan die lijn hebben gelegen, en
die Keulse Kar-lijn had ook nog zijlijnen, en die café's die heetten allemaal de Keulse
Kar. En die liedjes slaan meestal op Antwerpen, en ze zijn van Belgische origine,
want het schijnt wel zo te zijn geweest dat het personeel van de Keulse Kar
voornamelijk uit Belgen bestond. Misschien dat de Brabanders zich niet
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zo ver van huis waagden, er kwamen dus nogal mensen uit de streek van Antwerpen
en uit Belgisch Limburg, en daar is mijn overgrootvader ook vandaan gekomen. En
die heette daar Gebuurs. Gebuurs, dus: van de buren, en nou heten wij hier Geboers.
Nou, dat is mijn verhaal.

Bijlage 10
Henrikus Antonius Habraken, geb. 1907 te Hilvarenbeek (opname 21 februari 1978
te Haaren)
Op die spinningen werden allerhande liedjes gezongen. Mijn broer en ik gingen veel
op die spinningen. We kenden ook veel voordrachten, we kwamen wel op 144 in
totaal, liedjes en voordrachten. Daar waren we voor bekend. We kwamen in Tilburg,
Moergestel, Oisterwijk, Haaren, Olland en Liende, overal hebben we gestaan, mijn
broer en ik. Het was altijd of de eerste dag van een bruiloft, of bij iemand die
vijfentwintig jaar getrouwd was, of veertig jaar, of vijftig. Zonder aanleiding werd
geen spinning gehouden. Ook toen de jongens uit Indië terugkwamen, na de oorlog.
Dan was er ook feest. En daags naderhand was er een meidenspinning, zo noemden
ze dat. Dan kwamen de meisjes en de jongemannen. Daar kwamen wij 's avonds ook,
mijn broer en ik, om het feest op te luisteren met zingen en voordrachten en dergelijke.
Zodoende ben ik heel goed met die spinningen bekend. Het gebeurt nog wel een
enkele keer, maar niet veel meer.
Ik heb voor feesten ook wel met kinderen het een en ander ingestudeerd, en ook
wel zelf liedjes gemaakt, voor de gelegenheid. Zo ging dat allemaal in die
boerenbuurten.
En met aardappelrooien, als dat klaar was, dan kwam natuurlijk de hele buurt bij
elkaar. Alle buurmannen. De aardappels waren overal met alleman gerooid. En als
het allemaal gebeurd was, werd er 's avonds een feest gegeven, voor de vrouwen en
mannen die tijd hadden om te komen.
En dan had je de kaantjes-spinning. Dat was als de boeren geslacht hadden. Dan
werden de buren verzocht, al de mannen, van twaalf, dertien jaar en ouder, en de
getrouwde mannen. Alleen maar mannen. Daar werd dan tot de avond kaartgespeeld.
En 's avonds kwamen de kaantjes op tafel, en dan werd er best gegeten, en er kwam
ook een borreltje bij of wat bier, en als het dan twaalf uur was ongeveer, dan gingen
we naar huis.
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Bijlage 11
Jantje Wierbos-Haveman, geb. 1899 te Zuidwolde (Dr.) (opname 5 september 1963
te Berkhout (N.-H.))
Die liedjes heb ik allemaal in Drente geleerd, hoofdzakelijk van mijn moeder. Een
enkele van vader. Altijd 's avonds, als het werk gedaan was en het licht nog niet aan
was, dan was het altijd: ‘Toe vader, toe moeder, zing nog eens een liedje.’ Wij waren
met drie meisjes thuis. Nou, en vader en moeder deden dat dan, en zo hebben wij ze
ook allemaal geleerd. Mijn jongste zuster zal er niet zo erg veel meer van weten,
maar mijn andere zuster nog wel. Die kent ze ook nog wel, haast nog net als ik. Ja,
ik was de oudste, dus ik ken ze wel het beste, denk ik, en vergeten doe je het haast
niet. Maar ik heb ze misschien niet allemaal helemaal goed gekend, want het gebeurde
moeder ook al wel dat ze zei: ‘Nou, nou weet ik dat derde of vierde coupletje toch
niet meer, ik kan er niet meer opkomen’. Ja, en zo is dat bij mij natuurlijk ook. Maar
als ik ze eenmaal goed gekend heb, dan ken ik ze nu, geloof ik, ook nog wel.
Mijn moeder zou er natuurlijk nog veel meer geweten hebben dan ik, als die nog
geleefd had. Maar in die tijd werden die liedjes nog niet verzameld en opgetekend,
anders had ze vast wel meegewerkt, dat zou ze erg mooi gevonden hebben. Maar dat
kan nu niet meer, en als al die oude mensen weggaan, dan verdwijnt tenslotte alles
wat nog niet opgeschreven is.
Als vader en moeder niet thuis waren, kwamen er altijd wel een paar meisjes en een
paar jongens bij je, en dan zongen we heel veel samen. Maar één keer in het jaar had
je altijd een grote meisjesvisite, zo noemden wij dat dan, wat ze vroeger dan noemden
spinsters, maar dat was toen bij ons niet meer zo. Dan ging je eerst koffiedrinken en
wat praten en dan kwamen de jongens van die meisjes ook, maar er waren ook wel
meisjes bij, die nog geen verkering hadden. En zo kwamen daar ook losse jongens,
natuurlijk. Maar dan waren vader en moeder wèl thuis. Dan werden al die oude liedjes
gezongen, en tegen het eind ging het naar de deel toe, en daar werd gedanst, dat was
het slot gewoonlijk.
Dat van die spinsters, dat was in de tijd van mijn moeder. Die vertelde ons dat
altijd weer. Dan namen ze altijd het spinnewiel mee. Wij gingen eerst altijd een tijdje
breien, totdat de jongens kwamen. En dan hield het op, vanzelf. En als je dan nog
niet wou ophouden dan trokken
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ze je de draad wel stuk. Maar mijn moeder, die nam het spinnewiel nog wel mee. En
als mijn vader en moeder, toen ze pas getrouwd waren, gewoon een avond uit praten
gingen, uit buurten, dan nam moeder ook het spinnewiel mee. En dan gingen de
mannen wel dammen. Ik weet nog wel dat mijn vader een opvouwbaar dambord had,
hout met scharniertjes, dan nam die dat mee en hij droeg ook het spinnewiel voor
moeder. Dat was in die tijd toen ik van school af was al niet meer zo. Moeder kon
nog wel spinnen, maar ze deden dat niet meer op visites.

Bijlage 12
Hilligje Logger-Tuin, geb. 1910 te Havelte (opname 22 april 1986 te Oud-Beijerland)
Wij liepen zondagsavonds als het mooi weer was met enkele vriendinnen zo maar
wat door het dorp, naast elkaar. Met z'n zessen denk ik dat we dan waren. Maar er
waren meer van die groepjes. En dan zongen we alle mogelijke liedjes. Ook liedjes
van de zangvereniging, maar ook dit soort liedjes, net zo het maar uitkwam. Het was
zeker wel een uur, soms wel twee uur, dat we daar rond liepen te zingen.
We leerden ook veel liedjes thuis, en, zoals ik al zei, van de zangvereniging. En
van school. Er werd bij ons op school ook veel gezongen. En zo ken je tenslotte
ontzaggelijk veel liedjes. En het was nu eenmaal zo: had iemand eens een nieuw
liedje, dan leerde je dat ook al gauw.
Thuis waren we met z'n vieren, ja, en mijn vader en moeder dan, die ook allebei
zongen. En het was zo de gewoonte, dat je in de schemeravond nog geen licht aan
had. Dan gingen we zingen. En ook als we naar de kerk geweest waren. Nou ja, niet
iedereen ging mee, dus als je dan thuiskwam werd er gauw gevraagd: ‘Wat heb je
gezongen?’ En dan zong je dat thuis nog eens. Mijn vader had een lievelingsgezang,
dat was: ‘Een vaste burcht is onze God’. Dat werd dan ook vast en zeker gezongen.
En dan ging je langzamerhand afdwalen tot schoolliedjes en tot andere liedjes. Maar
d'r is altijd bij ons thuis veel gezongen. En overal in het dorp werd veel gezongen.
Want hoeveel boerenjongens er niet op de wagen langsreden, zingende. En ook de
bakker, en de slager, iedereen zong!
Ja, dat is nou onvoorstelbaar, maar zo was het! En er waren er bij die konden zo
goed zingen, nou, de schilder, als je die had, die jongens

Ate Doornbosch, Marie van Dijk, Henk Kuijer en Hermine Sterringa, Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering.
Deel 1. Liederen met magische, religieuze en stichtelijke thematiek

50
konden ook allemaal zo goed zingen. Die zongen altijd. Eén keer in het jaar kwamen
bij ons de stukadoors. Wij hadden een café, en daar was zo'n heel hoge zaal, vanwege
de akoestiek was dat, met zo'n ronde zolder, en die werd dan door de stukadoors
gewit. En dan zei mijn moeder: ‘Hè, ik kan ernaar verlangen dat de stukadoors weer
komen, want die jongens zingen toch zo mooi!’

Bijlage 13
Emerentiana Josefina van de Riet-Luijkx, geb. 1903 te Ginneken en haar dochter
Adriana van Gastel-van de Riet, geb. 1937 te Etten-Leur (opname 13 november 1981
te Etten-Leur)
Moeder: Ik heb dat lied [Och dwaze mens wilt toch aanmerken, lied 7] van mijn
vader, die was in 1868 geboren. Daar hebben we onze liederen van overgenomen.
Dat zat er bij ons van jongsaf al in, we hebben ze altijd gezongen en van buiten
geleerd. En dat blijft, zulke ouderwetse liederen. Ik was zo'n twaalf, veertien jaar
oud, toen ik dit lied al vlot kon zingen. Onze vader kon ook goed zingen; daar hebben
we de wijs van geleerd, dus het zit er in bij ons. We hebben echt veel van die
ouderwetse liederen, en die blijf je kennen hè?
We zongen dit lied meest op het veld, maar ook als we vrij waren, en 's avonds,
als we met een man of wat thuis waren. En ja, we moesten ook spruiten schoonmaken,
je zat dan met zo'n troepje rond een volle tafel met spruiten. Dat was gezellig, dan
zongen we schoolliedjes en oude liederen, alles door elkaar. Ieder op z'n beurt moest
een lied opnoemen, en dan was de avond zo maar om. Zo ging dat vroeger bij ons.
Dochter: Wij leerden die liederen in de oorlog, toen moesten we zelf brood bakken.
Dan moesten wij als kinderen helpen, wij moesten dan deeg trappen in de trog. Eerst
de voeten goed wassen, en dan moesten we op en neer door de trog lopen. Dan moest
moeder die liederen zingen. Zo hebben wij ze geleerd, en ik was nog maar een jaar
of vijf, zes, toen dat begon. Maar wij zongen ze 's avond ook wel eens bij het
schoonmaken van spruiten, dat moesten wij ook nog doen.
Nu zijn we op een zondagmiddag wel eens bezig geweest om die liederen op een
band te zetten. Ik ken ze nog goed, maar we hebben ze vroeger ook veel gezongen!
We moesten thuis ook mee naar 't veld. Peeën dunnen, en aardappels rapen, en wieden,
dan waren we ook onder
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ons, dus dan ging je ook zingen. We waren dan met zes kinderen. En onze vader
kwam dan wel eens zeggen: ‘Hou je toch stil, wat moeten de mensen wel niet denken!’
Maar je begon vanzelf opnieuw. En het gebeurde wel eens dat er een van ons met
het werk wat achter raakte, of voor je uit werkte, en als die dan hoorde dat je niet
goed zong, dan riep die dat, en dan kreeg je een aardappel in de nek gegooid, of een
kluit zand. Je werd altijd wel rechtgezet als je niet goed zong. Zo was het best gezellig
en de dag ging vlot om.

Bijlage 14
Brieven van Abeltje Zoutendijk-Rozema te Nieuwendam, geb. 1913 te
Emmererfscheidenveen

15 Februari 1967
Er wordt vaak gezegd: Het veenvolk is ruw en hard. Maar dat is niet waar. De mensen
waren eenzaam. Daardoor werden ze zwijgzaam en kortaf. Maar daarom zongen ze
zoveel. Men kon bij ons soms uren lopen zonder een mens tegen te komen en zonder
een huis of een boom te zien. Maar in het voorjaar zag je vogels en nestjes. Bij iedere
stap die je deed ritste een vogeltje van zijn nest, en de koekoek hoorde je 's morgens.
En als de baggermachines weer gingen draaien, dan wist je dat er weer verdiend
werd. Want 's zomers moest je ook voor de winter werken. 's Winters was er geen
werk, en toen was het: die niet werkte had geen eten. Toen waren de mensen blij als
er graafwerk was dat lang duurde, en als er schepen van honderd ton de turf kwamen
halen. Dan hadden de losse arbeiders ook nog wat te doen. Die woonden in
plaggenhutjes, en die moesten wel eens een zakje turf stelen. Werden ze gepakt, dan
kregen ze net zoveel straf als nu een rover.
De arbeiders lieten elkaar niet in de steek. Als we een varken slachtten, dan gaf
mijn moeder de helft weg. Dan moest mijn vader zeggen: stop! Want mijn moeder
kwam met die armoede iedere dag in aanraking. Die was overal goed voor. Babies
halen, zieken verzorgen en dode mensjes afleggen. Iedereen kwam maar om mijn
moeder. Met die Spaanse griep was het erg. Mijn vader ging ook om drie uur naar
zijn werk. Dan kon hij de lijnen op het veld nog niet zien. Maar hij moest wel zo
vroeg, want als de zon doorkwam dan droogde de bagger te hard.
Gaf je bij het afrekenen van je schulden niet genoeg, dan moest je verhuizen. Bracht
je de hammen van je varken niet naar je baas, dan
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moest je ook weg. Ik heb als kind wel mensen in het donker gezien, met vlees in een
wit laken. En als een gezin geen werkkrachten genoeg had, als de kinderen getrouwd
raakten, dan moest het ook weg.
Wij zouden eerst naar Canada, daar ging toch zo'n roep van uit. Maar ook daarvoor
konden we niet genoeg werkkrachten leveren; mijn zusters waren allen getrouwd.
Toen zijn wij maar naar de fabrieken gegaan. Mijn moeder wou niet langer in het
veen blijven, en het veen werd ook al minder. We hebben nu door heel Nederland
gewoond, maar mijn geboorteplaats is mijn mooiste plaats geweest. Daar stond soms
een rode papaver tussen het gewas op zo'n grote vlakte, dat ik als kind hem niet
durfde afplukken, omdat ik daar bang voor was. Zo'n rare angst, 't was alsof er
onzichtbare ogen naar je keken.

8 Februari 1970
U bent voor Drente eigenlijk vijftig jaar te laat. Toen waren de mensen daar nog vrij
in hun doen en laten. Toen mochten ze nog een hutje bouwen. Als een jong stelletje
ging trouwen, op een varkenswagen, versierd, of op een praam, dan bouwden vrienden
en bekenden hun hutje. Maar opeens mocht dat niet meer, en de bestaande hutten en
keten moesten worden afgebroken. Maar wat kregen ze ervoor terug? Het afbreken
ging vlug genoeg, het waren eigenlijk maar molshopen. En toen kwamen de
belastingen, vooral op honden. De kanalen en wijken dreven vol dode honden. Want
er werd niet bij vermeld hoe ze aan het geld moesten komen om die belasting te
betalen. Straten of wegen waren er niet, en werk werd niet verschaft. Je boeltje werd
ervoor opgeschreven tot het gereedschap toe. Die nog werk had, wilden ze het
gereedschap nog ontnemen. De mensen werden alleen maar banggemaakt. Altijd
werden ze bedreigd. Was het niet met hel en verdoemenis dan was het wel met huur
of belasting. Als de kanalen dichtgevroren waren, waren de winkels leeg. De snikke,
zo noemden wij het vrachtbootje, kon dan die winkeltjes niet bevoorraden. Viel de
dooi dan in, dan zei onze moeder: ‘Kinder, geef even acht of de snikke al geweest
is!’ Dan zat je de hele dag op school met die woorden in je kop. Lette je dan niet
goed op, dan zei de meester op z'n netst: ‘Waar een ander hersens heeft, hebben jullie
turfmolm. Jullie hebben de turfmolm nog achter de oren zitten.’ Wij dachten dan:
Hebben wij daar turfmot, dan jij zeker stratendrek. Want stratendrek kwam bij
ladingen vol uit de steden, voor mest op het land. Maar wij mochten niets zeggen.
En wist die man veel hoe opgelucht we waren als we dan 's middags langs de
winkeltjes kwamen, en we zagen dat de stapels nieuwe klompen en de bossen stokvis
tegen de muren op stonden en hingen. En hoe lekker
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het naar koffiebonen rook. En hoe de erwten en de bonen weer uit de punten van de
zakken piepten.
Zondags verveelden wij ons. ‘Vraag maar aan vrouw De Vries of je mee mag naar
de kerk’, zei moeder dan. Ieder kreeg een dubbeltje in de hand, mijn zuster en ik. En
vrouw De Vries nam ons dubbeltje en gaf ons ieder vijf centen terug. ‘Zoveel geld
in 't kerkezakje, dat is zonde’, zei ze. ‘Je hoeft niet in iedere zak die ze voor je neus
houden wat te laten vallen. Hou je hand er maar even boven’. Dan werd er gepreekt
over het vagevuur, en we waren zo bang dat we 's nachts bij moeder aan het
voeteneind in bed kropen. En over het gouden kalf. Maar ze gooiden als de mensen
nog in de kerk waren de collectezakken al omgekeerd op de tafel dat het kletterde.
Alleen maar een hoop koperen centen en allerlei soorten knopen, het was geen gezicht.
Waarom maakten ze de mensen toch zo bang? Als we soms alleen op het veld waren
en het begon te onweren, dan dacht je: als de wereld nou eens verging werd je niet
geholpen, al riep je nog zo hard: bergen bedekt ons. Want er waren geen bergen.
Ons verstand reikte toen niet verder dan de winkel, of het turfschip dat in onze
wijk kwam laden, of de baggermachines die gingen draaien, of de turfgravers die
bezig waren. Dat was eten en geluk.
Verdriet was dat een turfdief zo zwaar gestraft werd als nu een moordenaar. En
dat de overgebleven turf op hopen werd gekruid, waar je niet aan mocht komen.
Vader zei dan: ‘Nou kraait de rode haan gauw’. Hij kreeg gelijk. Turf en steenbulten
brandden toen wel, maar de hutten niet. Zo is 't genoeg, u begrijpt me wel.

29 December 1970
Ik ben in de zomer een dag in Emmererfscheidenveen geweest. Er was niets meer
van vroeger. Friese turfscheepjes waren er niet meer, de kanalen waren bijna
dichtgegroeid. Het veen was weg, er waren alleen maar akkers. Het schoolplein was
leeg, het was vakantie, maar je zag ook geen kinderen buiten. Alles was vergrijsd.
Toen wij er woonden was het woest en ledig, maar de koekoek riep en de leeuwerik
steeg in het voorjaar boven de warme damp van het veen op. Alles is weg; moeder
heeft het altijd al voorspeld. ‘Alles verandert kinderen, onthou mijn woorden maar’.
Er waren zoveel mensen in die hutten die niets hadden. Een paar konden wij de winter
wel doorslepen. Met wat werk van ons te laten doen, en nu en dan wat aardappels
en een stukje spek.
Toen hadden de mensen niet eens een bandje om de navelstreng af te
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binden. Als moeder geroepen werd, nam ze alles mee van huis. 't Is al vijftig jaar
geleden, en is het nu niet net zo in hele werelddelen?

Bijlage 15
Sake Ramaker, geb. 1883 te Oranjedorp (Emmen) (opname 24 maart 1971)
De mensen gingen naar het veen, dat was nog niet afgegraven, het was nog allemaal
bolster, en de bovenste laag was los spul en wat begroeisel. Dat was losgemaakt. En
dan in mei, als dat goed droog was, dan werd dat verbrand. Dat werd in brand
gestoken; ze hadden daar een soort vuurkorven voor, daar werden wat stukjes bolster
in gedaan, en wat droog hout, zodat dat goed wou branden. Het gebeurde meestal
bij zonneschijn en als er wind was. Dan gloeide dat vuur mooi op. En dat werd dan
uitgestrooid, zodat er hele grote oppervlakken in brand stonden. Ik heb dat wel
meegemaakt, voor het eerst zo'n goeie tachtig jaar geleden. Wij mochten als kinderen
niet dicht bij het vuur komen, dat was te gevaarlijk. En het was allemaal rook, overal
langs, overal overheen, hele complexen werden verbrand. En die as was de bemesting
voor de boekweit. Dat was een prachtige bemesting. In augustus stond dat in volle
bloei, en dat was prachtig voor de iemen [bijen] en ook voor de iemkers. Dat leverde
honing, zoals dat vroeger altijd ging. Er waren ook stukken heide, en daar zaten de
iemen ook op, dat weet ik nog best. En die iemkers gingen met de korven ook wel
naar de Groninger klei, als het daarvoor de tijd was. Dat waren meest Compaskers,
van Bargercompas'. Van afkomst waren dat veelal Duitsers. Die zijn hier veel
heengetrokken. Er wonen nu kleinkinderen van nog hier. De ouders daarvan
verbouwden ook boekweit, en ze gingen ook turfgraven natuurlijk.
Ik weet het allemaal nog best. En de leeuwerik, die zie ik nooit meer tegenwoordig,
de leeuwerik was daar ook in die heide, die ging de lucht in, zo hoog, zo hoog, die
ging zo ver de lucht in, dan keken wij als kinderen of hij gauw weer terugkwam. En
ja, daar kwam hij weer naar beneden, en dan zochten wij naar zijn nestje, wij hebben
veel nestjes gevonden. Zo prachtig was het daar vroeger. En alles bloeide, zover je
kon zien. Het leek zo prachtig, zo prachtig, zo prachtig man! Heel mooi was dat. En
zo ging dat ieder jaar maar door.
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Bijlage 16
Reint Reitsma (geb. 1899) te Lippenhuizen (opname 10 oktober 1964)
Wij zijn in Boornbergum komen wonen in 1904. En in het voorjaar begon dan dat
trekken van die arbeiders, ongeveer half maart dan begon dat 's middags om een uur
of vier. Dan gingen die mensen ‘boven Drachten’, zeiden wij dan, daar gingen ze
werken in de veenderij, tot vrijdags een uur of vier, dan kwamen ze terug op huis
aan. Maar op zondagavond, dan ging dat wel tot middernacht door hè? En dan gingen
die mensen zingen, overdag hoorde je ze nooit, maar als het donker begon te worden,
als ze bij ons voorbij waren, dan kwamen ze op de ruimte, dan moesten ze door de
petten [veenmoeras], daar was een landweg, maar daar stond ook geen huis of stee
meer aan. En dan gingen ze zingen. Ze zongen uit benauwens. Heel luid.

Bijlage 17
Dieuwertje Barelts-Groot, geb. 1907 te Andijk (opname 27 maart 1976 te Krommenie)
Het is ongeveer zestig jaar geleden. Toen was er een hele zware storm. Andijk, zoals
het woord al zegt, ligt achter de dijk. De dijk is bijna doorgebroken, het scheelde
maar een meter. Als die dijk doorgebroken was, was heel Noord-Holland
ondergelopen. Dus na verloop van tijd moest de dijk hersteld worden. Daarvoor
kwamen er polderjongens op Andijk. Uit Noord-Brabant, uit Groningen, van
Sliedrecht, overal vandaan. Die woonden in keten, en daar zongen ze hun liedjes.
Daar waren veel liedjes bij die we nog nooit eerder gehoord hadden. Omdat ik veel
interesse voor liedjes had, luisterde ik er vaak naar, en daar heb ik dit ene liedje
gehoord. Zelf ken ik het niet meer; het kwam enkel bij me boven doordat ik het door
de radio hoorde. En ik weet ook niet of degenen die het zongen uit Noord-Brabant
of Groningen of Friesland kwamen, ik weet alleen maar dat ik het toen heb horen
zingen, en dat is zestig jaar geleden gebeurd.
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Bijlage 18
Brief van luisteraar in Noord-Holland (23 februari 1986)
Als bron van inlichtingen ben ik een zwak riet om op te steunen: een keurige
opvoeding in een nieuwbouwwijk is niet geschikt voor het instandhouden van oud
erfgoed, en mijn moeder, in haar jeugd te zeer gekwetst als arbeidersdochter met
beurs op een uiterst nette kweekschool, ging onze belangstelling tegen en oefende
vaak een gestrenge censorsfunctie uit. Maar de duivel sluipt altijd weer 't venster
binnen; wij hebben allemaal belangstelling gehouden; maar mijn informatie is meestal
via de gedrukte letter. Ik vermeld dit alleen, als een van de wijzen waarop helaas
zoveel is verlorengegaan.
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Liederen
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I
Liederen met magische thematiek
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1
Daar ging een heer dikwijls van huis
Samenvatting
Na een afwezigheid van zeven jaar keert een heer terug naar huis. Hij verlangt naar
zijn vrouw [zij verlangt naar hem]. Als hij naar zijn dochter vraagt, antwoordt de
moeder [stiefmoeder] dat deze haar kamer niet verlaat [niet deugt, met slechte mannen
omgaat, een kind verwacht]. Kwaad gaat de vader naar de slaapkamer van zijn
dochter; zij vertelt hem dat haar moeder [stiefmoeder] haar een vergiftigde appel
heeft laten eten en vraagt hem om [in het bijzijn van haar vrienden] haar hart open
te [laten] snijden. Wanneer aan haar verzoek wordt voldaan komen er padden en
slangen tevoorschijn. De moeder [stiefmoeder] wordt ter verantwoording geroepen
en krijgt te horen dat ze moet sterven, waarbij haar de keus wordt gelaten tussen
verdrinking, ophanging en de dood door het zwaard1.. Ze kiest voor het zwaard [voor
verdrinking].

Toelichting
Onder de 21 opnamen van dit lied is er een (optekening B) die zich wat betreft tekst
en melodie van alle anderen onderscheidt. Nadere gegevens over deze variant hebben
wij tot nu toe niet aangetroffen. De meeste van de overige, aan elkaar verwante
varianten (groep A, optekening A) werden opgenomen in het westen van
Noord-Brabant en op de Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden; uit aanwijzingen van
onze zegslieden blijkt dat het lied daar in de eerste decennia van deze eeuw tot het
repertoire van landarbeiders behoorde. Uit een gesprek hierover geven wij twee
fragmenten ter illustratie:
Ik heb het geleerd in de Bathpolder, gemeente Rilland Bath. In de
Zuid-Bathpolder. We stonden op het veld te werken met misschien wel
dertig, veertig dames en heren. En dan zongen we dit lied. We zongen
bijna de hele dag. Werken en zingen is altijd mooi hè?
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Op de vraag of informante meer wist omtrent de herkomst antwoordde zij:
Ik denk van, ze zeiden altijd uit België. Maar in Brabant is het bekend.
Overal. Tenminste, overal, in de Brabantse omgeving. Woensdrecht,
Ossendrecht, Hoogerheide, Völkerpolder, Rilland. Er werkte bij ons een
mevrouw op het veld, die zei dat het van België kwam. Die had in de
Völckerpolder gewoond en die had het daar weer overgenomen en ik heb
het van haar overgenomen (Tannetje Polderman-Nagelkerke, Rilland Bath,
25 februari 1967).
In dit gebied, het zuidwesten van Nederland, moet ook de herkomst worden gezocht
van de drie in de noordelijke helft van het land opgenomen varianten. De informante
in Emmeloord (Noordoostpolder) was zelf afkomstig uit Ossendrecht. De informante
in Drachten die het lied van haar moeder leerde, was weliswaar, evenals haar ouders,
in de kop van Noord-Holland geboren, maar haar grootouders, van wie haar moeder
het naar alle waarschijnlijkheid had geleerd, kwamen uit Noord-Brabant resp. Zeeland.
Tenslotte komt het slot van de in Alkmaar geregistreerde variant
Ziedaar, ziedaar, gij valse tonge,
Gij hebt er zo menig mooi liedje gezongen.

overeen met de rond 1850 op de kantwerkstersscholen in Ieper (West-Vlaanderen,
België) gezongen versie (Blyau en Tasseel 1962, 20-22):
Ligt hier, ligt daar, gij valsche tonge!
Je hebt er al lange genoeg je valsch liedje gezongen!

Een dergelijk slot, dat elders niet meer werd aangetroffen, wijst erop dat de Alkmaarse
versie geruime tijd geleden vanuit het zuidwesten moet zijn overgebracht en daarna
is ‘versteend’.
Op gemeenschappelijke herkomst van de noordelijke, met name de Drachtster en
Alkmaarse, en een aantal zuidwestelijke varianten, duidt evenzeer de merkwaardige
ontwikkeling van de rijmwoorden in de laatste regels van de tweede en vierde strofe.
De thuisgekomen heer informeert bij zijn huisvrouw [juffrouw] Vena naar zijn
dochtertje klena [allena], en vraagt zijn dochter allena naar haar kindeke klena. Het
ontstaan van deze rijmwoorden is te verklaren uit verschillen in uitspraak tussen
gesproken en gezongen klinkers. Tijdens het zingen - waarbij immers lengte en accent
van de lettergrepen aanmerkelijk afwijken van die in de spreektaal - worden op lange
noten geplaatste tweeklanken vaak bijna rechtgetrokken, terwijl de neiging bestaat
een stomme e bijna als a te laten klinken. In Zeeland constateerden wij dit laatste in
het bijzonder ten aanzien van de stomme e als slot-
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klinker. Ook in de spreektaal neigt die slotklinker daar naar een aklank.
Deze verschijnselen zouden, in combinatie met rijmdwang, de stereotypen
‘huisvrouw fijne’ (gehandhaafd in Noord-Brabant) en ‘dochtertje kleine’, het (naar
wij veronderstellen) oorspronkelijke rijmpaar in de tweede strofe, kunnen hebben
veranderd in ‘huisvrouw vena’ en ‘dochtertje klena’. Het rijm in de vierde strofe zou
vervolgens zijn aangepast. In liedschriften wordt ‘vena’ met een hoofdletter
geschreven, dus als naam beschouwd. In de Alkmaarse variant is daaruit de
consequentie getrokken: naast ‘huisvrouw Vena’ verschijnt daar ‘meneer Vena’.
De dochter wordt soms aangeduid als ‘dochter Helena’; de naam kan in pogingen
tot tekstherstel zijn ontstaan uit ‘dochter allena’. Vermenging met varianten uit
westelijk Noord-Brabant, waar de ij en de ei als tweeklanken werden gehandhaafd,
leverde daarnaast de namen Adelijne, Hardelijne en Marijne op.
In het hier besproken liedtype vallen juist in de sterk tot de verbeelding sprekende
passages de in de loop van de tijd en van de overlevering gegroeide verschillen tussen
de varianten op. Bij wijze van illustratie volgt een vergelijking van de regels waarin
wordt verteld hoe de woedende vader de kamer van zijn dochter betreedt:
Maar toen er de heer de trappen opklom
En de deur van zelvers opensprong (10-4-1967)
Toen de meneer Vena naar boven gong
De deur vanzelve opensprong (13-6-1967)
De vader trad de kamer in
Zodat de deur in zessen ging (25-2-1967, lied A)
De vader treedt de kamer in
Zodat de deur in tweeën ging (7-6-1968)
De vader ijlde naar het kind
Meld mij die snoodaard opdat ik hem vind (23-10-1979)
De vader kwam thuis met een gram gemoed
Hij schupte zijn dochter tot in de vloer (Blyau en Tasseel 1962, 20-22)
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Dat heerke is toen naar boven gegaan
En sprak er zijn dochter zeer kwadelijk aan (30-1-1968, lied B)

Zelfs in de uitvoeringen van een zelfde informant treden verschillen op. Zeven jaar
na de eerste opname vroegen wij mevrouw Polderman, de zangeres van de hieronder
afgedrukte variant, het lied nog eens voor ons te zingen. Wij hadden haar inmiddels
zo vaak bezocht dat ze ons niet meer als vreemden beschouwde, en wij konden zonder
omhaal van woorden praten over onderwerpen die ze voorheen vermeed. Dat vond
zijn weerslag in het zingen. De in 1967 gezongen regel
Zij heeft geen vrijer noch een jonkmanne
(strofe 3), die aangeeft dat er iets ongewoons is aan de zwangerschap van de
dochter, werd nu vervangen door:
Zij weet van zog noch van jonkmanne (Rilland Bath, 12 maart 1974).

Lied
A. Een rijke heer ging eens van huis
In de melodie komt een sextsprong voor; de cadens valt op de dominant (d'). De
eerste regel is isoritmisch; de slotcadens heeft een syncopisch ritme.
Vorm: A (a b), B (c d).

Opname 25 februari 1967
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1
Een rijke heer ging eens van huis
In zeven jaar kwam hij niet thuis,
Die zeven jaar die duurde zo lange
Zodat zijn huisvrouw begon te verlangen.

2
Die zeven jaar die waren om
Die rijke heer die keerde wederom
Hij sprak: Goeiendag mijn huisvrouw alleine,
Hoe is het met ons jongste dochtertje kleina?

3
Onze jongste dochter die is ziek,
Van haar slaapkamer komt zij niet,
Zij heeft zowaar een zoontje ontvangen,
Zij heeft geen vrijer noch een jonkmanne.

4
De vader trad de kamer in
Zodat de deur in zessen ging,
Hij sprak: Goeiendag, mijn dochtertje leine,
Hoe is het met uw jongste zoontje kleina?

5
Ach vader 't is geen kinderbed,
't Is heel wat anders wat mij let.
Mijn kwaaie stiefmoeder zij heeft mij vergeven,
Zodat ik wis niet lang meer zal leven.

6
Maar vader volg de raad van mij,
Zoekt al mijn vrienden eens bij mij,
Dan zal ik mijn hartje open laten snijden,
Aan weerskanten van beide mijn zijden.

7
De vader volgt de raad van haar,
Roept al haar vrienden eens bij haar.
Toen heeft ze d'r hartje wel open laten snijden
Aan weerskanten van beide haar zijden.

8
De eerste snee die den dokter dee
Sneed hij een grote pad in twee
Daarbij nog zesendertig jonge slangen
Die waren aan het meisje d'r hartje bevangen.

Ate Doornbosch, Marie van Dijk, Henk Kuijer en Hermine Sterringa, Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering.
Deel 1. Liederen met magische, religieuze en stichtelijke thematiek

Ate Doornbosch, Marie van Dijk, Henk Kuijer en Hermine Sterringa, Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering.
Deel 1. Liederen met magische, religieuze en stichtelijke thematiek

64

Opname 23 september 1967
7
En die vader deed het meisjen haar raad
Hij zocht ook enige vriendinnen bij mekaar
En liet er dan dat meisjen haar hartjen opensnijden
Van de ene kant door dan buiten hare zijden.

8
En de eerste steek en die den dokter deed
Verliet er het mooi meisje een harde schreeuw,
Wat zat er in dat meisjen haar hartje bevangen?
Het waren zeven padden, ja met zeven jonge slangen.

9
Ach vrouwtjelief, wat kies jij nu?
Kies je liever den dood te sterven
Of er het blank zwaard aan de boom te derven.

10
Ach manlief als ik de dood kiezen moet
Kies ik liever het blank zwaard, dat snijdt er zo zoet
Want onder deze boom van groene linderen
Dat is er een schandaal, ook voor al mijn vrienden.

Strofen 1 t/m 8 werden gezongen door Tannetje Polderman-Nagelkerke (1890-1986)
te Rilland Bath. Mevrouw Polderman, die uit Zeeuwse ouders werd geboren in
Halsteren, bracht haar jeugd door op Zuid-Beveland. Wij namen ruim twintig van
haar liederen op, evenals enkele gesprekken mert haar over de sociale omstandigheden
rond 1900. Het laatste deel van het lied had mevrouw Polderman niet geleerd; het
ontbreekt bij meer zangers. Wij vulden de tekst aan met de tweede helft van een
optekening in Eindhoven.

B. Er was eens een heerke heel verre van huis
De drieklanken zijn in de melodie duidelijk aanwezig. Het metrum is isoritmisch,
met in de laatste regel een extra 3/8 maat waardoor deze regel wat langer is dan de
voorgaande. Het syncopische ritme van de slotcadens komt overeen met dat van
voorbeeld A.
Vorm: A [a-b], B [c-d].
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Opname 29 januari 1968

1
Er was eens een heerke heel verre van huis
Dat kwam in geen zes zeven jaren meer thuis,
En toen die zes zeven jaren om waren
Begon dat heerke naar zijn huiske te verlangen.

2
En die zes zeven jaren die waren al om
Toen keerd' ook dat heerke z'n eigen weerom
En hij sprak tot zijn huisvrouw Matere:
Waar is er mijn dochterke tere?

3
Uw dochterke tere die ligt ziek in bed
En ze zal er wel komen in het kinderbed
Dus laten wij met elkander maar zwijgen
Want haar klein kindeke dat zal ze wel krijgen.

4
Dat heerke dat is toen naar boven gegaan
En sprak er zijn dochter zeer kwadelijk aan,
Ja hij sprak tot zijn dochterke tere
Waar hedde gij toch gelaten jouw ere?

5
O vader, o vader, 't is geen kinderbed,
Maar 't is heel iets anders wat mij hier belet,
Want mijn stiefmoeder heeft mij wat gegeven
En dat zal kosten mijne jonge leven.
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6
Ze heeft me gegeven een appeltje zoet,
Aan ene kant geel en aan de andere kant rood
En dat appeltje smaakte mij zo zoete,
Maar daarvan zwelden mijn handen en voeten.

7
O vader, o vader, ik heb nog een beê:
Roept hier al mijn vrienden en vriendinnen bijeen,
En wil mij dan met een mes opensnijden
Hier aan het schoonste van mijn linkerzijde.

8
Ten eerste hij deed en ten tweede hij sneed
Hij sneed er twee levende padden vaneen
En daarbij nog vier vijf jonge slangen
Die naar dat meisje haar hartje verlangden.

9
Dat heerke dat is naar beneden gegaan
En sprak er zijn huisvrouw zeer kwadelijk aan:
Nou kund'et een of het ander nog kiezen:
U eigen verzuipen of uw hoofde verliezen.

10
En mijn eigen verzuipen, nee dat wil ik niet,
En mijn hoofde verliezen dat wil ik ook niet.
Ik werp me liever in die levensstromen
Dan kan ik altijd nog wederom komen.

11
U eigen verzuipen dat wilde gij niet
En wederom komen nee dat zult gij niet,
Want dan zult gij gaan branden op sokken
Hier al onder die gloeiende hokken.

De zanger, Johannes Franciscus Simons, geb. in 1918 te Tilburg, leerde dit lied van
zijn moeder die, toen hij zeven jaar oud was, overleed. Beide ouders werden in
Tilburg geboren. Noch de zanger, noch zijn zeven jaar oudere broer die het lied ook
kende - hij noemde het ‘de ballade der kwade tongen’ - kon ons bijzonderheden
mededelen.

Data en plaatsen van opname
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26 09 1959

Raamsdonkveer

10 04 1967

zelfde informante

00 00 1959

Rockanje

00 00 1959

Oostvoorne

00 00 1959

Oostvoorne

01 08 1961

Rockanje

25 11 1961

zelfde informante

13 12 1961

Emmeloord

25 02 1967

Rilland Bath

12 03 1974

zelfde informante.

10 04 1967

Made

13 06 1967

Alkmaar

26 08 1967

Burgh (Z.)

23 09 1967

Eindhoven
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08 01 1968

Drachten

30 01 1968

Ossendrecht

07 06 1968

zelfde informante

20 08 1973

Tilburg

12 10 1979

Numansdorp

23 10 1979

Amsterdam

B
29 01 1968

Tilburg

Kaart
Zie de volgende pagina.

Vermeldingen/Literatuur
Blyau en Tasseel 1962, 20-22.
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Eindnoten:
1. Vergelijk het keuzemotief in de Halewijnliederen (lied 3).
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2
Daar ging een jager uit jagen (de Griekse jager)
Samenvatting
Een jager wordt door een heks meegevoerd naar een hoge berg, waar hij drie van
haar slachtoffers ziet: twee gekookt en een aan het spit. Hij vreest dat ook hem een
dergelijk lot beschoren is, maar tot zijn geluk blijkt de echtgenoot van de heks net
als hij uit Griekenland afkomstig te zijn. De jager vertelt dat hij een Griekse
koningszoon is [dat hij nog maar elf jaar oud is en dat hij hoopt even groot te worden
als de bomen in het bos]. De heks wil hem aan haar dochter koppelen; ze geeft hem
een toverpaard om haar te gaan zoeken. De jager neemt zijn kans waar: hij gaat er
vandoor en roept vanuit de verte dat ze haar dochter mag houden. Woedend blijft de
heks achter.

Toelichting
Volgens onze zegslieden werd dit lied in het begin van deze eeuw bijna niet meer
gezongen. Het is misschien nog enigszins bekend geweest bij Friese koppelarbeiders
die in het noordelijk deel van Groningen seizoenarbeid verrichtten. De hieronder
afgedrukte tekst die in Winschoten werd opgenomen, is waarschijnlijk indirect
afkomstig uit het liedboekje De Oost-Indische Theeboom (Amsterdam 1767; tot 1818
diverse malen in Deventer en Amsterdam herdrukt) waaraan liedvoorbeeld B is
ontleend1. Een grotendeels gelijkluidende en vrij gave variant komt voor in het
handschrift van C. Bakker uit Broek in Waterland (ca. 1900).
In verband met de corrupte tekst van variant A laten wij ter vergelijking de versie
volgen uit ‘De Oost-Indische Theeboom’ van 1767. Waar de nummering van de
strofen in variant A afweek van die in dit liedboekje zijn de corresponderende strofen
tussen haakjes aangegeven.
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Lied
A. Er wou er een jager uit jagen gaan
Opname 26 januari 1963
(geen melodie)
1
Er wou er een jager uit jagen gaan
Van verren al in het woud.
Hij vond er niks te jagen
Dan een stuk verbonden hout.

2
Och jager, och, zeide de andere jager,
Daarginder daar wandelt een boos wijf.

3
Zou ik voor die boos wijf vrezen?
Ik vrees nog voor geen boos man!
Ze had dat woordje nog niet half gezegd,
Toen kwam dat boos wijf d'r al aan,

4
Pakt' hem al bij zijn arm
En 't paardje bij de toom
En klom met 'em op een berg
Die zeven en zeventig mailen waren hoog.

5
De bergen die waren zo hoog
En de dalen die waren zo diep.
Er lagen drie enige zoontjes
En de derde was al aan het spit.

6
Och, zegde, nou moet ik toch zelf zien voor mijn ogen
En sterven hier zo den dood,
Nou moet ik mij toch beklagen
Dat ik een Grijksman ben.

7
Zijt gij een van de Grijken?
Daar is mijn man vandaan.
Laat horen uw lieve ouders
Of ik die dan wel kan.
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8 (10)
De koning van de Grijken
Dat is zo'n lieve man

(9)
En de moeder al naam Marie
Dat is de moeder van mie.

9 (12)
Dan heb ik nog een klein dochtertje

(13)
Die draagt een halve paraplu
Al boven haar hoofd en boven haar borst

(14)
En alle mensen zijn voor haar verborcht.

10 (15)
Pocht gij zo van uw klein dochtertje?
Dan wo'k dat ik haar eens zag,
Dan wo'k haar wel vriendelijk kussen
En kussen haar de goede nacht.

11
Woudt gij haar wel vriendelijk kussen
En kussen haar een goede nacht?

12 (16)
Dan heb ik nog een klein paardje,
Die loopt nog snelder als de wind,
Die wil ik u wel lenen,
Ga 'r naar toe, dat gij haar vindt!

13 (17)
Hij klom er al opper het paardje
En reed er zo lustig op los
Maar toen hij 'n eindje van haar was
Riep hij: Adu doe swaarte swien,
Dien dochter is mie veul te boos!

14 (18)
As ik die in mien klauwen haar
Geliek ik die zonet haar
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Den zolstoe mie nait verwieten
Dat ik was zölf zo swaart.

15 (19)
En ze sluig mit de voeste al op 'n boom
Dat de boom van groen ondobberde
En van al zijn bladeren schoon.

Dit lied werd opgezegd door Gezina Harms-Kuipers (1892-1981) te Winschoten.
Mevrouw Harms werd geboren in Heiligerlee. Ze werkte na het verlaten van de lagere
school op een groentekwekerij en trouwde op 23-jarige leeftijd met een
binnenschipper. Ze was bekend als iemand die graag zong en voordroeg bij feestelijke
gelegenheden, hoewel ze
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daartoe als schipppersvrouw weinig mogelijkheden had. Toen ze in 1956 aan de wal
ging wonen werd ze actief in het verenigingsleven, in het bijzonder in de
bejaardensociëteit. Daar heeft ze het lied van de Griekse jager zo dikwijls en met
zoveel verve voorgedragen dat verschillende bejaardenverzorgsters het nu grotendeels
van buiten kennen. Mevrouw Harms leerde het lied van haar moeder die het wel eens
opzei wanneer ze bezig was met huishoudelijk werk. Waarschijnlijk was aan haar
moeder en aan haar grootmoeder Geessien Zuurman, die het nu en dan in de huiselijke
kring voordroeg, evenmin een melodie bekend.

B. Daar ging een Jager uyt Jagen
1
Daar ging een Jager uyt Jagen
Zo veer al in het Woud
Hy vond daar niet wild weeten
Als een gebonden Man oud.

2
Jager zeyde hy Jager
In 't Bos daar wandeld een Wijf
Komt zy jou in 't gemoed
't Zal kosten u Jonger-lijf.

3
Zou ik voor een Wijf vreezen
Ik vrees nog voor geen Man
Eer hij dat Woord ten halve had
Doe kwam 'er dat booze Wijf an.

4
Zy nam hem by den Armen
En 't Paardje al by den Toog
En klom 'er mee den Berg op
Die zeventien Mijlen was hoog.

5
De Bergen waaren hooge
En de Dalen die leyden zo dik
Daar lagen der twee gezoden
De derden ley aan een Spit.

6
Zal ik hier moeten sterven
Als ik voor mijn oogen beken
Zo mag ik er mijn wel beklagen
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7
Bend gy ook van de Grieken
Daar isser mijn Man van dan
Zo noemt mij eens jou Ouders
Laat horen of ikze wel kan.

