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Ruud de Wild en Garrelt
Verhoeven bekijken ‘Mensch
durf te leven!’ en andere
muziekbladen.
Foto: Monique Kooijmans.

144

ensch, durf te leven!’ werd iets meer dan honderd jaar geleden, in
1917, geschreven door Dirk Witte (1885-1932). Het zou uitgroeien tot
‘het lijflied van het Nederlandse cabaret’, aldus Jacques Klöters in zijn rol
als kenner van het Nederlandse levenslied. De naam Dirk Witte zal niet
bij iedereen meteen een bel doen rinkelen, maar toch behoren een paar van
zijn liederen tot het collectieve cabaret-geheugen. In december 1917 werd
‘Mensch, durf te leven!’ in het Centraal Theater in de Amstelstraat in Amsterdam voor het eerst vertolkt door cabaretier Jean-Louis Pisuisse (18801927).
Al eeuwenlang zijn theaterliederen onderdeel van toneelvoorstellingen,
van kluchten en tragedies, opera’s en operettes. De liedjes verschenen als
onderdeel van toneeluitgaven, als losse liedblaadjes, of ze werden opgenomen in populaire liedboekjes. Aan het eind van de negentiende eeuw, in het
fin de siècle, kreeg het theaterlied een andere vorm.
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Naar Amerikaans voorbeeld werden toen eenmaal gevouwen
muziekbladen gepubliceerd, met de tekst én de muziek van de
populaire liedjes. Deze uitgaven verschenen in enorme oplagen,
vaak versierd met kleurige omslagen. Het amusementslied uit
de eerste helft van de vorige eeuw vinden we terug in zulke
muziekbladen, waaronder het werk van populaire artiesten als
Louis Davids, Willy Derby en Lou Bandy.
Met de opkomst van de grammofoonplaat ontstond tegelijkertijd ook een heel nieuwe manier om thuis liedjes te kunnen
beluisteren. De populariteit van het vinyl verdrong langzaam het
muziekblad als de voornaamste drager van het lied. Minstens zo
belangrijk was de radio, die vanaf de jaren ’20 de populaire muziek bij mensen in de huiskamer bracht. Deze nieuwe ontwikkelingen hadden grote invloed op de manier waarop men kennis
kon nemen van de nieuwste liedjes uit het theater, variété en
amusement.

Bladmuziek. Particuliere collectie.

Dirk Witte en Jean-Louis Pisuisse

Bladmuziek. Particuliere
collectie. Foto: Monique
Kooijmans.

In het voorjaar van 1914 ontmoette Dirk Witte na afloop van een
voorstelling in het Amsterdamse Concertgebouw de door hem
bewonderde Jean-Louis Pisuisse (1880-1927). Witte mocht bij die
gelegenheid een liedje voorzingen voor de grootmeester. Pisuisse
(zie over hem ook hoofdstuk 10) was onder de indruk en nodigde
Witte uit om bij hem thuis aan de Leidsekade meer liedjes te laten
horen. Pisuisse besloot om enkele liedjes van de jonge liedschrijver op te nemen in zijn programma en hij moedigde Witte aan om
meer liedjes te schrijven. De rest is geschiedenis. Pisuisse vierde
triomfen met Wittes liederen en vooral ‘Mensch, durf te leven!’
werd een klassieker.
Dat gold niet alleen voor het lied zelf, maar ook de uitgave ervan. De meeste cabaretliedjes van Dirk Witte werden als muziekblad uitgegeven en Memento Vivere. Mensch, durf te leven! had ongetwijfeld het fraaiste omslag. Het werd in 1917 op steen getekend
(lithografie) door Leendert ‘Leo’ Gestel (1881-1941). Die liet subtiel zijn initialen achter op dit blad met het beeld van een man die welhaast een voorbode lijkt van de latere zanger van het lied, Ramses Shaffy (die toen nog
geboren moest worden).
Na 1918 waagde Witte ook zelf een poging op de planken, maar dat werd
geen succes. Hij kon nota bene zijn eigen teksten niet onthouden en moest
werken met spiekbriefjes. Anderen voerden zijn liedjes beter uit, met als
gevolg dat 33 van zijn klassiekers ruim honderd jaar later nog altijd worden
gezongen.
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‘Mensch, durf te leven!’ is door veel Nederlandse artiesten
vertolkt. De eerste versie die op plaat werd uitgebracht was die
van Henri Wallig, een lid van het cabaretgezelschap van Pisuisse, in 1920. Later volgden onder meer Alex de Haas (1941),
Max van Praag (1958), Willy Alberti (1961) en Ramses Shaffy
(1964), voor wie het lied op het lijf leek geschreven. Andere
artiesten volgden, van Jenny Arean tot Willem Nijholt, en van
de Amazing Stroopwafels tot Huub van der Lubbe. Een van de
meest indrukwekkende uitvoeringen is die van Wende Snijders uit 2005, begeleid door de deinende contrabas van Egon
Kracht (te beluisteren op YouTube).

Bladmuziek.
Particuliere collectie.
Foto: Monique Kooijmans.

