
·os Koning 

'Ons geleidt de Nieuwe Tijd!' 
Opkomst en on(krgang van een ideologische zangcultuur van jongeren 

Zinii;rn bij de AJC: 'ti:is, 1c:ddi1l hoog;taand, onbedorven l'll n1lhe1ge11' l'oTO: Spa,u:nestad fotoan.:hic:f 

Zingen is de meest voor de hand liggende 
vorm VJ.tl musiceren. Hoewel ons bnd niet 
de faJ.m heeft een echt land Yan zanger~ te 
zijn, wordt er toch \~el gezongen. Ook door 
jongeren. Er zijn talloze koren en duizenden 
pop bandjes met meestal een ofmeerzangers. 
Tijdens popconcerten, met name van hard.
rockgroepen, zingt het publiek mass,ul mee 
en p,eeft blijk de teksten van A tot z in het 
hoofd te hebben. Toch lijkt het er vaak op 
dat er minder gezongen wordt dan in de 
eer~te helft van deze eeuw. Zingen staat nog 
wel op het rooster \'an de meeste basisscho· 
len, maar het is nogal afhankelijk van de 
leerkracht ofer veel gezongen wordt. In hel 
voortgezet onderwijs hoor je jongeren nog 
zelden zingen. Af en toe gebeurt het nog 
wel: bij voorbeeld een groep van jongeren 

die samen een kamp of werkweek meemaken. 
Soms kom je ze, nog názingend, in de trein 
tegen, een <>p zichzelf gerichte, enthousiaste 
groep met een eigen liedrepertoire. 

Tijd.cm carnaval, bij bruiloften en andere 
feesten wordt er nog \Vel gezongen; meer 
door ouderen dan door jongeren en meestal 
zonder enige aandacht voor de muzikJ.lc 
kwaliteit. Bij grote sportmaniksLaties klinkt 
een beperkt aantal liederen dat iedereen kent, 
bestaande uit ~kchts één of een pJ.ar regels, 
met grrn>t enthousiasme meegezongen. 

Het zingen van religieuze liederen, vaak 
in een modieus rockjasje gegoten, is welis
waar populair onder eYangdische jongeren
groepen, maar mèt de kerk hehben de meeste 
jongeren ook het zingend uiting geven aan 
hun geloof de mg toegekeerd. Een andere 
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zangcultum, \vaar het in dit artikel vooral om 
ga,lt, is nagenoeg verdwen.t::11 met de organi
~aties waarin ze gest:1]rc kreeg: de blociendi: 
zangcultuur van de jeugdbeweging. 

Zangcultuur in de voorno1·!ngse 
jeugdbewegingen 

In de jeugdbewegingen, ontstaan na de 
Eerste "\Vercldoorlog, ~loten jongeren zich 
bev-/ust als jóngercn a,meen. D,u gebeurde 
onder verschillende noemer~ zoals anti-alco
holisme, nattrnrsnidie en socialisme. De7.e 
organi~aties hadden oorspronkelijk gemeen 
d,n ouderen of ouderen-organisaties geen 
zeggemchap hadden over de Jongeren in de 
\·ereniging. 

De gescluedenis van de _Ai,beiders]eUJJd 
Centrale (AJC) en de confessionele jeugdor
ganisaties geeft aan hoe ouderen-organis,1-
ties later \Vel probeerden de jeugd\'crenigin
gen nêlar hun hand re zenen. De jongeren
groepen zetten zich af tegen de mora,11 van 
de ouderen, die onder meer had geleid tot de 
verschrikking \'.111 de wereldoorlog. Om een 
eigen moraal, wereldbeeld en gedrag re 
ondersteunen creëerden ze een eigen cultuur 
waarin muáek, zang en dJ.11, een zeer grote 
rol speelden. Met 1ume \'Olksnmziek stond 
hoog in het vaandel. 

Oude '\'(1lksliederen' representeerden 
naar hun idee ec:n onbezoedelde muzikale 
cultuur. Niet alle liederen uit de jeugdbe\\c
ging waren echter volksliederen. Her blijkt 
nauwe\ijh mogelijk een praktisch bniikbare 
definitie van het begrip te vinden. Voor een 
groot deel bestond het repertoire van de 
jeugdbeweging niet uit oude volksliederen, 
maar uit eigentijdse '\-O(ir het volk' gecom
poneerde liederen en eigen jeugdvereni
gingsliedcren. Ondanks de uiteenlopende 
achtergrond vatte men bijna al deLe liederen 
op als at1~omstig uit of horend bij de onge
repte volksziel. Daarbij stelde men zich 
zoiets voor als een Midddeeu\vse, kleinscha
lige en zedelijk hoogsn.unde agrarische ge
mccnsc\up. 

Aa1wankelijk kwamen de gebrnikte liede
ren (en d.msen) vooral uit het buitenl,u1d: 
v,maf l 919 uit Zweden, via de ]t:11J]d Geheel 
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Onthouders Bond, ins brer ook uir Duits
land, \11 de Arbeidet:f Jeu"qd Ccntrnle. Men 
kopieerde eenvoudigweg de muziekpraktijk 
v,111 de zusterorgani~aties in het buitenland. 
Met name in Duitsl.md bestond reeds een 
tientallen jaren oude traditie \'an sprnrcn 
na,H en ophemelen van 'volk.s\icderen' en, 
gedeeltelijk los ~barvan, een traditie van het 
zingen van deze liederen door jongeren ( de 
Wandervi.igel). In de jaren nvintig en dertig 
werd het repertoire van de :-lederlandse ver
enigingen aangen1\d uit Engeland (vooral 
d,111sen) c:11 ook met muziek 'van eigen 
bodern'. 

