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Handgeschreven liederen. Een inleiding 
 
Aan de hand van handschriftelijke liedverzamelingen een overzicht bieden van 
wereldlijke liedcultuur in de Zuidelijke Nederlanden in de zeventiende en 
achttiende eeuw, dat is het uitgangspunt van deze studie. Die opzet lijkt op het 
eerste zicht weinig verdere verklaring nodig te hebben. Een overzichtswerk van de 
liedcultuur in de Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden ontbreekt vooralsnog. In de 
laatste jaren is er een levendige interesse voor de zeventiende-eeuwse liedcultuur 
hier te lande vanuit verschillende disciplines. We zien die interesse bijvoorbeeld in 
de tentoonstelling over het Nederlandstalige lied in handschrift en druk, Tot 
vermaeck van alle sang-lievende Lieden, die in 2004 aan de Universiteit 
Antwerpen te zien was, en in het Congres Klank van de Stad dat in 2007 door de 
Werkgroep Zeventiende Eeuw werd ingericht.1 Dat recente onderzoek heeft tot 
dusver voornamelijk op twee domeinen resultaten geleverd: detailstudies over 
specifieke liedbronnen en de voortgaande inventarisatie van het zeventiende-
eeuwse lied. Tentoonstelling en congres tonen de waarde van een vergelijkende 
aanpak, die detailonderzoek kan inpassen in een breder beeld van liedcultuur. Door 
het aanspreken van een gevarieerde groep liedbronnen, toonde de tentoonstelling 
een veelvormige en multifunctionele liedcultuur in de Zuidelijke Nederlanden die 
zich verweven heeft met haast alle aspecten van het dagelijkse leven in de 
zeventiende eeuw. Rond 1600 wordt het lied door alle lagen van de bevolking 
gebruikt om een hele resem aan betekenissen te genereren en uit te drukken. Voor 
de achttiende-eeuwse liedcultuur is er geen vergelijkbare onderzoekstraditie. 
Nochtans blijven heel wat elementen van de zeventiende-eeuwse liedcultuur 
aanwezig in de volgende honderd jaar. Ook voor deze periode is een overzicht van 
de liedcultuur meer dan wenselijk, alleen al om het onderscheid tussen feiten en 
assumpties over de liedcultuur scherper te stellen.2  
 
De studie van een dergelijk lange periode in de geschiedenis van het lied, heeft als 
voordeel dat ze op lange termijn de veranderingen in de liedcultuur in kaart kan 
brengen. Zoals andere populaire cultuurvormen zijn er korte termijn golven in de 
verspreiding van liederen, een opflakkering van een voorliefde voor een bepaald 
liedgenre of voor liederen in een bepaalde taal. Deze modes kunnen plots opduiken 
en ruime verspreiding vinden in liedkringen om dan weer even snel te verdwijnen. 
Andere elementen van de liedcultuur blijven schijnbaar stabiel over lange perioden: 
liederen die eeuwenlang worden overgedragen, liedactiviteiten die zonder 
verstoring worden voortgezet door steeds nieuwe liedgebruikers. Het is maar door 
                                                                                              

1 I. De Cooman, H. Meeus, en M. De Wilde red., Tot vermaeck van alle sang-lievende lieden. Het zeventiende-eeuwse Nederlandse lied in 

handschrift en druk, Antwerpen, 2004. Aan het congres van de Werkgroep Zeventiende Eeuw werd een themanummer gewijd: Klank van de stad, 

Themanummer: De Zeventiende Eeuw, 24(2008)1. 

2 Het best overzicht van liedcultuur in Noord en Zuid is te vinden in: L.P. Grijp red., Een muziekgeschiedenis der Nederlanden, Amsterdam, 2001. 

Daarin wordt ruim aandacht geschonken aan de bestaande literatuur over de lied, wat eens te meer de lacunes in het onderzoek naar de Zuidelijke 

Nederlanden blootlegt. Over het achttiende-eeuwse lied in de Zuidelijke Nederlanden is ook in dat werk helemaal niets te vinden. 
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deze stabiele elementen over een lange periode te bekijken dat een evolutie in deze 
‘eeuwige’ liederen en liedactiviteiten duidelijk kan worden.  
 
Begin- en eindpunt van de bestudeerde periode vallen samen met tijdstippen die in 
de traditie van het liedonderzoek gezien worden als belangrijke breuklijnen. Rond 
1600 wordt het eindpunt geplaatst van het middeleeuwse of Middelnederlandse 
lied.3 Het is de overgang van een liedcultuur die ondanks haar lokale 
verscheidenheid gezien wordt als een gedeelde cultuur in de Nederlanden, naar 
gescheiden netwerken in Noord en Zuid. Met de politieke scheiding komen de 
literaire activiteiten en de druksector in Noord en Zuid op verschillende sporen te 
liggen. Contacten op cultureel vlak verwateren. Er groeien wezenlijke verschillen 
in de liedcultuur, niet alleen het soort liederen dat gebezigd wordt, maar ook hoe 
die verspreid worden, op welke dragers, hoe die gecontroleerd worden door 
wereldlijke en geestelijke autoriteiten, enzovoort.4 Het eindpunt, 1800, is het 
breukvlak tussen een liedcultuur die in haar eigen tijd onbestudeerd blijft, en een 
liedcultuur die tegelijkertijd levende traditie is en het onderwerp van 
prewetenschappelijke studie, twee polen waartussen van bij aanvang een grote 
interactie van kracht is.  
 