Het theaterlied in de zestiende tot en met de achttiende eeuw
Liedjes maakten van oudsher deel uit van theatervoorstellingen, onder meer
in middeleeuwse spelen en in de toneelstukken die werden gemaakt door
de rederijkers in de zestiende eeuw. Ook in het theater van de zeventiende
en achttiende eeuw werd er veel gezongen. De theaterliederen werden soms
midden in de spreektekst van toneelstukken gezongen of tussen de bedrijven door op de planken gebracht. Alles bij elkaar kennen we er honderden,
waarvan enkele bij een groot publiek bekend werden.
Onze grootste dichter Joost van den Vondel schreef in 1637 ‘Waer werd
oprechter trouw, Dan tusschen man en vrouw, Ter weereld oit gevonden’.
Het is een onderdeel van Vondels tragedie Gysbreght van Aemstel, die hij
schreef voor de opening van de nieuwe Amsterdamse schouwburg in 1637.
Van 1641 tot 1968, meer dan 300 honderd jaar lang, werd dit toneelstuk ieder
jaar uitgevoerd, meestal op nieuwjaarsdag. En zo beluisterden vele generaties Nederlanders jaarlijks dit prachtige lied. Beroemder werd nog ‘O
Kersnacht schooner dan de daegen’ uit hetzelfde toneelstuk. Het werd een
geliefd kerstlied, dat tot ver in de twintigste eeuw vaak werd uitgevoerd. Diverse kinderkoren namen het op, op plaat of cd, van De Gouden Nachtegaaltjes tot De Veluwsche Sanghertjes.
Ook andere grote dichters van de zeventiende eeuw, Gerbrand Adriaensz
Bredero en Pieter Cornelisz Hooft, schreven Nederlandse liederen als onderdeel van hun toneelteksten. Bredero baseerde zelfs een heel toneelstuk
op een bestaand volksliedje. Voor zijn Spel, op ’t oud Liedt Het daget uyt den Oos-
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‘O Kersnacht schooner dan de
daegen’ uit Vondels toneelstuk
Gysbreght van Aemstel (1637)
werd snel populair. In ’t Amsteldams minne-beeckie (7e dr.
Amsterdam, Joost Hartgersz
(dr. Paulus Matthijsz), 1645)
werd het afgedrukt met
muzieknoten. Den Haag,
Koninklijke Bibliotheek.

ten (1638) baseerde hij zich op de versie van het lied zoals wij die nu nog
kennen uit het Antwerps liedboek (1544) (zie hoofdstuk 1). Hij volgde, met het
idee om op deze manier een volkslied te bewerken, het voorbeeld van toneelschrijver Samuel Coster, die twee middeleeuwse liederen bewerkte als plot
voor zijn toneelstukken Boere-klucht van Teeuwes de Boer (1612) en het Spel van
Tiisken vander Schilden (1613).
Ook andere toneelschrijvers maakten graag gebruik van bestaande liedjes, alhoewel het niet meer zo vaak voorkwam dat er een heel toneelstuk aan
werd gewijd. Aan het begin van de achttiende eeuw kwam De bruiloft van Kloris en Roosje (1707) op de planken. Dit luchtige zangspelletje was minstens
zo populair als Vondels Gysbreght van Aemstel, ook al was het heel anders van
toon. De twee stukken werden vaak gezamenlijk uitgevoerd, waarbij eerst
het serieuze drama van Vondel werd opgevoerd, gevolgd door De bruiloft van
Kloris en Roosje. Twee personages uit het zangspel zijn beroemd geworden.
Thomasvaer en Pieternel, de ouders van Kloris en Roosje, spraken elk jaar
bij de opvoering op of rond nieuwjaarsdag een actuele nieuwjaarswens uit.
Een soort voorloper van de oudejaarsconference.
Het bekendste liedje uit De bruiloft van Kloris en Roosje is ‘Goeden aevond,
myn zoete troosje, myn zuikerdoosje’. Dit lied komt al voor in een liedboekje uit 1681. Daar begint het met ‘ick seyd goeden Avond lieve Joosje’; de auteur van het toneelstuk heeft de bestaande tekst een beetje aangepast. Beide
versies van de tekst komen tot in de negentiende eeuw voor in liedboeken.
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De bruiloft van Kloris en Roosje
werd ook vaak afgebeeld.
Gravure door by P. Tanjé
naar C. Troost, 1734.
Amsterdam, Rijksmuseum.