\Vat zong men nu precies in de jeugdbe
webring? Ondanks de ideo!ogrnche nadruk 
op 'volkslic:dercn' blijkt uit de liederenbun
dels een veelzijdige herkomst. Naast liedjes 
w<1an'<m de componist al.tham voor de SJ.

menstellcr~ van de bundels onbekend was 
vinden wc tal \'J.11 liederen van min of meer 
bekende componi~ten. 

Muziek en tchtcn in de AJc-bundcls De 
l.ijster ( 1925 ), De Merel ( 1927) of De \Vie
lnraal ( 1932) waren hcdoeld ,1\s fris, zede
lijk hoog,~taand, onbcdc>rven en volk~eigen. 
Ze zijn deels een voortzetting van de oudere 
op\'oedkundige nngtr,1dities rond het 
'Nationale Nedertmdse lied' waartoe liede
ren behoren .1b Waar de blanke top der 
duinen of Wien Neerland;;ch Bloed. Een 
nadere ~1:udic lce11: echta dat de muziek 
eenvoudiger i~ (met bij voorbeeld weinig of 
geen modulaties) en d,n de tekstthema's 
afü·ijken. Onderwerpen zijn ma,1t~chappeli1-
ke idealen (bij \'Oorbee!d de wcia!isti~che in 
het ,\Je-lied Op, mannen, broeder.,, saam ver
en(qd-0, het buiten zijn, de n,nuur (Kom mee 
naarbuitenallem,rnl) ofhet \v,mdelcn (Vlug 
nu m de kleren, wij ,__qaan uit marcheren). 

W.mdclen en zingen was een geliefde 
combinalie. De z.mgbundels v.m de AJC 

ludden een formaat dat paste in de 'wandel
brood.zak'. Vo1>rafgega,1n door de va:rndel
dragers rnarcheerde men over de \'Olle breed
te van de wegen en z.ong men liederen die de 
betekenis \'an het samen in de natuur zijn 
uitdroegen: 'Als wij schrijden, dichtgcrijd/ 
en ons Lied omhooggc~tegen / Echo'~ wekt 
op alle wegen/Voelen \vij: "Ons iH de zege! 
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Inrn11,1tionaal i\Jf-jeugdl<'.csc Bieltfdd 1921 

Ons geleidt de Nieuwe Tijd!" ' (uit' De 
Lijster). 

Zeer opvallend is het grote aant-11 can(mS. 
In de _'\.JC was het de samensteller \·an de 
zangbundel~ Piet'lij:rgcrsdie de canon intro
duceerde. De canon geeft op muzikale wijLe 
uiting ,1an een v.rn de idealen van de jeugd
beweging: ,1ls gelijk" JJ.rdige indi\·iduen 
toch samen een overzichtelijk en ordcmdijk 
p,ched vormen. 

De leden \·;111 de jrngdbnveging zongen 
op praküsd1 -'.i.l hun samenkomsten, ZO\\el op 
de kleine lokale bijeenkomsten of bij geza
menlijke activiteiten (w,111delen, bmperen) 
,lis op de grore, v.1..1k landelijke m,111ifestatics. 
VVe kunnen mcL reden sLdlen dal deze zang 
( en ook de volksdans) gebruikt werd als een 
van de beLmgriJk~te organiserende en op
voedende elementen binnen de 1e11gdbewe
ging. De jongeren leerden om Zich op elkaar 
'af te stemmen'. Ze sloten zich als indi\'ldu 
aan bij de gezamenlijke discipline (overigens 
binnen een organisatie \\·aarbinnen de jon
geren zeli' haast volledig de dienst uitmaak
ten). Tegelijk namen ze door middel van de 
teksten de oriëntaties en idealen \'.111 de 
jeugdbond tot zich. 

Het gehele repertoire werd in de jeugdor-
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ganisaties op in principe gelijke wijze ge
bruikt: iedereen werd geacht te kunnen zin
gen en Long, dus ook mee, solistisch of, bij 
voorkeur, groepsgewijs en uni\ono of in 
canon. De muziblc leiders V<ln de jeugdbe
weging, en met name 1·an de .-\JC stelden hoge 
eisen a,111 de uit\'Oering. De jongens en meis
jes moesten z.1cht en n:nnvkeurig Lmgen, 
beschaafd maar ongekunsteld (hoewel de 
Are-zangstijl nll \\ el licht velen gekunsteld in 
de oren zou klinken door het besclua.fi.le 
karakler). i\1clodîe-instrumenten als lluit <>f 
1·iool ,varen binnen de organisaties belang
rijk YOor bij Yoorbecld de begeleiding \'an 
volksdansen, en ze mochten e\'entuecl ook 
bij hel Lingen worden gebn1i.kt, ma.tr hefat 
alken 111 voor- en naspel ofin Lcgenstem. Het 
zingen zélf moest puur blijven. Enige bege
leiding door 'luit' ( dat wil Leggen de git,1ar 111 

luitmodcl) of gitaar was toegestaan, rn,1ar 
deLe mocht niet lurd of ritmisch zijn. De 
speler moest met de vinger.~ tokkelen. De 
gitaar in luitmodcl wa.~ m-crigens een creaüe 
van de jeugdbrn eging zelf Wellicht poogde 
Lij daarmee afsLand te nemen van het gebruik 
\'an de gitaar in de commerciële arnuscment\
muziek van die jaren. Een handtrom WJ.S op 
de grens van het tocla,ltbare en mochL hoo-
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guit bij bepJ.alde ritmische liederen \\orden 
gebruikt, mit.~ uilerst zacht bespeeld. De 
accordeon, hét vermaakinstrument \',lil het 
gewone volk uit die tijd, w,1s geheel uit den 
boze. 