Zowel de overgang naar de zeventiende eeuw als het einde van de achttiende eeuw 
zijn bovendien politieke crisismomenten die het normale verloop van de liedcultuur 
verstoren, althans in de schriftelijke liedbronnen uit deze periodes. Uit het laatste 
kwart van de zestiende eeuw zijn een massa liederen bewaard die luisteraars willen 
informeren, onderwijzen en overtuigen. Het lijkt wel of de dagdagelijkse liederen 
even worden opgeborgen en vervangen door relevante liederen in de heersende 
onzekerheid. De Opstand legt zo de basis voor eigen liedgenres: geuzenliederen die 
vanaf omstreeks 1570 op losse blaadjes, in handschriften en in het Geuzenliedboek 
gekopieerd worden, en antigeuzenliederen, Spaansgezinde teksten die met minder 

                                                                                              

3 Dat is zo in de twee belangrijke bundels over het Middelnederlandse lied uit de jaren 1990: Een zoet akkoord. Middeleeuwse lyriek in de Lage 

Landen en Veelderhande liedekens. Studies over het Nederlandse lied tot 1600, beide onder redactie van Frank Willaert, en het pas verschenen 

vervolg De fiere nachtegaal, onder redactie van Willaert en Louis Peter Grijp. Dezelfde periodisering vinden we in het Repertorium van het 

Nederlandse lied tot 1600. Zie: F. Willaert e.a. red., Een zoet akkoord. Middeleeuwse lyriek in de Lage Landen, Amsterdam, 1992; F. Willaert red., 

Veelderhande liedekens. Studies over het Nederlandse lied tot 1600, Leuven, 1997; L.P. Grijp en F. Willaert red., De fiere nachtegaal, Amsterdam, 

2008; M. De Bruin en J. Oosterman, Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600, 2 dln., Gent en Amsterdam, 2001. 

4 J. Koppenol, ‘Een wereld apart? Zuid-Nederlandse rederijkerskamers in Holland’, L. Lucassen red., Amsterdammer worden. Migranten, hun 

organisaties en inburgering, 1600-2000, Amsterdam, 2004, 93-108; M. Spies, ‘’Orde moet er zijn’: Over de inrichting van 17de-eeuwse 

dichtbundels’, G. Van Eemeren en F. Willaert red., ’t Ondersoeck leert. Studies over middeleeuwse en 17de-eeuwse literatuur ter nagedachtenis 

van prof. Dr. L. Rens, Leuven en Amersfoort, 1986, 179-187; J. Verberckmoes, Laughter, jestbooks and society in the Spanish Netherlands, 

Londen, 1999, 139; J.G.C.A. Briels, Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-

1630. Een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek, Nieuwkoop, 1974, v-vi; W. Frijhoff en M. Spies met medewerking van W. van 

Bunge en N. Veldhorst, 1650; Bevochten eendracht, Den Haag, 1999, 585-586; K. Porteman en M.B. Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de 

muzen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1560-1700, Amsterdam, 2008, 130-135 en 440-441. 
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succes in het Zuiden verspreid worden.5 Tijdens de revolutiejaren rond 1800 – de 
Brabantse Omwenteling in 1789, de Verenigde Nederlandse Staten en de Franse 
tijd van 1795 tot 1814 - verdwijnt het lied niet onder het wapengedruis en het 
politieke rumoer. Liederen worden ingeschakeld in de politieke en militaire 
gebeurtenissen: propaganda uit officiële kanalen, opruiende teksten voor 
revolutionairen en rebellen, op het slagveld, tijdens openbare feestelijkheden of 
rouwplechtigheden, ter ere van een verdrag of bij de intrede van bewindvoerders… 
In de crisisperiode dringt dit materiaal andere liederen uit gedrukte liedboeken, 
bladen en liedhandschriften.6 De twee crisissen met hun heel eigen vormen van 
liedcultuur, vormen zo een mooie afgrenzing voor het onderzoek: de liedcultuur 
tussen Opstand en Revolutie.  
 
De schijnbaar doorzichtige opzet – een overzicht van wereldlijke liedcultuur – 
vertakt zich onmiddellijk in een kluwen van probleemstellingen rond terminologie, 
definiëring, onderzoeksmethode en bronnenmateriaal. Laten we met dat laatste 
punt van start gaan. Ons beeld van de liedcultuur is bijeengepuzzeld uit 
fragmentarische historische bronnen die ons iets vertellen over het lied: bewaarde 
liedboeken, -bladen en manuscripten, die soms indicaties geven van hoe de liederen 
erin gezongen worden of hoe de producenten ervan hun publiek voorhouden het 
lied te gebruiken, juridische documenten wanneer liedjeszangers verwikkeld raken 
in rechtszaken omdat ze personen bespotten in een lied of omdat ze leuren met 
gecensureerd materiaal. Ooggetuigenverslagen die ons rechtstreeks vertellen over 
de liedcultuur zijn schaars. Is het zingen van liederen zo alledaags dat eigentijdse 
commentatoren er niet aan denken om er aandacht aan te besteden? 
Liedonderzoekers zijn het er over eens dat er rond 1600 sprake is van een bijzonder 
levendige liedcultuur. Musicoloog Louis Peter Grijp biedt het mooiste overzicht 
van het zingen van liederen in de Republiek tijdens de vroege zeventiende eeuw: 
‘Men zong alleen, samen met vrijer of vrijster, in het huisgezin, in vrolijke of juist 
in godvruchtige gezelschappen, tijdens bruiloften, op reis, in het veld, aan tafel, in 
de speelwagen, op het plezierjacht, aan boord van zeeschepen, tijdens het werk, op 
school, in de kroeg, op het toneel, in de kerk, op straat, enzovoort’.7  
 
                                                                                              

5 L.P. Grijp, ‘Van geuzenlied tot Gedenck-clanck. Eerste deel: Het geuzenliedboek in de Gouden Eeuw’, De zeventiende eeuw, 10(1994)1, 118-

132; L.P. Grijp, ‘Van geuzenlied tot Gedenck-clanck. Tweede deel: De receptie van geuzenliederen, in het bijzonder in de contrafactuur’, De 

zeventiende eeuw, 10(1994)2, 266-276; M. De Bruin, ‘Geuzen- en antigeuzenliederen’, L.P. Grijp red., Een muziekgeschiedenis der Nederlanden, 

Amsterdam, 2001, 174-180; M. De Bruin, ‘Bevroren boekjes. Een geuzenliedboek van 1577-78 en andere vondsten’, F. Willaert red., Veelderhande 

Liedekens. Studies over het Nederlandse lied tot 1600, Leuven, 1997, 74-102; K. Porteman en M.B. Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de 

muzen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1560-1700, Amsterdam, 2008, 74-77 en 79-81. 