Opera en operette
In de achttiende en negentiende eeuw waren meerdere bekende Nederlandse liedjes afkomstig uit populaire opera’s en operettes. Buitenlandse voorstellingen werden vaak in het Nederlands vertaald. Vooral de melodieën uit
die opera’s kwamen in het dagelijkse liedrepertoire terecht. Daar werden
dan nieuwe teksten op geschreven. Soms werden zulke melodieën ook in
het instrumentale repertoire opgenomen met een Nederlandse naam. Een
enkele keer vinden we volledige vertalingen van bestaande opera-aria’s in
negentiende-eeuwse liedbronnen, zoals het lied ‘De vogelvanger tralala / Is
altijd lustig hupsasa’. Dit is een vertaling van Papageno’s lied ‘Der Vogelfänger bin ich ja’ uit Mozarts opera Die Zauberflöte (1791).
Het amusementslied van de negentiende en twintigste eeuw
Het vroege amusementslied floreerde aan het einde van de negentiende
eeuw. Het werd gezongen in allerlei nieuwe vormen van theater, zoals de
revue, het café-chantant of de tingeltangel (een café-chantant van laag allooi, vernoemd naar de valse piano’s die er bespeeld werden). Wat later
kwamen in de grote steden ook grote variété-theaters, zoals Pschorr in Rotterdam, Flora in Amsterdam en Scala in Den Haag. De revues en salons
brachten braaf amusement, waar je met de kinderen naartoe kon gaan. In
de tingeltangels klonken de schandaleuze liedjes, die voor in de kroeg be-
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De Nederlandse vertaling van
‘Der Vogelfänger bin ich ja’ uit
Mozarts opera Die Zauberflöte
(1791), zonder naam van de
auteur of componist afgedrukt
op een liedblaadje uit de negentiende eeuw. Den Haag,
Koninklijke Bibliotheek.

doeld waren. Daar werd de aloude traditie van scabreuze liedjes (zie hoofdstuk 8) voortgezet in de georganiseerde vorm van het variété. De opkomst
van deze nieuwe amusementsmuziek betekende in de ogen van velen het
begin van het einde van het traditionele ‘volkslied’, zoals dat in de voorgaande eeuwen van generatie op generatie werd overgedragen.
Revueliedjes werden in grote hoeveelheden verspreid op het nieuwe type
bladmuziek. De muzieknotatie was bedoeld om het lied thuis op de piano
te kunnen spelen en zingen. Op de kleurrijke omslagen, vaak gedrukt in
steendruk (lithografie) stonden de namen van de populaire artiesten breed
uitgemeten.

Nieuwe liedboeken uit het
einde van de negentiende eeuw
met liedjes uit de salon des
variétés en het café-chantant.
Amsterdam, Meertens Instituut.
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In iedere grote stad brachten
gespecialiseerde muziek
uitgevers de ‘populaire
zanglectuur’ op de markt,
zoals in Amsterdam de firma
t.a.v.e.n.u. (Tot Algemene
Verpozing En Nuttige Uitspanning). Particuliere collectie.
Foto: Monique Kooijmans.

Met de verkoop van bladmuziek viel veel geld te verdienen. Dat had men in
de Verenigde Staten ondervonden, waar de populaire melodieën vanuit het
theater werden gelanceerd. In Nederland verwierf de Amsterdamse firma
Cor B. Smit een monopolie op de groeiende markt voor bladmuziek. De bladen werden bij duizenden verkocht en verspreid. In de belangrijkste muziekbibliotheken zijn grote collecties met dit type bladmuziek te vinden.

Bladmuziek. Particuliere
collectie. Foto: Monique
Kooijmans.
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Bekende amusementszangers van de vroege twintigste eeuw zijn Kees Pruis
en vooral de gebroeders Willy en Louis Dieben, bekend geworden als Willy
Derby en Lou Bandy. Ze begonnen hun carrière in 1915 als het duo de Bandy
Brothers (bandy is een verengelste omzetting van de familienaam), maar
succes bleef uit. De samenwerking eindigde toen de broers elkaar beschuldigden van vals zingen. Ze gingen verder als soloartiest en werden elkaars
tegenpool. Willy Derby vertolkte met strakke blik het kleine en grote leed in
sentimentele liedjes (zie over hem ook hoofdstuk 10), terwijl zijn broer als
Lou Bandy met zijn eeuwige glimlach en strohoed de zonnige kant van het
leven bezong. Deze combinatie van een ‘traan’ en een ‘lach’ is tekenend voor
het amusementslied van voor de Tweede Wereldoorlog; de meeste artiesten
hadden alle twee de soorten op hun repertoire staan.
Het eerste grote succes van Willy Derby is het felrealistische lied ‘Blindgeschoten’, waarop nog vele succesnummers zouden volgen. Tekstdichter
Ferry van Delden schreef meer dan 1600 (!) nummers voor Derby, waarvan
vooral de meest sentimentele bekend zijn geworden. Zoals een van zijn
mooiste liedjes: ‘Hallo Bandoeng!’, dat het vroege telefoonverkeer met Indië

songboek van ruud de wild

beschrijft. Of denk aan het lied ‘Moeder’:
Het schoonst’ op de wereld,
het heiligt bezit
Hier voor ieder mensch in dit leven!.
Want, heb je ’t verloren,
hoe of je ook bidt,
Geen God zelfs je tweemaal kan geven;
Dat eenigst; dat hoogste, wat vóór alles gaat,
Die heerlijke beelt’nis, die je nooit verlaat,
Dat heiligst op aarde hier voor iedereen,
Dat is er je moeder!, je moeder alleen!