8
Zoud ik mijn Ouders noemen?
Weet dan wie dat ze zijn;
De Koning van de Grieken
Dat is 'er de Vader van mijn.

9
Zijn Huys-vrouw Margareta
Dat is 'er de Moeder van mijn
De Naam moogt gy wel weeten
Wie dat 'er mijn Ouders zijn.

10
De Koning van de Grieken
Dat is zo een kleine Man
Zoud gy niet hooger wassen
Wat baat jou leven dan.

11
Zou ik 'er niet hooger wassen
Ik ben der maar elf Jaar oud
Ik hoop nog hooger te wassen
Als 'er Boomen staan in 't Woud.

12
Hoop je nog hooger te wassen
Als 'er Boomen staan in 't Woud
Zo heb ik nog een Dogter
Die is jonk en daar toe stout.

13
Zij draagt op haaren Hoofje
Een Kroon van Paarlen fijn
Al kwamen 'er zeven Koningen
Zij zouden voor haar niet zijn.

14
Zij draagt op haare Borsten
Een Lely met een Zwaard
De Booze uyt der Helle
Is voor mijn Dogter vervaard.
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15
Gy roemt zo van uw Dogter
Ik wou dat ik ze eens zag
Ik zou 'er heymelijk kussen
En bieden haar goeden-dag.

16
Ik heb nog een kleyn Paardje
't Loopt snelder dan de wind
Dat zal ik u heymelijk leenen;
Gaat zoekt dat gy haar vind.

17
De Jager zat op het Paardje
Hij reeder zo lustig voort
Adieu jou zwarte Hoere
Jou dogter mij niet bekoord.

18
Had ik jou in mijn klauwen
Gelijkje van d' Morgen waart
Je zou het mij niet zeggen
Dat ik was veel te zwart.

19
Zy nam daar eene Knoesten
En sloeg 'er al op den Boom
Dat d' Boom in 't Groene-woud daverde
En alle Bladeren schoon.

Data en plaatsen van opname
26 01 1963

Winschoten

08 03 1963

Surhuisterveen

14 12 1963

Buitenpost

01 09 1965

zelfde informante

22 11 1967

Veenwoudsterwal
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Vermeldingen/Literatuur
Blyau en Tasseel 1962, 142-143; Duyse 1903-1908, I, 44-47; Meier 1935-39, I,
45-49; Veurman 1961; Veurman 1963, Veurman 1966; Willems 1848, 123-125.

Eindnoten:
1. Geciteerd in Veurman 1966.
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3
Heer Halewijn zong een liedekijn
Heer Halewijn zong een liedekijn,
al die dat hoorde wou bi hem zijn.

Aldus luiden de beginregels van de Halewijn-versie die de Vlaming Jan Frans Willems
(1793-1864) omstreeks 1830 uit destijds circulerende liedblaadjes en uit eigen
optekeningen in de Belgische provincie Brabant reconstrueerde1.. Op deze versie,
die dankzij het middelbaar onderwijs in Nederland niet onbekend is gebleven, is de
volgende samenvatting gebaseerd.

Samenvatting
Een koningsdochter hoort het gezang van Halewijn en vraagt achtereenvolgens haar
vader, moeder, zuster en broer of ze naar hem toe mag gaan. De eerste drie raden
het haar af; haar broer kan het niet schelen zolang ze geen onoirbare dingen doet.
Zorgvuldig kleedt ze zich aan, kiest het beste paard uit de stal en rijdt weg, door het
bos, waar ze Halewijn vindt. Hoffelijk begroet hij haar en al pratend rijden ze verder
totdat ze aankomen bij een galgenveld waar al verschillende slachtoffers van Halewijn
hangen. Ook de koningsdochter zal niet aan de dood ontkomen, maar omdat ze zo
mooi is mag ze kiezen op welke wijze ze wil sterven. Haar voorkeur gaat uit naar
het zwaard en gezien de te verwachten bloedspatten adviseert ze Halewijn zijn
bovenkleed uit te trekken. Nog voordat hij het helemaal uit heeft ligt voor zijn voeten
zijn eigen hoofd, dat haar vraagt op een hoorn te blazen en zijn hals met zalf te
bestrijken. Het meisje weigert zowel het een als het ander; ze pakt het hoofd, wast
het in een bron en rijdt huiswaarts. Halverwege treft ze de moeder van Halewijn die,
als ze naar haar zoon vraagt, te horen krijgt dat hij dood is. Voor de poort van het
ouderlijk huis aangekomen, blaast het meisje krachtig op een hoorn; bij het feestmaal
dat vervolgens wordt aangericht, wordt het hoofd op de tafel gezet.
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Toelichting
Het verhaal in onze optekeningen is in hoofdlijnen hetzelfde als dat in de versie van
Willems. Niettemin zijn er enkele verschillen aan te wijzen.
De mannelijke hoofdpersoon, Heer Halewijn, heet in onze optekeningen Jan Alberts
(Groningen, Friesland), Heer Albert (Twente) of Rollewijn (Limburg).
In de tekst van Willems rijdt het meisje alleen door het bos, op zoek naar Halewijn.
In de meeste van onze optekeningen voegt de mannelijke hoofdpersoon zich bij haar
zodra ze buiten komt en wordt de nadruk gelegd op de lange duur van de rit die zij
gezamenlijk maken. In onze optekeningen is sprake van het keuzemotief: het meisje
mag kiezen tussen onthoofding, verdrinking of ophanging. In de versie van Willems
is van dat motief slechts een restant aanwezig.
Het hoofd, dat in Willems' tekst op de tafel komt te staan, wordt in onze
optekeningen zelfs niet door het meisje meegenomen.
In de 46 varianten waarover wij beschikken zijn wat betreft tekst en melodie vijf
groepen (A t/m E) te onderscheiden. Enkele varianten die zich minder goed lieten
indelen werden in een restgroep (F) ondergebracht.
In groep A, bestaande uit in Groningen opgenomen varianten, heet de mannelijke
hoofdpersoon Jan Alberts. Hij zingt niet maar vraagt het koningskind hem te
vergezellen, in zijde gekleed. De kroon die ze op haar hoofd zet ontbreekt in deze
varianten; in een enkel geval is er sprake van een gouden ketting. Zonder toestemming
aan haar familieleden te hebben gevraagd, vertrekt het meisje samen met Jan Alberts
(op diens paard). Het afgehouwen hoofd spreekt niet. Op de terugweg wordt de
koningsdochter ingehaald door de moeder van Jan Alberts die op de vraag waar haar
zoon is tot haar verdriet te horen krijgt dat Jan Alberts nooit meer met mooie meisjes
zal spelen. Aangekomen bij het ouderlijk huis wacht het meisje tevergeefs op het
openen van de poort en rijdt dan met haar paard door de slotgracht heen.
In groep B en groep C, geheel resp. voor het merendeel in Friesland opgenomen,
heet de mannelijke hoofdpersoon eveneens Jan Alberts. Nadat in groep B de
koningsdochter zich heeft opgemaakt om te gaan noemt ze zich de bruid van Jan
Alberts met wie ze vervolgens te paard een rit maakt die veertien uur duurt. Het
afgehouwen hoofd spreekt van een fluit, een hoorn en een pot zalf. Wanneer de
moeder van Jan
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Alberts verneemt dat haar zoon dood is blaast ze op een ‘moordenaarshoorn’, waarop
de ‘moordenaars’, de handlangers van Jan Alberts, de achtervolging inzetten van het
meisje dat, net als in de Groningse varianten, met haar paard door de gracht gaat.
Het mooie weer op de dag erna benut ze om haar kleren te drogen.
Groep C is niet homogeen: de teksten lijken op die van groep B, de melodieën niet,
met uitzondering van enkele tussenvormen. In de meeste varianten van deze groep
spreekt het afgehouwen hoofd over een (moordenaars)fluit of een (moordenaars)hoorn,
een potje met smeer en een veer om de hals te bestrijken. Evenals in sommige
A-varianten zegt de moeder van Jan Alberts dat ze het meisje zou hebben verdronken
als ze haar voornemen had gekend.
In de in Twente opgenomen varianten van groep D wordt de mannelijke hoofdpersoon
Heer Albert genoemd; de vrouwelijke is een ‘schoon juffer’ of, in een enkele
fragmentarische optekening, Anna. Heer Albert zingt niet; het lied begint met de
mededeling dat de juffer bij hem wil zijn. Evenals in groep B reizen de twee geruime
tijd samen zonder te eten of te drinken; de daaropvolgende scene waarin ze onder
een boom een gesprek voeren (strofen 9 t/m 14 in de afgedrukte variant) komt niet
voor in de Groningse en Friese, wel in de Limburgse varianten (groep E). Ook in
deze groep spreekt het afgehouwen hoofd niet (vgl. groep A).
De meeste varianten van groep E werden in het noorden van Limburg opgenomen.
De mannelijke hoofdpersoon heet Rollewijn2.; de aantrekkingskracht die hij op jonge
meisjes uitoefent, ontleent hij aan zijn zangkunst (hij zingt als een nachtegaal) en
aan zijn verblindende schoonheid. In de meeste varianten van deze groep wordt de
vrouwelijke hoofdpersoon aanvankelijk aangeduid als koningsdochter; in sommige
heet zij in het verdere verloop Odilia (in de afgedrukte fragmenten verbasterd tot
Herrilia), een naam die ook in Westfaalse varianten voorkomt. De afgedrukte variant
van groep E is aangevuld met fragmenten van optekeningen uit hetzelfde gebied.
Afgezien van de genoemde reconstructie van Willems is de oudste Nederlandstalige
versie van het Halewijn-lied afkomstig van twee ongedateerde negentiende-eeuwse
liedbladen met identieke tekst (afgedrukt in Van Duyse I p. 4-5), het ene gedrukt in
Antwerpen bij J. Thys (1783-1854), het andere in Gent bij Van Paemel (1817-1845).
Op beide bladen wordt het lied aangeduid met ‘Een liedeken van den
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heere van Haelewyn, op de wyze van den Credo’.
De oudste Jan Alberts-variant werd in 1882 in de tweede druk van In doaze fol
alde snypsnaren in Franeker uitgegeven door Waling Dykstra en T.G. van der Meulen.
De inhoud van deze versie komt overeen met de optekeningen die in groep B
(Friesland) werden ondergebracht.
De verspreiding van de verschillende varianten is reeds in de Inleiding (p. 27-30)
behandeld.

Lied
A. En Jan Alberts die wou er uit rijden gaan
De melodie staat in majeur; het lied eindigt op de terts. Het metrum is regelmatig in
6/8. Terwille van de symmetrie duurt de derde regel even lang als de eerste en tweede
samen; hiertoe werden de lettergrepen uitgesponnen.
Vorm: A [a-b], B [c].

Opname 26 januari 1963

1
En Jan Alberts die wou er uit rijden gaan,
En wat zag hij van verre? Een koningskind staan.

2
Hij vroeg of zij d'r uit rijden wou gaan,
(en) Dan zou zij zich kleden, in zijde gedaan.

3
En wat deed zij om haar nakend bloot lijf?
(en) Een hemdje van zijde, 't was alles goed stijf.

Ate Doornbosch, Marie van Dijk, Henk Kuijer en Hermine Sterringa, Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering.
Deel 1. Liederen met magische, religieuze en stichtelijke thematiek

80

4
En wat deed zij om haar rode salon?
(en) Een jurkje van zijde, blonk alles alom.

5
En wat deed zij op haar gele kruis haar?
(en) Een ketting van goud, hij woog negen pond zwaar.

6
Zij zette zich op Jan Alberts zijn paard
(en) Zij reed er wel veertig uren vandaar.

7
Toen zij die uren nu had gemarcheerd
Vroeg zij aan Jan Alberts wat hem d'r mankeert,
Dat hij haar op geen eten of drinken trakteert.

8
En daar ginders daar staat er een hoge boom,
En daar kunt gij van eten en drinken zo schoon.

9
En zij kwamen al bij die hoge boom
En daar hongen wel veertien mooi meisjes zo schoon.

10
Nu kun je d'r van kiezen wat jij d'r van wilt,
Het mes, of de boom, of koud waterstroom.

11
En als ik een van die drieën dan kiezen zal,
(en) Dan kies ik dat 't hoofd voor mijn voeten neerval.

12
Trek jij je bovenste klederen maar uit
Want dat jongere bloed en dat springt er zo wijd.

13
En zij had het nog niet eens gezeid
Of zij had hem zijn hoofd voor zijn voeten geleid.

14
Zij zette zich op Jan Alberts zijn paard
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En zij reed er wel mee door de wilderen straat.

15
Toen kwam Jan Alberts zijn moeder haar voorbij
En die vroeg: Hè je mijn zoontje Jan Alberts ook zien?

16
Uwe zoontje Jan Alberts die is er niet meer,
En die speelt er met veertien mooi meisjes nooit weer.

17
Och kind, had jij hem dat eerder gezeid,
(en) Dan had hij jou liefst in koud water geleid.

18
Och vader, och moeder, doe open de poort,
Want de moordenaars komen al nader aan boord.
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19
En zij hebben haar 't poortje niet opengedaan,
En toen is zij met het paard door de gracht heengegaan.

Antje Smid-Adams (1884-1970) te Scheemderzwaag, de zangeres van deze variant,
werd geboren in een landarbeidersgezin met acht kinderen in Meerland, een paar
kilometer ten noorden van Winschoten. Haar liederen leerde ze van haar huisgenoten
en, ongeveer vanaf haar achttiende jaar, onder het werken op het land en in het veen
in de omgeving van haar woonplaats. Haar man, eveneens landarbeider, werkte nadat
hij op zijn veertigste jaar invalide was geworden als petroleumventer. Nabestaanden
van mevrouw Smid-Adams vertelden ons dat zij altijd opgeruimd was en veel zong,
vroeger met haar kinderen, maar ook op latere leeftijd toen zij jarenlang wegens
reuma het bed moest houden.

B. Jan Alberts stond op en hij zong er een lied
De melodie begint in een tweedelige maatsoort; bij de herhaling van de tweede
tekstregel wordt de melodie melismatisch en vrij van maatindeling. Evenals in
voorbeeld A wordt de laatste regel over meerdere maten uitgespreid om symmetrie
te verkrijgen met de eerste vier maten.
Vorm: A [a-b], B [c].

Opname 11 maart 1963

1
Jan Alberts stond op en hij zong er een lied
En dit verhoorde een koningskind.
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2
Zij stak er haar hoofd door de venstergaten uit
En toen riep zij: Mag ik er met Jan Alberts uit rijden gaan
En mag ik er met Jan Alberts uit rijden gaan?

3
Jij moogt er met Jan Alberts uit rijden wel gaan
Maar als jij er je eretje maar d'r bewaart.

4
Wat trok zij over haar wit hemdjen heen?
En een gouden oorijzer van viere pond zwaar.

5
Wat trok zij over haar rooie rok heen?
En een zijden japon, daar hangen wel
vier gouden lovertjes aan,
En daar hangen wel vier gouden lovertjes aan.

6
Zij stak er haar hoofd door de venstergaten uit
En toen riep zij: Nu ben ik Jan Alberts zijn bruid!

7
Zij reden wel veertien uren lang
Eer dat zij er wat spijs en drank ontvingen.

8
Jan Alberts, Jan Alberts, wanneer krijgen wij
er wat spijs en drank?
En daarginder daar bij er die hoge boom
En daar is het van eten en drinken zo schoon!

9
Jan Alberts, Jan Alberts, zie daar eens voorwaar,
En daar hangen wel veertien mooi meisjes fijn.

10
Hangen daar wel veertien mooi meisjes fijn?
En daarbij sisto er de vijftiende zijn.

11
Wat kiest ge, hangen of drinken
of het hoofdsje rechts voor d'r de voet?
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Als ik een van die drie er gaan kiezen moet
En dan kies ik mijn hoofdsje rechts voor d'r mijn voet.

12
Jan Alberts, Jan Alberts, trek uit er je bovenste jas
Want mooi magetsjebloed en dat spreidt (er) zo ver.

13
Maar toen Jan Alberts zijn jasje ter halve uit had
En toen sloeg het mooi meisje zijn hoofd voor de voet.

Ate Doornbosch, Marie van Dijk, Henk Kuijer en Hermine Sterringa, Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering.
Deel 1. Liederen met magische, religieuze en stichtelijke thematiek

83

14
Maar toen er zijn tong nog driemaal sprak:
En daar inder mijn jas en daar zit er een fluit
En blaas op er, blaas op er dat horentsje.

15
En achter deze boom en daar staat er een pot
En smeer mij er die wonde daarmee dicht.

16
Neen, ik blaas er niet op een moordenaarshoren
Ik strijk er niet uit er een moordenaarspot!
En zij plakte haar gat op Jan Alberts' blauw ros.

17
Zij plakte haar gat op Jan Alberts' blauw ros
En toen reed zij alweer door die wildebos heen.

18
Maar toen zij het bosje ter halve uit was
En ontmoette z' Jan Alberts zijn moeder daar,
Toen ontmoette z'Jan Alberts zijn moeder daar.

19
Hesto er mijn zoontje Jan Alberts ook zien?
En ik heb er je zoontje Jan Alberts gezien,
Maar die leit met zijn hoofdsje rechts voor d'r zijn voet.

20
Leit die d'r met zijn hoofdsje rechts voor d'r de voet
En dan hesto dat boze maget gedaan,
En ze blies er terstond op haar moordenaarshoorn.

21
Ze blies er terstond op haar moordenaarshoorn
En Jan Alberts' moordenaars kwamen haar te onthoor.

22
Doe open de poort en doe open de poort
Want Jan Alberts' moordenaars komen mij te onthoor.

23
Maar de poort werd niet haastig opengedaan
En toen is het mooi meisje de gracht ingesprongen.
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24
De andere dag en toen was het mooi weer
En toen droogde 't mooi meisje haar kleren weer.

Sjoukje Heida-Zandstra (1901-1967) te Terwispel, de zangeres van deze variant, was
huisvrouw en boerin. Ze werd geboren in Hemrik en herinnerde zich verhalen,
sprookjes en verhalende liederen, in het ouderlijk huis door haar vader verteld en
gezongen, waarover ze in de loop der tijd op de rustig gelegen boerderij in Terwispel
veel had nagedacht.
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C. Jan Alberts stond op en hij zong er een lied
De melodie staat in majeur; het metrum is regelmatig, met uitzondering van twee
halve (2/4) maten die als opmaat fungeren.
Vorm: A [a-b-b'].

Opname 9 maart 1963

1
Jan Alberts stond op en hij zong er een lied
En dat verhoorde een koningskind.

2
Toen ging zij al voor haar lief moedertje staan:
Och moeder, mag ik er uit spelen gaan?

3
Och kind, dat is mij evenwel,
Alwaar dat gij gaat, en alwaar dat gij staat.

4
Gij gaat er maar spelen, waar gij om vraagt,
Als gij er uw eertje dan maar bewaart.

5
Toen trok zij om haar nakende lijf
Een hemdje van zijde, van echte zij.

6
Daarover trok zij een rooie rok,
Op iedere plooi een gouden knop.
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7
Daarover trok zij er een tabbert aan,
De koorden van goud, ja die bengelen d'r aan.

8
Toen zette zij al in d'r haar goud krul bos haar
Een kroontje van goud van wel zes pond zwaar.

9
Toen zette zij het hoofd in het venstergat uit
En riep toen: Ben ik Jan Alberts zijn bruid?

10
Jan Alberts die had haar gezien en zowaar
Hij zette haar al achter op zijn bruin paard.

11
Toen reden zij samen door die wildege bos
Alwaar zij een van die drieën toen kiezen moest.

12
Wilt gij er, zo sprak hij er toen onverhoeds,
De hoogste boom, de watervloed, of je hoofdje voor de voet?

13
Als ik een van die drieën kiezen moet,
Dan kies ik mijn hoofdje maar voor de voet.

14
Maar Jan Alberts, trek uit eerst je bovenste kleed,
Het mooi maagdelijk bloed dat speet anders zo wreed.

15
Toen Jan Alberts zijn kleed wel t' halve uit had,
Zijn hoofdje al voor zijne voeten lag.

Opname 30 augustus 1969
16
En ze heeft er dat hooffie dan nedergeleid,
En dat hooffie heeft nog een paar woordjes gezeid.
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17
Daarginder, daar staat er een potsje met smeer,
Smeer jou er mijn halsje nog eens met die veer.

18
Ik smeer uit die moordenaarspotsjes niet,
Ik fluit ook op die moordenaarsfluitsjes niet,

19
Want daarginder daar staat daar een hoge boom,
Daar hangen wel veertien mooi magertjes schoon.
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Opname 9 maart 1963
20
Ze zette zich ras op Jan Alberts zijn bruin paard,
En reed er al mee weg in een wilde vaart.

21
Maar toen zij in 't eind van het bos aankwam,
Kwam daar Jan Alberts zijn moeder al aan.

22
Goeiendag, sprak zij, mijn hartje zo lief,
Hebt gij er mijn zoontje Jan Alberts ook zien?

23
Uw zoontje Jan Alberts die is er niet meer,
Die speelt met die veertien mooi meisjes geen mooi weer.

24
Had gij mij dat wat eerder gezeid,
Dan had ik U al in het klare water geleid.

25
Zij joeg toen het paard in een wilde galop
Totdat zij al kwam aan haar vaders slot.

26
Och vader, och vader, doe open de poort,
De moordenares van Jan Alberts komt nader aan boord.

27
De poort die is niet haastig opengedaan,
En zij is met haar paard door het water gegaan.

Deze variant werd gezongen door Hendrik Iwema (1890-1982) te Beilervaart. Het
is ons niet gelukt na te gaan waar of van wie hij dit tot het repertoire van de
Zwaagwesteinder koppelarbeiders behorende Jan Albertslied heeft geleerd. Iwema
werd geboren in Lucaswolde bij ‘het Kret’, een knooppunt van kleine land- en
waterwegen nabij de Tolberter Petten. Het gezin woonde aanvankelijk in een op het
droge getrokken boot, later in een houten keet. Iwema's vader was, de mogelijkheden
van de omgeving benuttend, wilstervanger, visser, stroper en onbezoldigd
rijksveldwachter. Zijn moeder Harmke (1857-1939, op latere leeftijd bekend als
‘oude Janke’) leefde zeer teruggetrokken, maar schoot te hulp ‘bij nood en dood’,
aldus een van de weinige mensen die zich haar herinnert (gesprek 30-3-1984). Hendrik
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Iwema zelf werkte vanaf zijn twaalfde jaar als boerenknecht, pachtte toen hij getrouwd
was het café ‘De halve maan’ in Harkstede, verhuisde naar de stad Groningen, pachtte
het tolhek Euvelgunne-Rodehaan en werd commissionair in aardappelen. Pas toen
hij in Beilervaart ging wonen kwam hij min of meer tot rust.
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D. Daar was een schoon juffer fijn
De in mineur staande melodie begint met een sprong, even groot als de gehele ambitus,
waarop een golvende afdaling naar de finalis volgt. Deze afdaling wordt in gevarieerde
vorm en iets verkort herhaald. Het metrum is tweedelig; éénmaal komt door verlenging
van de opmaat een driedelige maat voor.
Vorm: A [a-b-c].

Opname 26 februari 1963

1
Daar was een schoon juffer fijn,
Die wilde zo graag bij Heer Albert zijn.

2
Toen is zij naar haar vader gegaan,
Of zij nog even uit wand'len mocht gaan.

3
Gij moogt wel even uit wandelen gaan
Als gij uw eer en fatsoen maar bewaart.

4
Toen is ze naar haar kamer gegaan
En trok ze haar zijden kleedje weer aan.

5
Wat zette ze op haar krullend haar?
Het kroontje van goud, dat drukt haar zo zwaar.

6
Toen nam ze den dapperen rooien vos
En jaagde zo lustig al door het bos.
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7
Zij hadden drie dagen, drie nachten gereisd,
Ja zonder eten of drinken of spijs.

8
Daarginder onder dien groenlandsen boom
Daar zullen wij ene schone maaltijd doen.

9
Hun hoofden gewassen, hun haren gekamd,
En zo moest het nu aan het eten gaan.

10
Zo menige bete die zij ook deed,
Zo menige traan er haar ontgleed.

11
Weent gij om uw vaders goed
Of weent gij om uw eer en fatsoen,
Of weent gij omdat gij sterven moet?

12
Ik ween niet om mijn vaders goed
En ook niet om mijn eer en fatsoen,
Noch minder omdat ik sterven moet.

13
Al waart gij ook het schoonste wijf,
Toch zult gij nog hangen aan 't dodenrijk.

14
Aan 't dodenrijk hangen dat wil ik nog niet,
Zo wil ik nog wachten wat mij geschiedt.

15
Wat kiest gij er, den galgenboom,
Of kiest gij er den waterstroom,
Of kiest gij het blanke staal voor goed?

16
Ik kies er geen van alle drie goed,
Maar als ik dan kiezen of delen moet,
Dan kies ik het blanke staal voor goed.
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17
Trek uit, Heer Albert, uw bovenste kleed,
Het maagdenbloed dat is zo heet,
Dat u dat besproeit dat doet mij zo leed.

18
Toen Heer Albert zijn eerste mouw half uittoog,
Het hoofd reeds voor zijn voeten vloog.

19
Toen is zij een eindje verdergegaan,
Waar Heer Alberts vader haar tegenkwam.
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20
Zeg mij eens juffer, daar of hier,
Hebt gij Heer Albert ook gezien?

21
Heer Albert is gekomen tot zijn recht
Waar hij zo lang al om heeft gevecht.

22
Heer Albert ligt onder ginds groene landouwen
En speelt er met negen schone jonkvrouwen
Waar ik de tiende van wezen zou.

De zangeres, Gezina Plechelma Voortman-Pots te Lonneker, werd geboren in Losser
waar zij op de ouderlijke boerderij vele liederen leerde van haar moeder en oudere
zusters. Haar moeder stamde uit een boerenfamilie in Geesteren, waar dit lied
eveneens bekend was.

E. Toen Rollewijn van de bergen kwam
Kenmerkend voor deze variant is de vloeiende melodielijn. De toonreeks is modaal,
en wel Dorisch. Het metrum is heterometrisch. De driedelige 9/8 maatsoort wordt
afgewisseld door de tweedelige 6/8 maat.
Vorm: A [a-b-c].

Opname 3 oktober 1983

1
Toen Rollewijn van de bergen kwam
Hij zong gelijk een nachtegaal.

2
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Door zijne schoonheid U verblind
Werd menige dochter tot hem gezind.
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3
Die nam hij mee naar zijn kasteel
En roofde hen daar van hun juweel.

4
Dan bracht hij ze tot aan den dood
En niemand hoorde van die wrede moord.

5
Een koningsdochter wierd het gewaar
Zij wilde zo graag met Rollewijn gaan.

6
Zij ging dan voor den Heer Vader staan:
Heer Vader, mag ik met Rollewijn gaan?

7
Zo gij met den Heer van Rollewijn wilt gaan
Doe eerst Uw beste kleren aan.

8
Wat trok zij zich toen aan haar lijf?
Een hemd, dat was van zij zeer stijf.

9
Daarover trok zij een rooie rok,
Op iedere plooi een gouden knop.

10
Wat zette zij toen op haar haar?
Een kroon die was van goud zo zwaar.

11
Toen stak zij 't hoofd door 't venster uit:
Kom Rollewijn, kom en haal Uw bruid!

12
Toen zetten zij zich op een ros
En reden zeer lustelijk door het bos.

13
Zij reden drie dagen en drie nachten
Zonder dat men eten of drinken zag.
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14
Toen sprak zij tot den Heer Rollewijn:
Wanneer zal het eens onze maaltijd zijn?

15
Daar ginder aan dat beekje klaar
Daar wast gij de handen en scheidt Uw haar.

16
Zo menige keer zij haar handen wies
Zo menige traan haar oog ontvlied.

17
Zeg weent gij om Uw hoge moed
Of weent gij om Uws vaders goed
Of weent gij omdat gij hier sterven moet?
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18
Ik ween niet om mijn hoge moed
En ook niet om mijn vaders goed
En ook niet omdat ik hier sterven moet,

19
Ik ween om die zeven maagden schoon
Die hangen al aan de galgenboom.

20
Daarvan zijt gij het schoonste wijf
En 't hoogst zult gij hangen al in mijn rijk.

21
't Schoonste wijf dat ben ik niet
En 't hoogste hangen dat wil ik niet!

22
Dan kies er maar een van deze drie:
De galgenboom, de waterpoel of het blanke zwaard.

23
Ze zijn mij alle drie niet goed,
Maar als ik er een van kiezen moet

24
Dan kies ik maar het blanke zwaard
Dat mij doet vallen neer ter aard.

25
Trek uit, trek uit Uw bovenkleed,
't Maagdelijk bloed springt wijd en breed.

26
Toen hij het bovenkleed half uit had
Het zwaard reeds uit de schede stak

27
Nam zij het in haar rechterhand
En kloofde hem het hoofd tot op den tand.
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Opname 31 januari 1968
28
Toen sprak er nog die valse tong:
Daarginder bij die galgenboom
Daar staat een potje met zalve schoon,

29
Besmeer daarmee Uw roze mond
En de negen maagden die worden gezond.

30
Wat gij beveelt dat doe ik niet
En wat gij wilt hebben dat wil ik niet.
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Opname 3 oktober 1983
31
Nu zette zij zich weer op 't ros
En reed nog veel lustelijker door het bos,

32
Toen zij een eind gereden had
En Rollewijns vader haar tegenkwam.

33
Goeiedag, goeiedag, Herrillia fijn,
Waar hebt gij gelaten den Rollewijn,
Waar hebt gij gelaten den zoon van mijn?

34
Daarginder in dat groene douw
Daar speelt hij met een andere schoon jonkvrouw.

Opname 18 december 1967
35
Nu steeg zij weder op een ros
En (zij) rijden zeer lustelijk door het bos.

Opname 3 oktober 1983
36
Toen zij een eindje verder kwam
Waar Rollewijns moeder haar tegenkwam.

37
Goeiedag, goeiedag, Herrillia fijn,
Waar hebt gij gelaten den Rollewijn,
Waar hebt gij gelaten den zoon van mijn?

38
Daarginder in dat bos zo groot
Daar ligt hij met het hoofd in zijn schoot,
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En als hij niet slaapt dan is hij dood.

Opname 31 januari 1968
39
Ze sprong weer statig op haar ros
En reed een eindje door het bos
Toen de zuster van Rollewijn haar tegenkwam.

40
Goedendag, goedendag, schoon edele fijn,
Waar hebt gij gelaten mijn broer Rollewijn?
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Opname 6 november 1967
4
-------riviertje klein
Daar hangen die zeven maagden rein
En ligt ook Uwen zoon Rollewijn.

Opname 31 januari 1968
42
Zij sprong weer statig op haar ros
En reed er een eindje door het bos
Toen de broeder van Rollewijn haar tegenkwam.

43
Goedendag, goedendag, schoon edele fijn,
Waar hebt gij gelaten mijn broer Rollewijn?

44
Daarginder in dat vrije veld
Daar heeft hij zijn geldje neergeteld.

Opname 3 oktober 1983
45
Toen hoorde zij een schelmenfluit
En er was niet ene kleine struik
Of daar kwam ene moordenaar uit.

46
Vooruit, vooruit, mijn vaders paard,
De moordenaars zitten ons achterna.

47
Nu heb ik het spelletje dan volbracht
Waar ik zo lang op heb nagedacht.

Het grootste deel van deze reconstructie bestaat uit strofen die werden gezongen
door Petronella Huberdina van Meijel-Hendrix te Venray (geb. 1911 in Maasbree).
Haar ouders waren beide afkomstig uit Grubbenvorst. In het landbouwersgezin
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Hendrix, dat in 1925 naar Gassel verhuisde en acht kinderen telde, werd veel
gezongen. Mevrouw Van Meijel herinnert zich dat haar vader 's avonds thuis het lied
van Rollewijn zong. Zelf leerde ze het toen ze ongeveer vijftien jaar was.
Tien strofen van de reconstructie zijn ontleend aan opnamen van leden en relaties
van de familie Willems. De families Hendrix en Willems zijn aan elkaar verwant.
Het gezin Willems woonde tijdens de eerste wereldoorlog in café ‘De Nachtegaal’
in Heide, nabij Venray, en volgens een van de gezinsleden is het lied van Rollewijn
afkomstig
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van een gevluchte Belgische soldaat, uit de omgeving van Gent, die tijdens de oorlog
in ‘De Nachtegaal’ een onderkomen had gevonden. Oudere gezinsleden ontkennen
deze herkomst. Overigens nam de familie Hendrix in Maasbree in die oorlogsjaren
eveneens een Belgische soldaat op.
Een wellicht belangrijke schakel in het overbrengen van liederen van de ene streek
naar de andere werd gevormd door de drijvers en herders uit Venray en omgeving,
die door de schapenhouderij en de handel in schapen onder meer tot in West- en
Frans-Vlaanderen kwamen.

Data en plaatsen van opname
A
26 01 1963

Scheemda

26 01 1963

Winschoten

24 04 1965

Beerta 23

19 06 1967

Oude Pekela

19 06 1967

Oude Pekela

05 01 1968

Veele

02 04 1968

Nw Scheemda

23 01 1969

Amersfoort

11 09 1969

Bellingwolde

B
25 03 1950

Houtigehage

18 08 1962

Drachten

11 03 1963

Terwispel

01 09 1965

Garijp

C
30 05 1962

Buitenpost

08 03 1963

Surhuisterveen

09 03 1963

Beilervaart

07 04 1964

Bellingwolde

16 07 1966

Leeuwarden
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30 05 1968

zelfde informant

26 06 1967

Groningen

22 11 1967

Veenwoudsterwal

08 01 1968

Drachten

23 09 1968

Zwaagwesteinde

30 08 1969

Hardegarijp

07 03 1970

Hardegarijp

D
07 06 1951

Lonneker

26 02 1963

zelfde informant

20 09 1967

Amsterdam

14 02 1968

Groningen

24 09 1968

Leeuwarden

25 11 1968

Overdinkel

14 08 1972

Glanerbrug

24 10 1973

Nw Balinge

E
06 11 1967

Stevensbeek

06 11 1967

Broekhuizen

18 12 1967

Venray

31 01 1968

Venray

21 11 1975

Asten

29 03 1982

Heide

05 06 1982

Venray

03 10 1983

zelfde informant

F
12 11 1966

Haarlem

23 01 1967

Krommenie

28 06 1968

Roswinkel

05 09 1968

Noordhom
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Vermeldingen/Literatuur
Blyau en Tasseel 1962, 130-139; Böhme 1925, 62-67; Bouwhuis 1981; Coussemaker
1930, 138-144; Doornbosch 1986; Duyse 1903-1908, I, 1-15; Meier 1935-39, II,
67-115; Dykstra en v.d. Meulen 1882, 118-121; Erk en Böhme 1963, 118-134; Geers
1920; Kalff 1883, 53-63; Lambrechts 1932, 156-159; Lootens en Feys 1879, 60-66;
Mont 1891; Nygard 1958; Peeters 1952, derde bundel 130-132; Vuyst en Boone
1967; Willems 1848, 116-122.

Eindnoten:
1. Gepubliceerd in Mone's Anzeiger für Kunde der teutschen Vorzeit 1838, kol. 448-450. De
betreffende versie is o.m. te vinden in Van Duyse I, p. 1-3. In de door Willems verzamelde en
na zijn overlijden door F.A. Snellaert uitgegeven Oude Vlaemsche Liederen (Gent 1848) is een
uitgebreide latere versie in quasi-middeleeuwse spelling afgedrukt.
2. In de Vlaamse dialecten wordt de h veelal niet uitgesproken; de a (lang) wordt gewoonlijk ao;
Halewijn wordt Aolewijn. Men kan zich voorstellen dat de r van Heer tevens als beginletter
van de daarop volgende naam wordt gehoord en dat de in het lied soms gerekte en soms korte
ao-klank als een korte, open o wordt opgevat (vergelijk de naam Herolewijn in Lambrechts
1932).

Ate Doornbosch, Marie van Dijk, Henk Kuijer en Hermine Sterringa, Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering.
Deel 1. Liederen met magische, religieuze en stichtelijke thematiek

97

4
Komt hier gij jonkman wie gij zijt
Samenvatting
De zwangerschap van Regina is voor haar minnaar aanleiding zijn trouwbelofte te
verbreken. Hij zegt liever door een serpent verscheurd te willen worden dan met haar
te trouwen. Als straf voor zijn trouweloosheid wordt zijn wens vervuld: Regina brengt
een monster ter wereld dat hem doodt. Regina sterft van schrik; het monster sterft
eveneens.

Toelichting
De beide zangers van dit lied zijn afkomstig uit het noordoosten van Friesland. Zij
vertelden het tijdens koppelarbeid in Groningen van plaatsgenoten te hebben geleerd.
Het lied is daarom waarschijnlijk in het noordoosten van Friesland goed bekend is
geweest. Het geringe aantal opnamen is mogelijk te wijten aan het feit dat de zangers
niet graag liederen met een dergelijke wrede inhoud voor ons zongen. Omdat we
slechts over onvolledige opnamen beschikken laten we als tweede voorbeeld een
versie volgen uit De Nieuwe Overtoomsche Marktschipper of Durkendammer Kramer
(Goes z.j., A.A.W. Bolland), een van de liedboekjes die in het begin van deze eeuw
in Friesland in omloop waren. O Holland schoon, de wijsaanduiding voor het lied
in dit boekje, was in de achttiende eeuw een bekend lied waarvan de melodie dermate
geliefd was dat er toen en later steeds nieuwe teksten op werden gemaakt1.. Op
dezelfde melodie is de vrijere, hier en daar gewijzigde versie van onze informante
(voorbeeld A) gebaseerd.

Lied
A. Komt hier gij jonkman wie gij zijt
Het tonale aspect van deze melodie wordt gevormd door de drie-
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klanksprongen in de voorzinnen. In de nazinnen vertoont de melodie een modale
(mixolydische) wending: ten opzichte van d′ wordt een grote terts gebruikt, samen
met een kleine septiem (c″ - d′) die door dalende secunden wordt benadrukt. De 6/8
maat wordt, al naar gelang het aantal lettergrepen, verkort tot kleinere maatsoorten.
De zangeres wil geen langere rust nemen dan een achtste noot.
Vorm: A [a-b], A [a-b], A′ [a-b′], A″ [a′-b].

Opnamen 14 december 1963 en 22 mei 1964

2. De jonk-man kwam schier al den dag Bij de-ze doch-ter pra-ten.
Sta mij ten ant - woord scho-ne maagd, Ik zal u nooit ver-la-ten.
6. Och och ik zit in druk en rouw, En ik ben geen moe -der maar
ook geen vrouw. He - laas de tijd van ba - ren
Die kwam hoe lan - ger hoe na - der.

Bontje Dalman-Douma
1

Dirk van der Kooi

Komt hier gij jonkman wie gij zijt
Ik moet u wat verhalen
Hoe dat een minnaar heeft gevrijd
Een dochter wel drie jaren.
Exempel hebben wij gehad

't Exempel hebben wij gehad

Al binnen de muren dees schone stad

Al binnen Meurs die schone stad

Al van een dochter bekwame,

Van een dochter wel bekwame,

Regina was haar name.

Regina was haar name.
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2
De jonkman kwam schier elke dag

Deez' jonkman kwam schier allen dag

Bij deze dochter praten.

Bij deze dochter praten.

Sta mij ten hand, volschone maagd,

Sta mij ten antwoord, schone maagd

Ik zal u nooit verlaten.

Ik zal u nooit verlaten.
‘k Verzoek u tot mijn echte vrouw

Gesproken: Er komt feitelijk nog

Neem deze diamant tot trouw

stukje tussen, zie; dan wou hij wel

Laat ons tesamen vergaren

dat een serpent hem verscheurde.

En laat ons uit liefde paren.

3
Toen hij zijn wil nu hadde gedaan
-----------Toen ging hij haar verlaten
------------

6
-----------Och och, ik zit in druk en rouw
En ik ben geen moeder maar ook geen vrouw!
Helaas, de tijd van baren
Die kwam hoe langer hoe nader.

7
------------Zij baard’ een schepsel, zeer bevreesd,
Heeft handen en voeten gelijk als een beest,
Maakt groot geschreeuw, ach vrinden,
Of 't alles wil verslinden.

8
't Had drie doodshoofden pertinent op 't lijf,
Och vrienden wil 't aanschouwen,
Het was een vreselijk serpent,
Tot schrik van al de vrouwen.
De vader kwam daarheen gegaan,
Zag zeer verbaasd op dit schepsel aan,
En het sprak al menigwerven
Bedrieger, gij zult sterven!

9
Toen kwam de serpent zeer wreed en vals,
Ging hem levendig verscheuren
En hij bracht hem vreselijk om den hals
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Mensen 't is om te betreuren.
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De moeder stierf al van de schrik
En het schepsel mee in een ogenblik.
Men bracht hen bei ter aarde
En een grote droefheid baarde.

Bontje Dalman-Douma (1894-1979) te Buitenpost, werd geboren in Kollumerzwaag.
Haar ouders namen haar van jongs af aan mee om seizoenarbeid te verrichten op de
Groninger klei.
Mevrouw Dalman was een van onze meest produktieve informanten. Wij namen
ruim veertig liederen van haar op waarvan de meeste, in tegenstelling tot het
bovenstaande, vrij gaaf zijn. Zij was niet in het bezit van liedboekjes en liedschriften;
ze schreef uit het hoofd ruim tweehonderd liederen voor ons archief op. Wij
registreerden bovendien enkele uitvoerige gesprekken met haar over haar jeugd, haar
familie, het leven in Kollummerzwaag, koppelarbeid, geloof en bijgeloof. Mevrouw
Dalman leerde haar liederen en een aantal verhalen van haar ouders en van
koppelarbeiders.
Dirk van der Kooi (1900-1969) te Leeuwarden, geboren in Zwaagwesteinde, was
landarbeider en los werkman. Hij zong elf liederen voor ons, de meeste
fragmentarisch. De gesprekken die wij met hem voerden over de koppelarbeid in
Groningen, waar hij zijn liederen van andere arbeiders leerde, legden wij eveneens
vast (bijlage 2).

B. Komt hier gij jonkman wie gij zijt
Een nieuw lied van een meineedige Jongman die een dochter bedroog en
van een Serpent verscheurd werd
Stem: O Holland schoon.
Komt hier gij jonkman wie gij zijt,
Ik moet u wat verklaren,
Hoe dat een minnaar heeft gevrijd,
Een dochter wel drie jaren,
't Exempel hebben wij gehad,
Al binnen Meurs die schoone stad,
Aan eene dochter zeer bekwaam,
Regina is haar waren naam.
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Een jonkman kwam schier alle dag,
Bij deze dochter praten,
Staat mij ten antwoord schoone maagd,
Ik zal u nooit verlaten,
Ik verzoek u tot mijne echte vrouw,
Neem deze diamant op trouw,
Laat ons beide vergaren,
En t'zaam uit liefde paren.
Als hij zijn wil nu had gedaan,
Door belofte en schoon praten,
Toen is hij van haar afgegaan,
En heeft haar weer verlaten,
Maar God die straft te zijner tijd,
Hij had de eerste steen geleid,
Die haar bragt in benaauwe,
Dat zal hem namaals rouwe.
Want ziet zij was bij hem bevrucht,
Toen trok hij uit door landen,
Hij nam van haar toen straks de vlucht,
Liet haar in druk en schanden,
Daarbij zwoer hij o droef ellend,
Eer ik haar trouw, dat een serpent,
Mijn levend kwam verscheuren,
Gelijk men zag gebeuren.
Hij laat haar zitten nu alleen,
Vol zuchten, klagen, kermen,
Zij roept tot God vol droef geween,
O heer wilt mij ontfermen,
De dochter ging van droefheid ach,
Deed aan de moeder haar beklag,
Die eerst zoo schoon kwam praten,
Die heeft mij nu verlaten.
Dochter bent gij van hem bevrucht,
Wilt het mij openbaren,
Moeder dat is daar ik om zucht,
Dat doet mijn hart bezwaren,
Och och, ik zit in druk en rouw,
Want ik en ben geen maagd of vrouw,
Helaas de tijd van baren,
Die komt hoe langs hoe nader,
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De negen maanden zijn vervuld,
De druk kwam haar na aan 't harte,
Want zij moest baren met geduld,
In groote pijn en smarte,
Zij baarde een schepsel heel bevreesd,
Handen en voeten als een beest,
't Maakt een groot geschreeuw, och vrinden,
Of het alles wou verslinden,
't Had drie doodshoofden pertinent,
Op 't lijf wilt toch aanschouwen,
Het was een vreesselijk serpent;
Tot schrik van alle vrouwen,
De vader kwam daar in gegaan,
Zag zeer verbaasd dit schepsel aan,
‘k Sprak tot hem menig werven,
Bedrieger gij zult sterven,
Toen kwam 't serpent zeer wreed en valsch,
Ging hem levendig verscheuren
En bragt hem levendig om hals,
Menschen het is te betreuren,
De moeder stierf van de schrik,
't Schepsel mee in een oogenblik,
Men bragt haar bei ter aarde,
't Geen groote droefheid baarde.
Gij jonge dochters wie gij zijt,
Neemt een exempel heden,
Gelooft zoo ligt niet al deez meid,
En ook gij jonkmans mede,
En brengt geen dochters in berouw,
Leeft liever in den echten trouw,
Dan geeft u God bekwamen,
Geluk en voorspoed zamen.
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Data en plaatsen van opname
14 12 1963

Buitenpost

22 05 1964

zelfde informante

30 05 1968

Leeuwarden

Vermeldingen/Literatuur
Geen

Eindnoten:
1. Melodie o.a. in: Oude en Nieuwe Hollantse Boeren lietjes en Contredansen (Amsterdam z.j.
[ca. 1710], Mortier/Roger), dl. V nr. 320; tekst o.a. in J.H. Scheltema, Nederlandsche Liederen
uit vroegeren tijd (Leiden 1885, E.J. Brill), p. 19.
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5
Een heer die sprak een meisje aan
Samenvatting
Een meisje wordt 's avonds op straat aangesproken door een heer [een man in zwarte
kleren]. Op de vraag waarom ze zo laat op straat is, antwoordt het meisje dat ze haar
drie broers verwacht. De heer gelooft haar niet; volgens hem wacht ze op haar
minnaar, maar het meisje zegt dat de duivel haar mag halen als dat waar zou zijn.
De heer, die de duivel blijkt te zijn, verandert haar in een paard dat hij laat beslaan.
Na de eerste spijker roept het meisje dat het genoeg is. [De heer neemt haar op zijn
paard en rijdt met haar door een donker bos. Bij een kruisbeeld ontdekt ze dat ze
wordt meegevoerd door de duivel.] De duivel rijdt met haar naar de hel waar ze
zwavel en pek te drinken krijgt.