6 N. Klinkeberg, ‘Muziek tijdens de Bataafse Revolutie en in de Franse tijd’, L.P. Grijp red., Een muziekgeschiedenis der Nederlanden, 

Amsterdam, 2001, 381-385. 

7 L.P. Grijp, ‘Voer voor zanggrage kropjes. Wie zongen uit de liedboekjes in de Gouden Eeuw?’, T. Bijvoet e.a. red., Bladeren in andermans 

hoofd. Over lezers en leescultuur, Nijmegen, 1996, 96. Het gebrek aan bronnen waarin we de receptie van de liederen in de overgeleverde 

liedbronnen kunnen aflezen stelt zich niet alleen voor de Nederlanden: A. Fox, ‘Ballads, libels and popular ridicule in Jacobean England’, Past and 

present, 145(1994), 47-83. 
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Ook in naburige taalgebieden is het lied rond 1600 een deel van het alledaagse 
bestaan. De Franse liedonderzoeker Claude Duneton ziet de zestiende eeuw als de 
piek van de populariteit van het lied in Frankrijk. Het lied doorkruist alle sociale 
groepen. Populaire melodieën worden gebruikt als voedingsbodem voor liedjes 
binnen dorpsgemeenschappen, maar even goed worden ze toegeëigend door 
religieuze dichters en zelfs door topschrijvers die liederen schrijven te midden van 
andere literaire activiteiten of ze erin opnemen, als deel van toneelstukken 
bijvoorbeeld. Duneton interpreteert de vlotte doorstroming van melodieën en 
liederen in verschillende milieus als een teken dat het zestiende-eeuwse Franse lied 
in grote mate een gedeeld cultuurgoed vormt. Verschillende groepen in de 
samenleving delen elkaars liederen. Voor Engeland verschijnt een gelijkaardig 
beeld. Liederen vormen een begeleiding voor zowat alle aspecten van arbeid en 
ontspanning. Ze worden aan de man gebracht door rondtrekkende zangers op 
markten, in herbergen en op straat. Ze worden door minstrelen gezongen aan het 
hof en in de residenties van hoge en lage adel. Ze zijn te horen in het theater, maar 
even goed in de kerk, in kapperszaken of eender waar liedamateurs ze reciteren of 
zingen. De bloei van de liedcultuur rond 1600 is niet beperkt tot één taalgebied, 
maar is een West-Europees fenomeen.8  
 
De opsomming van gelegenheden tot zingen hierboven laat uitschijnen dat zowat 
iedereen de hele tijd samen allerlei soorten liederen zingt in de laatzestiende-
eeuwse samenleving. Dat is niet het geval. Liederen zijn nauw verbonden met de 
specifieke context waarin ze gebruikt worden. Welbepaalde liederen behoren tot 
het passende repertoire dat binnen een bepaalde context door een bepaalde kring 
van liedgebruikers wordt gedeeld. Mensen zingen in groepen met een eigen 
repertoire. Sommige van die groepen zijn erg groot, liederen die gezongen worden 
bij publieke feesten bijvoorbeeld, sommige zijn heel wat kleiner, de mensen 
waarmee men werkt, de kennissenkring van een jonge man of vrouw... Liederen 
kunnen van groep tot groep overgenomen worden en zo bekend raken bij de 
bevolking van een stad, streek of zelfs land. In de bloeiende liedcultuur van rond 
1600 zweven liederen gemakkelijk van zanggezelschap tot gezelschap over sociale, 
geografische en leeftijdsgrenzen heen. Zo zijn liederen in grote mate gedeeld 
cultuurgoed. Maar het is niet omdat zowat iedereen een bepaald lied kent dat ze het 
ook samen ten uitvoer brengen. Andere liederen blijven verbonden aan één 
specifieke kring. En binnen een context waarin gezongen wordt, zingt daarom niet 
iedereen de hele tijd: samen zingen kan een deel van de activiteit zijn, maar een 

                                                                                              

8 A. Fox, Oral and literate culture in England, 1500-1700, Oxford, 2000, 27-30 en 299-334; T. Watt, Cheap print and popular piety, 1550-1640, 

Cambridge e.a., 1991, 11-12; L.E. Auld, ‘”Dealing in shepherds”: The pastoral ploy in nascent French Opera’, G. Cowart red., French musical 

thought, 1600-1800, Ann Arbor en Londen, 1989, 61; C. Duneton, Histoire de la chanson française, 2 dln., Parijs, 1998, 242 en 271-367; J. Barry, 

‘Popular culture in 17th-century Bristol’, B. Reay red., Popular culture in seventeenth-century England, Londen en Sydney, 1985, 78; J. 

Wardroper, Lovers, rakes and rogues. Amatory, merry and bawdy verse from 1580 to 1830 collected, introduced and annotated by J.W., Londen, 

1995, 1-20. 
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gezelschap in de herberg kan om de beurt een lied voordragen, of de mannen in een 
jeugdgezelschap kunnen luisteren naar de zang van de vrouwen.9  
 
De liederen uit het verleden zijn voor hedendaagse onderzoekers in verschillende 
vormen toegankelijk. We kunnen bijvoorbeeld denken aan het veldonderzoek van 
volkskundige liedonderzoekers, lange tijd een geliefde manier om liedmateriaal uit 
oude tijden te ontdekken en verzamelen. Met notitieblok en/of bandopnemer in de 
aanslag worden meestal oudere zangers en zangeressen opgezocht en verzocht om 
liederen die ze zich van oudsher herinneren voor te brengen. De eerste generaties 
van liedonderzoekers zagen in die orale overlevering een min of meer betrouwbare 
vorm van liedoverdracht. In vele gevallen ging het immers om dezelfde liederen 
die al sinds eeuwen in verspreiding waren. Wanneer we in rekening brengen 
hoezeer de liederen door orale overlevering worden omgevormd en herwerkt, is het 
gebruik van orale overlevering vanuit historisch oogpunt moeilijk te verdedigen als 
een alleenstaande bron om tot de liedcultuur in perioden vóór de geboorte van de 
ondervraagde zangers door te dringen. Dit wijst op een probleem voor de 
hedendaagse onderzoeker. Liederen worden in de eerste plaats luidop ten gehore 
gebracht. Ze zijn moeilijk los te denken van de orale context waarvoor ze bedoeld 
zijn. Maar de orale traditie van het lied is verdwenen voor hen die het zeventiende-
eeuwse lied bestuderen in de eenentwintigste eeuw. 
 