Zo 1;ien we hoe de jeugdorganisaties 
onder~cheid maaktc11 tussen V<>lkscultuur als 
mythisch idea·al ( de reine, overzichtelijke 
gemeenschap) en als werkelijkheid (gezien 
als rauwe, verdorven, van de gedegenereerde 
burgerij overgenomen cultuur). Daarmee 
bouwde de jeugdbeweging Yoorr op de ver
\verping van het \'olkse, wat in ons land in de 
vorige eeuw reeds werd gepropageerd door 
Bilderdijk en To/lens toen in Europa de 
(wetenschappelijke, literaire en nationalisti
sche) de belangstelling \'Oor volkscultuur in 
zwang kwam. 

Aan de meeste jeugdorg,misaties kwam 
een abrupt einde door de Duitse bezetting. 
De Nederlandse Jmgdbond voor Natuurstu
die (NJ\!) mocht blijven bestaan Ymwege het 
openlijk a-politieke karakter. De t<JN heeft 
niet alleen de oorlog maar ook alle 011twikke
lingen da,uria overleefrl en ze bloeit nog 
steeds, inclusief een intensieYe ,,ang- en 
damcultuur. Hoewel de mee-He ,mdere 
bonden door de be7ctter \Trbode11 \\'en.len 
ging het zingen \·an (nJlks)liederen Lelf 

gewoon door, nu in de beschermde omge
ving v.u1 Ons Huis( een landelijke, a-politieke 
organisatie met \'Olksopvoedende idealen). 
Hier \\erd ook de basis gelegd voor het 
overhevelen van deLe "angculruur naar het 
(lager) ondcrwij~, zoals die in de j-Hen \'ijfrig 
zou plaats \'inden. Het waren juist de oor
logsjaren en de jaren van wederopbouw diè 
de periode vormden waarin het zingen in de 
jeugdbondsstijl werd geperfectioneerd ende 
ideeën een expliciete verwoording kregen. 

Van <Komt v1·ie11den in den ronde' tot 
<Rock around the doek' 

Na 1945 hervarten verscl1illend e jeugdor
g.rnisatiè's hun acrivileiten, ma.1r al spoedig 
bleek er onder jongeren nog maar weinig 
bdangste!ling voor deLe vorm van vereni
gingskYen te zijn. Noch de vooroorlogse 

idealen, noch cle cultuur van de jeugdbon
den vonden weerklank onder de nieuwe 
generatie. Desomfanks herleefde de zang
cultuur, maar nu op een breder front. De 
\'ormgeYing van het nieuwe onderwijs en de 
niemve jeugdzorg lag onder andere in han
den van mensen die in de oude jeugdorgani
saties \'Ooraanstaande leiders ofij, enge disci
pelen waren gn\·eest. Prakti~ch ieder die in 
de jaren vijftig lager onderwijs heeft genoten 
heeft een repertoire leren zingen dat re vin
den is in de .rnccesbundcl Nedn·!andse Volks
lied, samengesteld door Piet Tig_wrs (reeds 
muziekleider in de bloeitijd van de AJC) en 
fop Pollman (afkomstig uit de katholieke, 
bevoogdende Jeugdbeweging van de jaren 
dertig). De eerste druk hiervan verscheen 
overigens reeds in 1941. ln iets kleinere 
kring waren ook de door Willem Gehrels 
\"CTLamclde S0 liederen en 50 canons popu
lair. 

De kloof tussen het ldassikaal zingen vJ.n 
Komt l'nenden in den ronde en Daar was een 
wuf die spon enerzijds en de in Nederland 
.1atwankelijk mondjesmaat toegelaten rock 
\'an Bill Halcy en Jji,is Prcsley anderzijd~ 
werd echter te grool. In de ongeorg.miseer
dc ieugd.cultunr die in de jaren Yijftig tot 
bloei kwam speelde muziek een belangrijke 
rol. Door de gr,unmofoonplaar en de juke
box konden de fasoriete song~ keer op keer 
ten gehore worden gebr.Kht. i\leer dan ooit 
eerder het geval was geweest omstond er een 
leeftijdsgebonden muziekcultuur. Dat paste 
in een Jeugdcultuur die veelal ervaren werd 
.1ls verzet van een generatie tegen de volwas
senenwereld. De songs en de muziek g<wen 
niet langer uiting aan gemeenschappelijk 
gedeelde idealen, maar aan persoonlijke 
ge,,oelens en bekommernissen die jongeren 
herkenden en ,·olwassenen gewoon niet 
begrepen. 

De oude volksliedjes hoorden bij de we
reld Yan de ouderen. Kinderen zongen Le 

nog wel op ~chool, want daar bepa.1lden de 
juffen ei1 meesters de munekcultuur. Buiten 
de schoolmuren waren de Yolksliedjes niet 
erg populair onder jongeren. Toch zouden 
de inmiddels Yer~madc 'volkslied.eren' nog 
één keer een bloeiperimle doormaken, en 
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D,mscnd en zingpid bio;cooppublkk tijdens 
p,rnzcm111.1ek nn El, i1 Prcskv 

wel in de Nederland~e folkbe,veging van de 
j,uen zeventig. 