Twintigste-eeuwse blad
muziek van liederen uit de
revues van Rido, Henri ter Hall
en de Snip en Snap-revue.
Amsterdam, Meertens Instituut en particuliere collectie.

Lou Bandy bood met zijn lichtere kost tegenwicht aan het sentimentele repertoire van zijn oudere broer. Zijn grote doorbraak kwam in de jaren ’30.
Toen de crisis het land in zijn greep had en 630.000 mensen werkloos waren,
zong Bandy ‘Zoek de zon op’:
Als het zonnetje weer schijnt
en de kou loopt op z’n eind
krijg je ’t heerlijke gevoel
alsof de crisis ook verdwijnt.
[…]
Zoek de zon op, die is zo fijn,
want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn.
’t Staat wel aardig op zo ’n mahoniehouten huid,
maar als je boter op je hoofd hebt, blijf er dan maar liever uit!
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Inmiddels had de bladmuziek geduchte concurrentie gekregen door de opkomst van de grammofoon vanaf de late negentiende eeuw. De radio en de
geluidsfilm trokken ook veel publiek vanaf de jaren ’20. Het was niet meer
nodig om de populaire liedjes zelf met pianobegeleiding te laten klinken, je
kon ze immers gewoon beluisteren in de huiskamer. In de crisisjaren waren
het ook alleen de grote revues met sterren als Louis Davids en Lou Bandy die
het publiek nog naar de theaters wisten te lokken. De populariteit van de
45-toerenplaat, de voorloper van het singletje, in de jaren ’50 betekende het
definitieve einde van de verspreiding van het amusementslied als bladmuziek.
Eduard Jacobs en het Nederlandse cabaretlied
De enorme populariteit van het amusementslied in Nederland is mede te
danken aan de opkomst van het cabaret aan het einde van de negentiende
eeuw. Eduard Jacobs (1868-1914) was de pionier in dit genre. Op 22-jarige
leeftijd was deze joodse pianist en zanger naar Parijs vertrokken, waar hij

DE GROTE KLEINE MAN
De belangrijkste en meest productieve tekstdichter voor het Nederlandse
theater was Jacques van Tol (18971969), hoewel zijn naam lang niet
altijd aan zijn liedjes werd verbonden.
Hij schreef vrijwel alle teksten voor
Louis Davids en de Snip en Snaprevue, maar ook voor vele anderen,
onder wie Willy Derby, Lou Bandy en
Fien de la Mar.
In 1929 schreef hij de ‘De kleine
man’ voor de revue Lach en Vergeet van
de populairste Nederlandse zanger
van de vroege twintigste eeuw: Louis
Davids (1883-1939). Het is een sociaal
geëngageerd lied over de ‘gewone
burgerman’ (‘met z’n confectiepakkie
an…’ ) die vaak de dupe is van de overheid:
Dat is de kleine man, de kleine
burgerman
Zo’n doodgewone man met een
confectiepakkie an
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Zo’n man die niks verdragen kan,
blijft altijd onder Jan
Zo’n hongerlijer, zenuwlijer van
een kleine man
Zijn intensieve samenwerking in de
jaren ’30 met de joodse Louis Davids
weerhield hem er niet van om zich in
de oorlogsjaren aan te sluiten bij de
nsb. Hij schreef in die jaren ook antisemitische liedjes. Onder de titel ‘De
Jodenman’ maakte hij een parodie op
zijn eigen klassieker, die door Davids
met zoveel succes was vertolkt.
Wonderlijk genoeg schreef Van Tol
in dezelfde jaren ook invoelende liedjes, zoals ‘Op de Grebbeberg’ en het
beroemde ‘Als op het Leidscheplein
de lichtjes weer eens branden gaan’,
die de onder de oorlog lijdende bevolking troost boden. Na de oorlog kreeg
hij drie jaar gevangenschap vanwege
zijn collaboratie en hij was een besmet persoon in de theaterwereld.

Bladmuziek. Particuliere collectie.