Toelichting
Dit lied is in Duitsland onder meer bekend als de ballade van de Pfaffendirne of het
Teufelsross: een dienstmeid wordt door de duivel naar de hel gereden wegens haar
omgang met drie geestelijken. Aan deze geestelijken herinneren in de varianten A,
B en D de drie gebroeders en in variant D de drie heren die het meisje in de hel zullen
dienen.
Strofe 13 en 18 van variant D bieden een andere verklaring voor de straf van het
meisje: ze zou van haar vader, een goudsmid, geld en goed hebben gestolen. Ook bij
de vorming van variant E heeft dit motief waarschijnlijk een rol gespeeld: In strofen
14 t/m 19 roept het in de hel aangekomen meisje haar familieleden aan; ze is nog in
het bezit van de sleutels van haar vaders kast en kist.
De tweede interpretatie is waarschijnlijk ontleend aan Duitse varianten waarin een
goudsmid tot de ontdekking komt dat het door hem beslagen paard zijn moeder,
vrouw of dochter is. In enkele gevallen is ook in deze variantengroep de verandering
in een paard het gevolg van een relatie met geestelijken.
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De oudste tot nu toe bekende verhalen waarin de omgang met geestelijken de
verandering in een duivelspaard tot gevolg heeft, zijn aangetroffen in een Latijns en
een Frans handschrift, beide uit de dertiende eeuw. Het duivelspaardmotief zelf is
veel ouder1.. We troffen het lied alleen aan in Noord-Brabant; de vijf daar opgenomen
varianten vertonen onderling grote verschillen in tekst en melodie; ze worden hier
alle vijf afgedrukt. Melodie en refrein van variant A staan in verband met de liederen
Een scheepje zag ik varen en Wat zullen onze patriotjes eten.
In Etten-Leur vonden wij een lied dat was gebaseerd op de erotische symboliek
van de smid, de hoefstal, de spijker en het beslaan van het paard2.; melodie en refrein
ervan zijn vrijwel gelijk aan die van de varianten C en E.

Lied
A. Maar ach meisje wat doet gij zo laat op de straat
De melodie verloopt voornamelijk stapsgewijs. De gebruikte 4/4 maat wordt op twee
plaatsen tot de helft verkort. Het eerste gedeelte van de melodie is isoritmisch: de
samengestelde ritmische figuur wordt vier maal herhaald; in het tweede gedeelte
worden de componenten zowel afzonderlijk als in andere samenstellingen gebruikt.
Ten opzichte van elkaar zijn de delen asymmetrisch: de eerste regel duurt vier maten,
de tweede, die een verlenging heeft, zes maten.
Vorm: A [a-b], B [c-d].

Opname 23 juni 1962
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1
Maar ach meisje wat doet gij zo laat op de straat
Van de dilikonsians+
Dat de klok bij twalef uren slaat,
Kapitein, luitenant, neemt de meisjes aan de hand+
Al in het groene land.

+

(refr. 1)

+

(refr. 2)

2
Het is voorwaar zo laat nog niet
Van de dilikonsians+
Ik verwacht er mijn drie gebroeders hier,
Kapitein...+

+

(refr. 1)

+

(refr. 2)

3
Gij verwacht er drie gebroeders niet,
Gij verwacht uw minnaar, uw zoetelief.

4
Als ik mijn drie gebroeders niet verwacht
Dan gaf ik de duivel mijn eigen macht.

5
De duivel pakte haar bij de hand
Dat het bloed uit nagel en vingers splant.

6
Toen maakte hij van haar een paard
En hij reed ermee naar de smid voorwaar.

7
Toen maakte hij van haar een koe
En hij reed ermee naar de helse deur toe.

8
Lucifer doet eens open de deur
Want ik sta er met paard en mijn zoetelief veur.

9
Toen werd voor haar bereid enen drank
Van solfer en pek, en is dat niet krank.

De zanger, Adrianus van Berkum (1894-1976) te Oss, was van beroep mandenmaker;
hij werkte samen met zijn vader en twee knechten. Toen na de dood van zijn vader
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de mandenmakerij werd opgeheven was Van Berkum korte tijd als fabrieksarbeider
en vervolgens als gemeentebode werkzaam.

B. Een heer die sprak een meisje aan
Door het bijna geheel stapsgewijze verloop en de nadruk die op a′ (de secunde vanaf
de grondtoon g′) wordt gelegd heeft de melodie, ondanks de gebruikte grote terts,
een modaal karakter. In plaats van naar d′ daalt de melodie naar e′. Het metrum
wisselt van driedelig (9/8)
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naar tweedelig (6/8) en terug.
Vorm: A [a-b-c].

Opname 19 september 1963

1
Een heer die sprak een meisje aan
En vroeg aan haar om mee te gaan
En vroeg aan haar om mee te gaan.

2
Neen, ik verwacht mijn drie broedertjes hier,
Die zijn gaan halen wijn en bier.

3
Neen, jij verwacht er je broedertjes niet
Maar jij verwacht (er) je zoetelief.

4
Als ik er mijn zoetelief verwacht
Dan geef ik de duivel mijn lijf in macht.

5
De duivel die pakte het meisje toen vast
Dat bloed haar neus en mond uitspat.

6
Hij maakte van haar toen een zwart paard
En reed ermee naar de smid met vaart.

7
Kom smid, kom smid, besla er mijn paard
Het is me wel duizend kronen waard.

Ate Doornbosch, Marie van Dijk, Henk Kuijer en Hermine Sterringa, Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering.
Deel 1. Liederen met magische, religieuze en stichtelijke thematiek

8
Bij de eerste stel nagels die hij erin sloeg
Toen riep het mooi meisje: Ik heb al genoeg.

Ate Doornbosch, Marie van Dijk, Henk Kuijer en Hermine Sterringa, Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering.
Deel 1. Liederen met magische, religieuze en stichtelijke thematiek

108

9
Ik heb al genoeg en wil er niet meer,
Mijn arme ziel doet mij er zeer.

10
De duivel sprong toen weer op zijn paard
En ging er toen mee op hellevaart.

11
Doe open, doe open, die helledeur,
Ik sta er met een mooi meisje veur.

12
Toen bood-ie haar een glaasje aan
Opdat haar de schrik zou overgaan.

13
Maar hoe meer zij van dat glaasje dronk
Hoe dieper dat zij er de hel in zonk.

De zanger, Johannes Schilders (1905-1982) te Dongen, was kleermaker, evenals zijn
broer en zijn in 1865 in Dongen geboren vader. Ze werkten veel voor boeren in de
omgeving bij wie ze dikwijls op zondag een bezoek brachten om de maat te nemen:
de boeren hadden dan hun beste kleren aan. Ook het passen en afwerken gebeurde
meestal bij de klanten thuis. Tijdens de bezoeken leerden de kleermakers hun liederen.
Hoewel Schilders werk verloor aan de confectie-industrie, bleef voor zijn maatkleding
in ruime kring belangstelling; tot in Den Haag en Amsterdam had hij klanten.
Hij vertelde ons dat hij veel zong tijdens het werk op de kleermakerstafel.

C. Daar kwam een lief meisje aangegaan
Opname 10 september 1975
(Informante had slechts vage herinneringen aan de melodie)

1
Daar kwam een lief meisjen aangegaan,
Holderdenbolder van tsjoep tsjoep tsjoep
En d'r kwam een lief meisjen aangegaan en kom kom.

2
Zeg meisje wat doe je zo laat op straat?
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3
En ik verwacht er mijn broertje klein.

4
Nee, jij verwacht er je zoetelief.

5
Als ik er mijn zoetelief verwacht
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6
Dan geef ik de duivel mijn ziel en mijn kracht.

7
Hij pakt het mooi meisje al op z'n paard

8
En hij reed ermee door een donker bos.

9
Daar kwamen zij aan een kruisje gegaan.

10
'k Geloof dat ik op den duivel rij.

11
(En) toen werd er een drankje klaargemaakt

12
Van lucifers en brandewijn.

13
En hoe meer (dat) ze van dat drankje dronk

14
En hoe dieper dat zij er die hel in zonk.

Deze variant werd gezongen door Adriana Maria Goderie-Broos (1892-1983) te
's-Hertogenbosch, op een melodie die ze zich nog slechts vaag kon herinneren. De
opname vond plaats in aanwezigheid van haar dochter, Johanna C.L.W.
Kerssens-Goderie (geb. 1925). Beiden werden geboren in Roosendaal. Mevrouw
Goderie-Broos leerde het lied van haar moeder, Johanna Broos-Rommers (1858-1939),
geboren in Rucphen, die als negenjarig meisje in betrekking kwam bij een welgestelde
familie in Wouw. Aangenomen om vee te hoeden en kousen te breien werd ze
gaandeweg meer bij de huishouding en het gezinsleven betrokken; tenslotte sprak
ze Frans met de kinderen. Ze bleef in deze betrekking tot ze op 32-jarige leeftijd
trouwde. Haar dochter en kleindochter heeft ze veel verteld over haar belevenissen
in Wouw, waar ze haar liederen leerde van rondtrekkende zangers die ze later zou
beschrijven als ‘minnestrelen, een soort flierefluiters’: met z'n tweeën of drieën
zongen ze aan de deuren en traden op bij feesten; er was altijd een solozanger bij en
de begeleiding werd gespeeld op een (niet nader omschreven) snaarinstrument.
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Haar dochter merkte over het lied van het duivelspaard het volgende op:
Dat vond ik eng, daar was ik bang van. Ik stelde me voor dat er een man
met horens op zijn hoofd, een grote zwarte mantel aan en een paardepoot,
op een paard reed en dat hij mij dan meenam, want ik had wel eens een
slecht geweten natuurlijk, als kind. Dan dacht ik: dat is de duivel op een
paard en die neemt mij mee door die poort, en dan ben ik in de hel.
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Mijn grootmoeder zong het lied onder het aardappelschillen. Mijn moeder
zong het later, als ik vroeg of ze het nog kende. Toen was ik er niet meer
zo bang van, ik was toen al ouder. Er werd vaak gedreigd met hel en duivel.
Als ik voor de spiegel stond, werd er gezegd: Pas op, jij krijgt nog eens
een klap van de duivel.

D. Het was op enen avond laat
De beginregel van voorbeeld B is hier binnen het majeur-bestek gebracht; d″ vormt
nu de belangrijkste toon. De melodie is een variant op de eerste twee regels van
voorbeeld B en heeft een cadens op de terts. Het metrum is isometrisch.
Vorm: A [a-b].

Opname 20 november 1975

1
Het was op enen avond laat
Toen wou er een meisje uit wandelen gaan.

2
Wat zag zij er van verre staan?
Een man met zwarte kleren aan.

3
Hij sprak: Wat doede gij hier zo laat op straat
Totdat die klokke van elve slaat?

4
'k Verwacht mijn drie gebroederkes hier
Die zijn er halen wijn en bier.

5
Gij verwacht die drie gebroederkes niet
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Maar verwacht er voorwaar uw zoetelief.
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6
Als ik mijn zoetelief hier verwacht
Dan geef ik de duivel al zijn macht.

7
Als ik mijn zoetlief hier verwacht
Dan geef ik de duivel al zijn kracht.

8
Hij maakte toen van haar een paard
En reed er mee naar het smedegevaart.

9
Al smekend, al smekend: Beslaat er mijn paard
Het is er wel duizend gulden waard.

10
De eerste spijker die 't smeden sloeg
Riep het schoon meisje: Het is genoeg.

11
Hij sprong toen weer van acht'ren op zijn paard
En reed ermee naar die helse vaart.

12
Doet open, doet open, die helse deur
Daar staan er ja twee papinnekes veur.

13
D'r staan er geen twee papinnekes veur
En d'r staat er een goudsmidsdochter veur.

14
Zou het een goudsmidsdochter zijn
Dan zullen drie heren haar dienaars zijn.

15
Den eerste die gaf haar ene stoel
En den tweede wierp haar een kussen toe.

16
En den derde maakte haar wat drank
Van zollester en van pek.
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17
En hoe meer dat zij van die zollester dronk
Hoe dieper dat zij die hel in zonk.

18
Weet jij wel waarom je hier branden moet?
Ja, zei ze, het is voor al mijn vaders geld en goed
Dat ik hier eeuwig branden moet.

Mondelinge toelichting van informante:
Ja, mijn moeder verteldedat zij alles ontvreemdde van haar vader. Allemaal
van die geschenken en zo....die juwelen, die ontvreemdde zij allemaal, en
die bracht ze naar haar vrijer toe.
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En die ging het dan verkopen en dan moest hij als schone meneer voor
den dag komen. Hij moest schoon gekleed zijn als hij bij haar vader kwam,
en dan gingen ze daar 's nachts mee uit.
De zangeres, Clara Maria Ludovica Schelle-Habraken (1892-1983) te Udenhout,
begon op tachtigjarige leeftijd met het noteren van de liederen die ze zich herinnerde.
Ze zond ons meer dan tweehonderd liedteksten toe; in de loop van enkele jaren namen
we bijna zeventig van haar liederen op. Twee daarvan staan op de LP Van een heer
die in een wijnhuis zat; bovenstaand lied is te horen op de LP Toen Rollewijn over
die bergen kwam3..
Mevrouw Schelle, dochter van een boer en oudste van de tien kinderen in het
gezin, was boerin. Haar vader kwam uit Oirschot, haar moeder uit Diessen. Ze leerde
haar liederen van haar ouders, thuis en bij het werken op het land, en van vriendinnen
bij spinningen.

E. Toen zette hij 't mooi meisje weer op haar paard
Met uitzondering van de grote sextsprongen verloopt de melodie stapsgewijs; de
derde regel is een variant op de eerste regel.
Vorm: A [a-b-a′].

Opname 15 november 1963

1
Toen zette hij 't mooi meisje weer op haar paard
Holderdebolder van hopsasa
Toen zette hij 't mooi meisje weer op haar paard en ja ja.
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2
En hij reed ermee naar de hel voorwaar.

3
Zij klopten aan die helse deur.

4
Die helse deur werd dan opengedaan.

5
Hij kon er met 't paardje naar binnen gaan.

6
Zij maakten voor haar enen drank al klaar

7
Van solferstekken en lucifer.

8
Zij vroegen: Mooi meisje lust jij nog meer?

9
Neen, sprak het mooi meisje, ik heb genoeg.

10
Hierachter staat nog wel een ton of twee.

11
Hoe meer al dat dat meisje van dieën drank dronk

12
Hoe dieper al zij er de helle in zonk.

13
Toen kwam ze in een klein kamertje aan.

14
Daar zag ze van verre haar ouders huis.

15
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Zij riep: O vader, 'k wou jij het eens wist

16
Ik draag er de sleutel van je kast en kist.

17
Zij riep: O moeder, 'k wou jij het eens wist.

18
Zij riep er: O broeder 'k wou jij het eens wist

19
Dat mijn arme ziel hier verbranden moet.

De zangeres, Petronella Robbeson-van Peer (1905-1981) te Etten, werd geboren in
Zeppe. Haar liederen leerde ze van haar ouders; later zong ze ze met haar eigen gezin,
in de avondschemering rondom de kachel. Toen we enkele jaren na de opname
opnieuw belangstelling toonden voor het lied over de duivel en het meisje, reageerde
ze enigszins afwijzend en zei dat men dergelijke liederen maar niet ernstig moest
nemen.
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Data en plaatsen van opname
A
23 06 1962

Oss

B
19 09 1963

Dongen

C
10 09 1975

's-Hertogenbosch

D
20 11 1975

Udenhout

E
15 11 1963

Etten

Vermeldingen/Literatuur
Boone 1984; Erk en Böhme 1963, I, 650-655; Franken 1978, 562-563; Moser 1981,
550-555; Röhrich en Brednich 1965, I, 48-54.
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Eindnoten:
1. Vgl. Erk en Böhme, I, 1963, 653-655.
2. Opname 10 mei 1977: PJMI, Volksliedarchief nrs. 464-05 en 34253; NOS, Volksliedarchief
nr. 670108-10.
3. Uitgegeven door NOS en P.J. Meertens-Instituut.
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6
Er was een meisje van zestien jaren
Samenvatting
Een meisje [een koopmansdochter] heeft twee vrijers, een schipper en een
‘landmanszoon’ [koopmanszoon]. Ze vraagt haar ouders [haar vader, haar moeder]
wie van de twee ze moet kiezen en krijgt het advies de landmanszoon [koopmanszoon]
te nemen. Wanneer de schipper dit hoort, vervloekt hij haar: de duivel zal haar komen
halen tijdens het bruiloftsfeest [de schipper herinnert haar aan zijn gegeven trouw;
het meisje zegt van niets te weten]. Als het bruiloftsfeest in volle gang is, verschijnt
de duivel [Groothans]. Hij danst met de bruid en voert haar door het venster naar
buiten. Haar armen worden afgesneden, haar tong wordt uitgerukt [haar nek wordt
gebroken].

Toelichting
Het lied werd veel gezongen in het noordoostelijke deel van Friesland en in het
Groningse Westerkwartier, in welke gebieden wij het merendeel van de noordelijke
varianten (groep A) opnamen. In het noorden en oosten van de provincie Groningen
was het waarschijnlijk ook bekend; Friese koppelarbeiders zongen het op de Groninger
klei. Een afwijkende variant (B) werd genoteerd in Lottum (Lb.); deze vertoont
overeenkomst met een tekst in het handschrift van Elizabeth Giezen-Peeters
(1841-1920) uit Maasbree. In Schaesberg (Zuid-Limburg) namen wij een Duitstalige
variant (C) op, die bij Duitse en Zuidlimburgse mijnwerkers bekend was. De
Duitstalige variant (D) die we bij een in Duitsland geboren informante opnamen is
niet afgedrukt.
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Lied
A. Een meisje van achttien jaren, ja die had er twee bruidegoms
De melodie is beperkt van lengte. In de tweede regel komen enkele grote sprongen
voor; de slotcadens valt op de terts. De 6/8 maat wordt in de tweede regel afgewisseld
door een 4/8, een 3/8 en nogmaals een 4/8 maat.
Vorm: A [a-a], B [b-c].

Opname 14 augustus 1967

1
Een meisje van achttien jaren,
Ja die had er twee bruidegoms.

2
De eerste dat was t'r aine schipper
En de tweede was een landsmanszoon.

3
Nu moest zij haar ouders gaan vragen
Wie of zij daarvan kiezen zou.

4
Laot doe d'r dij schipper maor vaoren,
Trouw veul laiver ain landsmanszoon.

5
De schipper begon d'r te wenen
Toen zij afscheid van hem nam.

6
De duivel die zal U komen halen
Ja al op Uw bruiloftsstond.
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7
De bruiloft die wierd er gehouden
Ja al in haar ouders' huis.

8
Daar kwam nu de duivel aanrijden,
Hij zet zich bij de bruiloft neer.

9
Hij danste twei, dreimoal in het ronde,
Hij vloog met haar het venster uit.

10
Hij zet haar in hare ouders' tuin neder
(Al) met haar ogen vol vuur en vlam.

11
Haar armen werden afgesneden
En geen tong meer in haar mond.

12
Zo gaat het met alle die mooie meisjes
(Ja) die een jongeling brengt in schand.

De zangeres, Geertje Suk-de Weerd (1889-1974) te Oude Pekela, werd geboren in
Winschoten. Ze stond bekend als een opgeruimde vrouw die veel zong en wie het,
alleen of met een vriendin, weinig moeite kostte een gezelschap tot meezingen te
bewegen.
Een gesprek met een van haar dochters bracht aan het licht dat ze in haar leven
veel zorgen en verdriet heeft gekend. Desondanks zong ze ook thuis veel, alleen of
met haar kinderen.
Het is niet duidelijk van wie ze haar liederen leerde. Haar moeder werkte voor
haar huwelijk als dienstmeisje, haar vader was zeeman.
Haar repertoire bestond uit liederen die wij in oostelijk Groningen voornamelijk
bij land- en veenarbeidersfamilies optekenden.

B. Al van een koopmansdochter, twee vrijers had zij lief
De stapsgewijze melodie, evenals die van voorbeeld A beperkt van lengte, bestaat
uit slechts één regel die eenmaal wordt herhaald en eenmaal wordt gevarieerd. De
ambitus is klein. Een dergelijke eenvoud, zowel qua melodie als qua vorm, komt
niet vaak voor. Het metrum is isometrisch.
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Vorm: A [a-a-a′].
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Opname 26 februari 1975

1
Al van een koopmansdochter,
Twee vrijers had zij lief.
En de een, het was een scheepsman,
En den ander 't was ene koopmanszoon.
En ze liet er haren vader gaan vragen
Welke dat zij er trouwen zou.

2
Late gij den scheepman maar varen
En trouw den koopmanszoon!
En de scheepman was er niet ver vandaan
En hij hoorde die reden al aan.
En hij liet er zijn puntje wel drijven
Tot hij bij de jonge meid al kwam.

3
Geef af, geef af mijn trouwtje
Dat ik U laatstmaal gaf!
En ik weet niet van een trouwtje
En ook van een trouw niet af.
Het was nog geen drie dagen er na
Toen het meisjen haar bruiloft hield.
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4
Groothans kwam daar getreden
En zette zich al bovenaan.
Zij boden hem eten en drinken
Met die gasten al altegaar.
Mij lust geen eten of drinken
Maar te dansen al met die bruid.

5
En hij pakte ze met zijn lispele handen
Dat het bloed haar de nagels uit sprong.
En hij danste-n-er mee sa vensteren uit
Al in de veldse groene
Daar staat een beukenboom.

6
Daar heeft hij haar den hals gebroken
De tong uit haren hals.
Sa jonkmans, jongedochter,
Neem hier een exempel aan,
Beloof nooit tweemaal trouwe
Maar doe den eerste zijn recht.

De zanger, Peter Johannes Mulders (1895-1979) te Lottum, was tuinman. Hij leerde
het lied van zijn uit Arcen afkomstige vader.

C. Es waren einmal zwei Knaben, die hatten ein Mädchen so lieb
De melodie verloopt voornamelijk stapsgewijs; het accent ligt op de dominant (d').
De slotcadens valt op de terts. Het metrum is regelmatig in 4/4 maat.
orm: A [a-b], B [c-d], B [c-d].

Opname 1 april 1970
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1
Es waren einmal zwei Knaben,
Die hatten ein Mädchen so lieb.
Der eine war der Schimmbler-wimmbler-wimmbler-wimmbler
Perum,
Der andre war der Hauptmann sine Jung.

2
Da fragte das Mädchen an der Mutter
Welche sie sich nehmen soll.
Lasse du der arme Schimmbler-wimmbler-wimmbler-wimmbler
Perum,
Heirate dich der Hautmann sine Jung!

3
Als dies der Schimmbler-wimmbler hörte
Erdross ihm das so sehr.
Der Teufel soll die hukah-hukah-hukah-hukah holen
Noch vor ihren Hochzeitstag.

4
Da kam der Teufel geritten
Auf ein kohlschwarzes Pferd.
Er sprach noch dreimal: Schimmbler-wimmbler-wimmbler-wimmbler
Perum!
Damit sprang er zum Fenster hinaus.

De zanger, Hubert Joseph Wetzels (geb. 1908) te Schaesberg, was voor zijn
pensionering personeelschef bij de mijn Oranje Nassau II. De heer Wetzels werd,
evenals zijn vader van wie hij het lied leerde, in Schaesberg geboren. Zijn vader
leerde het van arbeiders in Duitse mijnen waar hij destijds, voor de eeuwwisseling,
werkte; later werd hij mijnopzichter bij de Oranje Nassau II.
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Data en plaatsen van opname
A
07 04 1961

Winsum (Gr.)

22 08 1961

Niebert

22 08 1961

Buitenpost

13 05 1963

Midlum

23 09 1963

Zwaagwesteinde

05 03 1964

Veenwoudsterwal

06 06 1964

Brunssum

14 08 1967

Oude Pekela

05 08 1968

Noordhorn

24 09 1968

Noordbergum

B
26 02 1975

Lottum

C
01 03 1970

Schaesberg

D
26 02 1975

Almen

Kaart
Zie de volgende pagina.

Vermeldingen/Literatuur
Erk en Böhme 1963, I, 625-632.
Opmerking: In Erk en Böhme (p. 632) wordt verondersteld dat het lied in de
zeventiende en wellicht al in de zestiende eeuw in de Nederlanden bekend was,
getuige de stemopgave in Gulde-iaers feest-dagen van J.B. Stalpert van der Wiele
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(Antwerpen 1635, p. 1181): ‘Een meysken had een bootsman lief’ (overigens ook
al in Stalperts Extractum catholicum, Leuven 1631, p. 284: ‘Een Meisjen hadd’ een
Bootsman lief'). De tekst van het betreffende lied hebben wij niet kunnen achterhalen;
strofenbouw en rijmschema van de contrafactuur echter vertonen geen enkele
overeenkomst met de ons bekende Nederlandse of Duitse varianten van ‘Er was een
meisje van zestien jaren’. De Dorische melodie waarop het lied destijds zou zijn
gezongen biedt evenmin houvast.
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7
Och dwaze mens wilt toch aanmerken
Samenvatting
Een heer die een losbandig leven leidt wordt door zijn dochter tot inkeer gemaand,
maar aangezien hij niet gelooft in een leven na de dood ziet hij niet in waarom hij
zijn levenswijze zou moeten veranderen. Wanneer hij met zijn vrienden over een
kerkhof wandelt, ontdekt hij een doodshoofd dat hij spottend toespreekt en uitnodigt
bij hem te komen eten, waarna hij het wegschopt. Wanneer hij 's avonds met zijn
gasten aan tafel wil gaan, verschijnt er een spookachtige gedaante met een doodshoofd
die zich als een van zijn voorvaderen kenbaar maakt. Het spook slaat hem met zijn
hoofd tegen de muur en neemt hem, tot verbijstering van de aanwezigen, mee om
eeuwig in de hel te branden.

Toelichting
Onderzoek van de in ons bezit zijnde liedschriften toonde aan dat dit lied in heel
Nederland bekend is geweest, niet in de laatste plaats omdat het circuleerde in
liedboekjes als Het springende haasje, De nieuwe Domburgse speelwagen en De
Nieuwe Overtoomsche Marktschipper of Durkerdammer Kraamer. In het
laatstgenoemde wordt het verhaal gesitueerd in Coesfeld (Duitsland); andere
plaatsnamen, uit mondelinge overlevering opgetekend, zijn Coursel, Godsvelde (=
Godewaersvelde in Frans-Vlaanderen) en Groningen. Het lied behoorde tot het
repertoire van de Friese seizoenarbeiders in Groningen; Noordlimburgse schaapherders
en schapendrijvers, aan wie het eveneens bekend was, hebben het wellicht
overgebracht naar Oost-, West- en Frans-Vlaanderen (vgl. de namen Coesfeld en
Godsvelde).
Onze zegslieden toonden weinig animo om het lied te zingen; wij vermoeden dat
zowel het macabere onderwerp als de gecompliceerde tekst de oorzaak daarvan zijn.
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Lied
Christenmens wilt toch opmerken
De structuur van de melodie wordt gevormd door majeur-drieklanken; de grondtoon
(g′) is zeer zwak vertegenwoordigd. De regelmatige 3/4 maat wordt in de laatste
regel onderbroken door twee 4/4 maten.
Vorm: A [a-b], B [c-d], A′ [a-b′], C [e-f].

Opname 20 december 1971

1
Christenmens wilt toch opmerken
En luistert naar dit droevig lied
Aanhoort hier Jezus' wonderwerken,
Wat nu onlangs weer is geschied.
Hoort hoe dat God in deze dagen
Een here groot
Om zijne goddeloosheid kwam te plagen,
Straft met de dood.
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2
Deze heer zag men degoleren*
Dag en nacht in overdaad,
Altijd met dames domineren,
Maar zijne dochter, met goede raad
Sprak: Vaderlief, ik moet u beklagen,
Gij zijt verblind,
Maar denk eens aan uw oude dagen,
Die gaan reeds in.

*

verliederlijken

3
Wil liever op uw doodskist denken
Dan zulke wegen in te slaan.
Hoe zullen al uw zonden stinken
Als gij voor Gods oordeel zult staan,
En aan God rekenschap moet geven
Van uwen tijd,
Die gij in heel uw zondig leven
Hier zo verslijt.

4
Zwijg toch met al die flauwe reden,
Ik ben hierin zeer wel gerust,
En ik wil en ik zal met mijn oude leden
Leven naar mijn wil en lust.
Ik zal geen gelove geven
Aan leugens groot
Die zeggen dat er nog een leven
Is na de dood.

5
Gelooft gij aan geen predikanten,
Zo wilt doorlezen de schriftuur.
Daar zult gij vinden in alle kanten
Dat Christus spreekt, met woorden puur,
Dat hij de zondaars zal belonen
Met 't helse vuur,
De weldoeners in den hemel kronen
Met lauwerier.

6
Ik weet van hemel noch van hellen,
Ik weet van duivel noch van God
Waarmee wilt gij mijn zinnen kwellen?
Die zulks geloven zijn als zot.
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Daarom laat mij vrolijk drinken,
Gaat weg van mij!
Als ik dood ben zal ik stinken,
Het mocht reeds zijn.

7
Dan ging hij wandelen tesamen
Al met zijn kameraads, geloof,
Totdat zij over een kerkhof kwamen,
Waar hij vond liggen een doodshoofd.
Hij sprak: Leeft gij nog, zoals ze zeggen,
Nu na de dood,
Wat maakt gij hier op 't kerkhof leggen,
Gij zijt genood!

8
Spoed u ras, wil niet vergeten
Wijl er nog leven in u is.
Kom straks aan mijne tafel eten,
Ge zijt genood aan mijne dis.
Hij schopte het doodshoofd tegen zijn tanden
Met schimp en spot,
Maar hij werd door d' almogende handen
Gestraft van God.

9
Want 's avonds als hij was half dronken
Met zijn confraters aan de wijn,
Toen werd er aan de bel geklonken;
Hij riep: Wie duivel, wie mag dat zijn?
De knecht dee open de deur mitsdezen,
Toen sprak de dood:
Gaat, zeg dat ik moet binnen wezen,
Ik ben hier genood.

10
De knecht riep met gevouwen handen:
Mijnheer, mijnheer, het is niet wel!
Een wonder spook, zijn ogen branden
Als gloeiende kolen uit de hel.
Het zegt dat het moet binnen wezen,
't Is in de zaal.
Neen, sprak den heer en het volk met schromen,
Wij zijn d'r al.
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11
Toen sprak den heer met flauwe reden:
Zeg dat de genoden hier al zijn.
Het spook dat kwam al binnengetreden
En dronk terstond een romer wijn.
Het ging den heer al langer hoe nader,
Het doodshoofd zei:
Ik ben uw voorgaande vader,
Gij moet met mij.

12
Met mij zo zult gij eeuwig branden
In 't hels gespuis en groot getier.
Toen nam het spook hem bij zijn handen
En sloeg hem met 't hoofd al tegen de muur.
Dan heeft het spook hem weggedragen,
Dat klein en groot
Van schrik zij allen in onmacht lagen
In overdood.

13
Welaan, o mens, denk op uw leven,
Neem een exempel uit dit lied
Wat ons van Groesveld* wordt geschreven,
Alwaar dit wonder is geschied.
Geloof vrij aan de christenenkerken
Wie dat ge ook zijt,
Dan krijgt ge na veel goede werken
Uw zaligheid.

*

Coesfeld

Het lied werd gezongen door Adriana Cornelia Luijkx (1905-1980) en haar zuster
Emerentiana Josefina van de Riet-Luijkx (geb. 1903) te Etten-Leur. Beiden zijn
geboren in Ginneken. Ze leerden hun liederen van hun in 1868 geboren vader. Op
de ouderlijke boerderij werd gezongen bij de landarbeid, aan de kafmolen, en bij het
schoonmaken van groenten. Mevrouw Van de Riet droeg de meeste van haar liederen
over aan haar kinderen (bijlage 13).
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Data en plaatsen van opname
18 08 1962

Hardegarijp

14 12 1963

Buitenpost

09 10 1965

Helden

22 04 1967

Zijldijk

20 12 1971

Etten-Leur

03 10 1983

Venray

Vermeldingen/Literatuur
Blyau en Tasseel 1962, 499-501; Frère 1925; Lootens en Feys 1879, 105-107;
Viaene-Devynck 1974, 202-208.
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8
Een juffrouw met haar meid (het ellendig doodshoofd)
Samenvatting
Een juffrouw gaat, vergezeld van haar dienstmeisje, op het kerkhof zoeken naar de
schedels van haar ouders. Ze vindt een doodshoofd dat van haar moeder lijkt te zijn
geweest. Eenmaal thuis begint het doodshoofd te spreken: het zegt dat het heeft
toebehoord aan een man die veel pijn heeft geleden en vraagt, om voor nog meer
lijden gespaard te blijven, naar het kerkhof te worden teruggebracht. De juffrouw
belooft het te doen maar wil dat het hoofd eerst vertelt waar haar ouders zijn. Het
hoofd raadt haar aan in de kamer te gaan kijken. Daar ziet ze haar vader, aan handen
en voeten geketend en omgeven door duivels, in een brandende stoel zitten; een slang
kronkelt zich om zijn lichaam, padden bewegen zich onder zijn voeten.
Wanneer ze om bijstand uit de hemel vraagt, verdwijnt het visioen. De geest van
haar moeder stelt haar gerust. Ze brengt het doodshoofd terug naar het kerkhof, roept
haar vrienden bijeen om haar geld en goed te verdelen en trekt zich vervolgens terug
in de wildernis in de hoop dat een ascetisch leven haar na haar dood zal vrijwaren
voor pijnlijke straffen.

Toelichting
We hebben slechts eenmaal een gedeelte van dit lied kunnen opnemen (voorbeeld
A). In het handschrift van Elizabeth Giezen-Peeters (1841-1920) vonden wij een
volledige tekst; deze wordt in het tweede voorbeeld diplomatisch weergegeven.

Lied
A. Een juffrouw met haar meid
De melodie staat in majeur maar is niet volgens het gewone drie-
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klankpatroon opgebouwd. Het lied is meer een zich over de toonschaal bewegend
recitatief met enkele tonale cadensen. Een vast metrum ontbreekt, evenals een
duidelijke vormstructuur.

Opname 2 mei 1975
(informante vond de juiste melodie pas in de tweede strofe)

1
Een juffrouw met haar meid
Kwam eens op enen tijd
Al langs het kerkhof gegaan
Waar zij bleef een weinig staan.
Laat ons daarachter eens gaan kijken
Mijn ouders liggen daar
Al meer dan twintig jaar.

2
Deez' juffrouw kloek en struis
Ging naar het beenderhuis
Waar zij de doodskoppen zocht uit elkaar,
Totdat zij er een vond met nog wat grijze haar.
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Zij sprak: Waarlijk ik geloof
Hier heb ik waarlijk mijn moeders hoofd,
En dat zal mij eerst moeten zeggen
Hoe dat het hiernamaals gaat
Eer ik het rusten laat.

3
Zij nam het doodshoofd mee,
Hoort wat ze er mee dee.
Zij heeft het thuis op haar tafel neergezet
Waarbij ze haalde haar moeders portret.
Zette het er tegenaan
En riep: Mijn God, hoe kan het toch bestaan
Dat een mens zo kan veranderen!
Is dat mijn moeders hoofd?
Ik word van mijn verstand beroofd.

4
Toen sprak het doodshoofd: Ziet
Ik ben uw moeder niet.
Ik ben het doodshoofd van een arme man
Die pijn en smarte heeft doorstaan.
Maar mijn pijnen zijn niet zo groot
Als die gij mij aandoet na mijnen dood.
Daarom wilt mij te plaatse dragen
Omdat ik rusten mag
Tot aan den jongsten dag.

5
Deez' juffrouw stond verstopt
En sprak: O dodenkop
Kunt gij nog spreken, en zijt niet dan been,
Zeg mij dan eens, waar zijn mijn ouders heen.
Als gij mij dat bediedt
Breng ik u terug en anders niet
Want ik zou toch zo gaarne weten
Waar dat zij zich begaf,
Zij daalden in het graf.

6
Wilt gij uw ouders zien
Treed dan uw kamer in,
Daar zult gij uw ouders vinden in hunne staat
En zien hoe God het goed loont
Maar ook bestraft het kwaad.
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7
Deez' juffrouw, blij van zin,
Trad hare kamer in.
Waar zij haar vader zag in een vlammende stoel,
Zijn hand omklemd met gloeiende ketting
Terwijl een hels serpent
Zich om zijn lichaam wendt.

Zangeres: Clara Maria Ludovica Schelle-Habraken (1892-1983) te Udenhout (zie
verder bij lied 5 D, Het was op enen avond laat).

B. Een juffrouw en een meid

Bladzijde uit het handschrift van Elizabeth Giezen-Peeters (1841-1920)
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Van het elendig Doodshooft
1 Vers
Een Jufvrouw en een meid
kwam eens op eenen tijd
om te pas sieren wilt mij welverstaan
kwamen langs over eenen kreikhof* gegaan
Dezen Jufvrouw zweeg daar stil
en hoort eens meid wat ik u zegen* wil
Laat ons hier achter eens gaan kijkken
al naar mijn ouders voorwaar
Die dood zijn twaalf Jaar

*

kerkhof

*

zeggen

2 Vers
Dezen meid die sprak niet mis
Jufvrouw dat onmoogelijk is
dat gij zult vinden u ouwders hoofden daar
wij kenden geen graaven uit malkaar
rijk arm groot en klein
fraai leelijk het is al gemeen
maar toch om u konsetieren*
laat er ons naar toe gaan
ziet hoe het u staat aan

*

van dienst zijn

3 Vers
Dezen Jufvrouw kloek en struis
ging naar het beenderhuis
Zij zocht die doodshoofden uit malkaar
op het laast vond zij er een met grijzen haar
acht* meid mij wel geloof
hier heb ik voorwaar het is mijn ouwderhoofd
en dat zal mij ook moeten zeggen
hoe het hiernamals gaat
Eer ik hem met rusten laat

*

let op

4 Vers
Zij nam het doods hooft mee
Ziet wat zij daar mee dee
Zij heeft het te huis op een tafel gezet
En heeft gehaalt haar moeders petret*
*

portret
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Zij zetten het degen* een aan
riep grooten god god hoe kan het zoo vergaan
Eerst zoon fraai medam te wezen
En nu zoo leelijk hooft maak mijn zinnen beroofd

*

tegen

5 Vers
toen sprak het doodshooft ziet
ik ben u moeder niet
ik ben een hooft van een elendig man
die veel pijn en toormente* heeft door staan
die pijn zijn zoo groods
Die gij mij nu aan doet na zijn dood
Daarom wilt mij ter plaatze dragen
als dat ik rusten mag
oordeelen den Jongste dag

*

kwelling

6 Vers
Dees Jufvrouw verstelde zeer
sprak dit het doodshoof weer
Kont gij nog spreeken dat verwondert mij
dan weet gij wel waar mijn ouders zijn
Zoo gij mij dat bediet
Zoo zal ik u wegbrengen anders niet
Want ik zuo Wonder gaar* weten
Waar Zij blijfen al die scheiden van s werelds Dal

*

zou wonder gaarne

7 Vers
ik hoor dat gij nieuwschierig zijt
gaat nu in de kamer met vlijt
Daar zult gij vinden u vrienden rijk en arm
maar zijt niet bevreest voor haar gekrem*
Want vele lijden groote pijn
maar twee van u die in den hemel zijn
En die bij god nu frienje
boven in het hemels hof
Horen zij den engels lof

*

gekerm
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8 Vers
Dees Jufvrouw verblijd van Zin
zij ging de kamer in
waar zij haar vader met zijn egtvriend
Hoe hij van duivels word gediend
Haar vader in het gevoel*
Die zat in eenen brandende stoel
Aan zijn voeten en handen en kettings en banden
Daartoe een swaard* serpent
Aan zijn ligchaam gewend

*

gewoel

*

zwart

9 Vers
Twee padden daar oplet
Worden onder zijn voeten gezet
Zijn oogen waaren als een helssen geest
Daarover wierd dezen Jongen maagd wert bevreest
Zij riep Jezus staat mij bij
Dat ik van deze pijn mag wezen frij
ter stont waren zij gelijk verdwenen
Dezen maagt vol geween
Vont haar zelven alleen

10 Vers
Al in dees kamer Daar
sloel* zij haar oogen klaar
Geheel bedruk al naar daar hemel toe
zij riep ik ben dat aarsche leven moe
Toen sprak haar moeders geest
Die zij mij kind en Weest maar niet bevreest
Als gij u geld en goed
Aan den regten man voldoet

*

sloeg

11 Vers
Van schrik mijn hart sluit
Zij ging de kamer uit
Kuste het doodhof* met veel eer en lof
En bragt het wederom naar de kerkhof

*

doodshoofd
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zij zeide rust gij nu daar
Mischien wil ik u in kort volgen naar
Doen is hij* wederom de** huis gekomen
En nood haar vrinden bij een
rijk arm groot en klein

*

zij
te

**

12 Vers
Zij maakte haar testament
Aan haar vrienden bekend
Haar geld en goed dat rigtelijk* moest zijn
omdat haar ziel zou lijden geene pijn
Toen nam zij haar afscheid
Trok naar een wildernis breed en weid
Waar zij omtrent ten zeven Jaren
Alleen heeft door gebragt

*

rechtvaardig

13 Vers
Haar spijs anders niets
als wille* wortels
Die god den heer laat groeijen uit de aarde
En haar gebeden aan god niet en spaard
Zij drink uit een fontein
De wilde dieren zijn met haar gemein
Zij slaapt op eenen steenrots der bladeren
Laat nu dragen penetens* af
Tot haren sterfdag

*

wilde

*

boete
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Data en plaatsen van opname
02 05 1975

Udenhout

21 11 1975

Asten

Vermeldingen/Literatuur
Geen
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II
Liederen met religieuze en stichtelijke thematiek
A
Thema's uit het Oude en Nieuwe Testament
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9
Wat hoor ik hier in 't midden van de nacht?
Samenvatting
Een meisje weigert 's nachts haar minnaar te ontvangen. Wanneer hij is weggegaan
kleedt ze zich aan en zoekt langs de straten totdat ze hem vindt.

Toelichting
De tekst berust, wellicht via een Latijns carmen van Petrus Damiani (elfde eeuw),
op teksten uit het Oude en Nieuwe Testament, nl. Hooglied 3, 1-4 en Mattheus 25,
6 (fragment uit de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden)1..
De zangers waren zich niet bewust van de mystieke aard van het lied. Wel werd
het algemeen ervaren als een stemmig lied, dat met zorg moest worden gezongen;
dit heeft er waarschijnlijk toe bijgedragen dat er zowel wat betreft de tekst als de
melodie nagenoeg geen afwijkende varianten zijn ontstaan.

Lied
A. Wat hoor ik daar in 't midden al van de nacht?
De vloeiende melodie staat in majeur en verloopt bijna geheel stapsgewijs. Het
metrum is heterometrisch: de tweedelige 6/8 maten worden afgewisseld door
driedelige 9/8 maten.
Vorm: A [a-a′], B [b-c], C [d-e].
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Opname 27 februari 1967

1
Wat hoor ik daar in 't midden al van de nacht?
Het is mijn minnaar, ik had hem niet meer verwacht.
Ach minnaar laat mij met rust,
Ik lig in mijn slaap gerust,
Met jou te paren heb ik geen lust.

2
Maar als mijn minnaar van mij is weggegaan
Ga ik hem zoeken en trekken manskleren aan.
'k Zal zoeken van straat tot straat,
'k Zal zoeken al waar hij gaat,
Hij is mijn troost en mijn toeverlaat.
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3
Ach lieve schildwacht, hebt gij hem ook niet gezien?
Hij is blank van wezen, kom luister eens naar mijn liên.
Twee oogies als ene kristal,
Twee lippies als een koraal,
Zeer blank van wezen en schoon van taal.

4
Ginds komt hij aan, hij is er mijn bruidegom,
'k Zal hem begroeten en heten hem wellekom.
Wees wellekom mijn zoetlief,
Mijn hart is tot uw gerief,
Ik doe u open, ik heb u lief.

5
Kom treed wat nader, kom zet u eens bij mij neer.
Laat ons gaan paren en leven in deugd en eer.
'k Zal plukken de bloemetjes schoon,
'k Zal ze vlechten tot enen kroon,
En het hemels hofje is tot uw loon.

De zangeres, Fennechien Kies-van der Veen te Wieringerwerf, werd geboren in 1906
te Valthe waar haar ouders, afkomstig uit Valtherveen, een boerderij hadden. Veel
liederen leerde mevrouw Kies van haar moeder. Nadat ze met haar man naar een
boerderij in de Wieringermeer verhuisde heeft ze haar grote repertoire, bestaande
uit verhalende liederen, kluchtliederen en kinderliedjes, in schriften opgetekend.
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B. Wat hoor ik hier, in 't midden al van den nacht? (het zoekende meisje)

Facsimile van een liedblad, gedrukt in Amsterdam bij F.W. Vislaake, Rozenstraat 148.

Het zoekende meisje.
Wat hoor ik hier,
In 't midden al van den nacht,
Het van mijn minnaar,
Ik bad hem niet verwacht,
Ach minnaar laat mij er met rust,
Ik leg en ik slaap gerust. } bis.
Met u te paren heb ik geen lust, }
Met u te paren heb ik geen lust.
Zoodra als mijn minnaar
Van mij was weg gaan,
Zoo zal ik hem gaan zoeken,
En trekken manakleederen aan,
Ik zal zoeken van straat tot straat
Ik wil zoeken waar of bij gaat, } bis.
Hij is mijn troost en mijn toeverlaast }
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Ach lieve schildwacht
Heht gij hem niet gezien.
Zeer blank van weezen,
Ach laister naar mijn lien.
Twee oogen als een koraal,
Twee lipjes als een kristal, } bis
Zeer schoon van wezen, zeer schoon van sea }
Zeer schoon van wezen, zeer schoon van sea
Haar komt hij aan,
Hij is nu mijn bruidgeom,
Ik wil hem groeten,
En wooschen hem wellekom.
Zijt welkom mijn zoot liet,
Mijn hart is tot uw gerief,
En doet daar mede wat u belieft } bis.
En doet daar mede wat u belieft }
Word gezongen en verkocht door H. JORNA.
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Data en plaatsen van opname
09 04 1950

Hoom (Terschelling)

31 01 1953

Bakkum

28 10 1954

Oost Souburg

16 11 1967

zelfde inf.