Een nieuwe idealistische Jeugdcultuur 

De reviya\ ,an de \'Oikslicdjes en her weer
klinken van deecho"s \'.Ul de angcultuurYan 
de jeugdbeweging lungen nauw samen met 
het kMaktcr van de jeugdcultuur en popmu
ziek uil het midden van de jaren zestig. Een 
periode Yan economische bloei en liberalise
ring \'an maatschappelijke omgangsvormen 
ging onder een deel van de jeugd samen met 
een sterke sociale betrokkenheid en een 
nieuw idealisme gericht op een betere, vrije 
\Vercld. Dit idealisme, dat met name in de 
f(.)Jkbe,\·eging ook zeer sterk naar voren 
kwam, bereikte een eerste hoogtepunt met 
de protesten tegen bew,1pening en de Viet
nam-oorlog. ln de hippie- en communebe
v,,eging vierden nieuwe op 1Vfarxe11 i'vfarwsc 
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georiënteerde idealen van 
vrijheid, gelijkheid en broe
der- (en zuster)schap hoog
tij. De commune was de gd
dealiseerde sociale eenheid: 
de totaal niet-hierarchîsche, 
ldeine en overzichtelijke so
cük groep waarbinnen het 
niet-anonieme individu zich 
volledig kon omplooien. 

In de popmuziek hva
men deze idealen niet alken 
tot uiting in de songteksten 
maar ook in de presentatie 
van de groepen. De ontwik
keling van de groepsnamen 
i~ il!ustratiefvoor de ontwik
keling sinds de jc11Tn vijftig. 
Lag eerst de nadruk op de 
zanger of zangeres en bleven 
de begeleiders anoniem, 
daarna t<><>idengroepenzieh 
met n<1111en als Freddy and 
the Dreamers, Gerry and the 
Pacemakers. Uit namen ,lls 
]l;e Beatles, 1hr: RolliniJ Sto

Fow: Spaarnestad nes en The Kinks liet .ách 
Fotoarchief geen hierarchie meer onder 

de b,mdleden aflezen. !vlet enkelvoudige 
groepsnamen als Who, Pink Floyd, S~ft ,'l-1a
chint leek de groepsintegratie nog een stap 
verder te gaan. Deze ontwikkeling hield niet 
in dar de îndiYiduek muzikant in de groep 
ten onder ging. De Pacemakers van Gerry 
w,uen geunîformeerd, de leden nn de J~ffer
son Airplanewaren m uiterlijk totaal verschil
lend, maar ,lls groepsleden werden ze volko
men gelijhvaardig geacht, ook al zouden 
buitenstaanders menen dar de groep dreef 
op de 1m1zikale inbreng Y~lll zangere~ Grace 
Slick. In de fi)!kmuziek, die uit zou groeien 
Lot een folkbeweging, werden de idealen van 
een nieuwe gemeenschap hCL sterkst en her 
langdurigst uitgewerkt. 

De Nederlandse folkbcwcging 

Folk werd aaiwankclijk begrepen als een 
met name uit de Verenigde Staten afk.omsti-
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ge stroming in de popmuziek in de pren 
zestig. Dat Rob Dylans grote muzikale 
voorbeeki Pete Seeger HlTk beü1vloed \Ya~ 

door de vooroorlogse Amerika.mse linkse 
jongerenbeweging was in ons land amper 
bekend. De prmlukten van de A.merikaanse 
folkreYinl van de jaren 1960-1965 k,nmen 
in ons land praktisch .11le in een popmuziek
jasje aan (Mr. Tanibourine Man, Sound of 
Sitenre). Ook de meer 'folksinger'-achtige 
muziek die bij ons, in her kielzog van die hits, 
wel bekend ·werd, sloor aan bij de colkctîvis
ti~che aspecten van de rock uit die tijd. Dat 
kwam \'ooral door de sterk akkoord.matige, 
van een stevig ritme en hoorbare maatslag 
voorziene gitaarbegeleiding van deze folk
muziek. 

Deze frJ!k-mode liet bepaalde Xederland
\e 1ongerengroeperingen niet onberoerd. In 
beperkte kring bloeide Amerikaanse rnlb
muziek, Amerik.ianse folie van de grote voor
beelden als Pete Seeger en Bob Dylan, en de 
muziek van Nederlandse zangers of liedjes
schrijver~ ab Roudewipt de Groot, Armand, 
of Lmnaert Ni1ffh. Er nmd een fusie plaats 
tussen culturele ideeën en ide.1len uit de stèer 
van de oudere jrngdbeweging met die uit de 
sfèer van het eigentijdse 'generatieconflict'. 

Concentratiepunten voor de eerHe folk
liefhebbers \\aren De Wat1iJÎn Ha,ulcm, met 
Cobi &hreier, 't Cloppertjen en de kring rond 
het blad folk Sounds en J,'o/k Club 65, alk in 
Amsterdam. De zaaltjes hadden geen of 
slecht~ een geïmproviseerd podium, ,·aak 
hoorde men één zanger of zangeres met 
gitaar, onversterkt, en \'eel lied.jes \\erden 
door het publiek meegezongen. Hoge tech
nische of muzikale eisen werden niet gesteld. 

Inmiddels vond in Croot-Rrittannië een 
vergdijkb,ue ontwikkeling plaat~ op een veel 
grotere schaal. Da,1r ontstond rmsen 1964 
en 1978 een uitgebreid circuit met meer dan 
duizend folkclubs (kleine folkpodia). De 
Britse pop- en rockwercld \\·as altijd ,1l sterk 
op Yolksmuz1ek gericht. ln de jaren 1960-
196!1 legde men met skU]le en de Britse 
rhythm and blues-\troming de basis voor 
zowel de ( Mcrscy)beat al\ de folkhe\\eging. 
In de folkclubwereld namen de betrokken 

jongeren afstand \'an de voorheen in jonge
renkringen popnlaire jaZL en de steeds 
grootschaliger wordende beat. Vanaf 1965 
kan men spreken \'an een zelfstandige jonge
ren-muziekbeweging. 'l'raditionek Engelse 
en Schotse volksm11ziek begon daarin steeds 
toonaangevender re worden. ln :::,,.;rederland 
kende men deze muziekwereld nauwelijks. 