Maar dat weerhield de grote namen
van het cabaret, onder wie Wim Sonneveld, er niet van een beroep te doen
op het talent van Jacques van Tol. Tot
aan zijn dood schreef hij – anoniem
– de teksten van ontelbare Nederlandse liedjes.
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kennismaakte met vaudeville (muzikaal toneelstuk) en cabaret. Jacobs verdiende er zijn brood als pianist en trad na 1890 op in de Moulin Rouge. In
een andere befaamde nachtclub, Le Chat Noir, zag hij zijn grote Franse voorbeeld Aristide Bruant (1851-1925) diens chansons vertolken, getooid met
karakteristieke rode sjaal en zwarte hoed. Hoed en sjaal zijn vereeuwigd door
Toulouse-Lautrec en Steinlen in de wereldberoemde affiches die zij voor dit
cabaret maakten.
Eduard Jacobs raakte in de ban van de bohemienachtige sfeer van de cabarets-chantant, waar de gasten geen plat vermaak werd voorgeschoteld,
maar liederen over het echte leven (chansons). Dat echte leven was dan vaak
het leven uit de rosse buurten, de wereld van de prostitutie. Dat sloot prima
aan bij het Naturalisme, de kunst- en literaire stroming waarin de samenleving in al zijn facetten werd beschouwd, beschreven en bezongen. De
chansonniers bezongen dus niet hun eigen bestaan, maar dat van de haveloze man van de straat, de hoeren en hoerenlopers.
In 1894 keerde Eduard Jacobs terug naar Amsterdam, waar hij ging werken als ‘contractman’ voor de Gebroeders van Lier. Hij haalde met zijn Parijse connecties in 1895 het ensemble van Le Chat Noir naar Nederland voor
een optreden in een kort daarvoor opgerichte nachtclub. Hij begon ook zelf
op te treden. Op 19 augustus 1895 bracht Jacobs in de Quellijnstraat in Amsterdam, midden in een toenmalige hoerenbuurt, zijn repertoire van vertaalde chansons ten gehore. Met zijn realistische teksten en manier van optreden trad hij in het voetspoor van zijn grote voorbeeld Aristide Bruant.
Een van zijn bekende liederen, ‘Op de Ruysdealkade’, handelt over de
hoeren in die straat:

Foto van commons.wikimedia.org.

Maar hij, de vieze, vuile schoft,
hij heeft toch met die meid geboft!
Ze was zijn prooi, zonder genade
op de Ruysdaelkade.
En toch, zo’n vent zou niet bestaan,
liep zij voor hem niet op de baan
Verdwijn dus, drel, met schand’ beladen
in de Ruysdaelkade.
Eduard Jacobs bracht, staand achter zijn piano, zulk ‘rauw’ repertoire voor
het voetlicht. Het selecte gezelschap dat Jacobs op die avond in augustus
1895 hoorde zingen was getuige van de geboorte van het cabaret in Nederland. Jacobs was natuurlijk niet de eerste liedjeszanger in Nederland, maar
wel de eerste met zijn eigen cabaret. Daarmee was hij niet alleen de grondlegger van het moderne cabaretlied, maar indirect ook de stamvader van het
levenslied (hierover meer in het volgende hoofdstuk).
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ANNIE M.G. SCHMIDT
Annie M.G. Schmidt (1911-1995) is beroemd vanwege haar kinderboeken
en -liedjes, maar ze was ook de schrijver van een groot aantal liedjes voor
volwassenen. Haar werk is in grote
mate bepalend geweest voor het naoorlogse theater en haar liedjes zijn
tot het collectieve geheugen gaan behoren. Generaties zijn met haar liederen opgegroeid. In 1991 werd de prestigieuze Annie M.G. Schmidt-prijs
ingesteld als onderscheiding voor het
beste theaterlied van het voorgaande
jaar, uitgevoerd in een Nederlands

theater. Sinds 2016 worden jaarlijks
zes liedjes genomineerd, waarna de
jury onder leiding van theaterhistoricus Jacques Klöters de winnaar aanwijst. De prijs wordt altijd toegekend
aan de tekstschrijver, componist én
de uitvoerende artiest. Soms is dat er
één, zoals Maarten van Roozendaal
met zijn ‘Red mij niet’ (2000), soms
twee, zoals Brigitte Kaandorp en Theo
Nijland met ‘Lente’ (2010), en soms
ook drie, zoals Jan Boerstoel, Martin
van Dijk en Jenny Arean met ‘Iemand
moet het doen’ (1992).