Wat ons rest zijn verschillende vormen van schriftelijke neerslag van liederen en 
dan voornamelijk de liedteksten: gedrukte en handgeschreven liederen, 
alleenstaande teksten of liedcollecties, mengvormen tussen de voorgaande 
categorieën. Liederen kunnen bovendien in combinatie met andere teksten en 
afbeeldingen worden genoteerd en gedrukt. Ze worden opgenomen in dichtwerken 
en toneelstukken. Ze zijn terug te vinden in de publicaties verbonden aan stedelijke 
ommegangen of rederijkerswedstrijden. De verschillende manieren waarop 
liederen in de zeventiende en achttiende eeuw op papier worden georganiseerd, 
duiden op bredere verschillen in de liedcultuur: andere producenten, andere kringen 
waarin de teksten circuleren, andere contexten waarin ze gelezen worden of waarin 
eruit gezongen wordt, andere types van liederen die erin aanwezig zijn ook. Niet 
elke vorm van lied op schrift is toegankelijk voor alle liedgebruikers. Sommige 
zangers en lezers van liederen hebben wel toegang tot drukwerk en/of 
handschriften als consument, maar ze kunnen daarom nog niet bijdragen aan de 
productie van schriftelijke liederen. Inderdaad is er zelfs een groot deel van de 
bevolking dat geen toegang heeft tot eender welke vorm van geschreven liederen, 
maar enkel aan de orale traditie van het lied deel heeft.  
 

                                                                                              

9 Over het belang van de contexten van liedzang, zie ook: H. Pleij, Het gevleugelde woord. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1400-1560, 

Amsterdam, 2007, 599-604. 
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Dit boek bestudeert de Zuid-Nederlandse liedcultuur vanuit de invalshoek van één 
van de fragmentarische liedbronnen die ons resten: handschriften gevuld met 
wereldlijke liedverzamelingen. Maar deze handschriften, hun auteurs en 
gebruikers, de liederen erin, de verschillende activiteiten met het lied die er rond 
plaatsvinden, bestaan niet in een vacuüm. Ze vormen slechts één bestanddeel van 
de vele vormen van liederen en muziek waarmee zeventiende- en achttiende-
eeuwers in aanraking komen. De bredere liedcultuur komt dan ook uitgebreid aan 
bod als vergelijkingsmateriaal. Bovendien wordt wat betreft de vorm een inclusieve 
definitie gehanteerd. Dat wil zeggen dat mengvormen met andere schriftelijke 
liedbronnen – gedrukt materiaal en handgeschreven liederen zij aan zij, liederen te 
midden van andere teksten, wereldlijke liederen die naast geestelijke liederen 
voorkomen… - ook worden behandeld. Niettemin heeft de keuze voor één vorm 
van liedbron een concentratie op bepaalde delen van de liedcultuur tot gevolg. Een 
welbepaalde deelgroep van liedgebruikers treedt naar voren: schrijvers die 
handschriften van liederen opstellen, de contexten van liedpraktijk waar ze toegang 
toe hebben, en de liedschat die ze kiezen te noteren. Meer specifiek dan de 
liedcultuur in haar totaliteit, ligt de focus van deze studie op de culturele activiteit 
van het neerschrijven van liederen - niet hetzelfde als het dichten van liederen. 
Over deze keuze verder meer.   
 
Lied en volkslied  
 
De volkskundige liedonderzoekers die kort na 1800 voor het eerst interesse laten 
blijken voor het lied in de Nederlanden, hanteren de van Johann Gottfried Herder 
ontleende term ‘volkslied’ om hun studiegebied te definiëren. Lange tijd, in de 
negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw, is er in het onderzoeksgebied 
een haast vanzelfsprekende identificatie van het lied als volkslied, dat wil zeggen 
als een van oorsprong orale cultuurvorm die ontstaat binnen de volkse lagen van de 
bevolking en die in zekere zin ook toebehoort aan de massa. Dat volkslied valt 
onder de bredere noemer van de volkscultuur, een autonome culturele sfeer die de 
gedachtewereld van het volk weergeeft en vorm geeft en die in scherp contrast staat 
met de elitecultuur. Liederen die niet kunnen gekarakteriseerd worden als 
volkslied, omdat ze bijvoorbeeld enkel verspreiding kennen in hogere sociale 
kringen, moeten dan onderscheiden worden van de volksliederen, maar in praktijk 
gebeurde dat zelden omdat de onderzoekers niet geïnteresseerd zijn in liederen van 
deze elitaire kringen, noch in enige wisselwerking tussen volkse zangpraktijken en 
meer elitaire cultuurpraktijk. Ook tegenwoordig wordt nog vaak de term ‘volkslied’ 
gebruikt om over Nederlandstalige liederen te spreken die een brede verspreiding 
gekend hebben onder de bevolking in de Zuidelijke Nederlanden, zij het dat de 
definitie van de term ondertussen heel wat genuanceerder is geworden.  
 