1\tlet de hits van de Britse folkrock
(füsie )groepen Firirport Convention t:11 Ster
!cyc Span kwam daar verandering in. ;\;et als 
in de Amerikaanse frJlk \'an rond 1965 zorg
de ook in de Britse golfnn 1970-1974 de 
fusie met eigentijdse rock ervoor dat :,,..:eder
landse jongeren bereikt werden en dat de 
niet-rockgerichte folkbeweg.ing een stevige 
impuls kreeg. Ilet Nederlandse folkclubcir
cuit bestond in zijn bloeiperiode ( tussen 
1976 en 1979) uit ongeveer honderdvijftig 
podia. Traditionele 'volksliederen' en volks
d:msmuziek uit Nederland, Engeland, 
Schotland en Ierland gaven de toon aan. 
Alles gebeurde op kleine schaal, de muziek
technische eisen w.uen laag, en het was 
gebruikelijk dat het publiek meezong en dat 
er 'sessies' gehouden werden (gezamenlijk 
musiceren met het publiek). Het inst1"11men
tarium was \'OCH een groot deel melodisch -
rn.mdoline, fluit, viool - met de g.it,1ar als 
onmisbaar clement. \\111,1f onge\eer 1976 
deed ook de accordeon schoon-oetend zijn 
intrede. Drums en elcktri~che versterking 
waren - afgezien v,m een incidentele micro
foon - min of meer taboe. De groep Fungus, 
toch de bekendste die de Nederlandse folk
,,:ereld heeft- \·oortgebracht, werd zelden 
door de club~ of de festiv.11-organisaroren 
geprogrammeerd, juist omdat deze groep 
elektrische gitaren en later ook drums ge
bruikte. 

Zowel bij de concerten als in de tijdschrif. 
ten \':tn de beweging ( Folk .'-,'01mds en later 
Janpwol, dat nu nog verschijnt onder de 
naam New Folk Sounds, alsmede de diverse 
lok.1le clubbladen) werd Yoortd11rend \·erwe
zen naar 'de goede oude tijd'. Die stond voor 
de mythe \'an de kleinschalige gemeemchap 
waarin iedereen iedereen kent, het indiYidu 
gerespecteerd wordt maar tegelijk deel v,111 
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de gemeenschap is. Uit en· 
quetes die ik hield.in 1980 en 
l 981 blijkt dat zmvcl muzi
kanten als publiek sterk link
se, kleinschalige idealen had
den. (Overigem v,as het op
leidingsniveau uit.wnderlijk 
hoog; hoog genoeg om de 
volksmuziekmythe als nwthe 
te herkennen. In diverse arti
kelen in de folkbladen ge
bcurdedat ook wel, maar uit
sluitend als kanttekeningen 
bij een toch over het geheel 
geaccepteerde ideologie). 
We herkennen hier in zekere 
zin een terugkeer naar de 
vo<>roorlogse jeugd.bewe
gingsidealen, echter in min
der gekuiste Y<lrl11 zowel wat 
muziek ,1ls ideeën tÜarover 
betreft. 

Daarnaast relateerde de 
folkwercld zich voortdurend 
aan de rockwereld uit dezclr
d.e periode, zowel door min 
of meer onbewuste aanpas
sing als door bnvmte at\vij
zing. Het sociale \Trband van 
de folkgroep ( die nnaf 1972 
de fr>lksolist verdrong) ver
toonde een hoorbare en 
zichtbare overeenkomst met 

llob DyLrn 

de popgroep, en ook 'het podium', dat wil 
zeggen de afstand tussen musici en publiek, 
wa~ als verschijnsel duidelijker aanwezig dan 
in de jeugd.bewegingsjan:n. Anderzijds was 
'podium\·erlaging' een kernbegrip. Vanaf 
hun podium richtten de musici zich voort
durend en langdurig tot het .publiek, op 
informele toon, en d11or het geringe geluids
volume was daarbij ook een weerwoord. uit 
de zaal mogelijk. Een tweede kernbegrip was 
participatie door het publiek in de Yorm \'an 
meezingen en natuurlijk incidenteel mee
klappen. Daarmee onderscheidde de folkwe
rdd zich principieel Yan de popwereld, >nJ.r 
de tafrrekn van de Yeilinghal in Blokker -
waar de Beatles door krijsende fans over
stemd konden worden - reeds meer d,m tien 
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jaar tot het verleden behoorden vanwege het 
gigantisch toegenomen geluid~\·olume \'an 
de muziek. 