20 05 1955

Terschelling

24 11 1956

Volendam

15 12 1957

Emmen

10 08 1958

Nes (Ameland)

12 08 1958

Ballu

11 10 1958

Oldenzaal

00 00 1959

Drente (zuidoost)

00 08 1959

Bolsward

26 08 1959

Nw- en St. Joosland

26 08 1959

Koudekerke

12 03 1974

zelfde inf.

26 08 1959

West Souburg

00 09 1959

Emmen

16 09 1959

Emmererfscheidenveen

16 09 1959

Nw-Weerdinge

28 10 1959

Vlissingen

00 00 1959

Zwaagwesteinde

10 11 1959

Stiens

29 12 1959

Koudekerke

18 06 1960

Hoorn (Terschelling)

18 06 1960

zelfde informante

17 06 1961

Emmen

04 11 1961

Schagen

00 00 1962

Terschelling

08 09 1962

Groningen

00 11 1962

Westkapelle

07 01 1963

Balkbrug
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Berkhout

30 11 1963

Rilland Bath

07 03 1964

Nieuwendam

21 09 1965

Emmen

31 05 1966

Emmererfscheidenveen

12 09 1966

Den Hulst

29 10 1966

Emmercompascuum

27 02 1967

Wieringerwerf

28 03 1967

Hollum

29 03 1967

Nes (Ameland)

02 12 1967

Gees

05 01 1968

Stadskanaal

30 01 1968

Heinkenszand

07 03 1968

Vlieland

30 05 1968

Leeuwarden

13 09 1968

Emmen

10 10 1968

Amsterdam

28 10 1968

Dedemsvaart

29 10 1968

Beilen

13 10 1969

Assen

07 11 1970

Hijken

16 11 1970

2e Exloërmond

19 12 1970

Valthe

05 10 1973

Beesel

12 03 1974

Rilland Bath

Kaart
Zie de volgende pagina.

Vermeldingen/Literatuur
Daan 1950, 333-334; Kunst 1951, 84-93; Meertens 1938, 50; Veurman 1968, 249-250;
Veurman en Bax 1944, 63-64.
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Eindnoten:
1. Twee andere liederen die op dezelfde tekst uit het Hooglied zijn gebaseerd komen voor in het
geestelijk liedboek (tweede helft 17e eeuw) van het Tertiarissenklooster ‘Mariengraff’ te Grave
(zie: Verhaak 1963, II, 45-48 en 149-151).
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10
't Was op een Witten Donderdagavond
Toelichting
Het schijnt dat deze korte weergave in liedvorm van het lijdensverhaal in de tweede
helft van de vorige eeuw in het gehele Nederlandstalige deel van België bekend is
geweest. In 1954 zong een 45-jarige straatzanger uit Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
het voor de B.R.T. en in 1972 tekende Roger Hessel het op in Torhout
(West-Vlaanderen). Wellicht strekte het verspreidingsgebied zich uit tot in onze
zuidelijke provincies; wij hebben het daar echter maar één keer kunnen registreren.

Lied
't Was op een Witten Donderdagavond
De melodie verloopt bijna geheel stapsgewijs. Eén 4/4 maat (de beginmaat van de
derde regel) is verlengd omdat een opmaat naar het hoofdaccent van de volgende
maat is verschoven.
Vorm: A [a-b], B [c-d].

Opname 3 september 1971
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1
't Was op een Witten Donderdagavond
Toen Ons Heren aan tafele zat
Met zijne discipelen, ora,
Zijn avondmaaltjen at.

2
Wie eet er van mijn brodeken
En wie drinkt er al van mijne wijn?
Toen sprak er die zoete naam Jezus:
Wie of mijn verrader zal zijn.

3
Toen sprak er die valse Judas:
En o Here dat ben ik niet!
Toen sprak er die zoete naam Jezus:
Dat woordje geloof ik u niet!

4
Hij sloeg zijn wijngaard open
Om te plukken een rozenhoed;
Daar kwamen wel zeventien joden,
Die vielen God zellef tegemoet.

5
Den allerjongste, Judas,
Die stak uit zijne rechterhand:
Wij hoeven niet verder te zoeken,
Daar komt Onzen Heer Jezus al aan.

6
Zij namen hem, o Heer Jezus,
Gevangen, gebonden gelijk een dief,
Spuugden hem in zijn gebenedijd aanschijn,
Dat moest er Maria aanzien.

7
Ach zoon, zeide zij, en ach zone,
En wat heeft er mijn kind toch gedaan?
Kom, nagel mij aan een kruisje,
En laat toch mijn kindje gaan.
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8
Zij nagelden hem aan een kruisje,
Met een doornenkroon op zijn hoofd;
Van twee en zeventig takken,
Van bloede waren zij zo rood.

9
Al in de naam des Vaders,
En des Zoons en des Heiligen Geest,
O Heer in Uwe handen
Beveel ik mijnen geest.

De zangeres, Gertruda Gerdina Johanna Broeren-Peters rit (1899-1978) te Oeffelt,
werd geboren in Haps, waar haar ouders een café en een winkel hadden. Er woonden
in Haps meer families met de naam Peters, vandaar, ter onderscheiding, de toevoeging
rit (betekenis onbekend). Mevrouw Broeren leerde de meeste liederen van haar
moeder, een aantal van een tante en nog enkele op de boerderij waar ze enige tijd in
betrekking was. In 1970, twee jaar na de dood van haar man, zond ze ons voor het
eerst een paar liedteksten. In de daarop volgende jaren schreef ze er tientallen op;
het merendeel daarvan werd door ons opgenomen. 't Was op een Witten Donderdag
is het enige lied dat ze in haar jeugd heeft opgeschreven, nadat ze het haar moeder
enkele malen had horen zingen.

Data en plaatsen van opname
03 09 1971

Oeffelt

Kaart
Zie de volgende pagina.

Vermeldingen/Literatuur
Blyau en Tasseel 1962, 92-94; Duyse 1903-1908 III, 2131-2140; Hessel 1980, 27-28;
Lootens en Feys 1879, 36-38.
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11
Hier is het begin van bitter lijden
(de lange passie)
Samenvatting
In 124 strofen wordt het lijdensverhaal volgens de vier evangelisten weergegeven.

Toelichting
Het oudste document waarin deze Lange passie wordt vermeld zou, althans volgens
Wouters1., dateren uit het begin van de zeventiende eeuw; Van Duyse2. vermeldt een
ongedateerd liedblad, in de negentiende eeuw uitgegeven door Van Paemel in Gent,
waarop het lied staat afgedrukt. De laatste ons bekende uitgave verscheen in 1938
in Roermond3. onder de titel Het bitter lijden van onzen Heer Jezus Christus.
Wijzelf troffen het lied aan in het midden en zuiden van Limburg; in Helden
maakten we een opname bij een informante die het lied op twee verschillende
melodieën wist te zingen (voorbeeld A). De tekst van de door haar gezongen strofen
was vrijwel identiek aan de tekst van de Lange passie in een liedboekje4. uit de
verzameling van Elisabeth Giezen-Peeters (voorbeeld B).

Lied
A. Hier is het begin van bitter lijden
De boogvorm van de frasen, de dalende secunden als afsluiting, de beperkte omvang
en de parlando-uitvoering zowel van de eerste als van de tweede melodie doen denken
aan de formules van een gregoriaans recitatief.
Vorm melodie 1: A [a-b], A′ [a′-b′].
Vorm melodie 2: A [a-b], A′ [c-b′].
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Opname 14 maart 1974

1
Hier is het begin van bitter lijden
Van onzen Heer gebenedijde
Die ons van zonden heeft verlost,
Dit heeft zijn dierbaar bloed gekost.

7
Ik zal niet altoos bij u wezen,
Want nadat ik zal zijn verrezen
Zo trek ik naar den Vader mijn;
Armen zullen altijd bij u zijn.

De zangeres van deze zogenoemde Lange passie, Johanna Verlaak-Gommans, geb.
1892 te Helden, is een van de zeven kinderen van een
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Heldense boerenfamilie. Haar vader werd in Helden geboren, haar moeder in Baarlo.
Op de boerderij werd veel gezongen: onder het werk, in verloren ogenblikken, in de
schemering. Het grootste deel van haar repertoire heeft mevrouw Verlaak geleerd
van haar ouders, broers en zusters, een ander deel op de spinningen waarover ze ons
vertelde. Vierenveertig van haar liederen hebben wij opgenomen.
In het gezin van mevrouw Verlaak, die met een timmerman trouwde en acht
kinderen kreeg, werd de ouderlijke zangtraditie voortgezet. Ook de Lange passie die
ze thuis had geleerd werd er in de lijdensweek enkele malen gezongen. Een van de
schoonzoons van mevrouw Verlaak herinnerde zich het lied als het klapstuk van zo'n
avondje zingen; het duurde meer dan een half uur en het werd niet onderbroken.
Mevrouw Verlaak schreef de teksten van de liederen waarvoor wij belangstelling
toonden in hun geheel op; ze wilde bij het zingen geen vergissingen maken. Haar
124 strofen tellende Lange passie schreef ze op de vijf meter lange telstrook van een
kasregister; achttien strofen daarvan namen we op de band op. De eerste zes zong
ze op de melodie die in de kerk gangbaar was, de volgende strofen op de melodie
die ze zelf in de huiselijke kring toepaste. Mevrouw Verlaak is de enige van onze
zegslieden die bij dit lied twee melodieën kende.

B. Hier is 't begin van bitter lijden
1
Hier is 't begin van bitter lijden,
Van onzen Heer gebenedijden,
Die ons van zonden heeft verlost,
Dit heeft zijn dierbaar bloed gekost.

2
Door Adam waren wij verloren,
Maar Jezus heeft ons uitverkoren;
Hij is uit zijnen troon gedaald,
Voor ons heeft hij de schuld betaald.

3
Hij sprak tot zijn Discipels geprezen:
Gij weet het zal haast Paschen wezen,
Gekruist zal worden de Gods Zoon,
Voor des geheelen werelds loon.

4
In Simons melaatsch huis, wilt weten,
Was Jezus ingegaan om te eten;
Daar kwam een' vrouw met zalve zoet,
Die hem begoot van 't hoofd tot de voet.
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5
Waartoe dient deez' verloren kosten?
Sprak Judas daar met groot ontlorsen,
Deez' zalf waar beter duur geveild,
En d' arme lieden het geld gedeild.

6
Jezus antwoordde met aanschouwen,
Wat moeit gij u met deze vrouwe?
Zij heeft met mij zeer wel gedaan,
Waarom trekt gij deez' zaak u aan?

7
Ik zal niet altoos bij u wezen;
Want nadat ik zal zijn verrezen,
Zoo trek ik naar den Vader mijn;
Armen zullen altijd bij u zijn.

8
Dit heeft Judas geheel verdroten,
Hij ging snel tot de Sacerdoten;
Hij maakte koop voor een klein pand,
Jezus te leveren in hun hand.

9
Het accoord was terstond gesloten;
Judas nam aan wat zij hem boden,
Voor dertig penningen en niet meer,
Verkocht hij Jezus, zijnen Heer.

10
De Discipelen gingen Jezus vragen,
Waar dat zij zouden, naar zijn behagen,
Bereiden gaan het Paaschlam klaar,
Om te eten met hen allen daar.

11
Gaat gij tot iemand in de stede,
Zegt hem: het is mijns Meesters bede,
Met mijn Discipelen bekend,
Want mijn' tijd heeft haast een end.

12
Jezus als hij nu was gezeten,
Met zijn Discipelen om te eten,
Hij brak het brood met dankbaarheid,
Heeft 't zijn Discipelen rondgedeild.
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13
Neemt en eet hiervan al te zamen,
Want dit is mijn eigen Lichame,
Dat daar den schandelijken dood
Zal sterven voor des werelds nood.

14
Hij nam den kelk, zoo kostelijke:
Neemt en drinkt hiervan al gelijke.
Dit is het Nieuwe Testament,
Mijn Vleesch en Bloed voor een present.

15
Doet dit in gedachtenis mijn
Zonder eenige veinzerij;
Zoo wie dit nut onwaardiglijk,
Is 't zijn verdoem'nis eeuwiglijk.

16
Jezus begon van angst te beven,
Gij weet wel wat er staat geschreven:
Ik zal den Herder gaan verslaan,
Verstrooid zullen de schapen gaan.

17
Ontstichting zult gij nu nog lijden,
Met mij dees nacht, in korte tijden;
Maar Petrus sprak voor zijn persoon:
Meester, dit zal ik niet doen.

18
Jezus antwoordde hem zeer fraaie:
Eer gij den haan zult hooren kraaien,
Driemaal zal ik verloochend zijn,
Van u Petrus, Discipel mijn.

19
Al zoud' ik den dood met U smaken,
Zoo en zal ik U niet verzaken;
Die anderen spraken desgelijk,
Zij waren van dapperheid overrijk!

20
Jezus die ging buiten de stede,
In eenen hof om daar te bidden;
Hij klaagde aan hun zijnen nood:
Ik ben bedroefd tot in den dood.
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21
Blijft toch een weinig hier beneden,
Tot dat ik hebbe wat gebeden.
Hij viel neer op zijn aanschijn,
Bad den hemelschen Vader zijn:

22
Vader het ware wel mijn begeeren,
Wil dezen kelk van mij afkeeren;
Maar Vader, niet naar mijnen zin,
Dat mij geschied' naar uwen wil.

23
Als Jezus nu dus had gebeden,
Zoo stond hij op en ging beneden,
Tot zijn Discipelen bekind,
Die hij alle drie slapende vindt.

24
Jezus wekte hen uit het slapen:
Kunt gij niet een uur met mij waken?
Waakt en bidt, want het uur vervalt,
Dat gij niet in bekoringen valt.

25
Jezus is weer van hun getreden,
Hij deed weer dezelfde gebeden,
Hij viel plat op zijn aanschijn zoet,
Hij zweette toen water en bloed.

26
Vader, wil mij toch gedenken,
Moet ik dien bitteren kelk uitdrinken?
De geest is daar wel toe bereid,
Maar 't vleesch is traag door de krankheid.

27
Jezus, als hij Judas zag komen,
Ging tot zijn Discipelen met schroome,
Staat uit den slaap en waakt met mij,
Die mij verraadt die is nabij.

28
Let wel op hem die ik zal zoenen,
Sprak Judas, en hield zich zeer koene,
Maar zie toe, want hij is bekend,
Dat hij u dan niet ontwend.
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29
Judas als kapitein trad voren,
Hij kwam Jezus recht naar zijn sporen,
Hij trad tot Jezus met ter spoed,
Hij kust' hem: Meester, wees gegroet.

30
Jezus heeft den kus aangenomen:
Ach vriend, waartoe zijt gij gekomen?
Ik had u voor mijn vriend gekend,
Als eenen van mijn twaalf bemind.

31
Judas achtte niet het praten,
Maar heeft Jezus terstond verlaten;
Nadat hij had het feit gedaan,
Is hij zeer haast van daar gegaan.

32
Jezus die vraagde tot hun allen:
Wie komt gij zoeken in deez' dallen?
Jezus van Nazareth bekend!
Jezus antwoordde hun: ik ben 't.

33
Toen vielen zij neder ter aarde,
Met al hunne wapenen en zwaarden,
Na een klein woord; door Gods kracht,
Vielen zij allen in onmacht.

34
Jezus stond onder de soldaten,
Zij wilden niet lang met hem praten,
Maar bonden hem met slagen zwaar,
En sleepten hem dan hier dan daar.

35
Petrus dit ziende werd ontsteken,
Zijn hart dacht hem van rouw te breken,
Hij trok zijn zwaard met moede straf,
En sloeg Malchus een oore af.

36
Jezus begon tot hem te spreken:
Petrus, laat uw zwaard toch steken,
Want al die met de zwaarden slaan,
Zullen ook met het zwaard vergaan.
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37
Waar het dat ik mij wilde weren,
Mijn Vader zou mij hulpzaam wezen,
Tien duizend Eng'lenkoren schoon,
Zoude hij zenden van zijn troon.

38
Hoe zou de schriftuur vervuld wezen?
Wie zou des werelds kwaad genezen?
Dit zwaar pak is mij opgeleid;
Om te voldoen ben ik bereid.

39
Jezus die sprak toen tot de scharen:
Gij komt tot mij zeer wonderbare,
Gewapend met veel fakkels klaar,
Als of ik eenen moordenaar waar;

40
Ik heb altoos bij u gezeten,
In uwen tempel, wilt dat weten,
Waar ik mijn leer dus heb gedaan;
Waarom vielt gij mij toen niet aan?

41
In Annas huis zij 't eerst hem brachten,
Daar sloegen hem deez' wangedrochten,
De Scribents waren daar vergaard,
Een menigte zeer boos van aard.

42
Zijn Discipelen hebben hem verlaten,
Want elk ging tot zijner straten;
Maar Petrus nam zijn Meester waar,
Hij volgde hem van verre na.

43
Petrus had dit zeer haast vergeten,
In Annas huis was hij gezeten,
Met de knechten aan het vuur van hout;
Want het was dien nacht zeer koud.

44
Daar kwam een van die rabouwen,
En vatte Petrus bij de mouwen;
Mij dunkt gij ook met dezen zijt?
Petrus zwoer: ik ken hem niet.
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45
Toen gingen de prinsen te rade,
Die Jezus haatten en versmaadden;
Zij zochten oorzaak klein en groot,
Om hem te veroordeelen ter dood.

46
Toen zij nu aldus bijeen stonden,
En zij geen oorzaak in hem vonden,
Twee valsche getuigen kwamen daar:
Dit hebben wij gehoord voorwaar.

47
Ik zal den tempel Gods afbreken,
(Wij hebben 't hem klaar hooren spreken)
In drie dagen zonder misval,
Hem wederom opbouwen zal.

48
Caïphas kwam tot hem getreden:
Antwoordt gij niet op deze reden?
Jezus die zweeg zonder antwoord,
Waardoor Caïphas werd gestoord.

49
Hij ging Jezus terstond bezweren,
Opdat hij hem zoude verklaren:
Zeg mij of gij Gods Zoone zijt,
Jezus sprak: ja, gij hebt het gezeid;

50
Gij zult den Zoon Gods zien met krachte
Zitten in de wolken met machte,
Bij zijnen Vader ter rechter hand,
Die ulieden is onbekend.

51
Toen scheurde Caïphas zijn kleeren,
Ontstelde gansch in haastigheden,
Van gramschap was hij zoo gestoord,
En riep zeer luid: hij lastert, hoort!

52
Wat dunkt u hiervan mijn gezellen,
Wat hebben wij ons meer te kwellen,
Hij lastert hier nu keer op keer,
Wij behoeven geen getuigen meer.
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53
Dat volk begon toen zeer te razen,
Zij riepen al zonder nalaten:
Hij brengt ons allen in den nood,
Hij heeft zeer wel verdiend den dood.

54
Zijn handen hebben zij gevouwen,
In zijn aanzicht gelijk gespouwen;
Zijn oogen hebben zij verblind,
Met eenen doek daarom gewind.

55
Profeteert eens naar onze vragen:
Christus wie heeft U nu geslagen?
Dus hebben zij den ganschen nacht,
Met Jezus te kwellen doorgebracht.

56
Petrus die stond toen voor de deur,
Caïphas meid die kwam daar veur:
Vriend, gij zijt ook met dezen man?
Petrus sprak: hij gaat mij niet an.

57
Petrus verstoutte zich en ging door,
Daar kwam een ander dienstmeid voor,
Zij zag hem aan en sprak: gewis,
Mij dunkt dezen met Jezus is.

58
De dienaars begonnen te ontsteken,
En aldus Petrus toe te spreken,
Gij zijt ook een Galileesch man;
Aan de taal dat men 't merken kan.

59
Petrus begon tegen te streven,
En hoogelijk terstond te zweeren,
Het was zijn Heer noch Meester niet:
Voorwaar, voorwaar ik ken hem niet.

60
Hij had Jezus zeer haast vergeten,
Nadat hij zich hoog had vermeten,
Dat hij met Jezus sterven zou,
Eer dat hij hem ontkennen wou.
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61
Jezus die zag hem aan van verre,
Hij hoorde Petrus aldus zweeren;
't Was Petrus al reeds doorgewaaid,
Maar terstond heeft de haan gekraaid.

62
Petrus die ging van daar alleene,
Begon zeer bitterlijk te weenen,
Ja, menigen bitteren traan,
Als hij hoorde kraaien den haan.

63
Als nu de dag begon te komen,
Zoo hebben zij Jezus genomen;
Men bracht hem tot den president,
Pontius Pilatus wel bekend.

64
Judas begon toen te bemerken,
Als hij aanzag deez' booze werken,
Hij dacht: wat kwaad heb ik gedaan,
Ik heb het onnoozel Lam verraân.

65
Ik wil 't geld weerom gaan geven,
Want mij verdriet langer te leven,
Ik heb gezondigd in overvloed,
Ik heb verraden het onnoozel bloed.

66
Hij is gegaan snel tot hun lieden,
Het geld heeft hij hun weer gaan bieden,
Maar niemand wil het nemen aan;
Hij wierp het neder en is weggegaan.

67
Wij hebben daar niet mee te doen,
Neem weg uw geld, 't is uw loon;
Hebt gij verkocht uw Meester daar,
Voor uw persoon ziet gij er naar.

68
De booze angst had hem bevangen,
Hij heeft zich zelven gaan verhangen,
Had hij met Petrus ook geweend,
Jezus had hem genâ verleend.
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69
De prinsen gingen 't geld verzam'len,
En zeiden: 't is gansch onbekwame,
Om te sluiten bij ander fijn,
Wijl dees penningen bloedig zijn.

70
De Raad was hierin eendrachtig,
Als men nog heden ziet waarachtig,
Zij kochten voor het geld gereed,
't Potbakkerskamp, zoo men 't heet.

71
Deze plaats zal daarvoor dienen,
Voor de pelgrims die er door reizen
En in ons land komen ten val,
Die zal men daar begraven al.

72
Pilatus vraagt Jezus noode:
Zeg mij, zijt gij Koning der joden?
Jezus die heeft niet lang verbeid,
Antwoordde: ja, gij hebt 't gezeid.

73
Hoort gij niet wat zij u opleggen,
Men hoort u daar niets tegen zeggen?
Jezus sprak daar niet een woord,
Zoodat Pilatus werd verstoord.

74
Pilatus had ook een gevangen,
Die had zeer wel verdiend te hangen,
Wijl het eenen moordenaar was,
En zijnen naam was Barrabas.

75
Het was alsdan ter tijd een zede,
Voor het gemeene volk een bede,
Eenen gevangen, vrij op de pas,
Te laten los als het Paschen was.

76
Pilatus dacht, hoe zal ik het maken?
Laat ik hem los, ik zal geraken
In zwaar verdriet en groote ongunst,
Vrienden te houden is nu een kunst.
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77
Ik zal deze bijeen gaan stellen,
Jezus en Barrabas, rebellen,
Ik zal toonen en roepen aan:
Wie van hun beiden los zal gaan.

78
Pilatus' vrouw kwam in de zaal,
Alwaar zij stonden al te maal:
Ach man, trek u dien man niet aan,
Hij is onnoozel, laat hem gaan.

79
Dezen nacht heb ik veel geleden,
Door visioen in mijn gebeden;
Mijn zinnen zijn ja gansch ontsteld,
Ik bid dat gij 't niet en meldt.

80
De prinsen gingen 't volk aanraden,
Zij kozen Barrabas den kwaden;
Pilatus sprak: wie zal los gaan?
Zij riepen allen Barrabas aan.

81
Wat zal ik dan met Jezus maken,
In hem vind ik geen oorzaken,
Zeg mij wat kwaad heeft hij gedaan,
En daarnaar zal hij loon ontvaan.

82
Kruist hem, kruist hem, 't mag niet baten!
Riepen zij allen bovenmate,
Pilatus liep in 't huis zeer ras,
Wijl bij 't volk geen inschikking was.

83
Hij en kon daar geen voordeel trekken.
Het volk begon hem te beletten,
Hij nam 't lampet met water klaar,
En wiesch zijn handen voor de schaar.

84
Ik wil mij hiermee gaan verzoenen,
Het waar mij een zwaar zaak te doene;
Neemt hem en doet naar uw gemoed,
Ik ben onschuldig aan dat bloed.
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85
Zij riepen toen gansch uit mate:
Kruist hem, kruist hem, 't mag niet baten!
Zijn bloed over ons komen zal
En over onze kinderen al.

86
Barrabas werd vrij gelaten,
Jezus hebben zij toen gaan vatten;
Zij bonden hem aan een pilaar,
En gaven hem veel slagen zwaar.

87
Jezus stond naakt en was gebonden,
Onder 't geweld van booze honden;
Men geeselt hem zeer jammerlijk,
Zoodat hij was geen mensch gelijk.

88
Jezus verdroeg groote schandalen,
Van booze joden in de zale,
Men trok hem uit zijn kleederen wreed,
Hij werd gekleed met een purper kleed.

89
Toen gingen daar deez' booze knechten
Van scherpe doornen een krone vlechten,
Die werd hem op het hoofd gesteld,
Hard ingedrukt met groot geweld.

90
Zijn aangezicht hebben zij bespouwen,
Hij werd bespot van mans en vrouwen,
In zijne hand, o groot verdriet,
Gaven zij hem een wilde riet.

91
Men knielde voor hem als een Heere,
Door schimp en spot deed men hem eeren,
Zij riepen met een valsch gemoed:
Koning der joden, wees gegroet.

92
Zijn kleed werd hem toen uitgetrokken,
Dat door zijn wonden was doortrokken,
Zij gaven hem de kleederen fijn,
Waardoor hij kreeg weer nieuwe pijn.
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93
Zijn kruis deden zij hem toen dragen,
Hoewel gansch flauw dat zij hem zagen.
Jezus die zuchtte dikwijls daar,
Want 't kruis van hout was veel te zwaar.

94
Jezus viel dikwijls ter aarde,
Met het zwaar kruis van groote waarde,
Eer dat hij kwam ter plaatse daar,
Waar hij gekruist werd openbaar.

95
Als nu de joden hem aanzagen,
Dat hij zijn kruis niet konde dragen,
Zoo sloeg hem dit onmensch gespuis,
Dat hij ter aarde viel met zijn kruis.

96
Toen zij nu uit de poorte kwamen
Ontmoette hun een man, met name
Simon Syrenus, wel te pas,
Die van Alexandrië was.

97
Dezen dwongen zij met slagen,
Om Jezus 't kruis te helpen dragen,
Tot aan den berg Kalvarie groot,
Waar hij voor ons zijn bloed vergoot.

98
Als zij nu ter plaatse kwamen,
Het zware kruis zij hem afnamen,
Zijn armen bond men overeen,
En zette hem naakt op eenen steen.

99
Als Jezus nu wat had gezeten,
Werd hij wreed op het kruis gesmeten,
Met drie nagels plomp en slecht,
Werd hij vast aan het kruis gehecht.

100
Jezus dien gingen zij toen laven,
Gegalden wijn die zij hem gaven,
In een spons, o groot verdriet!
Maar het dorste onzen Jezus niet.
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101
Zij speelden daar met dobbelsteenen,
Om Jezus' kleed in 't gemeene,
Die 't meeste werpt hier bovenal
Het hoogste lot dan trekken zal.

102
De oorzaak zijns doods gingen zij geven,
Boven zijn hoofd daar werd geschreven:
Dit is Jezus van Nazareth,
Die men koning der joden heet.

103
Zij kruisten nog twee moordenaren,
Die met Jezus veroordeeld waren,
Om hun misdaad hier vermeld;
Jezus werd in hun midden gesteld.

104
Veel lieden die daar voorbij trokken
Al spottende hem lasterden:
Zijt gij de koning der joden nog?
Uw woord en daad is al bedrog.

105
Gij hebt ontvangen recht uw loon,
Komt van het kruis, zijt gij Gods Zoon:
Komt van het kruis en maakt u vrij,
Zoo zullen u gelooven wij.

106
De priesters die dit al aanhoorden,
Beschimpten hem met deze woorden:
Anderen heeft hij geholpen, ziet,
Maar zich te helpen kan hij niet.

107
Zijt gij den koning van Israëlle,
Hoe kunt gij u dus laten kwellen?
U zelven helpen uit dezen strijd,
Zoo gij Gods Zoon waarachtig zijt.

108
Help dan u zelven en ons mede,
Was daar de moordenaar zijne bede.
Wil mijn arme ziel genadig zijn,
Loont mij niet naar de verdienste mijn.
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109
De andere dees bede hoorde,
Berispte hem en zich verstoorde:
Waarom aanroept gij dezen man,
Die zelven zich niet helpen kan?

110
Hoe kameraad, zoudt gij niet vreezen,
Om uw misdaad verdoemd te wezen?
Weest mij o Heer genadiglijk
Als Gij zult komen in uw rijk.

111
Jezus begon daarop te spreken:
Genezen zijn al uw gebreken,
Voorwaar gij zult ontvangen den prijs,
Met mij heden in het paradijs.

112
Dit geschiedde omtrent zes uren,
Zon en maan heel duister wierden,
Den dag veranderde in den nacht,
Steenen scheurden met groote kracht.

113
Jezus die riep gansch uitermate:
Mijn God waarom ben ik verlaten?
Eli! Eli! mijn Heer, mijn God,
Ik ben hier aller menschen spot.

114
Elias! roept hij bovenmate,
Laat zien of die hem komt te bate,
Laat ons wat toeven in dit dal,
Of hij hem komen lossen zal.

115
Jezus riep toen met luider keele:
Vader, mijn ziel wil ik bevelen,
In uw handen vol groote macht,
Want het is nu alles volbracht.

116
Vader wilt het hun vergeven,
Die mij gebracht hebben om 't leven,
Zij zijn verblind, door wreedheid koen,
Zij en weten niet wat zij doen.
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117
Jezus als hij dus had gesproken,
Zijn zuiver hart werd hem gebroken,
Hij zuchtte toen het allermeest,
Onder groote pijn gaf hij den geest.

118
Leest hier, o christenen, al te zamen,
Den Pater-noster zeer bekwame,
Opdat wij door zijn lijden groot
Mogen ontgaan den eeuwigen dood.

119
O zoete Jezus, Davids-zoone,
Wat geeft de wereld u voor loone?
Voor al uw pijn en bittere smart,
Anders dan een wraakgierig hart.

120
Wil toch ons harten tot u keeren,
Den rechten weg wil ons toch leeren,
Stort in ons uwe gratie zoet,
Neem ons, o Heer, in uw behoed.

121
Op uw barmhartigheid wij steunen,
Als gij zult komen u vertoonen,
Ten jongsten dag met groot geweld,
Ons bij de goede schapen stelt.

122
Komt tot mij hier gebenedijden,
Mijn Vaders rijk zal u verblijden,
Dat u bereid is van 't begin.
Laat ons, o Heer, daar komen in.

123
Die dit liedje devoot zal lezen,
Wil hem, o Heer, genadig wezen,
Vergeef hem al zijne misdaad,
Opdat hij niet verloren gaat.

124
Ik hoop dat God hem ook zal loonen,
Hiernamaals met de eeuwige krone,
Die eerst dit liedje heeft gemaakt,
Zijn ziel het eeuwig leven smaakt.
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Data en plaatsen van opname
05 04 1972

Haelen

14 03 1974

Helden

18 10 1974

Well

03 10 1975

Herten

20 07 1979

Arcen

09 05 1985

Cadier en Keer

Vermeldingen/Literatuur
Baümker 1911, IV, 491; Kaufmann 1931; Wouters 1943, 14-30.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

Wouters 1943, 30.
Van Duyse 1903-1908, I, 13.
Mededeling H.A.A.C. Franken.
Venlo, z.j., Wed. H.H. Uyttenbroek.
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12
Bekoorlijke morgen
Samenvatting
Een lied over het bezoek op Paasmorgen van Maria en Maria Magdalena aan het
graf van Christus. De inhoud is ontleend aan de vier evangeliën. De vrouwen, die in
het lied niet met name worden genoemd, vinden het graf geopend; twee engelen
vertellen hun dat Christus is verrezen.

Toelichting
Wij hebben dit lied slechts een keer opgenomen en er verder geen mondelinge of
schriftelijke mededelingen over ontvangen.

Lied
Bekoorlijke morgen
Dit lied wijkt sterk af van het normale beeld: het is niet strofisch, maar
doorgecomponeerd, en de melodie heeft de buitengewoon grote omvang van een
octaaf plus een kwint. Het metrum is onregelmatig; het tempo wordt, naarmate het
lied vordert, versneld: op het einde is het ruim tweemaal zo snel als in het begin. Een
vormstructuur is in de melodie niet te herkennen.
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Opname 2 december 1968
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Bekoorlijke morgen
Daar zien wij een graf
Naar d'oosterse wijze
De steen ligt er af.
't Is open en de vrouwen ze staan schreiend er bij,
Zij zuchten en gluren wat of dat hier zij.
Wat klaagtoon, hij is er, hij is er niet meer.
Elk zet nu een kruik terzijde zich neer
Help hemel, help hemel,
Help hemel wat licht
Scheen daar in het donker een verbazend gezicht.
Een jongeling in blinkend gewaad,
Een tweede 't zijn serafs, een tweede 't zijn serafs.
De schrik veegt de tranen van het doodsbleek gelaat.
Vreest niet vreest niet, want Jezus is verrezen,
Want Jezus is verrezen.
Wat duidt zich wat een lot
't Wordt alles heilgenot,
Triomf triomf halleluja
Wij juichen Jezus vrolijk na
Haleluja halleluja
Wij juichen Jezus na, ha ha, wij juichen Jezus na, ha ha,
Triomf triomf,
Halleluja halleluja.

Het lied werd gezongen door Lammert Hof (1896-1973) en zijn zuster Trijntje de
Jong-Hof (1901-1985) in Wier (Fr.). Ze leerden het van hun moeder, die afkomstig
was uit een landbouwersfamilie in Appelscha. Hun vader, een schipperszoon en
aanvankelijk ook zelf schipper, werd later landarbeider en landbouwer. Lammert
werd op het schip geboren, in Laban bij Wartena. Trijntje werd geboren in Gersloot.
Voor de eerste wereldoorlog woonde het gezin in verschillende plaatsen in Duitsland,
waar vader Hof als landarbeider werkte.
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Data en plaatsen van opname
02 12 1968

Wier

Vermeldingen/Literatuur
Geen
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13
In de heilige schrifture
(de verloren zoon)
Samenvatting
In deze bewerking van de gelijkenis van de verloren zoon (Lucas 15, 11-32) is sprake
van slechts één zoon; deze vraagt zijn erfdeel en vertrekt naar vreemde landen.
Ondanks de goede raad van zijn vader leidt hij een losbandig leven, raakt zijn
bezittingen kwijt en vervalt in armoede. Hij komt tot inkeer en besluit terug te gaan
naar zijn vaderhuis, waar hij met open armen wordt ontvangen.

Toelichting
De tekst is vrijwel gelijk aan die van een ongedateerd liedblad, gedrukt in Amsterdam
bij G. van der Linden (werkzaam 1863-1880). Het liedblad, waarop de tekst is
ingedeeld in tien strofen van acht regels, geeft als wijsaanduiding Tres aderabel
Begere of, in een andere druk, Tres aderable Begere1.. De drukker Van Paemel in
Gent (eerste helft 19e eeuw) geeft onder de aanduiding Très adorable bergère
nagenoeg dezelfde tekst in strofen van tien regels2.. Theophiel Peeters tekende in
1910 een wat de tekst betreft met het door ons gegeven voorbeeld overeenkomende
variant op in Vorselaar (België).

Lied
In den heilige schrifture
Door het ritme waarin het lied wordt gezongen zijn de opgevulde drieklanken duidelijk
waar te nemen. De melodie eindigt op de dominant (d″). De eerste twee regels volgen
een tweedelige maatsoort (6/8), de laatste twee een driedelige (9/8).
Vorm: A [a-b], B [c-d].
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Opname 11 juni 1970

1
In den heilige schrifture
Vindt men een exempel schoon
Hoe dat Christus in figure
Spreekt van den verloren zoon.

2
Deze zoon was jong van jaren,
Hij vroeg al zijn geld en goed
Aan zijn vader met bezwaren,
Ziet eens wat de jonkheid doet.

3
Als zijn vader 't hem had gegeven
Toen is hij voort weggegaan,
Goud en zillever daar benevens
En zijn beste kleren aan.

4
Maar de vader uitverkoren
Sprak: Ach zoon, van mij bemind,
Uit den echter trouw geboren,
Dat gij uwen God bemint!

5
En hij ging naar vreemde landen
En vergat zijn vaders raad.
Schenken, drinken velerhanden
Met personen slecht van aard.

6
Dag en nacht zo ging hij zwieren,
En dronk steeds den koelen wijn
Met oneerb're venusdieren
Die 't bederf der jonkheid zijn.
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7
Zij wisten hem zo te strelen
Tot verdoving van zijn geest,
Om zijn paarlen en juwelen
Om zijn geld het allermeest.

8
Zij wisten hem zo te lokken
Totdat was zijn geld verbruid;
Met zijn kleren uitgetrokken
Sloegen ze hem de deuren uit.

8a
Toen kwam daar met groot verzeeren
Eene droeve duren tijd
Zonder geld en zonder kleeren,
Hij was al zijn middelen kwijt.

9
Van den honger ging hij eten
Met de varkens uit de trog,
Maar zij hebben hem gebeten
Want zij hielden het voor bedrog.

9a
Met de tranen in zijn oogen,
Moest hij toen vertrekken gaan,
Niemand had toen medoogen,
Zijn jong hart was zeer belaan.

9b
Naakt en bloot verkoud van leden,
Met veel zuchten pijn en smart,
Moest hij bosch en veld doortreden,
Met de wroeging in zijn hart.

10
Toen bad hij met bittere zuchten:
Grote God wil mij bijstaan,
Ik wil al mijn schuld ontvluchten
En tot mijne vader gaan.

11
Kwam tot zijn vader nader,
En hij viel voor hem te voet,
En hij sprak uit hart en ader:
Dat gij mij genade doet.
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12
Laat mij uwen dienstknecht wezen
Minder dan uw minste knecht.
Maar de vader uitgelezen
Heeft terstond hem opgericht.

13
En hij nam hem in zijn armen
En hij sprak op blijden toon:
'k Wil mij over u ontfermen,
Gij zijt den verloren zoon.

14
En hij gaf hem schone kleren
En een ring aan zijne hand
En hij stelde hem in ere
Daar was alles abonant*.
*

fr. abondant=overvloedig

15
Een vet kalf werd daar geslagen
En er volgde een maaltijd schoon
Van den vader met behagen
Voor deze den verloren zoon.

16
Oorlog* broeders uitverkoren
Ja, gij allen groot en klein,
Willen wij niet gaan verloren,
Laat u leiden in 't gemein.

*

oorlof=vaarwel

17
Tot den vader der genade
Die zijn arm zal openslaan,
Om de zonden te versmaden
En naar 't hemelrijk te gaan.

De zanger Karst de Dood (1884-1972), tuinder in Steenwijk, werd in Steenwijkerwold
geboren. De liederen die hij kende waren voor het merendeel in de familie
overgeleverd; men zong vaak 's avonds na het eten. Onze informant zong slechts
drie strofen; het vervolg werd overgenomen uit zijn schriftelijke bijdragen.
De ingevoegde strofen 8a, 9a en 9b zijn ontleend aan de liedbladuitgave van Van
der Linden (zie de toelichting). In de gezongen strofen werden de laatste twee regels
niet herhaald; in de door onze informant geschreven tekst was dat wel het geval.
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Data en plaatsen van opname
11 06 1970

Steenwijk

20 11 1975

Udenhout

Vermeldingen/Literatuur
Coussemaker 1930; 214-218, Duyse 1903-1908, III, 2576-2585; Lootens en Feys
1879, 50-51; Peeters 1952, derde bundel, 80-82.

Eindnoten:
1. PJMI, Volksliedarchief: liedblad 328:4 resp. liedblad 342:2.
2. Zie Van Duyse 1903-1908, III, 2580-2581.
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14
Vader, 'k wil gaan reizen
Samenvatting
Evenals het vorige is dit lied gebaseerd op de gelijkenis van de verloren zoon (Lucas
15, 11-32), maar de inhoud is hier veel beknopter weergegeven.

Toelichting
Het lied is zeer bekend geweest; wij troffen het aan in vele liedschriften en op
liedblaadjes uit het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw.

Lied
Vader, 'k wil gaan reizen
In de melodie komen veel sextsprongen voor. De slotmaat van iedere regel is verkort
tot 3/4. Er wordt geen gebruik gemaakt van opmaten, hetgeen, mèt de springerige
melodie, het lied een hoekig, mars-achtig karakter geeft.
Vorm: A [a-a], B [b-c-c′].

Opname 20 december 1952
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1
Vader, 'k wil gaan reizen, geef mij geld en goed,
'k Ga naar verre landen, ik vertrek met spoed,
'k Wil niet langer wachten, 'k ga de wereld in,
Handel zal ik drijven tot een groot gewin.

2
En de zoon gaat henen, rijk voorzien van geld.
Had hij maar bedachtzaam prijs daar op gesteld,
Maar na weinig weken zat hij in de nood,
Zwijnen moest hij hoeden voor een stukje brood.

3
En de zoon keert weder naar zijn vader toe,
Drukt hem in zijn armen, kust hem blij te moe;
Vader, 'k heb gezondigd, neem als knecht mij aan.
Kind'ren als een vader neemt ook God u aan.

Het lied werd gezongen door de gezusters Bakker, te weten Zwaantje Stam-Bakker
(1876-1963) te Medemblik, Trijntje Velt-Bakker (1881-1960) te Hoorn en
Willemijntje de Wolf-Bakker (1884-1960) te Enkhuizen. Ze werden geboren in
Enkhuizen waar hun ouders een landbouwbedrijf hadden; als kinderen hielpen ze
daar met het binnen- en buitenwerk totdat ze in betrekking gingen. Het land, waarop
aardappels, kool en peulvruchten werden verbouwd, lag ver buiten de stad: een uur
varen met de door de kloet (vaarboom) voortbewogen schuit. Onder het varen en bij
licht werk op het land, zoals bonenplukken, werd er gezongen; binnenshuis gebeurde
dat vooral wanneer er tijdrovende werkzaamheden verricht moesten worden,
bijvoorbeeld het snipperen en inzouten van snijbonen of het lezen van bonen en
erwten.
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Data en plaatsen van opname
20 12 1952

Enkhuizen

12 12 1953

Rotterdam

00 10 1959

Pesse

Vermeldingen/Literatuur
Franken 1978, 171; Wouters en Moorman 1933-1934, II, 147, 282-283.
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II
Liederen met religieuze en stichtelijke thematiek
B
Gebedsverhoring, bovennatuurlijk ingrijpen
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15
Een jodenkind alhier ter stee
Samenvatting
Een joods meisje gaat met rooms-katholieke vriendjes mee naar de kerk en ontvangt
de Heilige Communie. Wanneer zij dit aan haar vader vertelt wordt die zo kwaad
dat hij haar in de gloeiende oven gooit. De moeder, op zoek naar haar dochter, hoort
een stem uit de oven klinken; het blijkt dat het kind door Gods hulp ongedeerd is
gebleven. Moeder en kind laten zich dopen, de vader sterft.

Toelichting
Er zijn twee varianten in onze collectie aanwezig. Veel informanten bleken het lied
te kennen, maar weinigen waren bereid het te zingen. De tekst werd volgens onze
informanten met kerkelijke goedkeuring als devotieprentje verspreid.

Lied
Een joodse kindje achter stee
De in omvang beperkte melodie is opgebouwd uit motieven (zie vorm). Het metrum
is zeer onregelmatig.
Vorm: A [a-b], A [a-b], B [c-c], A′ [a-b′].

Opname 1 april 1970

Ate Doornbosch, Marie van Dijk, Henk Kuijer en Hermine Sterringa, Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering.
Deel 1. Liederen met magische, religieuze en stichtelijke thematiek

183

1
Een joodse kindje achter stee,
Onnozel, jong van jaren,
Ging met de christenkind'ren mee
Die speelgenootjes waren.
Die kind'ren waren vroom en rein;
Aanschouwden nu 't onnozel zijn.
Om naar de kerk te treden
Namen 't joodse kindje mede.

2
Die kinderen waren vroom en rein,
Zij naderden vol verlangen.
Zij naderden het godsaltaar
Om Jezus te ontvangen.
Het joodse kindje knielt ook neer,
De priester reikt haar het Ons Heer
Zonder iets op te merken,
Aanschouw Gods wonderwerken.

3
En toen dat alles was geschied
Ging zij met haar gezellen
Huiswaarts, en zij was innig blij
Om vader te vertellen
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Dat zij de kerk was in geweest,
Dat Jezus in haar hartje leeft:
Het was zo goed, ach vader,
Voor u ook al te gader.

4
Maar toen de vader dit vernam
Dat* zijn kind was meegevaren*
Werd hij zo woedend en zo stram*
Dat het bloed stroomd'* in zijn aderen
Hij nam het meisje bij de hand
Waar hij aan 't gras* verwerken was,
Gooide haar in de gloeiende oven,
Maar God zond hulp van boven.

*

elders: Wat... wedervaren
elders: Wat... wedervaren
*
elders: gram
*
elders: stold'
*
elders: glas
*

5
De moeder die haar kind niet wist,
Zij zocht al een paar uren.
Maar niemand die er iets van wist,
Zij zocht bij al haar buren.
In alle straten ze vond het niet,
In alle gramschap en verdriet,
In alle straten samen,
Riep zij het bij haar name.

6
Maar toen zij de werkplaats binnentrad,
Den gloeienden oven nader,
't Was net of zij een stem vernam
Die riep: Genade vader,
Ach wil de deur eens opendoen!
De moeder stond verstomd en toen
Opent zij de gloeiende oven
Daar was Gods hulp van boven.