In deze studie wordt niet over volksliederen gesproken, maar over het lied. Is dat 
lied hetzelfde lied als het volkslied? Ja en neen. Het corpus van bestudeerde 
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liederen overlapt voor een groot deel met de liedschat onder de vlag van het 
volkslied. De handschriften die als bronnenmateriaal worden ingezet, hebben ook 
voor volksliedverzamelaars gediend. Een groot deel van de aangehaalde liederen 
zijn ook verspreid geweest in brede lagen van de bevolking. En in de traditie van 
het onderzoek voor de Zuidelijke Nederlanden, waarbij dit boek evenzeer aansluit, 
is nergens een definitieve breuk geweest tussen een oude en een moderne aanpak. 
Maar in de laatste dertig jaar, sinds de publicatie van Peter Burke’s Popular culture 
in early modern Europe in 1978, is de definiëring en omschrijving van volkscultuur 
en volkslied als onderdeel daarvan het onderwerp geworden van heel wat discussie, 
hypothesen en verworpen hypothesen. In het hedendaagse onderzoek roept de term 
‘volkslied’ meer onduidelijkheid op over de interpretatie van de liedcultuur dan dat 
ze behulpzaam is in de omschrijving ervan.  
 
Tot in de jaren 1970 wordt volkscultuur getheoretiseerd in lijn met de volgelingen 
van Herder. Daarbij zijn twee eigenschappen bepalend. Ten eerste wordt 
volkscultuur gezien als een autonoom en coherent betekenissysteem. De 
verschillende cultuurvormen die onder de volkscultuur vallen, waaronder het 
volkslied, zijn functioneel ingepast in een breder geheel dat de gedachtewereld van 
het volk onder het Ancien Regime weerspiegelt en vorm geeft. Ten tweede staat de 
volkscultuur tegenover de elitecultuur, de grote traditie van kunst en literatuur die 
voor het volk grotendeels ontoegankelijk is. Volkscultuur en elitecultuur staan 
steeds in spanning tegenover elkaar, waarbij vooral de volkscultuur te lijden heeft 
onder pogingen van de elite om haar in andere banen te leiden en te censureren. 
Tegelijk omvatten volks- en elitecultuur samen het geheel van de cultuur van de 
vroegmoderne mens. Dit cultuurmodel werkt beter als onuitgesproken 
vooronderstelling - wat het voor de meeste volkskundige onderzoekers, vooral 
geïnteresseerd in het verzamelen van resten en overlevering van de verschillende 
vormen van volkscultuur, ook was -, dan als uitgewerkt theoretisch model.  
 
Het blijkt immers onmogelijk om volkscultuur en volk te definiëren op een andere 
dan negatieve manier. Welke cultuurvormen behoren tot de volkscultuur en wat 
bindt ze precies buiten het feit dat ze buiten de elitecultuur vallen? Wie behoort tot 
het volk, aangezien het volk volgens dit cultuurmodel voldoende samenhang kent 
om een coherent betekenissysteem in leven te houden? Iedereen die zich onder de 
sociale en culturele elite vindt? Maar waar ligt precies de grens op de sociale 
ladder? Een bijkomend probleem is de interpretatie van het historische 
bronnenmateriaal van de vroegmoderne volkscultuur. Het primair orale karakter 
van de volkscultuur is immers een doorslaggevend element om de volkscultuur van 
elitecultuur te onderscheiden. Maar al vanaf de zestiende eeuw is volkscultuur ruim 
aanwezig op drukwerk dat massaal geproduceerd en verspreid wordt. De 
interpretatie van de gedrukte volksliteratuur loopt sterk uiteen. Sommige zien er 
een aanval in op oude, middeleeuwse tradities, al dan niet opgezet door de 
maatschappelijke elite in hun voortdurende pogingen tot beïnvloeding van de 
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volkscultuur. Volgens andere onderzoekers is het een pseudovolkscultuur, een 
zwakke reflectie van de levende orale cultuur. Volgens nog anderen duidt al dat 
drukwerk net op een bloeiperiode van de volkscultuur.10 
 
Een eerste aanzet tot een meer genuanceerde interpretatie van het begrip 
‘volkscultuur’ wordt eind jaren 1970 gegeven door Peter Burke. Uitgangspunt van 
zijn analyse is het zogenaamde asymmetrische cultuurmodel. Volgens Burke is er 
inderdaad sprake van een tweedeling tussen volkscultuur en elitecultuur, of in zijn 
woorden, een kleine en grote traditie. De grote traditie is voorbehouden voor een 
financiële en culturele elite. Maar op het einde van de Middeleeuwen staat de 
kleine traditie open voor iedereen: brede lagen van de bevolking in stad en op het 
platteland, maar even goed de elite. Die elite heeft met andere woorden deel aan 
twee onderscheiden cultuursferen. Ze kunnen zich individueel of onderling 
onderhouden met grote Kunst en Literatuur, maar even goed kunnen ze in 
gevarieerd gezelschap genieten van een populair lied of boekjes goedkope 
volksliteratuur kopen en lezen. Het asymmetrische cultuurmodel biedt een uitweg 
voor de onmogelijke definiëring van het ‘volk’. Iedereen, van de hoogste tot de 
laagste kringen, heeft deel aan de kleine traditie. Burke spreekt dan ook niet over 
bijvoorbeeld folksongs of folktales, maar over popular songs en popular culture. 
Het is geen cultuur van een afgebakende deelgroep van de bevolking, maar wel van 
iedereen. Tenminste, dat is de situatie bij aanvang van de zestiende eeuw.11  
 
Burke maakt korte metten met de discussie over het onderscheid tussen orale en 
schriftcultuur. Populaire cultuur bestaat, in zijn visie, zowel uit de cultuurvormen 
die binnen brede lagen van de bevolking worden gecreëerd, als uit de 
cultuurvormen die voor de brede bevolking worden geproduceerd – zoals een deel 
van het populaire drukwerk -, indien er tekenen zijn dat ze wel degelijk worden 
geconsumeerd en opgenomen door de brede bevolking. Bovendien voert Burke aan 
dat de populaire cultuur niet homogeen is, maar dat vooral geografische, religieuze 
en sociale breuklijnen zorgen voor variatie in de populaire cultuur. Tenslotte heeft 
zijn theorie ook oog voor wisselwerkingen tussen grote en kleine traditie, én voor 
het bestaan van een ‘rather large marginal area’ tussen beide in, waarin het 
moeilijk te zeggen is of objecten, teksten of culturele praktijken thuishoren onder 
de populaire cultuur of niet.12 Anderzijds geeft Burke wel aan dat die bufferzone 
vooral geldt voor onze hedendaagse reconstructie van de situatie in het verleden. 