Het theaterlied in het naoorlogse cabaret en de kleinkunst
De bloeiperiode van het Nederlandse lied in het naoorlogse theater heeft vele
pareltjes opgeleverd. Hieronder kunnen we er slechts enkele noemen. Dit
type repertoire mondde uiteindelijk uit in wat nu de kleinkunst wordt genoemd.
De in Brussel geboren en getogen chansonnier Jacques Brel werd beroemd
met zijn Franstalige liederen waarin hij de liefde bezong en de bourgeoisie op
de hak nam. De Franstalige Belg bereikte een ongekende populariteit. Met
enige moeite nam hij ook een Nederlandstalige versie op van enkele van zijn
liedjes, die onmiddellijk tot het klassieke repertoire van het Vlaamse (en Nederlandse) lied zijn gaan behoren, zoals bijvoorbeeld ‘Mijn vlakke land’
(1962).
In zijn voetspoor traden tal van zangers en zangeressen, die Nederlandse ‘literaire’ liederen zongen. Artiesten als Liesbeth List en Ramses Shaffy
zongen niet alleen de inmiddels klassiek geworden liedteksten uit het recente verleden (zoals ‘Mensch durf te leven’), maar voegden er ook nieuwe
hoogtepunten aan toe.
De tekstdichters en schrijvers Willem Wilmink, Hans Dorrestijn en Jan
Boerstoel vormden in de jaren ’70 en ’80 van de twintigste eeuw Het Schrijverscollectief. Zij waren verantwoordelijk voor honderden liedteksten voor
de theater- en televisiewereld en veel van hun liedjes groeiden uit tot moderne klassiekers. Zo schreef Wilmink de tekst van het prachtige ‘Hilversum
iii’ (1984), bekend geworden in de uitvoering van Herman van Veen.
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De veelbekroonde Jan Boerstoel was hofleverancier van liederen voor tal van
artiesten, die zijn teksten zongen in hun cabaret- en kleinkunstvoorstellingen. Adèle Bloemendaal, Jenny Arean, Jasperina de Jong, Karin Bloemen,
Martine Bijl en Youp van het Hek maakten gebruik van zijn diensten. Het
leverde bekende liedjes op zoals ‘Geen kind meer’ en ‘De Bokken en de schapen’, en voor het cabaretgezelschap Don Quishocking schreef hij ‘Opa’s
verjaardag’. Van recenter datum is het partijlied ‘Jan en Alleman’, dat
Boerstoel schreef voor de sp en dat werd gezongen door Bob Fosko.
Een bijzondere plaats in de moderne geschiedenis van het Nederlandse
theaterlied wordt ingenomen door de te vroeg overleden schrijver en zanger
Maarten van Roozendaal. Hij had veel invloed op nieuwe generaties liedschrijvers en liedzangers. In zijn theaterprogramma’s bracht de zanger met
veel bravoure zijn liederen in de traditie van Brel en Shaffy. Zijn klassieker
‘Red mij niet’ werd in het jaar 2000 bekroond met de Annie M.G. Schmidtprijs voor het beste theaterlied.
Veel van de hierboven genoemde liederen haalden geen hoge plaats in de
hitparades, als ze daar überhaupt al in terechtkwamen. Langs andere weg
werden ze alsnog bekend en sommige bleven dat decennialang. Zo werd het
nummer ‘Flappie’ van Youp van ’t Hek in 1981 wel op single uitgebracht,
maar geen hit. En toch zullen velen het kennen, al is het maar omdat het nog
steeds ieder jaar rondom Kerst op de radio te beluisteren is.
Het lied in de Nederlandse musical

Bladmuziek. Particuliere
collectie.

In de jaren ’50 kwam een nieuwe vorm van theaterlied op, toen de eerste
musicals uit de Verenigde Staten in Nederland werden uitgevoerd. Aanvankelijk nog in het Engels, maar vanaf de jaren ’60 werden ook vertaalde, Nederlandstalige producties op de planken gebracht. De beroemdste waren
Oliver Twist, Anatevka en My Fair Lady (1960-1962). Voor de laatste musical
werd de vertaling geschreven door de latere cabaretier Seth Gaaikema. Het
leverde bekende klassiekers op als ‘Als het effe kan’ en ‘Het Spaanse graan
heeft de orkaan doorstaan’, vertolkt door onder meer de sterren Wim Sonneveld en Jasperina de Jong.
Niet veel later begon een illuster duo met het schrijven en componeren
van nieuwe Nederlandse musicals: schrijfster Annie M.G. Schmidt (19111995) en componist en musicus Harrie Bannink (1929-1999). Zij werden
ongekend populair en verrijkten het Nederlandse repertoire met een groot
aantal bekende liedjes, die ook los van de musicals vaak werden gezongen.
‘Op een mooie pinksterdag’ van Schmidt en Bannink gaat over de relatie
tussen vader en dochter en werd geschreven voor de musical Heerlijk duurt het
langst (1965). De musical En nu naar bed (1971) leverde een andere klassieker
op die inmiddels door vele tientallen artiesten is gezongen: ‘Vluchten kan
niet meer’.
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Programmaboek en tasje
van de musical Hij gelooft in
mij (2012). Particuliere
collectie.
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In de jaren ’70 en ’80 waren het Jos Brink en zijn partner Frank Sanders die
met veel succes oorspronkelijk Nederlandse musicals naar de theaters
brachten. Brink en Sanders speelden zelf ook hoofdrollen in hun musicals,
zoals in Maskerade uit 1979.
Na het enorme succes van de musical Cats (1987), waarmee theater Carré
zijn honderdjarig bestaan opluisterde, besloot producent Joop van de Ende
om naar Amerikaans voorbeeld grootschalige musicals in Nederland te produceren. Cabaret (1989), Les Misérables (1991), en The Phantom of the Opera
(1993) maakten de musical tot de best bezochte theatervorm van Nederland.
Van den Ende opende zelfs speciale musicaltheaters in Scheveningen,
Utrecht en Amsterdam, waar zogenaamde ‘open eind-producties’ werden
geprogrammeerd; de voorstelling bleef zo lang op het programma staan als
er belangstelling was van het publiek.
Andere grote producenten volgden en produceerden niet alleen Nederlandse versies van de bewezen successen van Broadway (New York) of WestEnd (Londen), maar ook oorspronkelijk Nederlandse producties, zoals Wat
zien ik (2006), en Ciske de Rat (2007). Deze beide musicals zijn bewerkingen
van films, die op hun beurt weer gebaseerd waren op een boek.
Ciske de Rat was gebaseerd op de gelijknamige bioscoophit uit 1984, met de
toen nog piepjonge Danny de Munk in de
hoofdrol. De titelsong van de film, en later het hoogtepunt van de musical, was
uiteraard ‘Ik voel me zo verdomd alleen’
(geschreven door Karin Loomans en
Herman van Veen). Het werd in 1984 een
nummer 1-hit en de best verkochte single
van dat jaar.
Nederlandse romans of historische
verhalen vormden vaak het onderwerp
van musicals, maar ook de biografie van
Nederlandse zangers en zelfs popgroepen. Zo kregen de levensliederen van
André Hazes een tweede leven als theaterlied in Hij gelooft in mij (2012), en werden de Hollandse reggaeliedjes van Doe
Maar in de gelijknamige musical met
koorbegeleiding ten gehore gebracht.
Het wachten is nog op een grootscheepse musicalproductie waarin de hele geschiedenis van het Nederlandse lied ten
gehore wordt gebracht.
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DE SCHLAGER
Liedboekjes met radio- of
filmschlagers (hits). Particuliere collectie. Foto’s Monique
Kooijmans.