7
Zij sprak: Mijn allerliefste schat,
Hoe ben jij hier gekomen?
Dat heeft mijn vaderlief gelapt,
Hij heeft mij meegenomen.
Hij werd woedend en zo stram*
Dat hij me gooide in vuur en vlam.
Maar de vlammen konden mij niet hinderen:
'k Ben een van Jezus' kinderen.

*

elders: gram
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8
De moeder is door 't kind bekeerd,
Ze hebben het doopsel ontvangen.
Ze hebben het lijden Gods vereerd
Al met betraande wangen.
De jood, hij stierf van ramp en smart,
Hij stierf van gramschap en van smart,
De moeder en het kindje beiden
Vereerden Jezus' lijden.

De zangeressen Margaretha van der Molen-Greven (geb. 1912) en Fennechiena van
Lutterveld-Greven (geb. 1910), beiden te Eindhoven, leerden dit lied omstreeks 1930
van een vrouwelijke collega tijdens het werk in een Eindhovense fabriek.
Samen met Martje Lasker-Greven te Brunssum (geb. 1909) hebben zij voor ons
vele liederen gereconstrueerd en gezongen.
De gezusters Greven werden, evenals hun moeder, in Valthermond geboren. Hun
vader, afkomstig uit Wildervank, was veenarbeider en turfschipper. Hoewel het gezin
aan de wal woonde gingen er van de zeven kinderen dikwijls een paar mee aan boord
(zie ook lied 37, Een koning had er drie dochtertjes schoon).

Data en plaatsen van opname
01 04 1970

Eindhoven

07 04 1978

Zundert

Kaart
Zie de volgende pagina.

Vermeldingen/Literatuur
Geen

Ate Doornbosch, Marie van Dijk, Henk Kuijer en Hermine Sterringa, Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering.
Deel 1. Liederen met magische, religieuze en stichtelijke thematiek

186

Ate Doornbosch, Marie van Dijk, Henk Kuijer en Hermine Sterringa, Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering.
Deel 1. Liederen met magische, religieuze en stichtelijke thematiek

187

16
Komt vrienden van alle kant
Samenvatting
Een voerman raakt met zijn kar beklemd tussen de rotsen. Wat hij ook probeert, het
lukt hem niet de kar los te trekken. Aanvankelijk raast en tiert hij, tenslotte roept hij
God aan om hulp. Er verschijnt een oude man die hem aanraadt op God te vertrouwen
en zijn paarden aan te vuren; de voerman volgt de raad op en de kar raakt los.
Uit dankbaarheid biedt de voerman de oude man een maaltijd en onderdak aan.
De waardin van de herberg waar ze belanden, weigert de oude man, die er armoedig
uitziet, logies te geven. De voerman houdt voet bij stuk; hij zal alles betalen. Wanneer
het door hem bestelde bier water blijkt te zijn, veegt hij de waardin de mantel uit.
Woedend loopt ze weg.
Er ontstaat een gesprek over het slechte weer; volgens de oude man straft God
daarmee de mensen voor hun zonden, en wanneer zij niet tot inkeer zullen komen
dreigen er straffen die veel erger zijn. Om zijn woorden te staven voegt hij eraan toe
dat de waardin dood in de kelder ligt. Wanneer men gaat kijken blijkt dat hij de
waarheid heeft gesproken: de waardin is dood. De oude man is intussen verdwenen;
op de tafel staat een crucifix.

Toelichting
Het lied was in de familie- en kennissenkring van onze zegslieden in midden-Limburg
slechts aan enkelen bekend. Een in Frans-, West- en Oost-Vlaanderen gezongen lied
met hetzelfde gegeven moet daar echter zeer populair zijn geweest.
Er zijn opmerkelijke verschillen in tekst en melodie tussen de Vlaamse
optekeningen en de Nederlandse: in de Vlaamse wordt de gebeurtenis gesitueerd in
de buurt van Arras of Cassel (Frans-Vlaanderen) of ‘op de baan van Uytrecht’, in de
Nederlandse ‘aan de Rijnkant’. In Vlaanderen raakt de wagen niet klem tussen de
rotsen maar loopt vast in een poel; er is geen sprake van het schenken van water in
plaats van bier; de
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voerman spreekt met zijn gast niet over het slechte weer maar wel uitvoerig over de
oorlog (in ons voorbeeld slechts even aangeduid in strofe 11); de oude man voorspelt
er dat de oorlog over vier maanden voorbij zal zijn en dat het kind van de waardin,
dat in de Nederlandse optekeningen niet wordt genoemd, tegelijk met zijn moeder
zal sterven.

Lied
Komt hier van alle kant
In de melodie domineert de tonicadrieklank, opgevuld met doorgangsnoten. Het
metrum is heterometrisch; binnen de 6/8 maat treedt een dualiteit op tussen een
tweedelige en een driedelige indeling. Dit geldt ook op een nog kleiner niveau: de
helft van de 6/8 maat wordt ofwel in een duool ofwel in drie achtsten onderverdeeld.
Bij de herhaling van de eerste regel worden twee 6/8 maten ingekort tot één 4/4 maat.
Vorm: A [a-b], A [a-b], B [c-d], C [e-f-g].

Opname 16 juni 1969
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1
Komt hier van alle kant en ziet Gods wonderheden
Geschied aan de Rijnkant door onbarmhartigheden,
Gelijk het in de steden nog veel te veel geschiedt
Menig mens komt in het lijden lachen met hun verdriet.

2
Hoe dat een voerman laatst met zijn paarden is gevaren
Tussen de bergen vast, hij was in groot bezwaren.
Hij raasde en hij tierde, hij dreef zijn paarden aan,
De kar zich niet verzeerde, zij bleven stille staan.

3
De voerman vol droefheid wist niet wat te beginnen,
Stond wel drie uren tijd als disperaat van zinnen.
Hoe zal ik los geraken, o God wil mij bijstaan!
Wat kwam hem te genaken? Een oude grijze man.

4
Hij sprak: Ach voerman, vriend, wilt gij op God betrouwen,
Hij die tot hulpe dient, wilt maar uw paard aanstouwen.
Hij heeft die zweep genomen, als hij het paard aanraakt
Is hij eruit gekomen en aanstonds los geraakt.

5
De voerman sprak: Och vriend, waarmee zal ik 't u lonen
Dat gij mij tot hulpe dient dat ik ben losgekomen.
Kom met mij logeren, goed bed, eten en drink,
Er zal u niets mankeren mijne waarde vriend.

6
De voerman is alsdan aan een herberg gekomen.
De waardin die sprak hem aan: Is die man met u gekomen?
Die kan hier niet logeren, zo arm volk, zo gemein.
De voerman sprak metenen: Hij moet thans bij mij zijn.

7
Met mij eten en drinken, al is ook arm die man,
Gij hoeft hem niets te schenken, ik het u betalen zal.

8
De voerman heeft als dank om meer vriendschap te tonen
Voor hem en deze man twee glazen doen komen
Om het bier in te schenken. Als hij die kleur beziet
Is hij eraan gaan drinken. Het is water en anders niet.

9
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De voerman heeft alsdan daar die waardin doen komen.
Wat hebt gij deze man van ander bier genomen?
Wel foei, gij moest u schamen dat gij den armen hier
Verlaten en vol smade, vreest gij Gods straffe niet?
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10
De waardin moest al gauw weer ander bier gaan tappen.
Geheel in kolere* groot liep zij al van de trappen.
Dan hebben zij gaan spreken over het ellendig weer.
De oude man verzekert: Het zijn straffen van den Heer.

*

woede

11
Zo den mens niet en zal boetvaardigheid betonen
Laten de zonden al, zal God zonder vertonen
Hij doet sterven gehele landen, dorpen en steden groot,
Zowaar als die waardinne staat in de kelder dood.

12
Als dan liep groot en klein naar de kelder om te kijken,
Maar die waardin was dood, men zou ervan bezwijken.
Maar als ze boven kwamen ze vonden gene man;
Een crucifix zeer schonen stond op die tafel dan.

13
Neem hier een les en leert al die dit lied hoort zingen,
Wilt vrezen God den Heer in allerhande dingen.
En die zal hier tonen Gods barmhartigheid
Die zal God ook belonen met die eeuwigheid.

Dit lied werd gezongen door Gerarda Scheres-Gielen (geb. 1899) en haar broer
Jacobus Gielen (geb. 1905) in Meijel, de geboorteplaats van de heer Gielen. Mevrouw
Scheres werd geboren in Helden, de plaats waaruit ook hun ouders afkomstig waren.
Hun liederen leerden ze op de ouderlijke boerderij, voor het merendeel van hun
vader; gezongen werd er onder het werk en in de vrije tijd.

Data en plaatsen van opname
16 06 1969

Ospel

16 06 1969

Meyel

Kaart
Zie de volgende pagina.
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Bols 1949, 51-54; Van Duyse 1903-1908, II, 1516; Coussemaker 1930, 223-230;
Stalpaert 1960.
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17
Hoort vrienden, hoort nu dit geval
Samenvatting
Een pastoor keert 's avonds te paard terug naar zijn pastorie. Drie rovers overvallen
hem; ontkleed, met gebonden handen en met een steen aan zijn hals wordt hij in de
rivier gegooid. Hij smeekt God hem te helpen. Zijn gebed wordt verhoord: hij slaagt
erin zijn handen vrij te maken, zich van de steen te ontdoen en de oever te bereiken.
Bij een herberg aangekomen vraagt hij om een deken. Hij gaat de stal binnen, ziet
zijn paard staan en leidt daaruit af dat ook de rovers in de herberg zijn. Ze worden
gevangen genomen en door een rechtbank ter dood veroordeeld.

Toelichting
In 1834 nam het Handelsblad in de editie van 15 december het volgende verslag op:

- Eene vreesselijke misdaad is, veertien dagen geleden, op den weg
van Lyon naar Panissière gepleegd. De omstandigheden er van zijn
zoo buitengemeen, ja zoo romanesk, dat wij zouden aarzelen, om het
geval aan onze Lezers bekend te maken, indien niet een eerbiedwaardig
geestelijke, nabij de plaats van den aanslag woonachtig en vriend van
den aangeranden, ons voor de waarheid er van borg bleef; het is de
Kapellaan der Parochie van Valbenoîte bij St. Etienne. Zie hier de
bijzonderheden, welker echtheid hij ons bevestigd heeft.
De Heer Simon, Pastoor van een klein dorp in het departement der
Loire, op een avond gerust naar zijne Pastorij keerende, terwijl hij
een mak paard bereed, ziet zich eensklaps, op den kant van een grooten
vijver, door drie booswichten aangevallen. De minste tegenstand was
onmogelijk; de arme Pastoor laat zich, zonder een woord te spreken,
zijn jas, zijn oud gouden borlogie, zijn paard en het beetje geld, dat
hij voor de armen
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van zijn kerspel bij zich heeft, ontnemen. De drie roovers, hunnen
diefstal volvoerd hebbende, pakken zich weg en laten hun slagtoffer
klappertandende op den kant van het water, maar nog vergenoegd
van er met eene volkomene uitplundering te zijn afgekomen.
De Heer Simon maakte zich gereed, om zijn weg huiswaarts te zoeken,
toen hij plotselijk de roovers zag terugkomen. De ellendelingen hadden
zich bedacht en de vrees, dat de pastoor hen mogt herkennen en in
staat zijn, om hen aan te geven, had hun nog een verfoeijelijker plan
doen beramen. Zij omringen dus op nieuw den armen geestelijke en
verklaren hem, dat de noodwendige zorg voor hunne eigene veiligheid
het tot een' pligt voor hen maakt, om zich van hem te ontdoen, dat hij
dus zijne ziel aan God moet bevelen en zich tot den dood bereiden.
Zij laten hem slechts de keuze, welken dood hij sterven wil en of hij
verkiest met knuppels op de plaats te worden doodgeslagen of in den
vijver te worden verdronken. Na een' vruchteloozen tegenstand en
nog minder afdoende smeekgebeden, kiest de Heer Simon, zich
herinnerende dat hij zwemmen kon en mogelijk van de eene of andere
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gunstige omstandigheid redding hopende, eindelijk den vijver. Nu
kleedt men hem geheel uit, maakt hem een' vervaarlijken steen aan
den hals vast, bindt hem de handen en werpt hem in den vijver;
vervolgens verwijderen zich de moordenaars en nemen het paard
mede, terwijl zij waanden op die wijze elk spoor hunner gruweldaad
te hebben doen verdwijnen. Zij houden ongeveer een halve mijl van
daar stil, kloppen aan eene herberg, doen zich te eten geven, zetten
het paard op stal, en gaan zoo gerust slapen, als lieden, die het zuiverste
geweten hadden.
Intusschen had de ongelukkige Simon, na lang met den dood te hebben
geworsteld, terwijl hij zich met de grootste moeite even boven water
hield, het geluk gehad eene zijner handen van het knellende touw los
te maken; vervolgens had hij met inspanning van alle pogingen ook
het touw om zijnen hals weten los te krijgen en door de hoop op eene
spoedige redding bezield, zijne laatste krachten besteed om den oever
te bereiken, waar hij eindelijk heelshuids, maar uitgeput door
vermoeidheid, was beland.
Daar is hij dan op den oever, God dankende, die hem zoo
wonderbaarlijk had gered, maar werwaarts zou hij zich op dit uur
en in zulk eenen staat begeren? Eindelijk besluit de Heer Simon, om
de gastvrijheid in te roepen in het eerste het beste huis, dat hij zon
aantreffen en gaat op weg. Het toeval of liever de Voorzienigheid
brengt hem bij eene herberg. Hij klopt en eene dienstmaagd, ten halve
een venster openende, vraagt hem, wat hij zoo laat wil hebben. De
Pastoor antwoordt dat hij een bed verzoekt om te kunnen rusten en
bidt tevens de meid hem een deken toe te werpen, om zich daarmêe
te bedekken, vermits hij maakt is, en zich zonder schaamte aan haar
te kunnen vertoonen. De deken wordt hem toegeworpen en, daar de
voordeur
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Algemeen Handelsblad 15 december 1834

gesloten is, opent men, om hem in te laten, eene andere deur die op
de plaats uitkomt; hij treedt binnen en, de stal voorbijgaande, begint
zijn paard, dat hem waarschijnlijk aan den reuk herkende, van
blijdschap te hinneken. De Heer Simon staat verbaasd stil, treedt de
stel binnen en herkent op zijne beurt het getrouwe ros. Hij doet den
huisbaas wekken en vraagt hem of er geene drie mannen bij hem
logeren, die hij hem beschrijft; op het bevestigende antwoord verhaalt
hij hem het geval waarvan hij het slagtoffer is geweest. Men laat de
gendarmerie halen en de drie booswichten worden een oogenblik
daarna, met al hun buit, gepakt. Thans verbeiden zij in den kerker
de welverdiende straf hunner misdaad en de goede Heer Simon dankt
God elken dag, dat Hij hem zoo, door een wonderwerk, aan eenen
onvermijdelijk schijnenden dood heeft onttogen.
(Journ. du Comm. de Lyon.)
Het lied, dat op dit verslag is gebaseerd, hebben wij slechts eenmaal gedeeltelijk
kunnen opnemen. Na de eerste strofe van de uitvoering van onze zangeres laten wij
de liedbladtekst volgen die D. Wouters in 1942 publiceerde (zie literatuur).

Lied
Hoort vrienden, hoort nu dit geval
In de melodie ligt de nadruk op de drieklanken van de eerste, tweede en zevende trap
van de toonladder. Wat het metrum betreft wisselen twee- (6/8) en driedelige (9/8)
maten elkaar af. De regellengte van het lied is regelmatig, de vorm symmetrisch:
A [a-b], A [a-b], B [c-d], C [e-f], C [e-f].

Opname 25 november 1977
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1
Hoort vrienden, hoort nu dit geval,
't Geen ik u zal verhalen,
Van een pastoor in Lyons dal,
Wiens lot zich deed bepalen:
De heer Sinion was een pastoor
Wiens vroomheid straalde door en door,
Was heel bemind bij al het volk,
En ook een Christus' tolk.

2
Hij keerde op een avondstond,
Na zijn gemeente henen,
Al biddend met zijn hart en mond,
Geen angst deed hem bewenen.
Drie rovers snood bedreigden hem,
En riepen met een grove stem
Zet af uw geld en goed,
Of daadlijk stroomt uw bloed.

3
Wat dees eerwaarde bedacht,
Met bidden en met smeken,
Niets helpt, ook geen jammerklacht,
Zij willen zich maar wreken.
Zij namen alles van hem mee,
Terwijl men hem aan 't water lee,
Geld, goed en zijn paard,
Dit alles zag hij aan bedaard.
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4
Zij zijn weer na hem toe gegaan
Zeg, lust gij gaarne drinken?
Wat wilt gij, dat men u dood zal slaan,
Of dat men u zal verdrinken?
Ach, als gij wilt, verdrinkt mij dan,
Maar hoe kan 't zijn, wat hebt ge er an?
Neen, gij moet maar ter dood:
Dan zijn wij uit de nood.

5
Zij bonden hem de handen vast,
Zijn hals met een steen beladen,
Zoekt nu troost bij een andren gast,
Daar kunt gij u goed verzaden.
Toen smeet men hem in de rivier,
Dit was voor hen een groot vertier,
Maar God die het ziet,
Vergeet den waren vrome niet.

6
De rovers gingen nu welgemoed,
Naar de herberg om te rusten,
Zeg, kastlein, is uw wijn wel goed,
Wij zouden een flesje lusten.
En dan gaan wij te zaam in rust,
Niet waar, kameraads, wij zijn gerust,
Een zeer goede nacht,
Wij zijn voor geen gevaar bedacht.

7
Maar Sinion, de pastoor, bad God,
Om hem niet te doen sneven:
Gij zijt beslisser van mijn lot,
Kan 't zijn, kom laat mij leven.
Door 't gesmeek krijgt hij een hand nog vrij,
Wijl hij de steen ook werpt terzij,
Zo krijgt hij de kant
Door bewerking van Gods hand.
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8
Daar stond hij nakend op het strand,
Waar moet ik mij begeven?
Maar dacht, ik ga langs deze kant,
God schonk mij nog het leven.
Bij een kastelein, daar klopt hij an,
De meid die roept: Wat moet gij, man?
Als 't wezen kan een bed,
'k Ben nakend en dan ben ik gered.

9
Ach, gooi mij maar een deken toe,
Dat 'k mijn schaamte kan bedekken.
De meid die deed dit metterspoed,
Om zich niet te doen bevlekken.
De staldeur treedt hij in en....ziet zijn paard,
Dat hinnikt, 't is een wonder waard,
De pastoor herkent
Zijn paard, 't is u bekend.

10
Zeg mij toch, zijn er in uw huis
Drie dusdanige mannen?
'k Geloof zo ik heb geen abuis
Die schurken mij wel kannen.
Hij verhaalde toen 't geval
En zijn wondere redding bovenal,
Hoe door 't gebed
Hij van 't leven is gered.

11
Men haalde de gendarmerie,
Om de rovers weg te halen,
Gelijk men hier ten voorbeeld ziet,
't Bewijs dat niet kan falen.
Zij werden toen aan voet en hand
Geboeid weggebracht, wat schand,
Om voor hun euveldaan
Eenmaal straf te ondergaan.

12
Men bracht hen voor het tribunaal,
En deed hen ondervragen:
Spreekt hier de zuivre waarheidstaal,
Geen logen kan u schragen.
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Daar stonden zij, geheel verward,
Ontkenden 't al, hoe men hen tart,
Zo dat nu ook het recht
Niet werd aan hen toegezegd.

13
Men bracht hun met verzekering
Weer naar de kerkermuren,
Daar konden zij hun bekentenis
Met aandacht zich begluren,
Wachten op de tijd dat is bepleit
't Vonnis hun wordt toegezeid,
En om door het zwaard
Hun leven te snijden van dees aard.

14
Zo ziet men hier het wonder in,
Aan dees pastoor bewezen;
Zonder zijne godsdienstmin
Was er niets als dood te vrezen.
Dus mensen, keert u al tot Hem,
Bewaart zijn woorden, hoort zijn stem,
Bidt met Sinion mee,
Hij is herder voor de rust en vree.

Esther Draisma-Stoelinga te Sneek, die negen strofen van dit lied voor ons zong,
werd in 1909 geboren in Oudemirdum. Haar uit Bakhuizen afkomstige vader was
achtereenvolgens barbier, kleermaker en kantoorhouder van de PTT. Haar moeder
kwam uit Mirns waar haar grootouders een kleine boerderij hadden; grootvader was
bovendien inspecteur van de Zuiderzeedijken. De liederen van grootvader werden
via zijn dochter overgeleverd aan onze informante. Deze vertelde ons na afloop van
de opname dat het lied van de pastoor uitsluitend in het ouderlijk huis werd gezongen.
Ze bewaarde daar een levendige herinnering aan:
Meestal op zondagmiddag zei moeder tegen schemertijd: Kom, jullie
moeten allemaal binnenkomen en dan ga ik even voor jullie zingen. Dan
ging ze zitten, en wij erom heen, en vaak zong ze dan dit lied. Wij vonden
dat altijd net een verhaal, en we waren dan ook allemaal heel stil, en we
luisterden ernaar. We zagen de beelden ook voor ons. Als ze zong van de
meid, dan stelde ik me voor dat ze de bedden opmaakte en de dekens
uitschudde voor het raam. Dan het optreden van de gendarmerie, dat vond
ik ook prachtig. Ik zag de paarden voor me, en de
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politie-agenten met die mooie uniformen om ze (de rovers, red.) weg te
halen. Ze leerde ons zo die liederen ook zingen, omdat ze vaak herhaald
werden (25 november 1977).

Data en plaatsen van opname
25 11 1977

Sneek

Vermeldingen/Literatuur
Wouters [1942], 126-129.
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18
Komt vrienden, kameraden
Samenvatting
Een meisje wil haar pasgeboren kind verdrinken. De stenen die zij in een doek om
de hals van het kind heeft gebonden blijven echter drijven.

Toelichting
De tekst komt in Drente veel voor in liedschriften.

Lied
Komt vrienden, kameraden
In de melodie wordt vooral het gebied tussen d′ en g′ benadrukt. Het metrum is
isometrisch.
Vorm: A [a-b], B [c-d], B [c-d].

Opname 10 februari 1970
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1
Komt vrienden, kameraden
En luistert naar mijn lied
Van hetgeen 'k u zal verhalen
Wat hier onlangs is geschied.

2
Een meisje dat moest baren
Al van een jonge zoon.
Zij bracht het naar de vijver,
Het kind dat was zo schoon.

3
Twee jongens aan de vijver
Die zagen 't snood misbaar.
Een doek om de hals gebonden,
Twee stenen aan elkaar.

4
God liet die stenen drijven
Voor de man die alles ziet.
Een vogel voedt zijn jongen
Maar deze moeder niet.

5
Een vrouw van tachtig jaren
Had dat nog nooit gehoord.
Hoe zulk een wrede moeder
Haar eigen kind vermoordt.

Dit lied werd gezongen door Hilligje Logger-Tuin (geb. 1910), wijkverpleegster in
Hilversum, en haar broer Roelof Hendrik Tuin (geb. 1921), leraar in Bussum. Beiden
werden geboren in Havelte waar hun ouders een café hadden. Hun moeder was
afkomstig uit De Wijk bij Meppel, hun vader kwam uit een oude Haveltse familie.
In het gezin Tuin (vader, moeder en vier kinderen) werd het veelgezongen
familierepertoire uitgebreid met de liedjes van een huisnaaister (tevens baker) uit
Meppel. Mevrouw Logger vertelde dat ze als meisje van tegen de twintig dikwijls
op zondagavond met een hele rij vriendinnen op straat wandelde; wat daarbij werd
gezongen droeg eveneens bij tot het repertoire (bijlage 12).
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Data en plaatsen van opname
10 02 1970

Bussum

31 10 1966

Ten Post

Vermeldingen/Literatuur
Geen
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19
Daar was een schamel vrouwe
Samenvatting
Een weduwe probeert voor haar zes kinderen aan brood te komen door te gaan
bedelen. Als dat niet lukt wil ze in wanhoop de kinderen om het leven brengen. Een
van de zes weet met zijn smeekbeden haar daarvan te weerhouden, en als door een
wonder komen uit heel de omtrek mensen om het gezin uit de nood te helpen.

Toelichting
Dit liedtype vertoont veel overeenkomst met En daar waren twee gezusters (lied 39)
en Er woonde een vrouwtje al over het bos (te behandelen in een van de volgende
delen). Omdat geen van de varianten compleet is voegden wij fragmenten van drie
optekeningen (zie data en plaatsen van optekening) samen tot een geheel.

Lied
Arme weduwvrouwe
Melodisch is dit lied zeer klein van omvang. In de eerste regel is sprake van een
drieklankstructuur. Metrum en regellengte zijn regelmatig.
Vorm: A [a-b], B [c-d].

Opname 17 augustus 1968
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1
Arme weduwvrouwe
En die had er zes kinderen klein
En die kon er geen huisje meer houwen
En omdat zij was alleen.

2
Haar man die was overleden
En de vrouw was in grote nood.

Opname 1950
3
Bij haar buren daar ging zij vragen
Voor haar kinderen om een stukje brood.

4
Maar dat brood en dat werd haar geweigerd
Is zij gauw weer naar huis toe gegaan.

Opname 17 augustus 1968
5
Lieve kinderen ik moet je gaan vermoorden
En dan doe ik een slechte daad.

6
Maar och moeder, zo sprak er het knaapje.
't Was een kind van pas zes jaren oud.
En och moeder laat ons leven
En zolang als onze adem gaat.

7
En ze lagen naast elkander
En ze sliepen er mond aan mond.
En de ene wist niets van de andere.
Alle zes bleven zij gezond.

Opname 13 december 1961
8
En de mensen die kwamen uit Oosten
Rondom van alle kant.
En zij kwamen ja bij hele hopen
En zij brachten haar veel onderstand.
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Opname 17 augustus 1968
9
De lieve Heer kan geven
Hier al in dit aardse dal
Genoeg om er van te leven
En eer dat men sterven zal.

Opname 13 december 1961
10
Arreme weduwvrouwe
En die wordt nog rijk.
Wilt maar op den Here vertrouwen
En baart ons uw barmhartigheid.

De strofen 1, 2, 5, 6, 7 en 9 werden gezongen door Maaike Westra-Robijn te
Veenwoudsterwal, geboren in 1903 in een landarbeidersgezin te Veenwoudsterhoek.
Ze had twee broers en vier zusters. De meeste liederen leerde ze van familieleden,
onder wie een inwonende grootmoeder. Ze heeft als seizoenarbeidster gewerkt op
de Groninger klei, waar ze haar liederen met anderen zong en haar repertoire kon
uitbreiden.
De strofen 3 en 4 werden gezongen door Sietske Kooistra te Harkema-Opeinde.
Nadere gegevens zijn ons niet bekend.
De strofen 8 en 10 werden gezongen door Bontje Dalman-Douma (1894-1979) te
Buitenpost, geboren in Kollumerzwaag (zie verder bij lied 4, Komt hier gij jonkman
wie gij zijt).

Data en plaatsen van opname
00 00 1950

Harkema-Opeinde

13 12 1961

Buitenpost

17 08 1968

Veenwoudsterwal

Kaart
Zie de volgende pagina.

Vermeldingen/Literatuur
Blyau en Tasseel 1962, 119-120.
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20
Sa vrienden blijft eens staan
Samenvatting
Een jonge man die lange tijd tevergeefs dong naar de hand van een mooie, welgestelde
vrouw, verkoopt, om met haar te kunnen trouwen, zijn ziel aan de duivel. Na de
bruiloft ontdekt de vrouw dat de man niet bidt, en hij vertelt haar de reden daarvan.
Dankzij de hulp van een priester wordt de duivel gedwongen het contract ongedaan
te maken.

Toelichting
Wij troffen dit lied slechts drie keer aan, en wel in de niet ver van elkaar liggende
plaatsen Altweerterheide, Helden en Stramproy.

Lied
Sa vrienden blijft eens staan
De vloeiende, bijna geheel stapsgewijs verlopende melodie is beperkt van omvang.
Het metrum is onregelmatig. In het lied is een structuur van vier ongeveer even lange
regels te onderscheiden. Deze structuur is symmetrisch van vorm: A [a-b], A [a-b],
B [c-d], B′ [c′-d′].

Opname 25 juni 1966

Ate Doornbosch, Marie van Dijk, Henk Kuijer en Hermine Sterringa, Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering.
Deel 1. Liederen met magische, religieuze en stichtelijke thematiek

208

1
Sa vrienden blijft eens staan
Wat ik u zal gaan verhalen
Wat er weer geschied
Op die Amsterdamse paden.
Op die Amsterdamse paden
Vrijden ene jongeling kloek
Met een schone jonge vrouwe,
Zij was rijk aan geld en goed.

2
Hij had haar zo lang gevrijd
Toch kon hij geen troost verwerven
Waarvoor hij treuren ging,
Ja treuren langs die bergen.
Wat kwam hem straks tevoren?
Een heer, hij sprak zeer blij:
Ach jongeling wilt niet treuren,
Luistert naar den raad van mij.

3
Wilt hier maar met uw bloed
In het wild een letter schrijven,
Dan zult ge ze metterspoed
Ze tot uwe huisvrouw krijgen.
Wat kan het mij genaken,
Mijne ziel die is voor jou,
Al moet zij eeuwig branden
Voor zulks een schone jonkvrouw.

4
Daar wierd een tijd bestemd,
Een tijd van dertig dagen
Zag men dat lieve paar
Ja trouwen met behagen.
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Maar de bruid zij stond verslagen
Als zij naar het bed wou gaan.
Ach jongeling, ik wou u eens vragen
Waarom bidt gij God niet aan?

5
Hij viel haar op het hart
En sprak: Gij schone jonkvrouwe,
't Was de duivel die mij had
Eer dat wij gingen trouwen.
Waarom zou ik God aanbidden,
Waarom zou ik dat doen?
Mijn ziel die is verloren,
Die eeuwig branden moet.

6
O, hebt gij u verdaan
In het bloeien van uw jaren?
Dan zal ik henen gaan
En ene priester halen.
Ja, ene priester halen
Of ene predikant
Die wegneemt al uw zonden
In de naam van Jezus' hand.

7
Zij liep de deure uit,
Bracht ene priester mede,
En het heilig sacrement
Met grote waardigheden.
Door gekerrem en geklagen
En door Heer Jezus' macht
Is den duivel weer gekomen,
Hij heeft het handschrift teruggebracht.

8
Sa jongelingen voor het laatst,
Als gij zit in zulk een ellenden,
Vertrouw toch gene heer,
Want hij komt om uwe ziel te erven.
Wilt toch zo licht niet schrijven,
Niet schrijven met uw bloed,
In het wild een letter schrijven,
Valt liever God te voet.

Cato Kirkels-Creemers, de zangeres van dit lied, werd in 1906 in
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Stramproy geboren. Haar vader, een timmerman, en haar moeder werden eveneens
in Stramproy geboren. Mevrouw Kirkels was enkele jaren caféhoudster. Ze leerde
haar liederen van haar ouders en van kennissen en cafébezoekers. Ze noteerde de
teksten in enkele schriften.

Data en plaatsen van opname
25 06 1966

Stramproy

18 10 1974

Helden

20 04 1977

Altweerterheide

Vermeldingen/Literatuur
Bols 1897, 134-137.
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21
In Frankrijk buiten de poorten
Samenvatting
Een meisje, werkzaam in een herberg, vindt in haar bed het lijkje van een pasgeboren
kind. Wanneer ze de waardin [de vrouwen, de dochter des huizes] hierover inlicht
wordt ze beschuldigd van moord op een kind dat zijzelf ter wereld zou hebben
gebracht, en tot de strop veroordeeld. Ze bidt om een teken waaruit haar onschuld
zal blijken. Hangend aan de galg wordt ze door engelen met brood en wijn in leven
gehouden. Als haar vriend, terugkerend van een reis, haar in die toestand aantreft,
slaat hij alarm. Het meisje wordt losgemaakt, de ware schuldigen [de dochter, de
waardin, de vroedvrouw] worden streng gestraft.

Toelichting
Onder de 59 opnamen die wij van dit lied bezitten, zijn op grond van de melodieën
drie hoofdgroepen, A, B en C, te onderscheiden met resp. 11, 22 en 10 varianten; de
overige opnamen kunnen worden onderverdeeld in drie kleine groepen, D, E en F,
met resp. 2, 8 en 2, en een restgroep, G, met 4 varianten. De groepen A, B, C en D
zijn hieronder elk met een voorbeeld vertegenwoordigd.
Bij vergelijking van de teksten tekenen zich tussen deze groepen geen beduidende
verschillen af. Volgens de beginregels vindt de handeling doorgaans plaats in
Frankrijk, in een enkel geval in Franeker of (in Duitse optekeningen) Frankfurt. In
groep A (uit het noordoosten van Friesland afkomstige varianten) is Frankrijk
vervangen door ‘groenelandse heide’ of ‘achter (buiten) in die velden’. Het vonnis
wordt daar voltrokken in ‘Franeker buiten de poorten’ ofwel er wordt geen plaats
genoemd. In groep B (voornamelijk uit Groningen, Friesland en Drente) is Frankrijk
dikwijls vervangen door Veendam, in een enkel geval door Hattem of Veenwouden.
In groep C (eveneens voornamelijk uit Groningen, Friesland en Drente) komen
‘groenelandse heide’ en ‘achter (buiten) in die velden’ naast Frankrijk voor; ook
Wierden wordt
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genoemd. Waar in de groepen B en C Frankrijk in de aanhef is vervangen, is de
plaatsaanduiding van de voltrekking van het vonnis eveneens vervangen, bijvoorbeeld
door tot schande buiten de poort, tot straf buiten de poort of in 't bosje buiten de
poort.
Het kraaien van een haan in voorbeeld D, strofe 30 t/m 32, als bewijs dat het meisje
onschuldig is, komt, zij het sporadisch, in verschillende varianten van de
onderscheiden groepen voor.
Uit onze optekeningen mag worden afgeleid dat dit liedtype tot in het begin van
deze eeuw in de noordelijke provincies van ons land vrij algemeen bekend is geweest.

Lied
A. En al over die groenelandse heide
Deze korte melodie staat in mineur, hetgeen zeer zelden voorkomt. De strofen eindigen
op de subdominant (c″) waardoor het slot niet erg definitief klinkt. Het metrum is
regelmatig. Vorm: A [a-b].

Opname 14 februari 1963

1
En al over die groenelandse heide
En daar stond er een herberg alleen.

2
En daar woonden drie heidelandse heren
En die tapten daar wijn en ook bier.

3
En die heren hadden er een dochter
Maar daar ook nog een dienstmeisje bij.

4
En die dienstmeid kreeg velerlei vrijers
Maar de dochter nog veles te meer. (strofe 2x)
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5
En het was op een zondagmorgen
Dat de moeder die ging naar de kerk

6
En de dienstmeid moest schrobben en schuren
En ze moesten haar werkje gaan doen

7
En ze zou er haar beddeke gaan spreiden
En daar vond zij een klein kind vermoord. (strofe 2x)

8
Toen de moeder thuis kwam uit de kerke
Toen moest Anna wel klagen haar nood.

9
Ik zou er mijn beddeke gaan spreiden
Maar daar vond ik een klein kind vermoord.

10
En och Anna, zo zeide zij, wel Anna,
Dat heb je toch zelver gedaan,

11
Want jij hebt daar een klein kind gedragen
En dat heb je ook zelver vermoord. (strofe 2x)

12
En nu zullen zij je daar wel voor ophangen,
Ja te Franeker buiten de poort.

13
En daar mogen zij mij wel voor ophangen,
Ja daar mogen zij mij wel wat om doen,

14
En dan bid ik heer Jezus van boven
Of die er een teken aan mij doet. (strofe 2x)

15
En het was op een donderdagmorgen
Dat de kooplieden gingen naar de stad
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16
En de jongste van deze kooplieden
En die Anna zo teder liefhad (strofe 2x)

17
Waar is Anna, mijn hart, mijn allerliefste,
Waar is Anna mijn tedere bruid?

18
Is die Anna je hart, je allerliefste?
Maar dat was er een snode hoer

19
Want ze heeft er een kleine kind gedragen
En ze heeft het ook zelf nog vermoord (strofe 2x)
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20
En daar hebben zij haar voor opgehangen
Ja te Franeker buiten de poort.

21
Maar dat kan ik zo kwalijk geloven
En dit kan ik zo kwalijk verstaan

22
Want zo menigmaal heb ik trouw tot haar gezworen
Maar nog nooit mijne wille gedaan. (strofe 2x)

23
En hij gaf er zijn paardje de sporen
En hij reed naar de galgen toe

24
En hang jij hier, mijn hart, mijn allerliefste,
En al in er dien bloedje gesmoord?

25
Ja ik hang al maar ik sterf niet
En ik rust in Maria's schoot

26
En Gods engelen ze komen van boven
En zij brengen mij wijn en ook brood. (strofe 2x)

27
En toen gaf hij zijn paardje de sporen
En hij reed naar de heren van 't gerecht

28
En och heren, zo zeide hij, och heren
Wat voor onrecht heb jij nu gedaan

29
Want ze heeft er al drie dagen gehangen
En ze hangt er nog levendig aan. (strofe 2x)

30
En de dienstmeid werd los er gesneden
En de dochter voor haar in de plaats
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31
En de moeder werd levendig geradbraakt
En de vroedvrouw in olie verbrand.

32
Ja zo zullen wij ze allemaal trakteren
Die een ander al brengt in groot schand,

33
Maar wat zal ik mijn liefje nu kopen
En een keten van goud ja zo fijn

34
En die zij om haar halsje zal dragen
Als er meerdere liefde zal zijn. (strofe 2x)
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Deze variant werd gezongen door Maaike Westra-Robijn, geboren in 1903 te
Veenwoudsterhoek (zie verder bij lied 19, Daar was een schamel vrouwe).

B. In Veendam daar staat er een herberg
De melodie heeft veel drieklanksprongen. Het lied is isometrisch; de regels zijn
symmetrisch.
Vorm: A [a-b], B [c-d], B′ [c-d′].

Opname I augustus 1964

1
In Veendam daar staat er een herberg,
Een herberg o zo fijn,
Waar vele heren logeren,
Daar tappen ze bier en wijn.

2
En de dochter die had er veel vrijers,
De dienstmeid die had er maar één,
En de dienstmeid moest schrobben en schuren,
Zij dacht er aan God alleen.

3
Toen zij er haar bedje wou schudden
Vond zij er een kindje vermoord.
Zij riep: Wel vrouwen, wel vrouwen,
Nu moet ik gaan klagen mijn nood.
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4
Toen ik mijn bedje wou schudden
Vond ik er een kindje vermoord.
Zij riepen: Jou hoere, jou beeste,
Dat hebt ge ja zelven gedaan.

5
Drie dagen zult gij gaan hangen
Tot schande al buiten de poort,
Drie dagen zult gij gaan hangen,
Gij hebt er een kindje vermoord.

6
En als ik drie dagen moet hangen
Tot schande al buiten de poort
Dan hoop ik dat God mij een teken geeft,
Dat ik er onschuldig aan ben.

7
Die drie dagen die waren vervlogen
Toen hare zoetelief kwam.
Waar is mijn Jantje gebleven,
Waar is zij toch henengegaan?

8
Uw Jantje die is er gaan hangen
Tot schande al buiten de poort.
Waarom moet zij daar hangen?
Zij heeft er een kindje vermoord.

9
Dat kan ik voorwaar niet geloven,
Dat kan ik voorwaar niet verstaan,
'k Heb haar hartje zo dikwijls bewogen,
Nooit heeft ze mijn wille gedaan.

10
Hij zette de paarden de sporen
En hij reed naar de frankportier
En hij riep: Wel Jantje, wel Jantje,
Hangt gij er nog levendig aan?

11
Ik hang hier niet en ik sta hier niet,
Ik rust in Maria haar schoot;
Drie engelen uit de hemel
Die brengen mij wijn en brood.
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12
En hij zette de paarden de sporen
En hij reed naar des heren zijn huis,
En hij riep: Wel heren, wel heren,
Zij hangt er nog levendig aan.

13
De heren begonnen te wenen,
De dienstmeid werd losgemaakt,
Drie dagen had zij gehangen
Onschuldig al buiten de poort.

14
En de dochter die moest er gaan hangen,
De moeder werd levend verbrand,
De vroedvrouw die kwam aan de schalkers,
Zo waren die drie aan de kant.

Aafke Entjes-Hoeksema te Harkstede, die deze variant zong, werd in 1901 in
Uithuizen geboren. Haar vader was een landarbeider van Friese afkomst, haar moeder
de dochter van een caféhouder en handelaar in Uithuizen. Van de negen kinderen in
het gezin Hoeksema stierven de eerste vier kort na de geboorte; Aafke was de
middelste van de volgende vijf. Ondanks alle tegenslagen en materiële zorgen bleef
het zingen deel uitmaken van het leven van alledag, en voor mevrouw Entjes is dat
nog steeds zo.

C. Buiten Frankrijk al buiten de poorten
In de melodie komen enkele grote intervallen voor: driemaal een (stijgende) grote
sext en eenmaal een (dalende) kwint. De 3/4 maat wordt twee keer verlengd tot een
4/4 maat. De regels zijn asymmetrisch: regel 1, 2 en 4 tellen drie, regel 3 telt vijf
maten. Dit komt niet vaak voor.
Vorm: A [a-b], B [c-d].
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Opname 3 april 1963

1
Buiten Frankrijk al buiten de poorten
En daar woont er ene herbergier,
Daar logeren zo veel koopmanslieden,
Daar tappen zij wijn en bier.

2
En de dochter die had zoveel vrijers
En de dienstmeid die had er maar een.
De meid moest schrobben en schuren,
Ze dacht er aan hem alleen,

3
En toen wou zij haar bedje gaan maken,
En daar vond zij d'r een kindje vermoord.
't Lag al tussen de beide slaaplakens
't Lag er al in haar bloedje versmoord.

4
En toen is zij naar voren* gelopen
En toen is zij naar voren gegaan,
Zij sprak: Mijn allerlaifste juffrouw,
En wat onrecht hebt gij d'r gedaan?

*

zij is achtermeid (bijl. 4)

5
Hebt gij daar een kleintje gedragen,
En die hebt gij daar zelven vermoord.
't Lag al tussen de beide slaaplakens,
't Lag er al in haar bloedje gesmoord.
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6
En dat moogt gij zo haastig niet zeggen
En dat moogt gij zo haastig niet doen;
Daarvoor zal ik u laten hangen
Buiten Frankrijk al buiten de poort.

7
Wilt gij mij daarvoor laten hangen,
Buiten Frankrijk al buiten de poort,
Dan hoop ik dat God hier van boven
Een teken aan mij d'r zal doen.

8
Drie dagen had zij daar gehangen,
En toen kwam hare zoetelief thuis.
Hij sprak: Waar is nou mijn uitverkoren,
Hij sprak: Waar is toch mijne meid?

9
Is dat uwe uitverkoren,
Die gemene slechte meid?
Zij heeft er een kindje gedragen
En die heeft zij d'r zelven vermoord.

10
En dat kan ik zo kwalijk geloven,
En dat kan ik zo kwalijk verstaan,
Honderd keer heb ik 't haar wel aanboden
En nooit heeft zij mijn wille gedaan.

11
En hij zette zijn paardje de sporen
En hij reed naar de bergen toe.
Hij sprak: Mijn allerliefste Anna
En hoe hangstoe hier zo alleen?

12
O nee ik sta hier nee maar ik sta hier niet
En ik rust in Maria's schoot,
De engelen die komen uit de hemel
En brengen mij spijs en brood.

13
Zal ik mijne mesje gaan trekken,
En dan snijd ik u dan dadelijk los.
O nee, mijn allerlaifste,
Ga jij maar naar de heren toe.
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14
Hij zette zijn paardje de sporen,
En hij reed naar de heren toe.
Hij sprak: Mijn allerlaifste heren,
Wat onrecht hebt gij d'r gedaan?

15
Hebt gij d'r een maar laten hangen,
En die hangt er nog levendig aan.
Hebt gij d'r een maar laten hangen,
En die hangt er nog levendig aan.

16
En de meid die werd afgesneden,
En de juffrouw daarvoor in plaats.
De juffrouw die moest er maar hangen
En de vroedvrouw die werd ook verbrand.

Klaas Runhart (1889-1970) te Groningen, de zanger van deze variant, werd geboren
in Scheemda op het schip van zijn ouders. Ook hij werd schipper. Hij was analfabeet
en had een zeer scherp geheugen; het liedrepertoire van zijn ouders kon hij zich dan
ook tot in de kleinste details herinneren. Zijn vrouw Geertje Runhart-van der Veen
(eveneens 1889-1970) werd geboren in Hoogezand. Haar vader was fabrieksarbeider.
Mevrouw Runhart vertelde ons dat er in het gezin Van der Veen veel werd gezongen.
De heer en mevrouw Runhart zongen altijd samen; de verschillen in teksten en
melodieën uit hun afzonderlijke repertoires werden vaak eerst vergeleken en
besproken. Beiden betreurden het dat in de gezinnen van hun kinderen het zingen
niet meer zo'n belangrijke plaats innam als bij hen het geval was geweest.

D. In Frankrijk buiten de poorten
Vergeleken met voorbeeld A is de melodie even kort en is het slot, evenals bij A,
niet erg definitief, in dit geval door de cadens op de terts (b′). Daarmee houdt de
overeenkomst op; in tegenstelling tot A staat deze melodie in majeur. Eén 6/8 maat
is verlengd tot 9/8; de eerste regel is een maat langer dan de tweede regel.
Vorm: A [a-b].
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Opname 23 mei 1966

1
In Frankrijk buiten de poorten
Daar woonde een herbergier.

2
Waar vele heren logeren,
Daar tappen ze wijn en bier.

3
De dochter had vele vrijers,
De dienstmaagd had er maar een.

4
De dienstmaagd moest schrobben en schuren,
Zij deed er het huiswerk alleen.

5
Zij wilde haar bedde gaan schudden
En neen, het is ongehoord!

6
Want toen ze haar bedde ging schudden
Toen vond zij een klein kind vermoord.

7
Och juffrouw, zo zeide zij, juffrouw,
Wat onraad hebt gij mij gedaan?

8
Ik wild' er mijn bedde gaan schudden
En daar vind ik een kindje vermoord.

9
Ach hoere, zo zeide zij, hoere,
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Dat hebt gij ook zelve gedaan.

10
Gij hebt het ook zelve gedragen,
Gij hebt het ook zelve vermoord.

11
Voor morgenvroeg zul je er hangen,
In Frankrijk buiten de poort.
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12
Zal ik er voor morgenvroeg hangen,
Zal ik er voor morgenvroeg dood?