                                                                                              

10 P. Spierenburg, De verbroken betovering. Mentaliteitsgeschiedenis van preïndustrieel Europa, Hilversum, 1988, 59-66. 

11 P. Burke, Popular culture in early modern Europe, New York, 1978; P. Burke, Dutch popular culture in the seventeenth century: a 

reconnaissance: Lecture delivered at the Centre for the History of Society, Rotterdam, 1978; B. Reay, Popular cultures in England 1550-1750, 

Londen en New York, 1998, 198-201; T. Watt, Cheap print and popular piety, 1550-1640, Cambridge e.a., 1991, 1-8; P. Spierenburg, De 

verbroken betovering. Mentaliteitsgeschiedenis van preïndustrieel Europa, Hilversum, 1988, 59-66. 

12 P. Burke, Dutch popular culture in the seventeenth century: a reconnaissance: Lecture delivered at the Centre for the History of Society, 

Rotterdam, 1978, 5. 
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Voor vele artefacten en culturele praktijken hebben we gewoon te weinig 
informatie over hun sociale verspreiding.  
 
Rond 1500 mag de populaire cultuur dan wel gedeeld worden door brede bevolking 
en elite, dat verandert in de loop van de vroegmoderne periode, aldus Burke. Hij 
ziet twee verweven evoluties. Tussen 1500 en 1800 trekt de elite zich terug uit de 
kleine traditie. Die elite bestaat in grote lijnen uit adel en clerus, handelaars en 
gevestigde burgerij in de steden, en hun echtgenotes. De terugtrekking van de elite 
gebeurt niet in één uniforme Europese beweging. Burke ziet ze eerder, al vanaf de 
zestiende eeuw, in protestantse gebieden dan in katholieke streken, en mannen 
zouden sneller zijn om hun culturele bezigheden te beperken tot de grote traditie 
dan vrouwen. In de vroege achttiende eeuw zou in West-Europa het pleit beslecht 
zijn, volgens Burke. Dan gaapt er een kloof tussen elite en populaire cultuur. De 
tweede evolutie is er één van toenemende pogingen vanuit de elite om de populaire 
cultuur van bovenuit te beïnvloeden. Op morele, esthetische en theologische 
gronden proberen hervormers om de populaire cultuur in een meer aanvaardbaar 
jasje te steken. Die hervormingspogingen zijn niet monolithisch of steeds gericht 
op de totaliteit van de populaire cultuur, noch worden ze zomaar overgenomen 
door de beoefenaars van populaire cultuurvormen, maar algemeen ziet Burke zeker 
in de achttiende eeuw een verregaande beïnvloeding van de populaire cultuur 
vanuit deze hoek.  
 
Vanaf de jaren 1980 nemen vele onderzoekers van de populaire cultuur in West-
Europa de ideeën van Burke als uitgangspunt voor hun werk, maar tegelijk wordt 
kritiek geleverd op een aantal van zijn stellingen. Een belangrijk punt van kritiek is 
Burke’s vasthouden aan een visie op cultuur als een statisch gegeven. Zijn definitie 
van cultuur als ‘attitudes and values and their expressions or embodiments in 
performances and in artifacts’ heeft geen oog voor het dynamische karakter van 
cultuur, cultuur als een sociaal proces dat zichzelf continu aanpast aan nieuwe 
ontwikkelingen en omstandigheden.13 De transformatie van de populaire cultuur 
die Burke in de vroegmoderne periode ziet – terugtrekking van de 
maatschappelijke elite en hervorming van de populaire cultuur vanuit de elite -, is 
een interpretatie die weinig oog heeft voor het vermogen van populaire cultuur om 
zichzelf aan te passen aan veranderende omstandigheden en voor mogelijke 
interacties tussen cultuurvormen, maar ziet de evolutie als aanvallen van buitenaf 
die een statische populaire cultuur ontmantelen. Bovendien laat de overheersende 
richtingspijl die zo in de vroegmoderne cultuurgeschiedenis wordt geplaatst weinig 
ruimte voor het naar waarde schatten van individuele gegevens die tegen de 
uitgezette richting ingaan: individuen en groepen binnen de elite die allerlei 
vormen van populaire cultuur positief blijven bejegenen, pogingen tot hervorming 

                                                                                              

13 P. Burke, Dutch popular culture in the seventeenth century: a reconnaissance: Lecture delivered at the Centre for the History of Society, 

Rotterdam, 1978, 2. 
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van populaire cultuuruitingen die ontstaan binnen sociale middengroepen en dus 
niet uitgaan van de elite… Een dynamische interpretatie van cultuur in plaats van 
een statische cultuur dus.14 
 
Bovendien herleidt Burke’s model de veelvormige vroegmoderne cultuur nog 
steeds tot twee grote kampen: de populaire cultuur en de elitecultuur. Beide grote 
culturele sferen omvatten een reeks van aanwijsbare cultuurvormen die kunnen 
toegewezen worden aan welbepaalde groepen in de samenleving. Burke geeft een 
beperkt aantal factoren aan die zorgen voor variatie binnen de bredere populaire 
cultuur, en hij duidt een intermediaire zone aan tussen grote en kleine traditie waar 
de toewijzing van cultuurvormen aan één van beide op ijs wordt gezet wegens 
gebrek aan gegevens. Maar veel onderzoekers gaan er hoe langer hoe meer van uit 
dat populaire cultuur helemaal niet de coherente weerspiegeling is van het 
gedachtegoed van brede lagen van de bevolking die men erin hoopte te zien. Er is 
geen homogeniteit in de manieren waarop individuen en groepen in de samenleving 
omgaan met populaire cultuur. Integendeel, populaire cultuur omvat een veelheid 
van soms tegenstrijdige manieren van omgang met cultuur. Cultuur is versplinterd 
door geografische verschillen, leeftijd, gender, religie enzovoort. Het sociale milieu 
waartoe mensen behoren is zeker ook een beïnvloedende factor, maar niet de 
allesoverheersende factor die vroegere onderzoekers en ook Burke erin zagen. Het 
idee dat bepaalde vormen van cultuur kunnen toegewezen worden aan welbepaalde 
sociale groepen komt op losse schroeven te staan. 
 