In de wereld van het muziektheater
van de late negentiende eeuw besefte
men heel goed dat een populair nummer zorgt voor publiek in de zaal.
Want wat was betere reclame dan een
liedje dat op straat werd gezongen?
De auteurs probeerden per voorstelling minstens één nummer te maken
dat meezingbaar en ‘pakkend’ was.
Naar Weens voorbeeld werd dit vanaf
de jaren ’20 een schlager genoemd.
Daarmee werd dus nog geen muziekstijl bedoeld, maar de hit van de dag.
Juist deze liederen verschenen op
grammofoonplaten en in populaire
liedboekjes. Bij de opnames speelde
een praktische overweging mee – een
plaat kon immers slechts een opname
van enkele minuten bevatten. De
lengte van de liedjes werd daarop afgestemd.

TOP 10 THEATER,
1 Mensch, durf te leven! (1917)
Tekst en muziek: Dirk Witte
Repertoire: Jean-Louis Pisuisse, Max van Praag,
Willy Alberti, Ramses Shaffy, Wende Snijders, e.v.a.
De onbetwiste nummer één van het Nederlandse theaterlied is het lied dat Dirk Witte in 1917 schreef voor
Jean-Louis Pissuisse. Theaterhistoricus Jacques Klöters
schreef in 2018 op Facebook nog een verkiezing uit voor de
Eduard Jacobsprijs voor het mooiste theaterlied, waar Wittes klassieker ook al op één belandde. Dirk Witte droeg zijn
lied op aan Pisuisse, die het lied naar zijn oordeel op onvergetelijke wijze vertolkte. Sindsdien hebben vele Nederlandse artiesten het lied ten gehore gebracht. Beroemd werd
het lied toen het in 1958 op de plaat werd gezet door Max
van Praag. Later volgden uitvoeringen van vele grootheden, van Willy Alberti tot Ramses Shaffy, en van Jenny
Arean tot Wende Snijders.
2 O Kersnacht schooner dan de daegen (1637)
Tekst: Joost van den Vondel
Muziek: onbekend (elders met muzieknoten)
De grootste Nederlandse dichter Joost van den Vondel
schreef in 1637 dit kerstlied voor zijn tragedie Gysbrecht
van Aemstel, speciaal voor de opening van de nieuwe Amsterdamse schouwburg in 1637. Ook een ander beroemd
lied met de beginregel ‘Waer werd oprechter trouw, Dan
tusschen man en vrouw, Ter weereld oit gevonden’, schreef
Vondel voor dit toneelstuk. Van 1641 tot 1968 werd het
ieder jaar uitgevoerd, meestal op nieuwjaarsdag. Eigenlijk
zou zo’n traditie niet mogen stoppen. Vondel op twee!
3 Op een mooie pinksterdag (1965)
Tekst: Annie M. G. Schmidt
Muziek: Harry Bannink
Repertoire: Leen Jongewaard en André van de
Heuvel, e.v.a.
Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink mogen niet ontbreken in mijn top 10. Ze schreven gezamenlijk een groot aantal liedjes voor het theater en voor kinderen. ‘Op een mooie
pinksterdag’ – geschreven voor de musical Heerlijk duurt
het langst uit 1965 is slechts een van de klassiekers waarmee ze het Nederlandse liedrepertoire hebben verrijkt.
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4 De kleine Man (met een confectie-pakkie an)
		(1929)
Tekst en muziek: Louis Davids ( Jacques van Tol)
Repertoire: Louis Davids
Wat een tragisch verhaal gaat er schuil achter dit beroemde lied. Jacques van Tol schreef het voor de oorlog
voor de Joodse zanger Louis Davids. De twee vrienden
hadden er veel succes mee, maar het weerhield Van Tol
er niet van om in de oorlogsjaren er nota bene een antiJoodse parodie op zijn eigen lied van te maken onder de
titel: De Jodenman.
5 Red mij niet (2000)
Tekst en muziek: Maarten van Roozendaal
‘Laat mij m’n kont tegen de krib / Laat mij dit goddeloze
lied / Hef jij je handen maar ten hemel / Maar red mij
niet.’ De vroeg overleden Maarten van Roozendaal
(1962-2013) vertolkte met dit lied de stem van een hele
generatie. Prachtige uitvoering met Maarten zelf achter
de vleugel, Egon Kracht op de contrabas en Marcel de
Groot op gitaar. ‘Red mij niet’ werd in 2000 bekroond
met de Annie M.G. Schmidtprijs als het beste theaterlied
van het jaar.
6 Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
		(1971)
Tekst en muziek: Ramses Shaffy
Het Parool riep dit lied van Ramses Shaffy in 1999 uit
tot het mooiste Nederlandstalige lied van de twintigste
eeuw. Eigenlijk is de boodschap van dit lied niet veel anders als die van ‘Mensch, durf te leven!’ Hij steekt iedereen op zijn aanstekelijke manier een hart onder de riem.
7 Op de Ruysdaelkade (ca. 1895)
Tekst en muziek: Eduard Jacobs
Wat zou ik er graag eens bij geweest zijn, op zo’n avond
in een Amsterdamse kroeg waar Jacobs achter de piano
stond en zijn realistische liederen bracht. Geen burgertruttigheid, maar het échte leven. In dit lied zingt hij over
de hoeren in zijn straat. Eduard Jacobs was de pionier van
het Nederlandse cabaret, maar ook de grondlegger van
het levenslied.
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POP EN AMUSEMENT
10 Mijn vlakke land (1962)
Tekst: Jacques Brel / Ernst van Altena
Muziek: Jacques Brel
Repertoire : Jacques Brel, e.v.a.
‘Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen /
En witte vlokken schuim uiteenslaan op de kruinen.’
Een van de mooiste liedjes van Jacques Brel, dat hij zowel
in het Frans (‘Le plat pays’) als het Nederlands zong. Brel
bracht het literaire lied echt naar het theater en was daarmee een voorbeeld voor vele artiesten die in zijn voetspoor
traden.