~,1 1980 desintegreerde en \'erwelkte de 
~ederlJndse folkbewegingvrij plot~elîng. ln 
één klap leken de sociale idealen en de 
muzikale\ orm die de folk.gebruikers daaraan 
gegeven hJ.dden niet meer ,·,tlide. Al een 
aantal jaren was er weinig toevloed \',Hl jeug
dige deelnemers ge,vecst, en de gemiddelde 
leeftijd. van de mensen die met folk bezig 
waren steeg voortdurend. Rond 1980 wa~de 
gemiddelde leeftijd van de muzikanten 28 
jaar, en die van de vaste bezoekers van folk
clubs 26 jaar. Dar deze: muziekgebruikers 
J.fhaakten is gedeeltelijk uit de gestegen lcd~ 
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Lijd te verklaren: ze hadden hun studie of 
opleiding bccindigd,lccfdcn in vele gevallen 
een geregeld gezinsleven, en gingèn minder 
vaak uit. Daanuast echter ~peelt gebrek aan 
enthousiasme een grote rol. Vanwaar dit 
tanende enthousiasme, zowel bij de deelne
mers a!s bij de jongeren~ 

De bloeitijd van de Nederlandse folk liep 
\'anafhet midden van de jaren zestig tot eind 
jaren zcvcmig Locn een volstrekt andere 
muzickculLUur, die van de punk, zijn intrede 
deed. De idealen van de folkbcwcging waren 
die van de hippie~en jonge linkse intellectue
len van rond 1970. De folkbeweginghad aan 
deze idealen een heel concrete en pragmati
sche muzikale invulling gegeYen, en wel die 
van kleinschaligheid, Yan betrekkelijke weer
loosheid en nn gelijkberechtiging \',lil alle 
muzikanten en leden van het publiek. Deze 
muzikale vorm w,1s zowel een at\piegeling 
van de sociale idealen van de folkmensen al~ 
een van hun pogingen om die idealen te 
verwerkelijken. De punkgolfv,111 1976 ech
ter was gebaseerd op het mislukken van de 
idealen van de wereld omvattende ideolo
gieën én van het diepe \ ertrouwen in de 
goedheid van de mens. Vanuit punk gezien 
\vas de folkwereld een krachteloos versch..ijn
~el. De punkcultuur betekende de start van 
een niemve radicaliseiing (krakers, autono
men en dergelijken), die gepaard ging met 
een ideeënwereld waarin de fr)lkidealen toch 
\Vel zeer naïefkkcn. Op het hoogtepunt \'an 
punk, rond 1980, werd dit besef ook ge
meengoed onder vcd ( ex- )folkfans. 

De betekenis van zelf zingen 

Over de zelfstandige betekenis die muziek 
of zingen heeft voor de betrokkenen, weten 
we niet zo veel. MuLiek en zang zijn hoorb,1-
re uitingen van mensen, een vorm \'an com
municatie die vooral aan emoties uiting 
geeft. Bij de luisreraar roepen ze ook gevoe
lens op. I Ioewel de muzikale bdevmg van 
per~oon tot persoon anders is door sociale, 
culturele en imfü·idude verschillen kunnen 
muziek en zang intermenselijke barrières 
slechten. 

Als uiting kan muziek in hoge mate mee· 

bclccfö worden door anderen. Hoe meer 
bepaalde mu7iek sjabloon-matig is - hoe 
voorspelbaarder - hoe makkelijker dat mee
bdcwn is. Zo is tonale muziek makkelijker 
mee te beleven dan atonale, muziek met 
regelmatige, eenvm1dige maat makkelijker 
dan muziek met echt onregelmatige maat, en 
natuurlijk: bekende muziek makkelijker dan 
onbekende. De vraag of 'makkelijk mee te 
beleven' aantrekkelijk is staat hier tamelijk los 
van. 

Hoe malckelijkcr muziek mee te beleven 
is, hoe makkelijker die ook voor anderen mee 
te doen is. Zulke muziek doet een beroep op 
samen-doen, suggereert daardoor collectivi
teit, bctékcnt zo te zeggen collectiviteit: de 
grote groep, niet het individu. Anderzijds is 
een melodie, met name als begeleiding ont
breekt - bij voorbeeld in so!onng - meer een 
uiting van een individu. Hoe eigenzinniger 
de melodie is, des te sterker de beleving van 
individualiteit. Het ontbreken v<111 een hoor
baar sterke, voorspelbare m;uts!.1g versterkt 
de betekenis van individualiteit die zulke 
muziek kan hebben. Overigens kan een 
bepaald lni~terpubliek zo'n individuele ui
ting:zecrwaarJeren, en die luisterend probe
ren mee te bclcYcn. Dat vergt geiichtheid en 
inspmning en openstaan voor het individu. 
Zonder de aanwezigheid van althans énige 
herkenbaarheid in de muziek gaat dat wel 
heel moeilijk. Sommige hedendaagse serieu
ze componisten hebben daarvoor gekozen, 
en mogen zich in weinig populariteit verheu
gen. 

Elke muzikale uiting komt door zijn ver
~chillende structuur-elementen (zo,1ls tona
liteit, ritme, meerstcmrn..igheids- ofbegelci
dingsvorm, melodisch en h.umonisch pa
troon, et cetera) ergens terecht op het traject 
dat loopt nn uiting \·an individualiteit naar 
uiting van collectiviteit. Een \'Oetbalstadîon
lied zit dicht bij de collectieve pool: niet 
alken superbekcnd, maar <><>k d<><Jr tcmaliteit 
en mdodicstrucnrnr zeer herkenbaar en 
eenvoudig, met duidelijke simpele accenten, 
va,1k in marchcertempo en \·ersrerkt door 
l1.1ndld,1ppen. Kamp- en werkweek-liederen 
vertonen dczdtde elementen hoewel ze nak 
wat eigenzinniger zijn: de groep onder-
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scheidL Lich wellicht tcgeno\'er omstanders, 
maar niet het individu daarbinnen. Het zijn 
Juist de meer individu,1fütisch gerichte zang
uiLingcn \·an jongeren die in onLe - toch vaak 
als in<li\'i<lualistisch beschouwde wereld 
vermeden worden. 