13
Dan wens ik dat de Here van boven
Een teken aan mij mag doen.

14
De dienstmaagd die werd opgehangen
In Frankrijk buiten de poort.

15
Maar het duurde maar vijf, zes dagen
Dat hare beminnaar weer kwam.

16
Is hier ook voorwaar mijn zoetliefste,
Is hier ook mijn waarde bruid?

17
Was dat dan voorwaar uw zoetliefste,
Was dat dan voorwaar uw bruid?

18
Dat was er zo'n snijdige hoere,
Zij heeft er haar kindje vermoord.

19
Zij is er des morgens gehangen
In Frankrijk buiten de poort.

20
Dat kan ik zo kwalijk geloven,
Dat kan ik zo kwalijk verstaan.

21
'k Heb het haar zo menigmaal boden,
Nooit heeft zij mijn wille gedaan.

22
Hij zette zijn paard de sporen
En reed er de Herestraat uit.
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23
Hang jij hier voorwaar mijn zoetliefste?
Hang jij hier mijn waardige bruid?

24
Ik hang niet, ik sta niet, ik ga niet,
Maar rust in Maria haar schoot

25
En de engelen uit de hemel
Die brengen mijn dagelijks brood.

26
Hij zette opnieuw weer zijn sporen
En reed naar stads heren toe.
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27
Ach heren, zo zeide hij, heren,
Wat onrecht hebt gij mij gedaan?

28
Gij hebt er mijn zoetlief gehangen
En zij hangt er nog levendig aan.

29
Dat kunnen wij kwalijk geloven,
Dat kunnen wij kwalijk verstaan.

30
Zowaar als de haan zal kraaien,
Tot drie keer al achter mekaar.

31
De haan die begon te kraaien
Tot drie keer al achter mekaar.

32
Nu moeten wij het toch geloven,
Nu moeten wij het toch verstaan.

33
De dienstmaagd die werd losgelaten
En de juffrouw ervoor in de plaats.

34
De vroedvrouw die namen ze gevangen
En de moeder die werd verbrand.

De zangeres van deze variant, Fennechien Kies-v.d. Veen te Wieringerwerf, werd
in 1906 geboren in het Drentse Valthe (zie verder bij lied 9, Wat hoor ik hier in 't
midden van de nacht).

Data en plaatsen van opname
A
14 02 1963

Hardegarijp
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14 02 1963

Veenwoudsterwal

14 12 1963

zelfde informant

01 09 1963

Garijp

06 06 1964

Brunssum

01 09 1965

Houtigehage

29 08 1967

Kollum

30 05 1968

Leeuwarden

24 09 1968

Rottevalle

30 08 1969

Hardegarijp

21 05 1970

Surhuisterveen

B
22 08 1961

Hoogkerk

01 08 1964

Harkstede

05 03 1966

Amsterdam

31 10 1966

Koningsoord

31 10 1966

Zijldijk

21 11 1966

Blijham

23 01 1967

Krommenie

20 02 1967

Emmerafscheidenveen

09 09 1967

Nieuw Schoonebeek

05 01 1968

Ter Apel

03 04 1968

Nieuwe Pekela

11 12 1968

Amsterdam

24 01 1969

Brunssum

03 04 1969

Appingedam

28 04 1969

Muntendam

13 11 1969

Veendam

14 02 1970

Muntendam

21 05 1970

Uskwerd

15 01 1971

Emmen

05 02 1971

Stedum

05 02 1973

Klazienaveen

16 06 1979

Roswinkel
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C
17 05 1960

Schagen

00 05 1960

Hengelo

00 08 1960

Bolsward

22 08 1961

Buitenpost

03 04 1963

Groningen

29 10 1966

Emmercompascuum

02 12 1968

Jubbega

05 02 1971

Jipsingboertange

11 01 1974

Twello

00 00 1975

Leeuwarden

D
23 05 1966

Wieringerwerf

21 05 1970

Wagenborgen

E
28 12 1951

Braamberg

28 10 1968

zelfde informant

30 01 1968

Ossendrecht

07 06 1968

Ossendrecht

00 00 1975

Nieuwlande

04 12 1975

De Bilt

20 07 1976

Bergen op Zoom

F
13 02 1967

Hardinxveld

05 04 1968

Noordhom

G
09 06 1956

Hoorn (Tersch.)

22 05 1964

Terwispel

30 05 1969

Hoogezand
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18 04 1970

Hardegarijp

Kaart
Zie de volgende pagina.

Vermeldingen/Literatuur
Erk en Böhme 1963 I, 637-639; Kunst 1951, 150-154; Meier 1964, II, 294-296.
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22
Wat lijdt soms een braaf hart op aarde
Samenvatting
Een vrouw heeft twee zoons. De een wordt priester, de ander vertrekt als militair
naar Afrika. Na enkele jaren ontvangt de soldaat een brief waarin hem wordt gevraagd
zo snel mogelijk naar huis te komen omdat zijn moeder niet lang meer zal leven. Op
de terugreis worden de kapitein en de stuurman van het schip door muitende matrozen
vermoord. De muiters beweren dat de soldaat de moordenaar is en leveren hem in
Marseille uit aan het gerecht. Hij wordt ter dood veroordeeld en zijn broer, de priester,
komt over om hem bij te staan. Op het moment dat de broers, de handen op een
crucifix, wachten op de voltrekking van het vonnis, verschijnt er een ruiter met een
koninklijke brief waaruit de onschuld van de soldaat blijkt.

Toelichting
Dit lied is waarschijnlijk vooral in het zuiden van het land bekend geweest. Wij
troffen het in Limburg en Noord-Brabant enkele malen in liedschriften aan.

Lied
Hoe kan er soms toch een braaf hartje lijden
De drieklanken in de melodie zijn goed te horen. Het valt op dat de dominant (d″)
alleen voorkomt in de eerste omkering van de tonicadrieklank. Het metrum en de
regelopbouw zijn regelmatig, met uitzondering van de laatste regel waarin door
vertraging van het ritme een 4/4 maat wordt uitgebreid tot 6/4 maat. Tot aan deze
maat is het lied bijna geheel isoritmisch. Het ritme volgt de vormstructuur.
Vorm: A [a-b], A [a-b], B [c-d], C [e-f].
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Opname 2 mei 1969

1
Hoe kan er soms toch een braaf hartje lijden,
Hoe wonder is God toch in zijn bestuur,
Zoals de zaak dat wij hier gaan verklaren,
Onlangs geschied bij de Franse karossiers.
Oscar, een brave koopmanszoon geheten
Viel in het lot en moest worden soldaat;
Had maar één broeder die voor priester studeerde,
Bleef gans alleen met zijne moeder op aard.

2
Door goed gedrag is hij tot stand gekomen,
Werd officier bij de Franse karossiers,
Met 't regiment naar Afrika gezonden
Waar hij verbleef omtrent een jaar of vier.
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Maar enen brief die heeft hij daar geschreven.
Indien hij zijne lieve moeder zoet
Als kind nog wilde zien op aarde in 't leven,
Hij komen moest met alle haast en spoed.

3
Oscar zijn hart was van droefheid gebroken,
Kreeg van zijn generaals een vrij congé.
Hij heeft het schip in Afrika genomen
Al om te komen in zijn land ver overzee.
Wanneer het schip kwam al in die woeste baren,
Zo een wreedheid op aard wordt nooit gehoord,
Hebben zes matrozen als tijgers en barbaren
Hun kapitein en stuurman vermoord.

4
Hunne misdaad was nauwelijks bedreven.
Of een complot maakten zij onder elkaar.
Zij hebben Oscar al in de boeien geslagen
En hem beticht als dubbele moordenaar.
Hij riep: o God, o goede Albehoeder,
O grote God waar heb ik dat verdiend.
Wat zal ze lijden, o mijn lieve moeder,
Als ze dat zou vernemen van haar kind.

5
Het schip kwam in Marseille arriveren.
Oscar die zag daar tot zijn druk en schand
Twee gendarmen die hem kwamen arresteren
En wreed gebonden en gelijk naar het gevang.
Een priester is terstond bij hem gekomen.
Oscar die sprak zijn biecht al spoedig ras.
En toen heeft hij dan van hem vernomen
Als dat die priester zijnen broeder was.

6
Enen brief heeft hij naar zijne moeder gezonden
Waarin dat hij zijn lijden maakt bekend.
Moeder uw kind zit hier onschuldig gebonden
Maar God weet dat ik onschuldig ben.
Moeder wanneer gij dezen brief zult lezen
Stort dan geen traan maar bid God voor uw kind
Dat hier onnozel onschuldig zit gevangen.
Moeder moeder ik heb dat nooit verdiend.
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7
De droeve dag komt nu weer aan te breken.
Oscar die werd voor het tribunaal gebracht.
De zes matrozen komen hier voor God bezweren
Dat hij de moord bedreven had middernacht.
D'onnozelheid wordt hier ter dood verwezen,
Ter dood veroordeeld, naar het gevang gedaan.
In alle steden en dorpen stond te lezen
Oscar Goedhals die moet den dood doorstaan.

8
Oscar zijn hart was van droefheid verslonden
En zwaar geboeid werd geleid naar het schavot.
Brave soldaat, moet gij uw leven laten
Als moordenaar al op een wreed schavot?
De vierde maart zo was 't arrest geschreven.
Uit alle kanten van zijn vaderland
Daar kwamen duizenden mensen toegetreden,
Want Oscar stond als moordenaar tot schand.

9
Oscar die voor de Heer der Wet ter aarde
En stortte menig traan in overvloed.
Heren heb medelijden wil mij sparen.
Vergiet toch heên toch geen onschuldig bloed,
Want God die weet wat ik heb onderstaan
En nu zal ik als moordenaar gaan scheiden
En nooit op aarde heb 'k iemand kwaad gedaan.

10
Zijn broeder heeft ook nog verlof gekregen
Om hem als priester tot het einde bij te staan.
Hij heeft hem reeds zijn laatste zoen gegeven,
Sprak tot het volk met zijn ogen vol getraan:
Gij brave mensen, gij alle christenzielen,
Nog één gebed voor mijnen broeder teer
Tot lavenis van zijne arme ziele,
Zij moet verschijnen voor den opperheer.

11
Tussen twee beulen stond hij met zijn broeder,
Zij hielden saam een kruisfix in de hand.
Hij riep: Adieu, adieu mijn lieve moeder.
Adieu, adieu, adieu mijn vaderland.
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Een karassier kwam in hoge vlucht gereden.
Van verre riep hij al met een brief in de hand:
Hij is onschuldig, ziet hier is geschreven
En ondertekend door de koning van ons land.

12
De zes matrozen die hadden twist gekregen
En hunne misdaad zelf bekend gemaakt,
Dat ze onder hun de misdaad hadden bedreven
En hem beticht als dubbele moordenaar.
Wat een geluk voor Oscar en zijn broeder!
Zij dankten God, hun aller opperheer.
Zij gingen samen naar hunne oude moeder,
Een groter feest bestond er op aarde niet meer.

Dit lied werd gezongen door Margaretha Maria Catherina Wouters-Gijsbers
(1884-1973), haar zoon Leonardus Wouters (geb. 1909) en haar dochter Maria
Panjoel-Wouters (geb. 1918), allen te Reusel. Moeder en zoon werden geboren in
Hulsel, de dochter in Reusel. Bij de opname die plaatsvond ten huize van Leonardus
Wouters viel het ons op dat jongere familieleden en buren die tijdens ons bezoek
binnenkwamen bijna alle liederen konden meezingen.
De heer Wouters vertelde ons dat, hoewel zijn beide ouders veel zongen, hij de
meeste liederen van zijn moeder had geleerd. Zijn vader was evenals hijzelf
sigarenmaker op een grote fabriek, waar onder het werk nauwelijks werd gezongen.
Wanneer en wat er thuis werd gezongen bepaalde zijn moeder; ze kwam uit een
boerenfamilie die ‘uit allemaal echte zangers’ bestond.
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Data en plaatsen van opname
02 05 1969

Reusel

13 12 1971

Etten-Leur

Vermeldingen/Literatuur
Geen
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23
Een treurig kind dat smeekte aan God
Samenvatting
Een kind heeft zijn moeder verloren. De vader hertrouwt. De stiefmoeder behandelt
het kind slecht; het vraagt God hem zijn eigen moeder terug te geven. De geest van
zijn moeder verschijnt en zegt dat het spoedig zal sterven. Het kind sterft; de vader
is radeloos van verdriet.

Toelichting
Wij troffen dit lied slechts eenmaal aan. Andere liederen waarin sprake is van weerzien
met gestorven familieleden zullen later bij het thema familieconflicten aan de orde
komen. Met het oog op de nadruk die in dit lied wordt gelegd op het ingrijpen van
God hebben wij het geplaatst bij de liederen met religieuze en stichtelijke thematiek.

Lied
Een treurig kind dat smeekte aan God
De melodie heeft een drieklankstructuur. De basismaat (3/4) wordt door de zanger
naar believen verlengd en verkort waarbij overigens de symmetrische regelopbouw
intact blijft.
Vorm: A [a-b], A′ [a-b′], B [c-d], C [e-f].
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Opname 12 mei 1969

1
Een treurig kind dat smeekte aan God
Om het verlies van zijne moeder.
O droev'ge dag, o bitt're nacht
Toen ik mijn moeder nooit meer zag.
Dikwijls ging ik haar graf opzoeken
En bidden voor mijne lieve moeder teer,
En riep: O God, ach mijne moeder
Die rust hier nu bij God den Heer.

2
Mijn vader trouwde voor de tweede keer.
Dat ging zeer goed voor weinige dagen,
Maar die stiefmoeder meer en meer
Verstiet het arme weesje teer.
In plaats van eten kreeg ik slagen,
Slag op het hoofd met veel hartzeer.
Van mijn eigen moeder zou 'k het wel verdragen,
Maar ach, die rust nu bij God den Heer.
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3
--------------------Het kind dat is van huis gegaan
En voor een kruisbeeld bleef het staan
Om het beeld van Jezus te aanbidden.
Hij viel al op zijne knieën neer
En riep: O God mijn Albehoeder,
Geef mij mijn lieve moeder weer!

4
De geest verscheen al uit het graf,
De wil van God die moest gebeuren:
Een kind dat daar zijn moeder zag
En kuste hare dode mond.
Mijn kind, gij zult niet lang meer lijden
Want God den Heer die beminde u zo teer.
Weldra zult gij van de wereld scheiden
En rusten dan bij God den Heer.

5
Het kind dat is naar huis gegaan
En heeft zich tot de rust begeven,
En in de slaap kwam de bleke dood.
Ach vaderlief, ziet wat gij doet!
Ik zal voor u genade vragen.
Hij dacht niet meer aan zijn tweede vrouw.
Hij deed niets meer, niets meer dan klagen
Mijn vrouw en kind rust nu bij God den Heer.

Dit lied werd gezongen door Margaretha Maria Catherina Wouters-Gijsbers
(1884-1973), haar zoon Leonardus Wouters (geb. 1909) en haar dochter Johanna
Maria Wouters (geb. 1923), allen te Reusel. Moeder en zoon werden geboren in
Hulsel, de dochter in Reusel (zie verder bij lied 22, Wat lijdt soms een braaf hart op
aarde).
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Data en plaatsen van opname
12 05 1969

Reusel

Vermeldingen/Literatuur
Geen
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24
Hoe menig paar ziet men in ondeugd vrijen
Samenvatting
Twee gelieven gaan trouwen. Tijdens de huwelijksplechtigheid sterft de bruidegom.
Een witte duif vliegt de kerk binnen en laat zich neer op de schouder van de pastoor,
ten teken dat de jongeman in de hemel is opgenomen. Drie maanden later sterft ook
het meisje.

Toelichting
De zangers van de vier door ons opgenomen varianten waren zich niet duidelijk
bewust van de strekking van het lied: beperking van de seksuele omgang voor het
huwelijk; tot de verbeelding spraken veeleer de regels over de duif, opgevat als een
teken uit de hemel. Door alle vier de zangers werd het lied dan ook aangeduid als
het lied met de witte duif.

Lied
Hoe menig paar ziet men in ontucht vrijen De melodie staat in majeur en eindigt op
de terts; de tweede trap van de toonladder (a′) wordt enigszins benadrukt. Door het
regelmatige begin in 4/4 maat, het ontbreken van opmaten en het veelvuldig
voorkomen van kwartnoten ontstaat een wat houterig geheel, dat in de loop van het
lied wordt doorbroken met een verlengde (5/4) maat en enkele driedelige (3/4 en
3/2) maten.
Vorm: A [a-a′], B [b-c].
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Opname 16 juni 1969

1
Hoe menig paar ziet men in ontucht* vrijen,
In de ongebondenheid en alle kwaad,
Waardoor zo meen'ge maagd komt in het lijden,
In druk of in de allerdroevigste staat.

*

elders: ondeugd

2
Maar die in zuiverheid elkaar beminnen
Brengt God tot deugd en tot een goed huwelijk,
Of eer dat zij de blijden dag beginnen
Helpt hij hen door die poort naar 't hemelrijk.

3
Een deugdzaam paar dat had twee jaar gevrijden,
Zij spraken saam de blijde trouwdag vast.
Een wrede dood heeft hun plezier ontnomen
Die zo menig mens in zijne fleur verrast.

4
Die goede ouders van hun wederzijden
Waren content over zo een deugdzaam paar,
Waarop zij al die feesten gaan bereiden.
Een droevig uur die volgt hun achterna.
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5
De dag verscheen, dit paar gaat zich begeven,
Zij gaan gezond naar die communiebank,
Op hoop van in die gratie Gods te leven
En om aan God te geven lof en dank.

6
't Was de pastoor die ging 't jong paar bedienen,
Die kwam te geven Heer Jezus' vlees en bloed
Aan deze bruidegom en zijn beminde,
Ziet eens het wonder dat Gods werken doet.

7
In plaats van in plezier en vreugd te leven
Ja om te trouwen het blijde bruiloftsfeest,
De jonkman is op die aarde neergezegen
En zonder spreken gaf hij zijnen geest.

8
Deze dochter met tranen in haar ogen
Zag hare minnaar zo vol medelij.
Een witte duif kwam door die kerk gevlogen
Op meneer pastoor zijn schouder rustte zij.

9
Den pastoor riep: En hij was niet geboren
Om door den trouw te leven in de strijd.
Vreest niet, vriendin, er is geen ziel verloren,
Hij wordt van die engelen voor Gods troon geleid.

10
Nu was het bruiloftshuis vol rouw en klachten,
Deze dochter stierf drie maanden daarna.
Neem deez' historie wel in uw gedachten
En vrij in zuivere liefde met elkaar.

11
Heeft God u dan niet tot den trouw geroepen,
De liefde is een goddelijke deugd.
De hemel staat voor zulke jonkheid open,
God is de loner van die ware deugd.

Dit lied werd gezongen door Gerarda Scheres-Gielen (geb. 1899) en haar broer
Jacobus Gielen (geb. 1905) te Meijel. Ze leerden het van hun vader die landbouwer
was in Helden (zie verder bij lied 16, Komt vrienden van alle kant).
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Data en plaatsen van opname
09 05 1966

Tungelroy

10 12 1966

Stamproy

16 06 1969

Meijel

26 02 1975

Veghel

Vermeldingen/Literatuur
Geen
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II
Liederen met religieuze en stichtelijke thematiek
C
Inkeer, bekering, godvruchtig leven
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25
Daar trok weleer een godsgezant
Samenvatting
Een rondtrekkende priester vertelt over Jezus die op het altaar in het tabernakel woont.
Een kleine jongen gaat vervolgens de kerk in, klimt op het altaar en klopt op het
tabernakel; het vraagt of Jezus zijn vader, die vloekt en zijn kinderen slaat, op het
rechte pad wil brengen. Zijn gebed wordt verhoord: de vader krijgt berouw en bekeert
zich.

Toelichting
Wij troffen de tekst dikwijls aan bij katholieke families, een enkele keer opgeschreven,
meestal afgedrukt als devotieprentje. We maakten slechts één opname van het lied;
omdat daarin enkele regels ontbreken volgt na de eerste twee strofen van de
optekening de tekst van een devotieprentje.

Lied
Daar trok weleer een godsgezant
De eerste vier regels van de melodie zijn erg statisch; in de volgende regels beweegt
de melodie zich actief over de ambitus, in de laatste regel met grote
drieklanksprongen. Hoewel het lied rubato wordt gezongen blijft de maatindeling
regelmatig. De eerste vier regels zijn isoritmisch.
Vorm: A [a-b], A′ [a′-c], B [d-e], B′ [d′-f].
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Opname 10 september 1968

1
Daar trok weleer een godsgezant
Door dorp en stad van Engeland,
Verkondigde daar Jezus' leer
Bracht menigeen ten schaapstal weer.

2
Eens sprak hij voor een kindrenschaar
Van Jezus, die op 't hoogaltaar
In 't gouden tabernakel woont,
En zich aan elk zoo minzaam toont.

3
Strak luistrend zat de lieve jeugd;
Op elk gelaat blonk hemelvreugd,
In menig oog een heldre traan;
Zoo innig waren ze aangedaan.
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4
De leering eindt; men gaat naar huis.
Eén knaapje blijft bij 't missiekruis,
En gaat, als niemand zich meer toont,
De kerk weer in, waar Jezus woont.

5
Omzichtig treedt hij in, en ziet,
Of nergens iemand hem bespiedt.
‘Ja’, fluistert hij: ‘nu maar gegaan,
'k Klop zachtjes daar bij Jezus aan!’

6
Maar hoe hij de armpjes rekken moog'
Het gouden deurtje was te hoog ...
Wat nu?...Voor 't kind is 't geen bezwaar ...
Het klautert boven op 't altaar.

7
't Is stil...tik, tik...'t klopt aan en hoort
Daar binnen klinkt geen enkel woord.
‘Maar, Jezus, 'k leerde nog zoo juist,
Dat Gij in 't tabernakel huist?’

8
En 't klopt al harder, harder aan,
Misschien had Jezus 't niet verstaan.
‘Spreek, lieve Heer, och spreek nu toch!
Gij zijt hier, waarom zwijgt Gij nog?

9
Och Jezus, spreek een enkel woord,
Ik ga van hier niet onverhoord!
Mijn Jezus, 'k min U toch zoo zeer,
Ach, luister toch eens, lieve Heer!’

10
O wonder! Hij, die 't schuldloos kind
Zoo vaderlijk, zoo godlijk mint,
Niet langer, neen schijnt Jezus doof.
Voor 't kloppen van dat sterk geloof.

11
‘Ja’, spreekt Hij, ‘hier is Jezus’ woon;
Ik rust hier op een gouden troon,
En hoor naar elk vol medelij,
Spreek kindeken, wat wildet gij?'
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12
‘Och Jezus, vader is zoo kwaad,
Zoodat hij vloekt en ons zoo slaat.
Sterft vader zoo, dan moet Gij wel
Hem eeuwig straffen in de hel!

13
Mijn Jezuslief, Gij zijt zoo zoet,
Maak vader ook weer braaf en goed,
Opdat hij eens voor eeuwig blij
Bij U en mij en moeder zij.’

14
En Jezus treft die kinderbeê,
‘Ga knaapje,’ zegt Hij, ‘ga in vreê,
Ik zorg dat vader zich bekeer,
Ga maar getroost naar moeder weer.’

15
En 't kind gelooft dat zoete woord,
't Klimt af, en spoedt zich huiswaarts voort
En huppelt straks aan moeders zij,
O als een engeltje zoo blij.

16
Maar 's avonds kwam bij 't schemerlicht,
De vader van het lieve wicht
Half schuchter naar het kerkgebouw,
Het hart vermorzeld door berouw.

17
Daar knielt hij voor Gods Priester neer,
Gods Priester geeft hem de onschuld weer.
Dan snelt hij naar zijn gade en kind,
Waar hij nu ware vreugde vindt.

De zangeres van de eerste twee strofen, Barbara Mechtildes Schroën-Smeets te Ell,
werd in 1908 geboren in Tungelroy waar haar ouders een boerderij hadden. Ze leerde
het lied van haar ouders en wist zich te herinneren dat ze het al op zesjarige leeftijd
zong.
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Data en plaatsen van opname
10 09 1968

Ell

Vermeldingen/Literatuur
Geen
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26
Christenen van Gods min
Samenvatting
Een Turkse koopmanszoon vestigt zich in Frankrijk. Hij leert er de landstaal, neemt
het katholieke geloof aan en trouwt met een koopmansdochter. Het paar besluit naar
Algiers te gaan om de mohammedaanse (schoon)ouders te bekeren. Ze worden
hartelijk ontvangen, maar als bij het gebed voor de maaltijd blijkt dat beiden katholiek
zijn, wordt de vader woedend; hij laat ze martelen en ter dood brengen. Op de plaats
waar hun lichamen zijn begraven schieten twee rozen op die, als men ze wil uitgraven,
geworteld blijken te zijn in de monden van de slachtoffers. De moeder ziet dit wonder
en bekeert zich nog dezelfde dag.

Toelichting
De bekering tot het roomse geloof neemt in de liedrepertoires in Noord-Brabant en
Limburg een belangrijke plaats in. De bekering van een moslim werd opgevat als
een triomf voor de katholieke kerk (vgl. de laatste twee regels van de eerste strofe).
De woorden Turk en mohammedaan worden gewoonlijk beide gebruikt om een
moslim aan te duiden.
Wij troffen het lied slechts eenmaal aan; de laatste, onvolledige strofe hebben wij
daarom niet kunnen aanvullen.

Lied
Christenen van gods min
De melodie van dit in parlando-stijl gezongen en als een kerkelijk gezang
voorgedragen lied heeft ongewone wendingen, zoals de stapsgewijze daling aan het
einde van de regels en een cadens op de septiem (fis'). Het weinig wisselende ritme
geeft het lied een gedragen karakter. De regels zijn asymmetrisch van lengte. Een
duidelijke vormstructuur ontbreekt; de melodie vormt een doorlopend geheel.
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Opname 9 oktober 1965

1
Christenen van Gods min,
Laat uw verstand en zin
Eens werken op dit waar en leerzaam lied
Hetgeen tot een exempel duid'lijk wordt bedied.
Hoe ene koopmanszoon
Van Turks geslacht een gloriekroon
Door zijn bekering mag dragen
Tot luister eer en roem
Van 't heilig christendom.

2
De zoon, een enig kind,
Van zijn ouders bemind,
Kwam met zijn vader en moeder gelijk
Om een speelreis te doen door 't Franse rijk.
Dit was een begaafd kind,
Werd uitermate verliefd en bezind
Om de edel Franse taal te leren.
De zoon, vol minzaamheid,
Heeft zijn ouders dit gezeid.
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3
Zijn ouders, wilt verstaan,
Hebben dit toegestaan.
Zij deden hem bij een grote koopman
In de voorname stad van Orleans,
Waar hij leefde naar wens,
Zo stichtbaar als de beste christenmens,
Maar toch in de verdwaalde lering,
Den valsen wet,
Of die van den afgod Mahomed.

4
Schoon hij in deze wet
Voor God was opgewekt
Ging hij daar gelijk al naar die heil'ge mis
Met deze koopmansdochter, jonk en fris.
Het wierd al ras een hallef jaar
Dat zij ter kerke gingen met elkaar.
Hij sprak haar aan, met rechte liefde
O ware christenmaagd,
Mij tot uw hart behaagd.

5
Zij sprak: ach lieve vrind,
Ik ben tot u gezind,
Mijn hart en zin, mijne liefde en begeert'
Zijn om met u te binden hert aan hert
Maar hetgeen dat ons belet
Alsdat gij zijt in Mahomeds valse wet,
En ik geloof in Jezus Christus
En zijn moeder ook gewis,
Die onze voorspraak is.

6
Hij sprak met recht gemoed
Ach lief, ach liefste zoet,
Gij die mijn hert behoedt met ware min
Leert mij toch met verstand en rijpen zin
Wat dat een christenmens
Moet weten om te leven naar Gods wens
Van God en Zijne heilige moeder.
Ik zal, wilt toch verstaan
Het rooms geloof aangaan.
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7
Als hij dit had gezeid
Deez' maagd was heel verblijd.
Zij leerden hem volgens het gebod
Van Jezus Christus onze ware God.
En nu, deez' waarde meid
Zag hare minnaar zijn standvastigheid.
Hij gaf het aan de priester te kennen
Die hem heeft voort volleerd,
Hij werd oprecht bekeerd.

8
Waar hij volgens zijn wens
Als ware christenmens
Met vreugden 't heilig doopsel had ontvangen
Zijn zij te samen in het huwelijk gegangen.
Dan sprak hij met verstand
Weerde bloem van 't christenland,
Laat ons mijn ouders gaan bekeren
Dat zij ook afstaan de wet
Van Mahomed.

9
Ziet hoe het grootste goed
Versterkt door Christus' bloed
Dat dit jong paar te saam
Zijn in het schip gegaan
En zeilden naar Algier,
Meinende met christelijke manier
Om zijn dolende ouders te bekeren.
Maar helaas het was om niet,
Zij kwamen in 't verdriet.

10
Zij zijn dan onbelaan
Bij zijn ouders gegaan
Daar werden zij zeer welkom ontvaan
En vele liefdetekens aangedaan.
Zijn ouders, blij van geest,
Trakteerden hun of was het een bruiloftsfeest.
Maar als zij stortten hun gebeden
Voor het eten der maaltijd
Den vaar zwol op van spijt.
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11
Hij als dood verwoed
Stuurd' op staande voet
Deez' christenvrouw wredelijk op den vloed.
Hij sprak: Vertrek van hier, gij lelijke papenhoed.
De zoon sprak vol getraan
Vader laat toch mijn beminde gaan
Hij sprak: Mijn zoon, durft gij nog spreken?
Vervloekte paapse hond,
Ook u zal ik straffen terstond.

12
Als gij niet duurt de wet
Die van Mahomed,
Zal ik u aandoen die allergrootste pijn
Die van geen mens te verdenken kan zijn.
Zij spraken beide gelijk
Geen pijn te groot voor 't heilig roomse rijk
Want Christus heeft voor ons geleden.
Wij lijden gaarne te saam
In Jezus Christus' naam.

13
Zodra den vaar dit hoort
Wierd hij nog meer verstoord,
Hij deed het moedersnaakt lichaam
Aan enen boom in 't hof gebonden staan.
Met doornetakken, wat een wreed gemoed
Liet hij hen geselen tot die dood.
Deez' vrouw riep dikwijls met verblijden
Ach man, houd goede moed,
Vertrouw op Jezus zoet.

14
Hij van den anderen kant
Riep dikwijls met verstand
Voor u, mijn vrouw, stort ik gaarne mijn bloed,
En ook voor Maria maget zoet.
Den vaar als een barbaar
Liet hen met haken trekken van elkaar.
Zij riepen heden voor het laatst
Jezus, Maria mijn,
Wilt ons genadig zijn.
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15
Gij christenen, hier op let,
Zijn hoofd dat wierd verplet.
Buiten twee rozen die aan enen kant
Van 't hof stonden, jeugdig en sermant*
Men omgroofden met vlijt
Deez' rozen, en aanmerkte hier Gods wonderheid!
Die beiden waren vastgeworteld
In den mond van het paar
Voor ieder openbaar.

*

charmant

16
De moeder teer, vat moed,
Stierf schier van tranenvloed,
Als zij die grote wonderheid aanzag,
Bekeerde zich nog dezelfde dag.
Veel Turken die aldaar
Zagen in 't zonneklaar.
De tijding kwam dat men haar lichaam
Moest brengen met eerbied
Naar het militeers gebied.

17
Dus christen, wie gij zijt,
Bemint God boven met vlijt.
Met dit leerparig genot zult gij als dit
Leerparig leven in vreugde hierna.

De zangeres van dit lied, Gertrudes Dings-Verschaeren te Liessel, werd in 1891
geboren in Helden waar haar eveneens in Helden geboren ouders een boerderij
hadden. Vader, moeder en de kinderen, vijf meisjes en twee jongens, zongen vaak
met elkaar. Mevrouw Dings vulde haar repertoire aan met liederen die ze in
dienstbetrekkingen leerde, en later met de liederen van haar man Hendrik Dings
(1886-1980) die uit een boerenfamilie in Meijel stamde; zijn vader werd in Meijel
geboren, zijn moeder in Helden.
Beide informanten vertelden veel over hun leven. Ze kochten een boerderijtje in
1914 waar ze, aldus mevrouw Dings, begonnen met vier lege handen, een koe, twee
biggen en vijf kippen. Aanvankelijk moest Hendrik Dings het meeste werk aan zijn
vrouw overlaten omdat hij van 1914 tot 1918 in militaire dienst was. De heer Dings,
die de vroegere omstandigheden graag vergeleek met de tegenwoordige, verzekerde
ons:
Er is geen jongen mens die weet wat een ouwen mens is.
De heer en mevrouw Dings gingen heel zorgvuldig om met hun in
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liedschriften opgetekende repertoire; tot op hoge leeftijd zongen ze elke dag met
elkaar.
De eerste vier strofen van het hier weergegeven lied werden gezongen; de overige
werden uit een van de liedschriften van de zangeres voor ons overgeschreven door
haar dochter, mevrouw Anna van Gog-Dings uit Liessel

Data en plaatsen van opname
09 10 1965

Liessel

Vermeldingen/Literatuur
Geen
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27
Een soudaen had een dochterken
Samenvatting
De dochter van een sultan vraagt zich af wie degene is die de bloemen heeft gemaakt.
's Nachts wordt zij gewekt door een jongeling die haar mee uit wandelen neemt en
vertelt dat hij de maker der bloemen is. Bij een klooster aangekomen vraagt hij haar
buiten te wachten; zelf gaat hij naar binnen. Het wachten duurt het meisje te lang:
ze klopt aan de poort, wordt binnengelaten en blijft in het klooster zolang als ze leeft.
Wanneer ze sterft leidt de jongeling haar naar de hemel.

Toelichting
Dit liedtype is in bijna geheel Europa opgetekend. De oudste Nederlandstalige versie,
waarvan ons eerste voorbeeld een verkorte variant is, dateert uit de vijftiende eeuw1..
In de zuidelijke provincies van Nederland is het lied beter bewaard gebleven dan in
de noordelijke.
Op grond van de teksten (natuurlijk taalgebruik in vrije dichtvorm versus
plechtstatig, gekunsteld taalgebruik in keurig rijmschema; een ander slot) verdeelden
wij de optekeningen in twee groepen (A en B). De melodie van de onder A en B
weergegeven liedvoorbeelden komt overeen met die welke Lootens en Feys in 1879
in Chants Populaires Flamands publiceerden.

Lied
A. Er was laatstmaal een heidens kind
De drieklanken vanaf de eerste en vierde trap van de toonladder bepalen het verloop.
Een vast metrum ontbreekt; wel komen er veel ritmische motieven van vijf-achtste
noten voor, wat zeer ongebruikelijk is.
Vorm: A [a-b], B [c-d], B [c-d].
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Opname 9 september 1968

1
Er was laatstmaal een heidens kind
Des morgens vroeg opgestaan
Om er te gaan plukken die bloemekens fijn,
In haars vaders weilanden.

2
Toen deze maagd die bloemekens zag
Dacht zij met hart en zinnen:
Wie mag er de maker der bloemkens toch zijn?
Prède God ik wou 'k hem eens kende.

3
Het was des nachts, 't was middernacht,
Op haar slaapkamer kwam een slag.
Doe eens open, doe eens open, gij Sierlandse maagd,
Hier is de maker der bloemen.

4
Deez' maagd is haastlig opgestaan,
Heeft haar slaapvenster opengedaan,
En wat zag zij? Een man met een doornenkroon,
Het was de maker der bloemen.

5
Zij vielen elkander al bij de hand
En gingen naar buiten samen.
Toe zeg mij, flink-edel frisse jongeling schoon,
Hoe is uw vaders name?
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6
Mijn vaders naam is wonderhoog,
Boven die macht verheven,
Die hemel en aarde geschapen heeft,
De zon, de maan, de sterren.

7
Zij vielen elkander al bij de hand
En gingen naar buiten samen.
Toe zeg mij, flink-edel frisse jongeling schoon,
Hoe is uw moeders name?

8
Mijn moeders naam is wonderhoog,
Boven die engelen verheven.
En zij heeft er een klein kindje ter wereld gebracht,
Reine maagd is zij gebleven.

9
Zij vielen elkander al bij de hand
En gingen naar buiten samen.
Toe zeg mij, flink-edel frisse jongeling schoon,
Hoe is uw eigen name?

10
Mijn eigen naam is wonderhoog,
Boven die macht verheven,
En hierboven in dat schone hemelrijk
Staat mijn naam als Jezus geschreven.

11
Zij vielen elkander al bij de hand
En gingen naar buiten samen
Totdat zij aan een klein kloostertje kwam,
Waar Jezus van haar moest scheiden.

12
Blijf hier nu maar een weinig staan,
Straks kom ik weer bij u.
En zij heeft er wel driehonderd jaren gestaan,
Zij meende maar van drie dagen
(en als ze d'r nog staat, staat ze d'r nog).

Dit lied werd gezongen door Catherina Jacomina Stals-van Dael (1907-1978) te Ell,
geboren in Stramproy. De liederen die ze van haar ouders en van kennissen leerde,
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overgebleven schriften bevatten vrij zeldzaam liedmateriaal.
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B. Komt vrienden luistert naar mijn lied
De melodie bestaat uit drieklanksprongen en uit stapsgewijze gedeelten. Met
uitzondering van de eerste - verlengde - maat zijn alle maten even lang. Door
accentverschuiving zijn ze afwisselend twee- of driedelig.
Vorm: A [a-b], B [c-d].

Opname 24 april 1967

1
Komt vrienden luistert naar mijn lied
Wat ik u ga verhalen.
Een lering schoon wordt ons bedied
Aan alle christenscharen.

2
Alles wat op die aarde leeft,
Wat God als mens geschapen heeft,
Gij zult het klaar bevinden,
Zijn uitverkoren vrienden
Hoe God hier op het werelds dal
Uit alle geslachten kiezen zal.

3
Een dochter goed van kwaliteit
Die God had uitverkoren,
Ofschoon zij in onnozelheid
In het heidens was geboren.
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4
Die noch God noch schepper kent
Noch zon, noch maan, noch firmament.
De schepper is ons Here
Door de kracht en wil des Heren
Het bloemgewas, gelijk het kruid,
Uit die aard des moeders spruit.

5
Deez' dochter kwam eens op de pas
In haren hof bemerken
Van allerhande bloemgewas
Stond daar in groene perken.

6
Zij overpeinsde alle dag,
Zo dikwijls zij die bloemkens zag:
Kon ik er's de maker der bloemen eens zien.
Rijke God, mocht ik hem aanschouwen.
Wie mag de beste maker zijn
Van al die bloemen, puur en rein.

7
Op dit gedacht zo is Gods zoon
Al bij deez' maagd gekomen;
Gezonden uit des vaders woon,
De maker van die bloemen.

8
Een schijn van ene jongeling schoon,
Zo stelt-ie zich aan deez' maagd ten toon,
Waarin zij zich verblijdde,
Die velden, hof en weiden.
Hij sprak: Ik ben dezelfde man
Die alle bloemen maken kan.

9
Toen zag deez' maagd den jongeling aan
Die haar kwam liefde dragen.
Zijn ogen klaarlijk sterren staan
Waarin zij kreeg behagen.

10
Zijn aangezicht blonk als die zon,
Zijn schoonheid die alles overwon
Te water en te landen,
Zijn hart van liefde brandde.
Al in des heren koninkrijk
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11
Zij sprak: Och jongeling, wie gij zijt,
Uw schoonheid nooit volprezen,
Tot u is mijn genegenheid.
Mag ik uw dienstmaagd wezen?

12
Kies mij voor uw ware bruid,
Met u trek ik te landen uit,
Verlaat mijns vaders goed en erven,
Voor u wil ik alles derven.
Zo verlaat ik al mijn schoon sieraad
En volg u waar gij henen gaat.

13
Zij verliet het heidens gouverment,
Zij ging met haar beminde
Tot aan bij een geestelijk convent,
Het eerste dat zij vinden.

14
Daar is de bruidegom ingegaan:
Och bruid, blijf hier een weinig staan
En wilt hier wat vertoeven,
En wilt u niet bedroeven.
Verwacht hier uwen bruidegom
Totdat ik wederkom.

15
Hij scheidde tegen hare dank,
Hij liet zijn bruid allene.
De tijd die duurde haar te lang;
Toen ging zij bitter wenen.

16
Zij ging kloppen aan die deur,
Den portier kwam aanstonds veur.
Hij sprak: Wel maagd geprezen,
Wat mag de oorzaak wezen?
Staat gij hier met uw droef gemoed,
Gij stort tranen in overvloed.

17
Zij sprak: Och vriend, hoor mijn vermaak*,
Hebt gij hier niets vernomen?
Mijn bruidegom is hier ingegaan
En niet meer uitgekomen.

*

vermaan
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18
Hij zei dat ik hem wachten zou,
Zijn kleed was hemels purperblauw,
Het is toch mijn beminde,
Nu kan ik hem nergens vinden.
Hij kiest mij voor zijn ware bruid,
Met hem trek ik te landen uit.

19
Wel maagd, uw lief die is hier niet.
Mag ik zijn naam eens weten?
Zij sprak: Och vriend, tot mijn verdriet,
Zijn naam is mij vergeten.

20
Zijn moeder was een reine maagd,
Zijn vader, die de scepter draagt,
Waarvan hij is geboren.
De maker van die bloemen
En anders weet ik daar niets van,
Het beste dat ik hem noemen kan.

21
Als dat haar lief Heer Jezus was,
Liet hij deez' maagd hier binnen:
Kom nu maar hier, gij ware bloem,
Verwacht hier uwe bruidegom.
Verslijt gij hier uw leven
En peins dat gij zijn dienstmaagd zijt.
Ten loon zal hij u geven.
Doe dan boetvaardigheid.

22
Zij heeft haar leven doorgebracht
In zuchten en in tranen.
De bruidegom kwam op ene nacht
Haar in de slaap vermanen.

23
Komt nu hier, ontvang uw loon,
Bezit het rijk, uw vaders woon.
Toen heeft zij haar geest gegeven
Waar zij zal eeuwig leven,
Zo zuiver als een klare bloem
Met hare bruidegom.
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Deze variant werd gezongen door Johanna Verlaak-Gommans (geb. 1892) in Helden
(zie verder bij lied 11, Hier is het begin van bitter lijden). Van de even strofen tot
en met 20 en van strofe 23 worden de vijfde en zesde regel gezongen op de melodie
van de derde en vierde regel. Dit geldt ook voor de zevende en achtste regel van
strofe 21.

Data en plaatsen van opname
A
02 02 1965

Belfeld

09 05 1966

Stramproy

25 06 1966

Stramproy

22 04 1967

Zijldijk

09 09 1968

Ell

11 11 1968

Son

18 02 1969

Ommel

16 06 1969

Ospel

03 09 1971

Lottum

04 04 1972

Limmel

01 02 1974

Uden

B
24 04 1967

Helden

21 06 1968

Helden

Kaart
Zie de volgende pagina.

Vermeldingen/Literatuur
Blyau en Tasseel 1962, 102-104; Coussemaker 1930, 193-202; Duyse 1903-1908,
III, 2451-2473; Franken 1978, 172-173; Hessel 1980, 44-48; Hoffmann 1833, 59-69;
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Eindnoten:
1. Van Duyse 1903-1908, III, p. 2458.
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28
Wie klopt er hier op mijn deur?
Samenvatting
Een meisje doet haar intrede in een klooster ondanks de waarschuwingen van de
abdis dat het kloosterleven voor haar te zwaar zal zijn.

Toelichting
Wij hebben dit lied door slechts één informante horen zingen; anderen hadden er
alleen vage herinneringen aan. In liedschriften hebben wij het niet aangetroffen.

Lied
Eerwaardige abdis
In de melodie is de drieklankopbouw duidelijk zichtbaar. De laatste maat van regel
1 en regel 2 wordt met een achtste verlengd.
Vorm: A [a-b], A [a-b], B [c-c], C [d-e].

Opname 1 februari 1974
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1
Eerwaardige abdis,
Ik kom mij hier vertonen
Of er geen plaats meer is
Om hier te komen wonen.
Ontvang mij als uw kind,
En spijs mij met uw brood
Ter eer van Christus' lijden
En zijn wrede dood.

2
Ach dochter ga naar huis,
Keert weder tot uw ouders.
Gij zijt nog veel te jong,
Nog veel te teer van jaren.
Ach dochter, ga naar huis,
'k Heb het u al reeds gezegd.
Gij zijt nog veel te jong
Te dragen dat zware kruis.

3
Eerwaardige abdis,
Mijn hart is met mijn woorden.
Al wat gij mij oplegt,
Dat wil ik gaarne horen.
De last is hier zo klein
Die ik wel dragen zal.
De liefde is zo groot,
Zij overwint het al.

4
Zoudt gij wel kunnen zien,
Zoudt gij wel kunnen lijden,
Dat men jouw mooi blond haar
Ging met de schaar afsnijden?
Zoudt gij wel afstand doen
Van al wat werelds is,
Verand'ren van kledij
En al wat daarbij is?

5
O ja, mijn broze kleur
Die wil ik graag verbleken
Ter ere van den Heer
Die heeft zoveel geleden.
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En van zijn purp'ren kleed
Dat zij hem trokken uit,
Van 't hoofd tot aan de voet
Geheel bedekt met bloed.

6
Treed in mijn kloosterke,
Daar zult gij worden gebonden
Al met Franciscus' koord,
Ter ere van zijn wonden
En van zijn purperen kleed
Dat zij hem trokken uit,
Van 't hoofd tot aan de voet
Geheel bedekt met bloed.

7
Vaarwel mijn ouders, ja,
Vaarwel mijn beste vrienden.
Vaarwel mijn zusterkens,
Mijn broertjes die ik minde.
Vaarwel ik moet nu gaan,
Ik sta de wereld af.
O moeder, ontvang mij
En sluit de deur maar vrij.