In volgende publicaties heeft Peter Burke ook zelf zijn cultuurmodel aangepast en 
genuanceerd.15 Het belangrijkste alternatief wordt in de jaren 1980 en vroege jaren 
1990 in een reeks van publicaties ontwikkeld door Roger Chartier. Chartier’s 
vertrekpunt is een afwijzing van drie basisassumpties over populaire cultuur die 
gangbaar zijn in het onderzoek:  

For a long time, the dominant and classical understanding of popular 
culture in Europe and perhaps in America was founded on three 
assumptions: first, that popular culture can be defined in contrast to what it 
is not; second, that it is possible to characterize as popular the public of 
particular cultural productions; and third, that cultural artifacts can be 
considered as socially pure, as popular in and of themselves.16  

Volgens Chartier, en met hem andere critici van het model van Peter Burke, is het 
onhoudbaar om exclusieve relaties te veronderstellen tussen specifieke 
                                                                                              

14 B. Reay, Popular cultures in England 1550-1750, Londen en New York, 1998, 210-212; T. Harris, ‘Problematizing popular culture’, T. Harris 

red., Popular culture in England, c. 1500-1850, Londen, 1985, 1-27; T. Watt, Cheap print and popular piety, 1550-1640, Cambridge e.a., 1991, 1-

8. 

15 Onder andere in: P. Te Boekhorst, P. Burke en W. Frijhoff, Cultuur en maatschappij in Nederland 1500-1850. Een historisch-antropologisch 

perspectief, Heerlen, 1992, 25-30 en het meest recent in de inleiding van de derde editie van zijn standaardwerk: P. Burke, Popular culture in early 

modern Europe, Farnham en Burlington, 2009 (derde uitgave), 1-19. 

16 R. Chartier, ‘Popular culture: a concept revisited’, Intellectual history newsletter, 15(1993), 6. 
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cultuurvormen (welbepaalde teksten, voorwerpen of culturele handelingen) en 
welbepaalde sociale groepen. Er is geen exclusieve link tussen goedkoop drukwerk 
(de ‘volksboeken’, ‘bibliotheque bleue’ of ‘ chapbooks’) en het ‘gewone volk’. 
Individuele kopers van populaire boekjes, tot welke sociale geleding ze ook 
behoren, kopen niet de totaliteit van populaire literatuur aan. Ze kopen individuele 
boekjes aan naar hun eigen smaak. Geen enkele vorm van cultuur behoort exclusief 
toe aan één bepaalde maatschappelijke groep, en geen enkele maatschappelijke 
groep beperkt zich tot één bepaalde vorm van cultuur. Culturele breuklijnen 
worden meer beïnvloed door leeftijd, burgerlijke stand en onderwijs, dan door de 
sociale status van individuen. Deze overweging maakt het onmogelijk om het 
bestaan van een overkoepelende populaire cultuur te poneren die dan de 
denkwereld van een bepaalde maatschappelijke groep zou weerspiegelen en vorm 
geven. Een populaire cultuur die dan enkel nog geïnventariseerd dient te worden. 
Van een binaire oppositie tussen een elite cultuur en een populaire cultuur kan in 
deze denkrichting niet worden uitgegaan.17  
 
Deze kritiek – die een studie van populaire cultuur op het eerste zicht haast 
onmogelijk lijkt te maken - wordt door Chartier benut als centraal element voor een 
nieuw cultuurmodel. Studie van historische cultuur kan, in de visie van Chartier, 
niet langer beperkt blijven tot de cultuurvormen zelf: de teksten, voorwerpen en 
culturele handelingen. De onderzoeker moet aandacht hebben voor de manieren 
waarop die cultuurproducten telkens opnieuw betekenis worden gegeven door 
verschillende groepen van gebruikers. Deze overstap van productie naar receptie 
van cultuur als aandachtspunt maakt het mogelijk om begrippen als ‘populaire 
cultuur’ opnieuw in te zetten, maar met een andere invulling. De kwalificatie 
‘populair’ duidt dan niet op een inherente eigenschap van een bepaalde 
cultuurvorm die steeds verbonden is met een bepaald publiek, maar wel op een 
relatie tussen een specifieke cultuurvorm, in haar vormelijke en inhoudelijke 
eigenheid zoals ze binnen een bepaalde context bestaat, en de verschillende 
manieren waarmee een publiek daarmee kan omgaan. Het populaire gehalte ligt 
dus niet louter in het culturele artefact, noch in het publiek, maar in de relatie die 
op een bepaald ogenblik tussen beide bestaat.18 
 
De oude tegenstelling tussen twee monolithische en statische cultuurvelden wordt 
vervangen door een meerduidige en dynamische interpretatie van cultuur, waarbij 

                                                                                              

17 T. Watt, Cheap print and popular piety, 1550-1640, Cambridge e.a., 1991, 1-8; H.-J. Martin en R. Chartier red., Histoire de l’édition française. 

I., Parijs, 1982, 585-602; G. Cavallo en R. Chartier, ‘Introduction’, G. Cavallo en R. Chartier red., A history of reading in the west, L.G. Cochrane 

trans., Amherst, 1999, 1-36; R. Chartier, ‘Popular culture: a concept revisited’, Intellectual history newsletter, 15(1993), 3-13; R. Chartier, 

‘Reading matter and ‘popular’ reading : From the Renaissance to the Seventeenth century’, G. Cavallo en R. Chartier red., A history of reading in 

the west, L.G. Cochrane trans., Amherst, 1999, 272. 