Zang is een bijzondere vorm van muziek. 
Allereerst J\ eigen zang ecmtcmmig, zonder 
begeleiding, en alleen daardoor al ~tcrk per
soonlijk. Het gebruik van de eigen stem 
yersLerkt de intimiteit v,m eigen Lang. Zin
gen i~, meer dan het bespelen \'an een mclc1-
die-instrumc11t, een ik-presentatie aan de 
toehoorder. Het zichtbaar en (voor de zan
ger) \"Oei baar ontbreken \"J.ll een muziekin
strument buiten het eigen lichaam versterkt 
deze inrirniteit nog meer. In andere culturen 
dan de onze i~hetnietongewoon dat iemand 
~ponta.m zingend zijn emoties uit. Als wij dat 
doen gebeurt dat meestal zonder dat er een 
gehoor-aanwcLigis; heti~ dan meer een vorm 
van afreageren dan van communiceren. 
Bowndien hebben we ruime mogelijkheden 
om onze gevoelens indirect te uiten door de 
muziekvan,rnderen te beluisteren en te l,1ten 
weerklinken. De walknun maakt het zelfs 
mogelijk de zang en muziek van een ander te 
horen 'in je eigen hoofö'. 

De mogelijkheid tot sarnenL.rng kan de 
intimiteit van de in<fü·iduele nngaan1:ienlijk 
verbloemen. Ieder kàn zingen. Ieder kan een 
lied (leren) meezingen, mits dat lied aan 
bepaalde eisen \·,m yoorspelbaarheid vol
doet. Bij samenzang van alle aanwuigen 
slaat de individualiteit om in collectiviteit. 

In een zo intieme uiting als zelf zingen 
voelt iemand ·Lich al gauw sterk 'bekeken' en 
sterk beoordeeld. In onze cu!LUur is momen· 
teel sprake nn zmg-angst. Men i;, bang in 
zijn indi\'iduele uiting verworpen re ·worden 
en houdt dus zijn mond. Dil kan zó ver gaan 
dat ook de op zich veiliger grocpszang niet 
\'an de grond komt. Dar lijkt vooral onder 
jongeren het geval te zijn. In een levensfase 
w:urin men zich sterk bewust \\·ordt van de 
eigen persoon en die van anderen voelt een 
jongere zich .1:ingend uiterst kwetsba;rr. 
Tevens ervaart hij of zij in de eigen zang de 
kloof met het perfectionisme ,an de (pop)
rnuzick, die iedereen dag,clijks om zich heen 
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hoort. De eigen zang ~raat het verst .tfvan die 
\·an de - ook ~olistische mega-sterren met 
hun g·aye, ruimtelijk geluid gecombineerd 
met een gigantisch volume. Alleen door 7.c te 
playbacken kunnen wc zclfhun perfectionis
me imiteren. 

Vanuit deze uitcr\t beknopte en beperkte 
amlysc \'an bcLekcnis (beleving) als resultaat 
van wat men muzikaal hoort kunnen we het 
zingen in bij voorbeeld de jeugdbeweging of 
de folkbcweging n,1der bekijken. ln de 
jeugdorganisaties lag de nadruk op groeps
zang, unisono of in canon, met soms een 
uiterst bescheiden begeleiding. De zingende 
groep was meestal klein, soms hij manifesta
ties echter heel groot, en ornvarte alle .i.anwe
zigen. Teder le\-crde een individuele uiting 
binnen een collectief, w;tarbij dit collectief 
voorop stond. Het individu .~tand in dienst 
\-an het colkcticf, en dat bclecfüe men ook 
muzibal. Het collectief echter werd op zijn 
beun weer ervaren als een bo,ust individu. 
Het vermijden van nadruk op accenten in het 
ritme en de hoorbare maatslag, de puls, 
stond hooginhervaandel. 1\fcn er\'aarde een 
benadrukte puls al~ iets \'erwcrpelijb of 
gevaarlijks: een uiting v.-1.n het ónbewu;,te 
collectieve, lichamelijke, dierlijke. i\faar hel 
blc1ed kroop waar het niet gaan kon: dc meest 
populaire liedjes \\aren toch de meest ritnii
schc, en \'aak klapte de hele groep d,urbij de 
maat mce (al poogden bij Yoorbeeld de 
muziek.leider.~ binnen de AJC de zangers aan 
te leren slechts met twee vingers te 'klap
pen'). 

l\.let de collectief gedeelde idealen yan 
eerst de jeugdbeweging en l,lter, al in een 
meer geindividualiseerde vorm, de folkbe
weging i~ ook een zangcultuur \'erdwcnen. 
Het s,m1cn zingen in georganiseerd verband 
v,m jeugdbeweging offolkconcert bood een 
repertoire en ervaring om ook bij J.ndere 
gelegenheden te zingen. Het bood de gele
genheid te ontdekken dat je niet bang hoeft 
te zijn voor zingen. 

J.itcratuuroi{rravc vp pag. 16(, 

165 

1 
11 

1 

11 

1: 

11: 

1 
' 

1 

li 
' ' 

1 



166 

Jos Roning 'Ons geleidt de Nieuwe Tijd!' 

Literatuur 

1klz. l., 'JlJc Hmy ofrvck. New York, O.1.ford 
L'nivn~iry l'rn,, 1972. 

Eaal, J. 1·an, ~)'ntbu!s for nmm1unicativn. As\cn, 
Van Gorrnm, 1971 

Buiks, l' en R. K\\ am, C:ult111t1-som1/vlfic. Alphen 
a/d R.ijn, Samsorn, 1981. 