De zangeres van dit lied, Johanna Maria Louwers-van Zeeland (1896-1983) te Uden,
werd geboren in Heeswijk. Haar vader, die bakker was, stond bekend als een goed
zanger. Ook haar uit Maasbommel afkomstige moeder zong goed. De band met
moeders familie was zeer hecht; zowel in het ouderlijk huis als later in Uden kwamen
dikwijls familieleden logeren, en dan werd er gezongen en voorgedragen. Mevrouw
Louwers trad, samen met een van haar zusters, op jonge leeftijd in een klooster waar
haar zuster haar hele leven, zijzelf slechts korte tijd bleef. Haar liedrepertoire getuigt
van belangstelling voor het kloosterleven en bevat verder kinderspelletjes, liederen
over het boerenleven, liefdesliederen en enkele kluchtliederen. Ze had interesse voor
gebruiken en gewoonten en verzamelde spreekwoorden en gezegden.
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Data en plaatsen van opname
01 02 1974

Uden

Vermeldingen/Literatuur
Blyau en Tasseel 1962, 231-234; Bols 1897, 159-161.
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29
Het zijn zeer wondere dingen
Samenvatting
De oudste zuster van het klooster in Oirschot bidt God haar een op dat van Sint
Franciscus gelijkend stigma in haar zijde te geven. Het gebed wordt verhoord. Uit
de wond vloeit een geneeskrachtige olie. Na haar dood wordt haar lichaam heimelijk
naar 's-Hertogenbosch overgebracht en begraven in de Sint Janskerk. Het lichaam
blijft onverteerd en wordt in de loop der jaren steeds mooier van kleur.

Toelichting
Het lied heeft betrekking op zuster Maria Margaretha ab Angelis (Maria Margaretha
van Valckenisse, geboren in 1605 in Antwerpen) die in 1644 abdis werd van het
nieuwe Carmelitessenklooster in Oirschot en daar in 1658 overleed. De inhoud van
strofe 5 duidt op de in 1663 uitgevoerde geheime opdracht van de Staten Generaal
om het lichaam naar 's-Hertogenbosch over te brengen en het door een commissie
te laten onderzoeken, een en ander om de geruchten en verhalen over het ‘wonder
van Oirschot’, die hen om politiekgodsdienstige redenen niet welgevallig waren, uit
de wereld te helpen.
De oudste ons bekende versie van het lied werd door een zekere Johannes van
Groenendael in 1763 in Tilburg opgeschreven. H. Brok, aan wie wij dit gegeven
ontleenden, vermeldt elf varianten; van twee varianten hebben wij een opname, een
derde werd voor ons opgeschreven door een informante uit Udenhout. Het
verspreidingsgebied is beperkt tot het oostelijk deel van Noord-Brabant.

Lied
Kom vrienden wil een lied aanhoren
De melodie begint met een dalende drieklank naar de grondtoon en eindigt op de
terts (b′). Het metrum is regelmatig, behalve in de laatste
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maat van de tweede regel waar de 4/4 maat tot 2/4 wordt verkort.
Vorm: A [a-b], B [c-d].

Opname 23 juni 1962

1
Kom vrienden wil een lied aanhoren
En luistert naar een wonder lied;
Het zijn zeer wonderlijke dingen
Die ja in Oirschot zijn geschied.

2
't Was d' oudste non die daar in woonde,
Deed niets dan bidden dag en nacht,
Het was dat God haar zoude geven
De wonde die Franciscus had.

3
Zij kreeg een wond in hare zijde,
Er was veel olie uitgegaan;
Het was de olie om te genezen
Ja alle ziekten, pijn en smart.

4
De non werd ziek, z' is overleden,
Het hele klooster was in rouw.
Ze zouden wel eens willen weten
Wat met die maagd gebeuren zou.

5
Er zijn er drie uit Den Bosch gekomen
Gelijk de dieven in de nacht,
Ze hebben het lichaam meegenomen
En naar 's-Hertogenbosch gebracht.

Ate Doornbosch, Marie van Dijk, Henk Kuijer en Hermine Sterringa, Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering.
Deel 1. Liederen met magische, religieuze en stichtelijke thematiek

268

6
Ze hebben een diepe kelder laten graven
Van meer dan zestig trappen diep;
Daar hebben zij het lichaam begraven
Zodat het zon of maan meer ziet.

7
In de Sint Janskerk ligt zij begraven,
Met zwarte aarde is zij bedekt,
Daar zal zij rusten ten jongste dagen
Totdat zij door God wordt opgewekt.

8
't Is meer dan honderd jaar geleden;
In plaats dat zij verteerd zou zijn
Heeft zij een schoner kleur gekregen,
Nog schoner dan de zonneschijn.

Catharina Strijbos-van der Steen (geb. 1920) te Veldhoven, die dit lied zong, heeft
een groot en veelzijdig repertoire: ze kent kinderliedjes, ernstige verhalende liederen,
kluchtliederen en stichtelijke liederen. Van hetgeen ze haar moeder en haar beide
grootouders heeft horen zingen heeft ze vrijwel alles onthouden.

Data en plaatsen van opname
23 06 1962

Veldhoven

10 09 1971

Bergeijk

Kaart
Zie de volgende pagina.

Vermeldingen/Literatuur
Brok 1970; Brok 1976; Franken 1978, 174-175.
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30
Van enen vromen kluizenaar
Samenvatting
Een kluizenaar die in het bijzonder de heilige Maria vereert, heeft in zijn cel een
vogeltje waarmee hij dikwijls haar lof bezingt. Wanneer het lente wordt ontsnapt het
diertje en wordt het gegrepen door een gier. Zo hard het kan zingt het ‘Ave Maria’,
waarop de gier schrikt en het los-laat. Het vogeltje vliegt terug naar de kluizenaar.

Toelichting
Dit lied werd gezongen door de Zusters van Liefde in het R.K. Weeshuis in Zwolle
tijdens werkzaamheden in de keuken. De aanroep ‘Ave Maria’ had betekenis als
bede om hulp in nood en als afweer van het kwade.

Lied
Van enen vromen kluizenaar
De melodie is opgebouwd uit drieklanken; enige malen komen er imitaties in voor.
Door het invoeren van een cesuur in elke tweede maat ontstaan 9/8 maten zodat twee(6/8) en driedelige (9/8) maten elkaar afwisselen. Een versnelling in de vorm van
een dalend loopje zorgt ervoor dat de vierde regel slechts één maat duurt.
De tweede helft van het lied, bestaande uit drie secundaire regels, is niet
symmetrisch met de eerste helft.
Vorm: A [a-b], A′ [a-c], B [a′-d-e].
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Opname 3 oktober 1975

1
Van enen vromen kluizenaar
Wil ik u een liedje zingen.
Hij had de moeder gods zo lief,
Lief boven alle dingen.
Wat uit zijn mond ook werd gehoord,
Zo klonk toch steeds zijn eerste woord:
Ave Maria!

2
Hij had een vogeltje in zijn cel
Met bonte hals en veren,
Dat met hem in zijn kluisje zong
Om Maria te vereren.
En hoe hij zong, 't zij vroeg of spa,
Het diertje zong hem altijd na:
Ave Maria!
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3
Het diertje zag rondom zijn cel
De blijde lente naderen,
En alle bomen uitgedost
Met bloemen en met bladeren.
Toen vloog het ijlings uit zijn cel
En riep in 't wijde luid en schel:
Ave Maria!

4
Maar zie, opeens daar kwam een gier
Op 't diertje neergeschoten.
Hij greep het vast met bek en klauw
En klemd' het in zijn poten.
Het diertje toen verhief z'n stem
En zong met alle kracht en klem:
Ave Maria!

5
De gier verschrok en vloog terug
En liet het sijsje ontvluchten.
Zo werd het door z'n zang gered
En had niets meer te duchten.
En tot Maria's lof en eer
Herhaald' het dankbaar, keer op keer:
Ave Maria!

6
De kluizenaar stond voor z'n cel
Vol droefheid en verlangen.
Het sijsje vloog hem op de hand
En liet vanzelf zich vangen.
Toen gingen beiden naar de cel
En zongen samen luid en schel:
Ave Maria!

De zangeres van dit lied, Anna Julia Methorst-Hesseling te Heel, werd in 1898 in
het Groningse Zuidhorn geboren. Haar moeder kwam uit Baflo, haar vader uit
Zwollerkerspel. Ze leerde het lied van de uit Tilburg afkomstige Zusters van Liefde
in het R.K. Weeshuis in Zwolle. De zusters zongen het, evenals Daar trok weleer
een godsgezant (lied 25) en Een kleine blonde koreknaap (lied 33), tijdens het
huishoudelijke werk.
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Data en plaatsen van opname
03 10 1975

Heel

Vermeldingen/Literatuur
Franken 1978, 185-186.
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31
Hoort katholieken al
Samenvatting
De zoon van een menist1. zweert zijn geloof af, vertrekt naar Rome en bekeert zich
daar tot het rooms-katholieke geloof. Bij zijn terugkeer wordt hij door zijn vader
vervloekt. De jongeman bidt om een wonder. De geest van zijn gestorven moeder
verschijnt en vertelt hoezeer zij moet lijden omdat ze een meniste was. Dan bekeert
ook de vader zich en besluit in een klooster te treden.

Toelichting
De gekunstelde taal waarin het lied is geschreven heeft een groot aantal verminkingen
tot gevolg gehad, al heeft de duidelijkheid van het verhaal daar niet onder geleden.
In liedschriften uit de zuidelijke provincies is het woord ‘menistenkind’ vrijwel
altijd vervangen door ‘ministerskind’; ook in de Belgische Kempen, waar het lied
alom bekend was, werd rond de eeuwwisseling door Theophiel Peeters ‘ministerskind’
opgetekend2..

Lied
Hoort katholieken al
Door de rubato zangstijl krijgt dit lied, waarvan de melodie in majeur staat, het
karakter van een recitatief, en tegelijkertijd een onregelmatig metrum. Wel zijn er,
ook in het rijmschema, vijf regels te onderscheiden die beginnen met een opmaat en
eindigen met een gepuncteerde kwartnoot. De lengte van de delen van deze regels
varieert in overeenstemming met het wisselend aantal lettergrepen. Alleen de eerste
regel bestaat uit twee symmetrische delen; voor het overige ontbreekt een duidelijk
vormschema: de melodie vormt een doorlopend geheel.
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Opname 27 februari 1967
(wij reconstrueerden de melodie met behulp van een opname van 1 mei 1969)

1
Hoort katholieken al
Wat ik u zingen zal.
Een wond're zaak waarachtig is geschied
In Amsterdam, en zo vermeldt het lied
Een rijk ministerskind*
Was altijd tot het rooms geloof gezind.
Zijn vader - - - - -*
Was steeds Satan het werk.*

*

elders: menistenkind

*

elders: vol menistenstreken
elders: Lei altijd zich in 't
werk.
*

2
Hij sprak eens tot zijn zoon
Wel dat u wel betoon.
Ik hoor uw studie is voordelig fijn,
Gij zijt bekwaam om predikant te zijn.
De zoon antwoordde min
Dit is geheel niet mijne zin,
Ik zou veel liever een koopman wezen.
Laat mij naar Londen gaan
Hetgeen u lief bestaan.
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3
Maar zoon begrijp het wel
Het is geen kinderspel,
Zo jong te reizen al naar een ander land.
Toch, zo ge wilt, gebruik dan jouw verstand.
Ik zal u laten gaan,
Als gij maar vaste geloof blijft staan
En neemt voor leiding en zult hoeden mij
Duizend dukaten mee.

4
Juist lag een schip op zee*
Waarmee hij stak op ree*
Zo kwam hij te Londen aan het strand.
O, riep hij uit, dat is voor mij geen land.
Ik trek naar Rome toe
Want ik ben allang die ketterleer moe.
Toen is hij naar Rome toegestoken
Waar al die valse leer
De waarheid gaat te keer.

*

elders: ree
elders: zee

*

5
De heilige Vader zegt
't Is zo'n geest oprecht.
Kunt gij geloven dat de heilige mis
Gods vlees en bloed daar tegenwoordig is,
En dat de heilige maagd
In aller toevlucht zo'n hart aan God opdraagt?
De heiligen voor ons bidden.
O heiligheid, lang vast,
Dat ik het geloven vast.

6
Mijn zoon, in ootmoed,
Viel hij de paus te voet.
En riep, eerbiedig oprechte toon
O, heilige Vader, ziet een dwalend zoon
Wiens vader een menist
Die wil dat ook zijn vader waarheid is.
Toch, ik wil tot ferme leer heil zijn.
Mijn hart was steeds zo sterk
Geneigd de roomsen kerk.
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7
Maar als hij niet was bekeerd
En het vals geloof afzweert
Aanvaardde hij geest'lijke staat.
En als menistenbroeder gelijke vaart
-----------Zag hem als priester staan voor Gods altaar.
Toch durft hij niet zijn vader melden
Die schier van droefheid smoort
Als hij iets van hem hoort.

8
Hij heeft de weinige tijd
Verlof gevraagd en zijn ideaal
Om eens naar Amsterdam te mogen gaan.
Mocht van zijn wereldlijk kleed
Dat hij zijn vaders woning binnentreedt
Die gans van blijdschap opgestoven
Dat hij zijn zoon weer ziet
Weer krimpend van verdriet.

9
Want toen hij had verteld
Hoe het met hem was gesteld
Vertrok zijn vader, riep heel vermoeid
Ontaarde zoon, wat gij mij leed aandoet.
Ik vloek een hels bestaan
De schandvlek die g' mij hebt aangedaan.
Vertrek voor altijd uit mijn ogen!
De jonkman knielde neer,
Riep: Doet een wonder, Heer.

10
Hierop verdween* terstond
Een vlam al uit de grond
Waarin de geest der moeder, lang reeds dood,
Het verschrikkelijke schouwspel bood.
Hij riep met woeste getier
Een wonder mag zien men tot voorbeeld hier
Om te zien hoe ik moet lijden
Daar ik als meniste bleef doof
Voor 't enige waar geloof.

*

elders: verscheen
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11
Hiermee verdween de ziel
Terwijl in onmacht viel
De vader, hersteld, vol schuld riep uit
O wat hels gespuis roept mijn hart zo diep.
De zoon sprak: Vader ja,
Verzaak die valse leer weldra.
Wilt u tot het rooms geloof bekeren
Omdat uw ziel bevrijd
Voor de eeuwige zaligheid.

12
De vader, neergeknield,
Door 't schrikbeeld gans bezield,
Riep: Lieve zoon, ik voel tot u kracht
Doop mij terstond door uw priestermacht.
De maagd Maria riep zij mijn hulp en bijstand ook zijn,
'k Wil in het klooster mij begeven.
De zoon, met - - - - Bracht lof en dank aan God.

Marie de Ridder-Brosens (geb. 1910) te Westbeemster, die het lied zong, is afkomstig
uit een landbouwersgezin met tien kinderen in Chaam (Noord-Brabant). Ze noteerde
de liederen die ze haar in Bavel geboren moeder had horen zingen in schriften.
Voorzover ze zich kon herinneren was in het ouderlijk huis haar moeder de enige
die zong.

Data en plaatsen van opname
27 02 1967

Westbeemster

01 05 1969

Rozendaal

Kaart
Zie de volgende pagina.

Vermeldingen/Literatuur
Peeters 1952, derde bundel, 74-77; Vermeulen 1937; Wouters 1943, 62-65.
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Eindnoten:
1. Doopsgezinde, aanhanger van Menno Simonsz (1496-1561).
2. Peeters 1952, derde bundel, 74-77.
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32
Kom vrienden, kom luistert
Samenvatting
Een calvinistische jongen bemint een katholiek meisje. Hij besluit haar geloof aan
te nemen en vertelt dat aan zijn moeder. De moeder vervloekt hem, waarop een kind
verschijnt dat vlak na zijn geboorte door haar is gedood. Het zegt dat ze naar de hel
zal gaan. De moeder valt sprakeloos neer. De zoon wordt katholiek gedoopt en trouwt
met zijn geliefde.

Toelichting
Evenals Hoort katholieken al getuigt dit lied van de streng gehandhaafde scheidslijnen
tussen katholieken en aanhangers van andere christelijke overtuigingen. Wij troffen
het slechts eenmaal aan.

Lied
Kom vrienden, kom luistert
In de melodie komen nogal wat herhalingen voor. Het metrum is regelmatig, met
uitzondering van de tweede regel waarin een maat wordt verlengd.
Vorm: A [a-b (-c)], A′ [(c-) a′-b′-b′]. Het is niet duidelijk of de derde regel, c (maat
5 en 6), bij het eerste of bij het tweede gedeelte hoort.
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Opname 2 september 1977

1
Kom vrienden, kom luistert eens naar mijn lied
Al wat er ja te Rotterdam al is geschied,
Van enen calvinist,
Zijne moeder niet te mis.
Zo vrijde hij daar een katholieke meid,
Beloofde haar te geven
Genoeg om van te leven
Als het haar behaagt.

2
Hij sprak er: Ach overschone maagd,
Hoe dikwijls menigmaal heb ik bij u geklaagd
Dat gij zijt rooms gezind,
O zijt gij zo verblind?
Kom, wil er mijn reden en wil mij verstaan,
Ik wil met u gaan paren
En wil* uwe ziel bewaren,
Het rooms geloof afgaan.

*

in de herhaling: Gij moet
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3
Deez' dochter antwoordde met een billijk aanschijn
Zeg mij, is uw geloof dan beter als het mijn?
Zeg mij ervan bescheid,
Zo zal ik zijn gereed
Al om uwentwil, omdat gij mij altijd kwelt;
Want Jezus hoog verheven,
En het kan niet anders wezen,
Die heeft het ingesteld.

4
----------------Terwijl hij dit brood brak
En deze woorden sprak
Kom eet, het is Mijn Vlees, kom drink dit is Mijn Bloed.
Wie deze wijn zal drinken,
Zijn ziel zal eeuwig blinken
Want dit is Mijn Bloed.

5
En deze calvinist, zo stil gelijk een lam
Vol droefheid en getraan bij zijne moeder kwam.
Ach moeder, geef mij raad,
Of ik word inspiraat*
Dan is er het leven met mij gedaan.
Bij deze, laat me even,
Ik wil me gaan bekeren,
Het rooms geloof aangaan.

*

desperaat

6
Deez' moeder die sprak zo'n zulke woorden fel
Dan wens ik u de duivels al uit die hel.
Die beide benen brak,
O schromelijke zaak.
Terwijl er deez' moeder die felle woorden sprak
Kwam daar veropenbaren
Een kind zeer grijs van haren
Dat daar binnentrad.
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7
Dat kindje dat sprak er zo menige zucht
Ik ben, vervloekste maagd, ik ben uw eigen vrucht.
Dien g'hebt jong geschoot
Ter wereld hebt gedood.
Daarvoor zulde gij met mij de hel in gaan.
Zij viel geheel bezweken
En kon geen woord meer spreken,
En hare zoon bleef staan.

8
Men heeft er doen komen deez' katholieke meid.
Men heeft er haar de zaak vol droefheid uitgeleid.
Konstateer in uwe gebeden
En breng de priester mede,
Gedoopt zo wil ik zijn.

9
Men doopte deez' jongman voor jaren zo ras
---------Het rooms geloof verheven
En trouwde daar terneder
Op diezelfden pas.

De zangeres van dit lied, Antonia Verhees-Maas te Deurne, werd in 1903 geboren
in Vlierden, waar haar ouders een café annex kruidenierswinkel en later een boerderij
hadden. Het gezin telde zeven kinderen. Mevrouw Verhees leerde een groot aantal
liederen van haar moeder, die ze weer van hààr moeder had geleerd, en noteerde wat
haar was bijgebleven zorgvuldig in schriften. Helaas herinnerde ze zich van enkele
passages in bovenstaand lied slechts een paar woorden en klanken.

Data en plaatsen van opname
02 09 1977

Deurne

Kaart
Zie de volgende pagina.

Vermeldingen/Literatuur
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33
Een kleine blonde koreknaap
Samenvatting
Een misdienaartje meent tijdens het misoffer met eigen ogen te zien dat de heilige
communie een vorm van kannibalisme is. Huilend vertelt hij het zijn moeder, maar
zij weet hem gerust te stellen.

Toelichting
Het gegeven in dit lied is gebaseerd op twee wezenlijke onderdelen van de
rooms-katholieke liturgie: de consecratie, waarin brood en wijn worden veranderd
in het lichaam en het bloed van Christus, en de communie, waarbij het gewijde brood
en de wijn eerst door de priester en vervolgens door de gelovigen worden genuttigd.

Lied
Een kleine blonde koreknaap
De melodie bestaat voornamelijk uit drieklanksprongen. De octaafsprong tussen de
eerste en de tweede regel is evenals de modulatie naar de toonsoort van de dominant
(eind tweede regel) nogal ongebruikelijk, om niet te zeggen gekunsteld. Het metrum
is regelmatig. Het lied heeft een eenvoudige structuur met symmetrische regels.
Vorm: A [a-b-c].
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Opname 3 oktober 1975
(de derde en vierde regel van elke strofe worden herhaald)

1
Een kleine blonde koreknaap,
Ontsteld en aangedaan,
Kwam uit de mis des morgens
Te huis bij moeder aan.

2
Ach moeder, sprak hij wenend
Met sidderend gebaar,
Nooit dien ik pater Petrus
De mis nog aan 't altaar.

3
Maar kindlief, sprak de moeder,
Zeg mij, wat vreest gij dan?
Die goede pater Petrus
Is zulk een heilige man.

4
Men zegt dat somstijds eng'len
In blinkend wit gewaad
Rondom de pater zweven
Als hij aan 't altaar staat.

5
Ach hoor, wat ik vanmorgen
Met eigen ogen zag.
Ik zag een lief klein kindje,
Dat op het altaar lag.
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6
En pater Petrus lachte
Het lieve kindje toe,
En ook het kindje lachte
Zo lief, zo blij te moe.

7
Toen nam hij 't in zijn handen
En boog zich langzaam neer.
Hij bracht het aan zijn lippen
En ik zag het kind niet meer.

8
Ik ben zo bang geworden,
Ach moeder, nu ik weet
Hoe dat die pater Petrus
De kleine kind'ren eet.

9
De moeder stond bewogen,
Ze drukte haar kind aan het hart.
Gij hoeft niets meer te vrezen;
Verban uw bange smart.

10
Dat kind was 't kindje Jezus.
Wanneer gij hem bemint,
Dan komt ook in uw harte
Datzelfde Jezuskind.

De zangeres van dit lied, Anna Julia Methorst-Hesseling, geboren in 1898 te Zuidhorn,
leerde het in het R.K. Weeshuis in Zwolle toen ze dertien jaar oud was (zie verder
bij lied 30, Van enen vromen kluizenaar).

Data en plaatsen van opname
03 10 1975

Heel

Kaart
Zie de volgende pagina.
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II
Liederen met religieuze en stichtelijke thematiek
D
Zonde en straf, boete en loutering
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34
Er waren eens zes jongelieden
Samenvatting
Zes jongens keren 's avonds laat na een bezoek aan de kermis terug naar huis.
Onderweg komen ze langs een Christusbeeld dat door hen van de sokkel wordt
geslagen. De straf blijft niet uit: ze worden door de bliksem getroffen. Drie jongens
sterven onmiddellijk, de drie anderen verliezen hun spraakvermogen en sterven drie
dagen later.

Toelichting
Wij hebben dit lied, ondanks veelvuldig vragen en zoeken in liedschriften, slechts
één keer kunnen optekenen. Het motief heiligschennis komt ook voor in het volgende
lied, Wat hoort men nu in deze tijd.

Lied
Er waren eens zes jongelieden
Vooral de eerste melodieregel en de herhaling daarvan zijn opgebouwd uit
drieklanken; de melodie eindigt op de terts. Het metrum is heterometrisch: in de
lange versie ontstaat door een cesuur een halve (3/4) maat; in de laatste drie maten
wordt het metrum tweedelig in plaats van driedelig.
Vorm: A [a-a′-b-(b′)-c].
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Opname 23 juni 1962

1
Er waren eens zes jongelieden
Die van de kermis kwamen.
Ze maakten een contract tezamen
Om te verslaan al hetgeen zij kwamen tegemoet,
Ach ziet toch eens wat die boze jonkheid doet.

2
Des nachts om twalef uren,
Toen zij geen mens op straat meer zagen,
Zijn zij gegaan langs ene kruisbaan
Al waar zij zagen het beeld van Jezus staan.

3
Wat staat gij hier allenig,
Is dat om ons te plagen?
Wij vrezen God, noch de duivel uit de hel!
Zij sloegen 't beeld van het witte marmer af.
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4
Doch God kan dit niet langer verdragen.
Daarop kwamen drie, vier donderslagen.
Het helse vuur dat hen ter aard verplet.
Drie om het leven en drie van spraak belet.

5
Drie zijn er nog in 't leven
Drie dagen zo gebleven.
Toen stierven zij, zonder berouw of biecht
Of zonder kennis van het hemels god'lijk licht.

Het lied werd gezongen door Catharina Strijbos-van der Steen (geb. 1920) te
Veldhoven. Ze leerde het van haar moeder die het onder het werk zong (zie verder
bij lied 29, Het zijn zeer wondere dingen).

Data en plaatsen van opname
23 06 1962

Veldhoven

Kaart
Zie de volgende pagina.
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35
Wat hoort men nu in deze tijd
Samenvatting
Vier mannen zitten op kerstavond in een herberg te drinken en te kaarten onder het
uiten van godslasterlijke taal. Tevergeefs probeert de waard hen tot bedaren te
brengen. Een vrouw komt binnen met een pasgeboren kind; ze zegt dat de vier mannen
erop uit zijn het kind te mishandelen en te kruisigen. Een van de vier dreigt met een
mes, waarop in een lichtflits moeder en kind verdwijnen. De waard probeert nogmaals
de drinkers te kalmeren, maar wordt door hen neergeslagen. De mannen vertrekken.
Ze vernielen een kruisbeeld dat langs de weg staat en dagen Christus uit zijn macht
te tonen. Ze worden door de bliksem dodelijk getroffen.

Toelichting
Dit lied was aan slechts enkele zegslieden bekend en ook in de door ons onderzochte
liedschriften was het maar sporadisch te vinden.
De als tweede voorbeeld weergegeven tekst, uitvoeriger dan die van de optekening,
werd gedrukt op een ongedateerd liedblad dat door H. Franken, in wiens collectie
het zich momenteel bevindt, bij een van onze zegslieden in Prinsenbeek werd
aangetroffen (zie ook het voorgaande lied, Er waren eens zes jongelieden).

Lied
A. Wat hoort men nu in deze tijd
De stapsgewijs verlopende melodie heeft de geringe omvang van een grote sext en
eindigt op de terts. Het eerste deel van het lied is heterometrisch: twee- en driedelige
maten wisselen elkaar af; een 3/4 maat wordt verlengd tot 5/4 om alle lettergrepen
een plaats te kunnen geven. Opmaten worden bijna niet gebruikt; de laatste regel
duurt drie in plaats van twee maten.
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Vorm: A [a-b], B [c-d], C [e-f-g].

Opname 16 juni 1969

1
Wat hoort men nu in deze tijd,
Als vloeken, zweren en boosheid.
God last'ren boven maat,
Het schijnt als dat het kwaad
Heden is ten hoogsten,
Waardoor de straffen van den Opperal
Worden gezonden op het aardse dal.
Godslasteraars blijft staan
En hoort dit lied eens aan
Hetgeen ik hier zingen zal.

2
In Frankrijk bij Amiëns geschied
Wordt het gemeld in ons klagelied.
Vier gasten boos en fel
Die waren aan het spel
In een herberg gezeten.
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Den waard die sprak: Laat toch uw zweren* staan
Deez' tijd wil liever naar die Kerstmis gaan.
Denk aan den Opperal,
Geboren in een stal
Voor onze zonden al.

*

vloeken

3
Thans sprak er ene van die vier
Met vloeken, zweren en getier
Wij houden ons aan het spel,
God, duivel noch die hel
En dat kan ons niet deren.
Daarom zwijg stil er is genoeg geklapt
Want in die kerk en daar wordt niet getapt.
Wij lachen met die kerk,
Het drinken is ons werk!
Ach, mensen neemt oogmerk.

4
Ten twalef uren, wat gebeurt,
Hoorde men kloppen aan die deur.
Den waard die opende gauw
En zag daar ene vrouw
Met een eerstgeboren kindje,
Hetwelk zij binnenbracht in haren schoot,
Van koude stijf, bebloed, zeer naakt en bloot.
De waard sprak: Moeder zoet,
Uw kind is zo bebloed,
Zeg wat gij hier zoekt of moet.

5
De vrouw die sprak: Dit kind gewis
Van deze nacht geboren is.
Maar deez' vier gasten hier,
Zij hebben met getier
Zijnen dood gezworen,
Hem te mishandelen met veel gedruis,
Hem moeten hangen al aan het kruis.
Maar Gods rechtvaardigheid
Die alles straft op tijd
Heeft hunne straf bereid.

Ate Doornbosch, Marie van Dijk, Henk Kuijer en Hermine Sterringa, Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering.
Deel 1. Liederen met magische, religieuze en stichtelijke thematiek

297

6
Waar door die gasten opstig maal*,
Als overwonnen van het kwaad,
Zeiden: Vertrek terstond
Of als enen hond
Zal men u wegjagen.
Den enen trok een mes uit zijnen zak
En zeer verwoest* naar vrouw en kindje stak
De vrouw, als enen schicht,
Verdween uit hun gezicht
Als een klaar zonnelicht.

*

obstinaat

*

verwoed

7
Den waard die sprak: Dit droef geval
Ik vrees dat God ons plagen zal.
Peins op zijn wonden groot,
Passie, kruis en dood,
En smeekt om genade.
Wilt u bekeren, het is meer dan tijd.
Beter uw leven, doet boetvaardigheid.
Gaat vreedzaam naar uw huis
En denkt dat Christus' kruis
Verjaagt al het boos gespuis.

8
Door deze woorden hun boosheid
Tot gramschap meer ontstoken werd,
Sloegen zij de waard
Dat hij kwam ter aard
In onmacht te vallen.
Die riep: Och Jezus, door uw bitt're pijn
Wil in de nood ons toch behulpzaam zijn.
Maria Maget zoet
Zo val ik u hier te voet.

9
De booswichten zijn heengegaan
Tot aan een crucifix waaraan
Het beeld van Jezus hing.
Met vele lastering
Hebben het ter aarde geslagen.

Ate Doornbosch, Marie van Dijk, Henk Kuijer en Hermine Sterringa, Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering.
Deel 1. Liederen met magische, religieuze en stichtelijke thematiek

298
Zij riepen met veel vloeken en getier
Toon uwe macht, gij zijt de zoon des Heer.
Maar ziet, een bliksems vuur
Heeft hun met veel getier
Verpletterd, alle vier.

10
Den waard zijn vrouw zag alles na,
Die bracht de zaak in 't openbaar.
Waar dat hun ziel moest zijn
In vreugde of pijn
Laat ik God oordelen.
Voor het lest leert hoe hier de dronkenschap
Den mens brengt tot het kwaad van trap tot trap.
Bemint God bovenal.
Bidt voor dit tranendal
U eeuwig lonen zal.

Anna Maria Schreurs-Gielen te Meijel, die dit lied zong, werd in 1895 in Helden
geboren. Ze leerde haar liederen van haar vader en schreef ze op toen ze vijftien jaar
oud was. Ze is een zuster van Gerarda Scheres-Gielen en Jacobus Gielen (zie verder
bij lied 16, Komt vrienden van alle kant).

B. Wat hoort men nog in dezen tijd
1
Wat hoort men nog in dezen tijd,
In dorpen en in steden,
Als vloeken in baldadigheid,
En alle ontuchtigheden.
Godlastering en dronkenschap,
Dat kwaad eens tot den hoogsten trap,
Kwam gruwbaar eens te voren.
Maar dit Godstergend dwaas gespot,
Werd schrikbaar door de hand van God
Gestraft als men zal hooren.

2
Ja, hoort hoe of eens met Kersttijd,
Vier gasten samen waren,
In een herberg, waar zij ten spijt,
Van 't hooge feest verklaren:
Des Heilands heilgeboortedag
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Door dobbelspel en drinkgelag,
Op hun manier te vieren,
En bleven op Kerstnacht aldaar,
Zoo met hun vieren bij malkaer,
In razen, vloeken, tieren.

3
Toen zegde er een van deze vier:
Laat aan geen kerk ons denken;
Dat niets verhindert ons plezier!
Geen satan kan ons krenken!
Toe! houden wij ons aan het spel,
Niet vreezend duivel, dood, noch hel
Geheel naar ons begeeren;
Wij storen ons niet aan dat feest,
En lachen daarmee onbevreesd,
Met al wat ze ons maar leeren.

4
Zoo lieten zij dan rustig aan
Hun zwelgpartij voortduren,
Zonder naar de nachtmis te gaan,
Tot het was 's nachts drie uren.
Toen hoort men kloppen aan de deur,
Waarop de waard terstond ging veur,
Waar hij een vrouw aanschouwde,
Met haar zoo pasgeboren kind,
Die door de sneeuw en scherpen wind,
Gansch bibberde van de koude.

5
De waard sprak, vrouw, hoe kan het zijn.
Het is om van te schromen:
Met zulk een kindje, nog zoo klein ......
Vanwaar zijt gij gekomen?
Om, in den hollen nacht zoo laat,
Alsnog te dwalen op de straat,
Dat is niet naar betamen;
Waarom bleeft gij met zulk een wicht
Niet thuis, naar uwe moederplicht:
Gij moest u waarlijk schamen!
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6
De vrouw antwoordt: dit kind zoo klein
Is pas een uur geboren;
Maar 't weet dat hier vier gasten zijn,
Die niet doen naar behooren,
Die door hun smadelijk getier
Het alreeds mart'len, pijnigen hier,
Door lastertaal en vloeken;
't Komt in zijn liefde, hun nu raen,
Niet in hun ondeugd voort te gaan,
Of God zal hen bezoeken.

7
De waard trad dra de kamer in,
Om aan deez' vier gezellen
Vol schrik en met een bijsteren zin,
Dit vreemd bezoek vertellen.
Waarop, losbandig ze alle vier,
Vol spotternij en dwaas getier,
Terstond liepen naar voren,
Alwaar diezelfde vrouw nog stond,
Met haar kindje, al was 't doorwond,
Door schreien zich liet hooren.

8
Toen zei weer de eene van de vier:
Wat! wijf, wilt ge ons bekeeren?
Trek met uw jong maar gauw van hier!
Of ik zal het u leeren.
Hij lichtte alstoen zijn een been op,
Om haar te geven eenen schop;
Doch zonder het te merken
Verdween de vrouw voor het gezicht
Ineens, als 't helderst zonnelicht,
Maar satan kwam hen sterken.

9
De waard sprak, gaat gauw uit mijn huis
Ik zie God wil 't niet dulden,
Dat gij bespot zijn lijdenskruis,
Wat Hij droeg om ons schulden:
Daar hij den hemeltroon afkwam
Voor ons 't menschelijk vleesch aannam
En smartelijk heeft geleden.
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Deez' vrouw, die gij zoo jaagt ontzind,
Was wis Zijn Moeder met haar kind;
Stort liever nu gebeden.

10
In plaats van nu te zijn bedaard,
Of dronkenschap geweken,
Zoo liepen allen tot de waard:
Ziedaar iets voor u preken;
En gaven hem een harden slag,
Hetgeen zijn vrouw verschrikt aanzag,
Die angstig ging aan 't kermen,
En riep: Maria, wonder groot!
Och, help ons hier uit onzen nood!
Wil, Jezus, u ontfermen!

11
Bedronken zijn zij weggegaan,
Al vloekende en razend,
Toen zij een kruisbeeld vonden staan,
Waar, satan hen inblazend,
Zij bleven staan met schamperen spot,
En zegden: hebt gij macht gij God,
Laat zien hoe ge ons kunt deren;
En hebt gij zulk een groote kracht,
Welnu, beproef dan nu die macht,
En wil u flink verweren.

12
Zij hebben toen Gods beeltenis,
Met schrikbaar menschverlagen,
Baldadig met eerbiedgemis
Langs alle kant geslagen;
Maar ziet hoe Gods rechtvaardigheid
Haar straffende hand ten allen tijd
Zich tot hen op kwam heffen:
Daar fluks een flitsend bliksemstraal
De vier booswichten altemaal
Verpletterend kwam treffen.

13
Daar lagen ze alle vier,
Die zoo hun onheil zochten;
Gedood, verkoold, verminkt ja schier
Als vuige wangedrochten,
Die men alsnu als hopen vuil
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Ging stoppen in een modderkuil.
Toen men ze kwam te vinden.
Hun overblijfsels als onwaard,
Te rusten in Gods gewijde aard,
Zooals door deugd verblinden.

14
Bemerkt, nu menschen, wie ge ook zijt,
Dat gij God moet vereeren,
En 't kwaad verlaten ten allen tijd,
Om rampen af te weren;
Denkt steeds aan eene eeuwigheid,
En eindelooze zaligheid,
Dan kunt gij rustig sterven,
En ook verschijnen onbevreesd,
Voor Vader, Zoon en heil'gen Geest,
Om 't hemelrijk te beërven.

Data en plaatsen van opname
09 10 1965

Liessel

09 10 1965

Helden

16 06 1969

Helden

Kaart
Zie de volgende pagina.
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36
Komt hier, schenders van het gebod (de godverzakende boer)
Samenvatting
Een boer is kwaad op zijn knecht omdat die op de dag van Maria Hemelvaart naar
de kerk wil gaan terwijl er op het land gewerkt moet worden. Hij noemt God een
slaper en spot met hem. Wanneer hij daarop zelf zijn akker gaat ploegen, valt hij in
een diepe slaap die drieëntwintig dagen duurt. Een priester die erbij wordt gehaald,
spreekt van Gods gram. Wanneer de boer tenslotte tot bewustzijn komt, vraagt hij
God om vergiffenis; dan sterft hij.

Toelichting
Veel informanten in Noord-Brabant herinnerden zich dat dit zogenaamde lied van
de godverzakende boer werd gezongen; wij troffen het in verscheidene liedschriften
aan. De melodie van dit lied is nagenoeg dezelfde als die van het voorgaande, Wat
hoort men nu in deze tijd.

Lied
Komt gij hier schenders van 't gebod
De melodie heeft de geringe omvang van een grote sext en verloopt voornamelijk
stapsgewijs. Het metrum is onregelmatig. In de tweede helft van de strofe, een
ritmische herhaling van de eerste helft, is de afwisseling van 3/4 en 4/4 maten
gladgestreken tot vier 4/4 maten. Vorm: A [a-b], B [c-d], C [e-f], D [g-h].
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Opname 10 juli 1982

1
Komt gij hier schenders van 't gebod
Gij die niet vreest voor de straf van God.
Het zal voor groot en klein,
Voor die goed christen zijn,
Steeds een exempel blijven
Wat door couranten en brieven wordt verklaard.
't Was op den dag van Maria Hemelvaart
Hoe Gods lankmoedigheid
Soms wond're straf bereidt
Voor die zijn wet bestrijdt.

2
Enen boer heel goed in het gespan,
Het was een woest en boosaardig* man,
Kwam 's morgens zo hij plecht
Bij de slapenden dienstknecht
Hem aan zijn bed ontwaken.

*

elders: hovaardig
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Hij sprak: Staat op en laat uw slapen staan,
Gij moet terstond met mij aan het werken gaan.
De knecht sprak: Meester, wis,
Hedde gij het vandaag niet mis,
Daar 't heden feestdag is?

3
Den dag van Maria Hemelvaart,
Te vieren door de roomsen der aard,
Op voorschrift des gebods
Tot lof der moeder Gods
Wilt die niet overtreden.
Het is vandaag toch dat die maget rein
Door vurig bidden gevierd en geëerd moet zijn.
Denk dat God hoort en ziet,
'k Sta onder uw gebied,
Maar werken doe ik niet.

4
Waarna den boer boosaardig zei
God is 'ne slaper zoals gij
Als hij van werken hield
Zorgd' ie dat er regen viel
Zodat er vruchten groeien
Maar nu denkt hij zeker om ons niet;
Zo lach ik ook om hem en zijn gebied.
De knecht is opgestaan
En smart'lijk aangedaan
Recht naar de kerk gegaan.

5
Den boer, door gramschap overmand,
Nam nu toch zelf het werk ter hand,
Rijdt ploegend heen en weer,
Doch viel ter aarde neer,
In een diepen slaap gezonken.
De lieden kwamen uit de kerk nu aan,
En zagen daar op het veld twee ossen staan,
Werden den meester daar
Neerliggende gewaar,
In enen slaap zeer zwaar.
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6
Men trok den boer ras uit den sloot,
Zijn lichaam was zo zwaar als lood.
Den slaap bleef hem ook bij
Waardoor een ieder zei
Dat men den pastoor moest halen,
Opdat hij ook den wond'ren slaap aanschouw'
En vragen wat men er wel mee doen zou.
En toen den priester kwam,
Den wond'ren slaap vernam
Die zei: Het is Gods gram.

7
Wel drieëntwintig dagen lang
Sliep hij met wonderbaren gang.
Het volk van wijd en zijd
Bleef er gestadig bij
En ook veel geestelijken.
Maar in september, op den achtsten dag,
Ontwaakte hij al met een droef geklag
O God gebenedijd
Mijn zonden zijn mij ten spijt,
Ik ga naar d'eeuwigheid.

8
Nadat hij een ieder zeer bevreesd
Aanschouwde gaf hij zijnen geest,
En het volk in droef geluid
Barst in gebeden uit
God wil zijn ziel ontfermen!
Zo is zijn lichaam hier gestraft op aard
En is zijn armen ziel misschien gespaard,
Maar waar hij zich ook wendt
Die de kerkgeboden schendt
't Is God toch wel bekend.

Dit lied werd gezongen door Anna Wilhelmina Maria Vermetten-Hoevenaars (geb.
1936) te Gilze. Ze leerde het van haar moeder die het in haar jeugd weer van haar
ouders (ook in Gilze) had geleerd. Mevrouw Vermetten vulde haar repertoire aan
met liederen van haar schoonmoeder, die ook bijdragen aan onze collectie heeft
geleverd.
Mevrouw Vermetten, afkomstig uit een landbouwersgezin, is zelf boerin. Ze
vertelde ons dat onder het melken veel werd gezongen; de koeien werden er rustig
van, hetgeen de melkafgifte bevorderde. Ook
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het lied van de godverzakende boer werd ‘onder de koe’ gezongen.

Data en plaatsen van opname
23 06 1962

Boxtel

07 02 1970

Tilburg

07 02 1970

Oisterwijk

13 12 1971

Etten-Leur

10 07 1982

Gilze

Vermeldingen/Literatuur
Geen
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37
Een koning had er drie dochtertjes schoon
Samenvatting
Een koning heeft drie dochters die alle drie in dezelfde nacht sterven. Wanneer ze
bij de hemelpoort aankomen mogen er twee binnenkomen; de derde wordt naar de
hel gestuurd omdat ze, liever dan naar de kerk te gaan, zo graag voor de spiegel
stond.

Toelichting
De oudste tot nu toe bekende versie van dit lied is onder de titel Es flohen drei Sterne
wohl über den Rhein te vinden in Des Knaben Wunderhorn (1806-1808) van L.A.
von Arnim en Clemens Brentano.

Lied
Een koning die had er drie dochtertjes groot
De eerste maat wordt aan het slot herhaald als afsluiting. Zowel de tekst als de
melodie, waarin de nadruk ligt op de kleine secunde c″-b′, bestaat uit een regel. Het
metrum is regelmatig. Terwille van de symmetrie wordt het ritme in de tweede regel
vertraagd. Vorm: A [a-b-a′].

Opname 10 juli 1982
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1
Een koning die had er drie dochtertjes groot
En een koning, een koning,
Die had er drie dochtertjes groot.

2
Ze stierven alle drie, het was op ene nacht.

3
De eerste die stierf, het was 's avonds al laat.

4
De tweede die stierf, het was midden der nacht.

5
De derde die stierf, het was 's morgens nog vroeg.

6
Lief vader, lief vader, laat 't schreien maar staan.

7
Wij wensen met ons drieën naar de hemel te gaan.

8
Maar toen ze bij 't hemelse deurtje kwamen

9
Daar klopten ze o zo voorzichtigjes aan.

10
Lief vader, lief vader, doe open de deur.

11
Er staan er drie arreme zieletjes veur.

12
De eerste die nam hij al op zijne arm.
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De tweede die nam hij al bij zijne hand.

14
De derde die stuurt hij het deurtje voorbij.

15
Wat heeft nou dat arreme zieltje gedaan

16
Dat zij niet met ons naar de hemel mag gaan?

17
Des zondags, als de anderen naar de kerke toe gaan

18
Dan stond zij voor de spiegel en krulde heur haar.

19
En toen zij voor het andere deurtje kwam
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20
Daar zag zij de satan, die lachte haar aan.

21
Daar kreeg zij een drankje van tweeërlei soort,

22
Het eerste van vuur en het tweede van vlam.

Dit lied werd in 1967 gezongen door Margaretha van der Molen-Greven (geb. 1912)
te Eindhoven. In 1969 zong ze het nog eens met haar zusters Fennechiena van
Luttersveld-Greven (geb. 1910) te Eindhoven, en Martje Lasker-Greven (geb. 1909)
te Brunssum. In beide uitvoeringen ontbraken een paar strofen. De twee in Eindhoven
wonende zusters hebben het daarom in 1982 een derde maal voor ons gezongen en
deze laatste uitvoering is hierboven weergegeven. De zusters Greven werden geboren
in Valthermond, waar ze het lied van hun ouders leerden (zie verder bij lied 15, Een
jodenkind alhier ter stee).

Data en plaatsen van opname
00 00 1950

Houtigehage

00 00 1950

Oostermeer

13 12 1961

Buitenpost

18 08 1962

Hardegarijp

07 02 1966

Ter Apel

21 11 1966

Blijham

27-02-1967

Wieringermeer

23-10-1967

Eindhoven

24-01-1969

Brunssum

10-07-1982

Eindhoven

28 09 1973

Gooreind-Wuustwezel
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Vermeldingen/Literatuur
Arnim en Brentano 1806-1808, II, 210-211; Blyau en Tasseel 1962, 99-101; Bols
1897, 97-103; Coussemaker 1930, 171-176, Duyse 1903-1908, I, 25-36; Groen 1930,
I, 93-94; Lootens en Feys 1879, 94-97, Marriage 1902, 34-37; Moser 1981, 285-292.
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38
Schoolmeester, schoolmeester, waarom sla je mijn zoon?
Samenvatting
Een schoolmeester slaat een leerling omdat hij zijn lessen niet goed heeft geleerd.
Tegenover de vader van de leerling, die van mening is dat de jongen zijn lessen wel
degelijk heeft geleerd, verklaart de schoolmeester dat de jongen te laat uit bed komt,
voor de spiegel staat en graag speelt en dat allemaal in plaats van de mis bij te wonen.