Elpeehoes. Particuliere collectie.

8 Goeden aevond, myn zoete troosje (1707)
Tekst en muziek: onbekend
Dit theaterliedje is afkomstig uit De bruiloft van Kloris en
Roosje, een van de meest gespeelde muziektheaterstukken
in de Nederlandse cultuurgeschiedenis. Het stuk ontstond
in het begin van de achttiende eeuw en werd ruim tweeënhalve eeuw in de theaters opgevoerd, vaak rond nieuwjaar
in combinatie met Vondels Gysbrecht van Aemstel.
9 Als ik je zie, dan moet ik huilen (1922)
Tekst: Beda / Lou Bandy (Nederlandse vertaling)
Muziek: Arthur M. Werau
Dit is zo’n typisch amusementsliedje van Lou Bandy uit de
jaren ’20. De muziekbladen die in die tijd verschenen zien
er vaak prachtig uit. Dit lied koos ik eigenlijk vooral vanwege het prachtige omslag van kunstenaar Otto Dely
(1884-1935). Hij was de ontwerper van een hele reeks
gelithografeerde muziekbladen in de stijl van de art-deco.

Bladmuziek. Particuliere collectie.
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Mensch, durf te leven!
Je leeft maar heel kort, maar een enkelen keer
En als je straks anders wilt, kun je niet meer!
Mensch, durf te leven!
Vraag niet elke dag van je korte bestaan:
Hoe hebben m’n pa en m’n grootpa gedaan?
Hoe doet er m’n neef en hoe doet er m’n vrind?
En wie weet, hoe of dat nou m’n buurman weer vindt
En – wat heeft ‘het fatsoen’ voorgeschreven!
Mensch, durf te leven!
De menschen bepalen de kleur van je das
Den vorm van je hoed, en de snit van je jas
En van je leven!
Ze wijzen de paadjes, waarlangs je mag gaan
En roepen ‘o foei!’ als je even blijft staan
Ze kiezen je toekomst en kiezen je werk
Ze zoeken een kroeg voor je uit en een kerk
En wat j’ aan de armen moet geven
Mensch, is dat leven?
De menschen – ze schrijven je leefregels voor
Ze geven je raad en ze roepen in koor:
Zóó moet je leven!
Met die mag je omgaan, maar die is te min
Met die moet je trouwen, al heb je geen zin
En daar moet je wonen, dat eischt je fatsoen
En je wordt genegeerd als je ’t anders zou doen
Alsof je iets ergs had misdreven
Mensch, is dat leven?
Het leven is heerlijk, het leven is mooi
Maar – vlieg uit in de lucht en kruip niet in een kooi!
Mensch, durf te leven!
Je kop in de hoogte, je neus in den wind
En lap aan je laars hoe een ander het vindt!
Hou een hart vol van warmte en van liefde in je borst
Maar wees op je vierkante meter een vorst!
Wat je zoekt kan geen ander je geven!
Mensch, durf te leven!