DJll.i,, K. e.a., Thr dFChic muse. London, !\.-k
tlmen, 1975 

Fnth, S., ïlH sociololfyof"vrk. l.ondon, ('.onstabk, 
1978. 

C,1dourek, J., 'Emp1n,che studie 1·,m de veninde
rendc m,1atod1appdijke rollen, normen en waarden', 
in: Jfedrddin,..tJm 11an de KoninkliJkc Nederlandse 
Akadcwie /JIJ// \Vctenghappa1, afdeling Letterkunde, 
nieuwe reeks 4.~ 6, 19X0. 

Gadourck, J., "Hel >·croomberde toekomstbeeld 
in Scderhnd', in: Mens en 1.\Iaat,chappij ;',2 ( l<Jï7) 
nr 3. 

Goud~hlom, J., l)c nieuwe v11foyrJJc11c11 . .-\mster
Jam, Querido, 1959. 

Groot. R. de rn J. Konmg, Lin,_t;ePi11JJ in muziek. 
Am~lcrdam, l.'ni"ersite1t 1·an A.1n<,terdam, 19X0. 

Tla<1>, C. de, De vnvvvrzimc lfnltl'atic. Amstn
dam, \Vctcmch1.ppcl1jke LTitg,eYerij, 1966. 

!Lias, C. de, Cultuur en nr!tundidcid. Amstn
dam, W<:tcn.1d1~ppelijke C1tgeH:rij, ]969. 

Haa,1, C. ,k, feu/Id in ::-,·Nntf_ff. Bilthoven, Ambo, 
l 9ï0, 

Haas, C. de, Di,:Jrn,_rrd ran u:,,rrmwoord(n. Baarn, 
Ten Tfave, 1975. 

1-farwood, D .L., 'l.'nil'ersah in music', in: F.thno
musiw!vgy 20 (1976) nr.3. 

Hanson, F.A., JfraninJJ in culture. 1 .ondon, 
Rrnitkdge & Keg,lTl Paul, 1975. 

Harmscn, G, Blauw,· en rnd,· jrit_ffd Assen, Van 
liorcum, 1961. 

Hart\eld, Leo c.a., De /lrbetd,T,jcu~rrd Cmtralr 
,!}(. 1918-1940 / 19cl5-19S9 . .A.mstetdam, Y,m Gen
nep, 1982. 

Jansstn, î ., 'Tien jaar wijzer; de m1dcntenbc1\c
ging lt1~scn ·'toen" en '"toekomst" ', in: JntiJd en 
sam,:11lering 9 (1979) p.735- 7ii5. 

l(.lapp, U.E., Cvllutive smrch JiJr irfrntity. New 
York, Holt RinehMt & Wimton, 1969. 

Kncif. T ., 'Bcdeu111ng,, S1ruktur, C',egcnfig,ur (',:ur 
Theori,· des niusiblisêhcn ··Meinens ")',in· Interna
tional R..,-vü-w ~fthe Acstlmic., and Sváology o(.i:tustl" 2 
(1971)nr.2 

Koning. J. De jó!kbcwclfinJJ in Nederland, analyse 
van een hedrndaagsr mu;:;iehwbw!tuur A..111\terdam, 
l:'nivcrsiteit 1·an Amsterdmn, 1983. 

Ln·in, J. en J Spate~, · Hippie V alues', in: Youth 
and Sadt(l' 2 ( 1970'! nr.l 

T .uuw, A. van der, lfood als Je hart. Amsterdam, 
i\.rbeidcrsper,, t 974. 

llk:cr, LB., Emvtion and 11u:1v/1ng i11 m11sic. 
Chic,1g,o, liniversit)' of Chicago Prn-'>, 1956 . 

• 'vk\'Cr, L.J\., Music, the art., and idms. Chic,igu, 

Jeugd en samcnle~ing fehruarijmaart 1991 2/3 

L'nil'croity or Chicago Pres,, J 967 
Rosenmavr, J ,., -Jeugd tussen politieke aanpaso1ng 

en vernieuwing', ln: Jrul{d m samenfevin,_ff 7 (1977) 
p.23:î-253 

Schnidt, E. van, en J. RooneJ, Baby fct me fottow 
_wu do11111 (Tbc il!uJtratrd story vj'the l.ambridgefiJ/k 
year.c). Garden City, Anchor, 1979. 

Seckn. A., Het 1mlhlied in Nederlands, hede11 m 
wrlrdm va11 een ideaaltype. Nijmegen, Uni\-cr.,itcit 
,sn1 .\'1jrnegcn, l<JXl 

\'erbcrl<., M., De mythe pan het rolk.rlicd. Amskr
dam, Uni"crsiteil 1,1n .-\.mslerdam, 1974. 

\Vartenbng, G., 'Langcs Haar 1M unscre ,chwart
ze !faut', J11: Piit Extra 15 april 1980. 

l'\'omh, F., Folkn"l'ival, the rtdircvv1'r_)' of a nario-
11al muS/l'. Pook, Blandford, 1979. 

Voor verdere informa tic over de ontwikkeling van 
de folbu-reld in Nederhmd verwij, ik naar de bladen 
Folk sm111d., ( 1965 t 976} en Ja11Pioo/, later ornge
doopl lot New Folk So1111d.,· (vrr,chijnt oind.1 1977). 
ten ui1gcbrnde dis(ol!,rafie 1;111 de folkbcwcging i, te 
yin den in mijn proefschrift Defo!kbnvcl{ill,lf in Neder· 

land. 