Toelichting
Wij hebben dit lied slechts eenmaal aangetroffen; zekerheid over de volledigheid
van de tekst hebben we derhalve niet. Het motief, straf voor het door ijdelheid en
lichtzinnigheid verwaarlozen van de godsdienstplichten, is hetzelfde als dat in lied
37, Een koning had er drie dochtertjes schoon.

Lied
Schoolmeester, schoolmeester, waarom sla je mijn zoon?
De muzikale regel waarop de strofen worden gezongen, wordt niet echt afgesloten
(de cadens ligt steeds op de dominant), zodat de strofen een cyclus vormen. De 6/8
maat is in de derde maat tot 5/8 verkort omdat het metrische accent in het woord
alleluja op de laatste lettergreep wordt gelegd.
Vorm: A [a-b].
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Opname 9 mei 1966

1
Schoolmeester, schoolmeester, waarom sla je mijn zoon,
Alle, Alleluja.

2
Omdat hij zijn lessen niet beter en kent.

3
Hij kent zijne lessen veul beter dan u.

4
Als andere kind'ren naar vroegmissen gingen

5
Dan was hij te lui om op te staan.

6
Als andere kind'ren naar hoogmissen gingen

7
Dan ging hij voor het spiegelglas staan.

8
Als andere kind'ren naar vesperen gingen

9
Dan ging hij met den kaatsbal slaan.

De zangeres van dit lied, Gertrudis Nijssen-Luijten (1897-1982) te Herten, 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.
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Mevrouw Nijssen heeft sinds ons eerste bezoek in 1964 verscheidene liederen
voor ons opgeschreven en gezongen, en 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.
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Data en plaatsen van opname
09 05 1966

Herten

Vermeldingen/Literatuur
Geen
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39
En daar waren twee gezusters (het versteende brood)
Samenvatting
Een arme vrouw en haar kinderen lijden honger. De vrouw vraagt haar rijke zuster
om brood. Deze weigert haar te helpen en zegt dat ze geen brood heeft; als ze het
zou hebben zou het hard als een steen mogen worden [en de boter zou zo rood als
bloed mogen worden]. Naderhand blijkt dat het brood inderdaad in steen is veranderd
[en de boter is zo rood als bloed]. De rijke zuster sterft [de rijke vrouw gaat naar haar
arme zuster en biedt hulp aan, maar de kinderen zijn al gestorven. Het huis van de
rijke zuster gaat in vlammen op].

Toelichting
Het gegeven van het versteende brood komt voor in verhalen en liederen. Het wordt
onder meer in verband gebracht met het zogenaamde ‘Leidse wonder’ dat zich in
het jaar 1315 of 1316 tijdens een periode van hongersnood zou hebben voltrokken.
De beginregels van een van de Duitse varianten van dit lied
Wollt ihr hören ein neues Lied
Und was in Holland ist geschiet

zouden dit verband onderstrepen.
Zowel in de verhalen als in de Vlaamse en in de meeste Duitse en Nederlandse
optekeningen van het lied is er sprake van twee zusters. Onze Friese informanten
zongen over drie zusters; naast dit lied kwamen in hun repertoires varianten voor
van Daar was een schamel vrouwe (lied 19) dat evenals Er woonde een vrouwtje al
over het bos (te bespreken in een volgend deel) overeenkomsten vertoont met het
lied van het versteende brood: in alle drie de liederen gaat het om een arme weduwe
die met haar kinderen in kommervolle omstandigheden verkeert. Een informante in
Muntendam (Gr.) vertelde ons een van haar moeder geleerd verhaal dat de
belangrijkste motieven van de drie
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liederen bevat. Het lijkt ons niet uitgesloten dat zij bij het weergeven van het verhaal
is beïnvloed door herhaalde bespreking van deze materie in het radioprogramma
Onder de groene linde.
De tekst van de onder B afgedrukte variant is ontleend aan een gedicht van Johannes
Immerzeel (1776-1841).

Lied
A. Er waren eens drie zusters samen
De structuur van de melodie is gebaseerd op de tonicadrieklank in grondligging of
(het begin) in eerste omkering. Het metrum is isometrisch. De regels zijn niet allemaal
even lang: de tweede duurt slechts drie, de overige duren vier maten.
Vorm strofe 1:

A [a-b-c], A′ [b′-c].

Vorm strofe 2:

A″ [a′-b′], A′ [b′-c], A′ [b′-c].

Opname 18 augustus 1962
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1
Er waren eens drie zusters samen,
D' ene was rijker dan de and're
Maar de derde zij had geen brood.
De ene was rijker dan de and're
Maar de derde zij had geen brood.

2
De arme vrouw zij keerde haar omme
En zij ging haren gang
Al naar hare rijkere zuster
Toen ze daar zo droevig kwam.

3
Zuster, zo zeide ze, zuster,
Leen mij er een korreltje brood
Al voor mijn zes kleine kinderen,
Want die lijden groot hongersnood.
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4
Zuster, ja zo zeide ze, zuster,
Ik heb er geen broodje voor u.
Ga naar dien* allerrijkste zuster,
Die kan u wel lenen brood.

*

jouw

5
De arme vrouw ze keerde haar omme
En zij ging haren gang
Al naar haar allerrijkste zuster
Toen ze daar zo droevig kwam.

6
Zuster, ja zo zeide ze, zuster,
Leen mij er een korreltje brood
Al voor mijne zes kleine kinderen
Want die lijden groot hongersnood.

7
Zuster, ja zo zeide ze, zuster,
Ik heb er geen broodje voor u.
Het mag er ja wel worden als een stene,
't Messie ja gelijk als ene fleme,
En de boter zo rood als bloed.

8
De arme vrouw zij keerde haar omme
En zij ging haren gang
Al naar haar zes kleine kinderen
Toen ze die zo slapende vond.

9
De rijke heer kwam thuis uit de herberg
En hij zou snijen in het brood.
Het brood was zo hard als een stene,
Het mesje was gelijk als een fleme,
En de boter zo rood als bloed.

10
Ach vrouw, ja zo sprak hij, vrouwe,
Wat zonden hebste nu weer gedaan.
Hebsto er dien arme zuster
Zonder broodje weer laten gaan?

11
De rijke vrouw zij stond nu oppe
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Al naar haar arme zuster
Toen ze daar zo droevig kwam.
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12
Zuster, ja zo zeide ze, zuster,
Vergeef mij die zonden groot,
Drie kinderen zal ik er onderhouwen
Van kleren ja van vele rooie rouwe
En haar geven haar dagelijks brood.

13
Zuster, ja zo zeide ze, zuster,
Die zonde vergeef ik die nooit
Want de Here die heeft er haar gespijzigd
Dat zij ja geen honger meer zal lijden,
Want zij slapen bij dag en nacht.

14
De rijke vrouw zij stond nu oppe
En zij ging haren gang,
Zij weende haren ogen naar de hemel,
Haar hele rijkdom stond in de brand.

15
En o grote God van boven
Dit is er mijn eigen schuld!
Ik heb er mijn arme zuster
Zonder broodje weer laten gaan.

De zangeres van dit lied, Freemer Dijkema-Boonstra (1894-1972) te Hardegarijp,
werd geboren in Noordbergum. Ze werkte als seizoenarbeidster op boerderijen in
het noorden van Groningen. Vermoedelijk heeft ze het lied van het versteende brood
daar geleerd; het was bij de Friese koppelarbeiders zeer geliefd.

B. Wat straf een elk te duchten staat
In de melodie, dezelfde als die van Aan d' oever van een snelle vliet, komen enkele
grote sprongen voor. De toonreeks is gelijk aan die van voorbeeld A. Het metrum is
regelmatig, het ritme bijna geheel isoritmisch.
Vorm: A [a-b], B [c-d].

Ate Doornbosch, Marie van Dijk, Henk Kuijer en Hermine Sterringa, Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering.
Deel 1. Liederen met magische, religieuze en stichtelijke thematiek

321

Opname 21 november 1966

1
Wat straf een elk te duchten staat
Die vals met ede zweert,
Dat heeft in Hellingshausen eens
Een wonderwerk geleerd.

2
Daar leefde in hogen staat een vrouw
Met ega en gezin,
Wat zij ze hier wenselijk dromen mocht
Dat vloeide tot haar in.

3
Zich badend in den overvloed,
En smachtend in genot,
Vergat zij hem, die 't goede schenkt,
Vergat zij hare God.

4
Haar zuster, d' arme weduwvrouw
Bewoonde 't zelfde vlek
En leed er met een talrijk kroost
Het nijpendste gebrek.

5
Geen andere hulp, geen andere troost
Daald' op d' ellendige af,
Dan een almoes, die de deernis
Haar al te karig gaf.
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6
Vergeefs had zij reeds keer op keer
Bij d' overmaat van smart
Een toevlucht in de nood gezocht
Aan het zusterlijke hart.

7
Maar hoger nog klom in het feller leed
Gebrek aan winterkou,
En dreigend greep de hand des doods
Naar 't kroost der arme vrouw.

8
Nog eenmaal drijft de bittere nood
Haar heen uit de enge kluis
En bevend wagg'lend sleept zij zich
Naar het zusterlijke huis.

9
Een aalmoes, zuster, hoor mijn beê
De hemel kent mijn nood,
Mijn kinderen hebben brood noch vuur
En worstelen met de dood.

10
Een aalmoes, zuster, kermt zij voort,
Ach, hoor de stem van het bloed
Een bete brood, een weinig slechts
Van uwe overvloed.

11
Ga henen, wijf, is het nors bescheid
Wat d' arme weduwe kreeg,
Wat komt gij bedelen aan mijn deur,
Mijn eigen spind is leeg.

12
Dat God niet vertoorn! O, zuster, ach
Stuur mij ongetroost niet heen!
Wel, als ik brood heb in mijn spind
Dan worde 't brood tot steen.

13
Nu keert weer met verbrijzeld hart
En wanhoop op het gelaat
De droeve moeder naar haar kroost,
Zij weeklaagt langs de straat.
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14
Haar jammer breekt in menig hart
Dat gaarne helpen zou,
En d' arme deelt zijn bete brood
Met deez' nog armer vrouw.

15
Doch zie, haar zusters hand ontsluit
In 't morgenuur de spind.
Zij zoekt het brood, wat zij, o schrik,
In steen veranderd vindt.

16
Zij voelt het, zij schrikt, zij gilt,
Haar bloed verstijft op d' eigen stond.
Het onmens, naar waardij gestraft,
Valt zielloos op de grond.

17
Toen hing men achter 't hoogaltaar
Van het oude kerkgebouw
't Versteende brood, opdat een elk
Er zich aan spiegelen zou.

Manna Ensing-Eemsing te Blijham, de zangeres van deze variant, werd in 1895 in
Onstwedde geboren. Haar vader was landarbeider, later landbouwer en tenslotte
winkelier. Mevrouw Ensing leerde een groot aantal liederen van haar moeder, die
veel zong onder het werken. Tijdens de schemering werd er door de ouders, de vijf
dochters en de zoon veelal samen gezongen.

Data en plaatsen van opname
A
13 12 1961

Buitenpost

18 08 1962

Hardegarijp

21 11 1966

Blijham

18 04 1970

Hardegarijp

B
21 11 1966

Blijham
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Zie de volgende pagina.

Vermeldingen/Literatuur
Beumer 1964; Blyau en Tasseel 1962, 113-117; Bols 1897, 131-132; Duyse
1903-1908, III, 2618-2619; Erk en Böhme 1963, I, 619-624; Haan 1951; Meier 1964,
297-300; Nissen 1986; Rooijen 1943.
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40
Hoort vrienden, hoort een lied
(het vrouwtje van Stavoren)
Samenvatting
In Stavoren leeft een rijke weduwe in grote weelde. Een kapitein, aan wie zij opdracht
heeft gegeven het kostbaarste dat hij rondom de Oostzee kan vinden, in te laden en
naar Stavoren te brengen, keert terug met een schip vol tarwe. Ze laat de lading
overboord werpen. Een grijsaard waarschuwt haar: als ze ooit gebrek komt te lijden,
zal ze deze daad betreuren. De weduwe werpt haar ring in het water en roept dat
eerder de zee haar de ring terug zal geven dan dat zij tot armoede zal komen. Haar
hoogmoed wordt bestraft: enkele dagen later wordt de ring gevonden in een zojuist
gevangen vis. Ze verliest al haar schepen, al haar geld en goed, en sterft als bedelares.
De haven van Stavoren verzandt: graan groeit er, graan met lege aren.

Toelichting
Het lied van het vrouwtje van Stavoren was en is wellicht nog steeds in heel Nederland
bekend. Het kwam voor in talloze liedboekjes, in liedcouranten en op liedblaadjes.
De intensieve verspreiding in druk heeft waarschijnlijk de vorming van afwijkende
tekstvarianten in de mondelinge overlevering belet. Een nogal gekunstelde bewerking
van de Groningse pater jezuïet P.J. Koets (1818-1870) heeft alleen in het zuiden van
het land enige bekendheid gekregen; in enkele liedschriften troffen wij de tekst
daarvan aan. De meer gangbare, hier afgedrukte versie wordt meestal in een statige
vierkwartsmaat, soms in een zes achtste maat gezongen.
De melodieën die wij noteerden zijn aan elkaar verwant. Het eerste liedvoorbeeld
(A) geeft de door een ad hoc gezelschap in Westkapelle gezongen melodie. Het
tweede voorbeeld (B) is het facsimile van een liedblad dat waarschijnlijk omstreeks
1935 werd gedrukt.
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Lied
A. Hoort vrienden hoort mijn lied
De melodie is eenvoudig; soms wordt een drieklanksprong gemaakt. De ritmische
motieven van de eerste regel worden in de tweede herhaald, in de drie volgende
regels eveneens, maar dan in een andere volgorde.
Vorm: A [a-b], B [c-d], C [e-f], D [g-h], D′ [g-h′].

Opname november 1962

1. Hoort vrien - den hoort mijn lied, wat (ik)
duid' lijk zal ver - kla - ren What (er) een - maal is geschied voor meer dan dui - zend ja - ren, Toen
't oud en grijs Sta - vo - ren nog bloeid' op Fries - lands
grond En van zijn macht deed ho - ren door
heel de we - reld rond, En van zijn macht deed
ho - ren door heel de we - reld rond.
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B. Hoort, vrienden, hoort een lied

Het vrouwtje van Stavoren.
Hoort vrienden, hoort een lied.
Dat duidelijk zal verklaren.
Wat eenmaal is geschied.
Voor meer dan duizend jaren.
Toen oud en grijs Stavoren.
Nog bloeide op Frieslands grond
En van zijn macht deed hooren.
Door heel het wereldrond.
Daar in die rijke stad
Die jaarlijks duizend schepen,
Belaan met 's werelds schat,
Haar haven in zag slepen.
Daar leefde in roem en eere.
Een rijke weduwvrouw
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Wier voorbeeld ons zal leeren
Hoe hoogmoed voert tot rouw.
Geen koper, neen goud,
Zoo sprak zij, siert mijn woning.
En 't huis voor haar gebouwd,
Scheen 't woonhuis van een koning.
't Was al wat de oogen zagen.
Vol vorstelijke praal.
En hoeft men niet te vragen.
De stoep was van metaal.
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De leuning was zeer schoon
Uit louter goud gedreven
De deurknop scheen een kroon
Met paarlen omgeven,
En breede zilveren platen.
Geklonken aan den grond
Bedekten al de straten
Zoover haar woning stond.
Daar treedt een zeekapitein
Haar bij de haven tegen
Wat, sprak ze, zal het zijn,
Wat schoons hebt gij verkregen?
Wat heerlijks brengt gij mede
Uit overzeesch gebied
Uw schip ligt op de reede
Maar hoe gij antwoordt niet?
'k Heb immers u belast
Het kostelijkst in te laden
Wat rondom de Oostzee was.
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En 't oog hier kan verzaden.
Wie zich aan prijs mocht storen,
'k Vraag nimmer naar het geld.
De weduwe van Stavoren,
Wordt niet teleurgesteld.
'k Bracht tarwe naar uw zin
Als edelst wat wij vonden.
Aan stuurboord kwam het in,
Zooveel wij laden konden.
Hoe gilt zij dol van zinnen.
Hoe, tarwe? lage guit
Bracht gij ze aan stuurboord binnen
Zoo werp ze aan bakboord uit.
Helaas, het kost'lijk graan,
Werd in den vloed geworpen.
Een grijsaard zag het aan
Uit een der naaste dorpen,
Beef sprak hij, o vrouwe,
Wellicht lijdt gij eens gebrek,
Dat nooit dit stuk u rouwe.
Zwijg sprak ze, grijze gek.

Ate Doornbosch, Marie van Dijk, Henk Kuijer en Hermine Sterringa, Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering.
Deel 1. Liederen met magische, religieuze en stichtelijke thematiek

329

Zij lachte en greep haar ring,
En wierp met luid geschater.
Terwijl zij henen ging.
Hem weg in het woelig water,
Kijk, riep ze, dwaze kerel.
Eer geeft de zee weerom,
Deez' schoone ring en parel.
Eer ik tot armoe kom.
Het duurde een dag of acht
Toen werd op haar verlangen.
Een groote visch gebracht,
Zoo pas in zee gevangen.
Maar sidderend zonk ze neder
Want reeds met de eerste snee,
Vond ze haar ring toen weder,
Laatst geworpen in de zee.
Daar treedt een dienstknecht in,
Uw schepen zijn verloren.
De zee zwolg alles in,
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Gods wraak rust op Stavoren.
Een andere knecht snelt binnen,
En biedt een brief haar aan,
God, gilt ze woest van zinnen,
Mijn glorie is vergaan.
Beroofd van goed en geld.
Veracht van die haar kende.
Zooals die oude meldt.
Werd ze een slachtoffer der ellende
Nog doet de nazaat hooren,
Der hoovaardij tot les,
Hoe 't vrouwtje van Stavoren,
Nog stierf als bedelares.
Nog ziet men aan het strand,
Zoo rijk in vroeger dagen.
De haven. gansch verzand.
Een zee van halmen dragen,
Maar ledig zijn die aren,
Geen korrel lacht u aan.
Als blijk wat hier voor jaren,
Gods almacht heeft gedaan.

Ate Doornbosch, Marie van Dijk, Henk Kuijer en Hermine Sterringa, Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering.
Deel 1. Liederen met magische, religieuze en stichtelijke thematiek

330

Facsimile liedblad Vrouwtje van Stavoren
Ja hoogmoed wordt vernederd,
Is wissen val beschoren,
Het werd ons hier geleerd
Door 't vrouwtje van Stavoren.
Wilt vrienden er aan denken.
Wat ook het lot u biedt,
Al wat u wordt geschonken,
Doch hoogmoed past ons niet.

Data en plaatsen van opname
A
03 11 1951

Wagenborgen

21 12 1951

Katwijk

29 12 1951

Siddeburen

04 03 1952

Hoorn

10 06 1953

Bobeldijk

31 01 1953

Bakkum

12 12 1953

Rotterdam

28 10 1954

Oost Souburg

18 08 1955

Marken

02 11 1957

Oosterzee

22 03 1958

Venray

12 08 1958

Ballum

00 04 1958

Naarden

00 09 1959

Rotterdam

28 10 1959

Koudekerke

14 09 1960

Bussum
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11 10 1960

Heerhugowaard

08 01 1961

Emmercompascuum

08 04 1961

Alkmaar

24 04 1962

Heerlen

00 11 1962

Westkapelle

20 04 1963

Terwolde

15 06 1963

Noordwijkerhout

01 11 1963

Souburg

07 11 1964

Venlo

21 11 1966

Achterveld

29 05 1970

Sint-Annen

05 11 1971

Winschoten

10 09 1975

Veldhoven

29 07 1980

Bellingwold

B
07 02 1970

Oisterwijk

Kaart
Zie de volgende pagina.

Vermeldingen/literatuur
Daan 1950, 346-349; Groen 1930, I, 56-58; Haan 1950, 74-80; Kunst 1951, 167-172;
Veurman en Bax 1944, 213-217; Veurman 1968, 155-158.
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41
Komt vrienden van het geld
Samenvatting
Een rijkaard die weigert de armen te helpen maakt, om zijn geld veilig te kunnen
opbergen, een kelder met een zware ijzeren deur. God straft hem: zodra hij al het
geld naar binnen heeft gebracht valt de deur achter hem in het slot. Niemand hoort
zijn hulpgeroep; pas na zijn dood wordt hij, naast zijn geld, gevonden.

Toelichting
Wij hebben dit lied één keer op kunnen nemen. Naar aanleiding van het ten gehore
brengen van die opname in het radioprogramma Onder de groene linde werd ons
een tweede tekst toegezonden; de slotstrofe daarvan voegden wij toe aan de hieronder
afgedrukte versie.

Lied
Komt vrienden van het geld
De achtste regel van de melodie eindigt met een melisme van vijf stijgende tonen
over een octaaf, die legato op één lettergreep worden gezongen. Dergelijke
versieringen zijn nogal ongebruikelijk in de Nederlandse volksmuziek. Door dit
melisme wordt de achtste regel een maat langer dan de overige regels. De 4/4 maat
waarin het lied wordt gezongen wordt soms afgewisseld met een 3/2 maat.
Vorm: A [a-b], B [c-d], C [e-e′], D [f-g], D′ [f-'g′].
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Opname 22 maart 1977

1
Komt vrienden van het geld,
Wilt hier de waarheid horen
Waar dat zo menig mens
Voor zijn eigen gaat verloren.
't Is van een rijke vrek
Die God straft voor zijn geld
Waar dat zo menig mens
Zijn hart heeft op gesteld.

2
't Was in een duren tijd
Veel armoe scheen ten node
Men kwam van wijd en zijd
Naar de rijke vrek gelopen.
Hij sprak: Gaat weg van hier,
Zijn hart bleef als een steen
Maar hij sloot zijne deur
Van armoei en geween.

Ate Doornbosch, Marie van Dijk, Henk Kuijer en Hermine Sterringa, Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering.
Deel 1. Liederen met magische, religieuze en stichtelijke thematiek

334

3
De rijke vrek, bevreesd
Al voor zijn vele schatten
Hij maakte ene deur
Van zware ijzeren platen.
En enen kelder diep
Graafde hij in den grond
Waar hij alleen in kon
En zelfs niemand vond.

4
Den kelder was nu klaar
Al met zijn zware sloten
Bracht hij zijn geld aldaar
Met blijdschap overgoten.
Hij sprak: 'k Ben rijk genoeg
En niemand kan mij aan
Hetgeen ik heb gespaard
Zal nooit van mij vergaan.

5
Hij is er met zijn geld
De kelder ingetreden
Maar hoort hoe hier den God
Zijn straf zet op zijn schreden!
Maar plotseling valt de deur
Achter zijn rug op slot
Zo werd den gierigaard
Gestraft al van zijn God.

6
Hij wenste nu zijn lot
Van brave arme mensen
Terwijl -----Zijn schatten zelfs verwensen
Hij schreeuwde moord en brand
Tot hij nabij werd versmoord
Maar hij zat nu alleen
En werd van niemand gehoord.

7
Men vond hem na zijn dood
Zijn vingers afgevreten
Tot een exempel groot
Nog bij zijn geld gezeten.
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Wilt gij barmhartig zijn
En bijstaan in de nood,
Zo geef de arme mens
Om Godswil een stuk brood.

De zevende strofe van dit lied ontleenden wij aan een inzending van de heer A.
Hendrikx te Etten-Leur; de strofen 1 tot en met 6 werden gezongen door de gezusters
Antonetta Johanna Marijnissen-de Bruijn (geb. 1907) te Zundert, en Johanna Elisabeth
Dictus-de Bruijn (geb. 1905) te Achtmaal, die hun liederen - een groot en zeer
gevarieerd repertoire - leerden van hun uit een Rijsbergense boerenfamilie afkomstige
moeder. Hun ouders hadden in Zundert een boerderij; er waren zeven kinderen, zes
meisjes en een jongen. De eerstgenoemde informante werd opgeleid tot naaister, de
overige kinderen hielpen bij het werk op het land. Mevrouw Marijnissen vertelde
ons dat bij slecht weer het hele gezelschap thuis zat te zingen.

Data en plaatsen van opname
22 03 1977

Zundert

Kaart
Zie de volgende pagina.

Vermeldingen/Literatuur
Geen
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42
Kom vrienden luister naar dit lied, gij christelijke schare
(de vier gasten)
Samenvatting
Vier vrienden ondernemen een bedevaart naar het heilig graf in Jeruzalem. Onderweg
worden ze bedreigd door tijgers. Een van hen wijt dit aan zijn zondig leven en aan
het feit dat hij al acht jaren lang (in een oudere versie: negen jaar) de biecht heeft
verzuimd. Wanneer zijn metgezellen de litanie van Onze Lieve Vrouw voor hem
bidden, druipen de tijgers af en heelhuids bereiken de vier Jeruzalem. Tijdens de
terugreis sterft de zondaar. Op aanraden van Onze Lieve Vrouw begraven de anderen
hem op passende wijze. Een paar dagen later ontmoeten ze een herder met vier
schapen waarvan er een aan een rood lint wordt meegevoerd omdat het, aldus de
herder, acht (negen) jaar lang verloren was maar nu is teruggekeerd dankzij de
gebeden van de drie reizigers. Later verschijnt de geest van de gestorvene; hij zegt
dat zijn zonden hem zijn vergeven en dat God hen zal belonen voor de wijze waarop
ze hem de laatste eer hebben bewezen.

Toelichting
Dit lied, in de overlevering bekend als het lied van de vier gasten, werd door ons
slechts tweemaal aangetroffen en opgenomen. Blijkens de literatuur moet het een
ruime spreiding hebben gehad, wellicht dankzij de liedbladuitgave in de eerste helft
van de negentiende eeuw bij Van Paemel in Gent.

Lied
Kom vrienden luister naar dit lied
De melodie is gebouwd op drieklanken. De chromatische onderwisselnoot (gis') in
de vierde regel is in de balladen een zeldzaam
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verschijnsel. Hoewel deze variant vrij wordt gezongen, zijn er door de afwisseling
tussen de gezongen gedeelten en de rustpunten wel regels in te herkennen, ook al
omdat er melodisch veel wordt herhaald.
Vorm: A [a-b], A′ [a-b′], B [c-c], A′ [a′-b″].

Opname 24 april 1967

1
Kom vrienden luister naar dit lied,
Gij christelijke schare,
Wat van vier gasten is geschied
Die kameraden waren.
Zij sloten samen enen band
Enen reis te doen naar het heilig land,
En niet weerom te keren
Voor zij zagen het graf des Heren.

2
Hunne blijdschap die is ras vergaan
In grote tribulatie*,
Wat hoorden zij niet ver vandaan?
't Was duivelse temptatie*.

*

moeilijkheden

*

beproeving
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Twee tijgers maakten een groot getier,
Deez' gasten riepen alle vier
O God, wat komt ons tegen
Op deez' beproefde wegen?

3
Zou hier een man vol zonden zijn,
Die aan God zou mishagen?
Maria, zuivere maget rein,
Wil voor ons zorge dragen,
Want deze reis is onze wil.
Maar één der vier, die zweeg zeer stil,
En liet veel tranen leken,
Toen zei hij zijn gebreken.

4
Laat mij alleen op deze baan,
Sprak hij met groot bezwaren
Ik ben te biechten niet gegaan
Ten tijde van acht jaren.
Voorwaar mijn zonden, die zijn groot,
Reis, lieden, met u drieën voort,
Want God die mocht ons plagen
Voor mijn verleden dagen.

5
Toen spraken deze drie getrouw
Maar wil niet droevig wezen,
De litanie van Onze Lieve Vrouw
Zullen wij voor u lezen.
Dat zij aan God vraagt om genâ
Voor uwe zonden en misdaad,
En blijf maar alle dagen
Aan God onze ziel opdragen.

6
Deez' tijgers, die verdwenen ras,
Zij reisden vroeg* tezamen
Gelijk ook hun begeren was.
Te Jeruzalem zij kwamen,
En zagen toen het heilig graf
Dat Jozef eens voor Christus gaf.
Twee minderbroeders kwamen
Die hem de biecht afnamen.

*

elders: voort
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7
Zij kregen dan op staanden voet
Het vlees en bloed des Heren,
Hun groot berouw dat was zeer goed,
Dat bleek in het wederkeren,
Want deze gast van zonden groot
Die bleef te Macedonië dood,
Heel naakt en bloot van leden.
Een vrouw kwam daar getreden.

8
Zij sprak: Verstaat vrienden tesaam
Wil dit lichaam begraven,
Maar doet hem eerst een schoon hemd aan,
Reis dan langs bos en hagen
En vrees toch voor geen ongeval,
Ik weet wie u verlossen zal,
Maar wil toch dagelijks vrezen
Gelijk gij deed voor dezen.

9
Zij hebben dan met groot beklag
Het dood lichaam begraven,
En kort daarna, den tienden dag,
Zij enen herder zagen
Hij had drie schaapjes, dezen vrind,
Hield nog een vast met een rood lint
Maar daar was niets te weien
Als stenen ende keien.

10
Zij vroegen dan met groot verstand
Wat geeft g' uw schapen t' eten?
Hier is noch kruid, noch gras in het land,
Wij zouden 't gaarne weten.
Den herder heeft aan hen verklaard
Zij zijn door God en mij bewaard.
Dit was één uitverkoren
Was acht jaar lang verloren,

11
En is nu in den rechten stal
Geraakt door uw gebeden,
Wie dat er was in uw getal,
En op den weg gebleven.
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Den man verdween op staanden voet,
Zij reisden voort met droef gemoed
En waren zeer verslagen.
Straks enen geest zij zagen.

12
Die sprak: en zijt toch niet ontsteld
Dat ik mij kom vertonen,
G' hebt mij begraven in het veld
En dat zal God u lonen.
Gij deed mij ook een schoon hemd aan,
En wil Gods moeder nooit afgaan
Die heeft pardon verkregen
Voor al mijn zondig leven.

13
Ik ben nu in de eeuwigheid
Geraakt door uw gebeden.
De geest die heeft adieu gezeid.
Zij dan hun reis voldeden
En dankten God nu vroeg of laat
Voor het zien van hun kameraad.
Zondaars wil hieruit leren,
En met berouw bekeren!

De zangeres van dit lied, Johanna Verlaak-Gommans (geb. 1892) te Helden, heeft
in de loop der jaren veel bijdragen aan ons onderzoek geleverd (zie verder bij lied
11, Hier is het begin van bitter lijden).

Data en plaatsen van opname
24 04 1967

Helden

30 03 1977

Alphen (N.-Br.)

Kaart
Zie de volgende pagina.

Vermeldingen/Literatuur
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Bols 1949, 7-9; Coussemaker 1930, 218-223; Duyse 1903-1908, III, 2622-2625;
Hoffmann 1856, 353-355; Peeters 1952, derde bundel 116-119; Veurman 1968,
270-272; Viaene-Devynck 1974, 205, 210-213; Willems 1848, 316-318.
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43
Eens zag ik in een droom mij staan
Samenvatting
De ik-figuur droomt dat zij de hemel, het nieuwe Jeruzalem, wil binnengaan, maar
de toegang wordt haar geweigerd omdat haar kleren onrein zijn. Ze moet eerst naar
Golgotha om door het bloed van de Verlosser te worden gelouterd.

Toelichting
Dit lied, dat wij slechts eenmaal opnamen, is een symbolische weergave van de
algemeen-christelijke geloofsopvatting dat Christus door zijn offer aan het kruis de
mensheid van de zonde heeft verlost.

Lied
Eens zag ik in een droom mij staan
De melodie verloopt via drieklanken, met vrij veel sprongen. Het metrum is
isometrisch. Door de vele herhalingen is de vorm van het lied duidelijk te herkennen;
er zijn drie delen die telkens door dezelfde regel (A′) worden afgesloten.
Vorm: A [a-b], A′ [a-c], B [d-e], A′ [a-c], C [a′-a″], A′ [a-c].
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Opname 1 december 1971

1
Eens zag ik in een droom mij staan
Bij 't Nieuw Jeruzalem,
Maar toen ik trachtt' om in te gaan
Weerklonk een engelenstem:
Terug, ga weer naar de aarde heen,
Uw klederen zijn niet goed,
Hier binnen komen zij alleen
Die rein zijn door het bloed.
Is nog uw kleed onrein
Ga tot de bloedfontein.
Nog is het tijd, straks is 't te laat,
Als d'engelen sluiten gaat.
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2
'k Sprak: Heer 'k ben altijd braaf geweest
'k Ging zondags naar de kerk.
'k Was goed voor man en kinderen steeds
En eerlijk in mijn werk.
'k Heb nooit iemand tekort gedaan,
'k Was voor de armen goed.
Doch de engel sprak: Gij kunt niet gaan,
Hier geldt slechts Jezus' bloed.
Is nog uw kleed onrein,
Ga tot de bloedfontein.
Nog is het tijd, straks is 't te laat
Als d'engelen sluiten gaat.

3
Hij wees mij naar een plaats beneen.
Hij noemde het Golgotha.
Ga, zei hij, ga daar spoedig heen,
Ik ging en vond in Jezus' bloed
Al wat ik nodig had.
En de engel sprak: Zo is het goed,
Ga nu vrij in de stad.
Is nog uw kleed onrein,
Ga tot de bloedfontein.
Nog is het tijd, straks is 't te laat
Als d'engelen sluiten gaat.

De zangeres van dit lied, Eisina de Vries-Tenhage (1895-1977) te Veenoord, werd
geboren in Nieuw Amsterdam, waar haar vader turfgraver was. Haar moeder en de
kinderen werkten eveneens in het veen; tijdens het werk leerden ze de liederen van
familieleden en kennissen.

Data en plaatsen van opname
01 12 1971

Veenoord

Kaart
Zie de volgende pagina.
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Register van thema's, motieven en zaken
aanraken

liednr.
2

appel

1

arbeid

36

armoede

19, 39

avondmaal (laatste)

10, 11

bedevaart (Jeruzalem)

42

bedrog

16

bekering

8, 13, 14, 15, 16, 20, 25,
26, 31, 32, 36, 42, 43

beschuldiging (valse)

21, 22

bidden

17, 20, 22, 23, 29, 42

biecht

42

bliksem

34, 35

bloed

5, 20

bloem

27

boer

6A, 36

boom

2, 3
beukeboom

6B

lindeboom

1A

broer

zie: familie (broer)

brood

39

bruiloft

zie: huwelijk

christus

zie: god

communie

15, 24, 42

dansen

6

dienstmeisje

21

dochter

zie: familie (dochter)

dood

1, 3, 4, 15, 16, 17, 21, 22,
23, 24, 26, 34, 35, 36, 37,
39 B, 41, 42
(begraafplaats)

23

(begraven)

29, 42
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doopsgezind

(dode)

29

(doodshoofd)

3, 4, 7, 8
zie: godsdienst
(doopsgezind)
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drank

5, 7, 21, 35

duif

33

duivel

5, 6, 7, 8, 20, 32, 34, 35, 37

duivelbanner

20

duivelspact

20

eed (meineed)

39

eer

3B, 3C, 3D

engel

21, 24, 33

erfenis

13, 14

familie moeder

2, 3A, 3B, 3C, 3E, 6, 15,
18, 19, 22, 25, 26, 39
stiefmoeder

1, 23

vader

1, 3D, 3E, 6, 7, 13, 14, 15,
23, 25, 26, 31, 37

kind

4, 19, 23, 25, 39,

dochter

1, 2, 6, 7, 15, 26, 37

zoon

3, 13, 14, 22, 26, 31

zuster

3E, 39

broer

3E, 22

fluit (toverfluit)

3B, 3C, 3E

geestelijke katholiek

17, 20, 22, 24, 32, 33, 36,
42
non

29

paus

31

protestant

31

geselen

26

getal drie

2, 3, 5, 17, 21, 24, 27A, 29,
34, 37, 39A, 42
vier

3B, 35, 42

zes

3C, 19, 34, 39A

zeven

1, 2, 3E, 8

negen

3A, 3D

tien

42

veertien

3A, 3B, 3C
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gierigheid

veertig

3A

zevenenzeventig

2

duizend

5D, 30
39, 41
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god

zie ook: kruisbeeld
7, 10, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
25, 27, 31, 32, 33, 34, 36,
37, 40, 41, 42

godsdienst

zie ook: bekering, heiden,
moslim
26, 31
(doopsgezind)

31

(katholiek)

31, 32

(protestant)

32

graan

40

graf

zie: dood (begraafplaats)
(heilig graf)

42

haan (kraaien van -)

21D

hart

1

heiden

27

heilige franciscus

28, 29
maria

10, 12, 21, 30, 31, 35, 36,
42

petrus

11

heiligenbeeld

zie: kruisbeeld

heiligschennis

34, 35, 36

hel

5, 7, 8, 32, 34, 35, 37

hemel

7, 8, 37, 43

herberg

16, 17, 21, 35

herder

42

hiernamaals

zie ook: hel, hemel
8

honger

19, 39

hoofd

zie: dood (doodshoofd),
onthoofden

hoogmoed

40

hoorn (toverhoorn)

3B

huwelijk

zie ook: liefde
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6, 20, 24
(trouwbelofte)

4, 6

ijdelheid

37

jager

2

jezus

zie: god

jood

15

jozef van arimathea

42

kannibalisme

33

katholiek

zie: godsdienst (katholiek)
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kerk

24, 25
('s-Hertogenbosch)

29

kerkgang

35, 36, 37, 38

kerkhof

7, 8

kermis

34

kerstnacht

35

kind

18, 23, 25, 32, 33

kleur (groen)

3E
(rood)

42

(wit)

24

(zwart)

5D

klooster

27, 28, 31

kluizenaar

30

knecht (boerenknecht)

36

koe

5A

koning

37

koopman

6B, 26, 31

kruisbeeld

5C, 16, 22, 23, 35

kruisweg

34

liefde

3, 4, 5, 9, 20, 21, 24, 26,
27, 32,

list

2, 3

losbandigheid

7

magie

2, 3

maria magdalena

12

menist

zie: godsdienst
(doopsgezind)

mis

32, 35

moeder

zie: familie (moeder)

monster

4

moord

18, 21, 22, 32

moslim

26

muiterij

22
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naloop

23, 31, 32, 42

non

zie: geestelijke (non)

onthoofden

3A, 3B

ontucht

zie: sexualiteit (verboden)

ophangen

3A, 3B, 3C, 3D, 21

opstanding

12

paard

2, 3, 5, 17

pad

1, 8

passie

10, 11

paus

zie: geestelijke (paus)
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priester

zie: geestelijke (katholiek)

radbraken

21A

redding

1, 2, 15, 16, 17, 19, 21, 22,
30

rijkdom

zie ook: armoede
39, 40, 41

ring

40

roos

26

rover

17

schepping

27

schipper

6

schoolmeester

38

sexualiteit (verboden)

zie ook: zwangerschap
24

slang

1, 8

slapen

35

smid

5

soldaat

22

spel

38
(dobbelspel)

35

spiegel

37, 38

spreken

3, 34

steen

18, 39

stiefmoeder

zie: familie (stiefmoeder)

stigma

29

straf

1, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 21, 22,
34, 35, 36, 37, 38, 39A, 40,
41

tegenspoed

zie ook: honger
9, 40

testament

8

tijd

27A

tijdstip elf uur

5D
twaalf uur

5A
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middernacht

34, 35A

tijger

42

tong

6

trouwbelofte

zie: huwelijk
(trouwbelofte)

vader

zie: familie (vader)

vaderland

22

verdrinking

17, 18

vergiftiging

1

verkleden

9
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vervloeking

6A, 31, 32

vis

40

vloeken

25, 35

voerman

16

vogel (gier)

30
(sijs)

30

vrijen

zie: liefde

vroedvrouw

21

vuur

7, 8, 15, 31

weduwe

19, 39B, 40

wees

23

zalf (toverzalf)

3B, 3C, 3E

zeeman

22

ziel

20

zondag

37

zonde

zie ook: bedrog, drank, eed
(meineed), gierigheid,
heiligschennis, hoogmoed,
huwelijk (trouwbelofte),
ijdelheid, moord
7, 13, 14, 16, 42

zoon

zie: familie (zoon)
(verloren)

13, 14

zuster

zie: familie (zuster)

zwangerschap

1, 4

zweren

zie ook: eed (meineed)
5, 6B, 21
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Register van geografische namen
Afrika

liednr.
22

Algiers

26

Amiens

35A

Amsterdam

20, 31

Calvarie

11

Coesveld

7

Engeland

25

Franeker

21A

Frankrijk

21C, 21D, 26, 35A

Griekenland

2

Groesveld

7

Hellinghausen

39B

's-Hertogenbosch

29

Jeruzalem

42

Londen

31

Lyon

17

Macedonië

42

Marseille

22

Meurs

4

Oorschot

29

Oostzee

26

Rome

31

Rotterdam

32

Stavoren

40

Turkije

26

Veendam

21B
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Register van eigennamen
Anna

liednr.
21A, 21C

Annas

11

Barrabas

11

Caïphas

11

Franciscus (heilige)

28, 29

Golgotha

43

Groothans

6B

Heer Albert

3D

Herrillia

3E

Jan Alberts

3A, 3B, 3C

Jantje

21B

Jozef van Arimethea

42

Judas

10, 11

Lucifer

5A

Mahomed

25

Malchus

11

Margareta

2B

Maria (heilige)

10, 12, 21, 29, 30, 34, 35, 42

Maria Magdalena

12

Marie

2A

Oscar

22

Petrus

32

Petrus (heilige)

11

Pilatus

11

Regina

4

Rollewijn

3E

Simon van Cyrene

11
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Register van liedtypen, titels en beginregels
liednr.
Al van een koopmansdochter, twee vrijers 6B
had zij lief
Arme weduwvrouwe

19

Bekoorlijke morgen

12

Boer, de godverzakende -

36

Brood, het versteende -

39

Buiten Frankrijk al buiten de poorten

21C

Christenen van gods min

26

Christenmens wilt toch opmerken

7

Coesveld, het doodshoofd van -

7

Daar ging een heer dikwijls van huis

1

Daar ging een jager uit jagen

2

Daar kwam een lief meisje aangegaan

5C

Daar trok weleer een godsgezant

25

Daar was een schamel vrouwe

19

Daar was een schoon juffer fijn

3D

Doodshoofd, het ellendig -

8

Duivelsros, het -

5

Een heer die sprak een meisje aan

5, 5B

Een jodenkind alhier ter stee

15

Een joodse kindje achter stee

15

Een juffrouw en een meid

8B

Een juffrouw met haar meid

8, 8A

Een kleine blonde koreknaap

33

Een koning die had er drie dochtertjes
groot

37

Een koning had er drie dochtertjes schoon 37
Een meisje van achttien jaren, ja die had 6A
er twee bruidegoms
Een rijke heer ging eens van huis

1A

Een soudaen had een dochterken

27

Een treurig kind dat smeekte aan God

23
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Eens zag ik in een droom mij staan

43

Eerwaardige abdis, ik kom mij hier
vertonen

28

En al over die groenelandse heide

22A

En daar waren twee gezusters

39

En Jan Alberts die wou er uit rijden gaan 3A
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Er waren eens drie zusters samen

39A

Er waren eens zes jongelieden

34

Er was een meisje van zestien jaren

6

Er was eens een heerke heel verre van
huis

1B

Er was laatstmaal een heidens kind

27A

Er wou er een jager uit jagen gaan

2

Es waren einmal zwei Knaben

6C

Gasten, de vier -

42

Heer Halewijn zong een liedekijn

3

Het was op enen avond laat

5D

Het zijn zeer wondere dingen

29

Hier is het begin van bitter lijden

11

Hoe kan er soms toch een braaf hartje
lijden

22

Hoe menig paar ziet men in ondeugd
vrijen

24

Hoe menig paar ziet men in ontucht vrijen 24
Hoort katholieken al wat ik u zingen zal 31
Hoort vrienden, hoort een lied

40

Hoort vrienden, hoort nu dit geval

17

In de(n) heilige schrifture

13

In Frankrijk buiten de poorten

21D

In Veendam daar staat er een herberg

21B

Jager, de Griekse -

2

Jan Alberts stond op en hij zong er een
lied

3B, 3C

Kom vrienden kom luistert eens naar mijn 32
lied
Kom vrienden luister naar dit lied

42

Kom vrienden wil een lied aanhoren

29

Komt gij hier schenders van 't gebod

36

Komt hier, schenders van het gebod

36

Komt hier gij jonkman wie gij zijt
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Komt hier van alle kant

16

Komt vrienden, kameraden

18

Komt vrienden luistert naar mijn lied

27B

Komt vrienden van alle kant

16

Komt vrienden van het geld

41

Maar ach meisje wat doet gij zo laat op 5A
de straat
Meisje, het zoekende -

9B

Och dwaze mens wilt toch aanmerken

7

Oirschot, het wonder van -

29

Passie, de lange -

11

Sa vrienden blijft eens staan

20

Ate Doornbosch, Marie van Dijk, Henk Kuijer en Hermine Sterringa, Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering.
Deel 1. Liederen met magische, religieuze en stichtelijke thematiek

362

Schoolmeester, schoolmeester, waarom 38
sla je mijn zoon
Stavoren, het vrouwtje van -

40

Toen Rollewijn van de bergen kwam

3E

Toen zette hij 't mooi meisje weer op haar 5E
paard
Vader, 'k wil gaan reizen

14

Van enen vromen kluizenaar

30

Voerman, de -

16

't Was op een Witten Donderdagavond

10

Wat hoor ik daar in 't midden al van de
nacht

9A

Wat hoor ik hier in 't midden (al) van
de(n) nacht

9, 9B

Wat hoort men nu in deze tijd

35

Wat lijdt soms een braaf hart op aarde

22

Wat straf een elk te duchten staat

39B

Wie klopt er hier op mijn deur

28

Zoon, de verloren -

13
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