18 G. Cavallo en R. Chartier, ‘Introduction’, G. Cavallo en R. Chartier red., A history of reading in the west, L.G. Cochrane trans., Amherst, 1999, 

1-36; R. Chartier, ‘Popular culture: a concept revisited’, Intellectual history newsletter, 15(1993), 3-13; M. Jacobs en J. Verberckmoes, ‘Populair 

drukwerk’, P. Janssens red., België in de 17de eeuw: de Spaanse Nederlanden en het prinsbisdom Luik, II, Gent, 2006, 106-110. 
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dezelfde culturele producten voor verschillende groepen van gebruikers andere 
betekenissen kunnen aannemen en op andere manieren gebruikt worden. Zelfs 
dezelfde gebruikers kunnen op verschillende ogenblikken meervoudige 
betekenissen toekennen aan hetzelfde cultuurgoed. Een belangrijk element in het 
cultuurmodel dat Chartier ontwikkelt, is de transformatie die cultuurgoederen 
ondergaan wanneer ze overgaan van één context naar een nieuwe context, van één 
kring van gebruikers naar nieuwe gebruikers. In theorie kunnen we ons deze 
transformatie zelfs voorstellen van één gebruiksmoment naar het volgende, hoewel 
er in een dergelijke context meestal sprake is van een grote mate van continuïteit. 
Een cultuurgoed wordt steeds gekneed naar de noden en wensen van de gebruikers 
die binnen een specifieke context met het cultuurgoed omgaan. Zo wordt cultuur 
steeds toegeëigend door verschillende groepen van gebruikers, opeenvolgend in de 
tijd maar even goed gelijktijdig. Deze toe-eigening van cultuurgoederen heeft 
betrekking op de betekenissen die aan het cultuurgoed worden gegeven, maar ze 
kan even goed het cultuurgoed zelf (de tekst, de culturele handeling) beïnvloeden. 
De transformatie kan dus evenzeer de context rondom het cultuurgoed behelzen als 
het cultuurgoed zelf dat wordt gekneed naar de verwachtingen van haar 
gebruikers.19  
 
Chartier leent de term die hij gebruikt om deze toe-eigening en transformatie van 
cultuurgoederen aan te duiden, ‘appropriation’, van de Franse filosoof Paul 
Ricoeur. Zowel Ricoeur als Chartier hanteren het concept van toe-eigening in de 
eerste plaats om de omgang van lezers met teksten te karakteriseren. Alhoewel 
Chartier het in zijn theoretische uiteenzettingen heeft over cultuur als totaalconcept 
met inbegrip van alle denkbare vormen van cultuur (in tekst, maar ook orale 
cultuur, voorwerpen en afbeeldingen, praktijken en handelingen enzovoort), 
beperkt hij zich in meer detaillistische passages over hoe cultuurreceptie en toe-
eigening werkt, steeds tot de omgang van lezers en luisteraars met geschreven en 
gedrukte teksten. Het belangrijkste oogpunt van Ricoeur en Chartier bij het 
introduceren van de term ‘appropriation’ is om de receptie van cultuurgoederen als 
een actief proces te theoretiseren. Daarbij verschijnt de receptie van teksten, in 
praktijk komt dat in de eerste plaats neer op het lezen van teksten, als de uitgelezen 
testcase voor hun ideeën, net omdat het op het eerste zicht de meest passieve vorm 
van cultuurreceptie lijkt. De ideeën en concepten kunnen echter zonder probleem 
worden toegepast op andere vormen van cultuur, zoals ook het lied dat immers niet 
alleen als geschreven tekst bestaat. 
 
Voor Ricoeur is de toe-eigening van teksten werkzaam op twee niveaus. Ten eerste 
omhelst ze de actualisatie van de betekenismogelijkheden van de tekst. De lectuur 
van de tekst ontsluit de latente betekenismogelijkheden die passief in de tekst 
                                                                                              

19 P. Te Boekhorst, P. Burke en W. Frijhoff, Cultuur en maatschappij in Nederland 1500-1850. Een historisch-antropologisch perspectief, 

Heerlen, 1992, 25-30; G. Cavallo en R. Chartier, ‘Introduction’, G. Cavallo en R. Chartier red., A history of reading in the west, L.G. Cochrane 

trans., Amherst, 1999, 1-36; R. Chartier, ‘Popular culture: a concept revisited’, Intellectual history newsletter, 15(1993), 3-13. 



13 

 

aanwezig zijn. Het is de lectuur die de tekst als betekenisdrager actief maakt. Ten 
tweede is de lectuur van teksten ook steeds een interpretatie van de tekst door de 
lezer. Chartier omschrijft deze interpretatie als ‘a mediation that enables the reader 
to reach self-comprehension and construct ‘reality’’.20 Chartier neemt Ricoeur’s 
tweeledige omschrijving over, maar nuanceert ze op twee vlakken. Ten eerste 
wordt de tekst in Ricoeur’s omschrijving losgekoppeld van haar fysieke 
verschijningsvorm. Maar de vorm waarin een tekst wordt geconsumeerd speelt ook 
mee in de constructie van betekenis door haar lezers. Het verschijnen van de tekst 
in handschrift of druk, alleen of in een verzamelbundel, met of zonder illustraties 
en versieringen is een factor in de receptie van de inhoud ervan. Ten tweede is er 
geen plaats in de omschrijving voor de meervoudige vormen die het lezen van 
teksten kan aannemen. Geletterdheid is een sociaal proces, waarvan de invulling 
varieert naargelang tijd en plaats. Lezen is dus niet voor alle lezers dezelfde 
ervaring. Bovendien is de betekenisgeving van de tekst ook afhankelijk van de 
manier van lectuur: een tekst kan luidop of in stilte worden gelezen, alleen of in 
gezelschap enzovoort.21  
 
Lezen verschijnt zo niet als een passieve bezigheid, een ondergaan van de 
vastliggende betekenis die de auteur van een tekst aan zijn creatie heeft 
meegegeven, maar als een activiteit van creatie. In de act van het lezen wordt 
betekenis gecreëerd. De klemtoon verschuift van cultuur als cultuurgoed met een 
vaste betekenis toegekend door de producent naar een cultuurgoed als drager van 
een aantal latente betekenismogelijkheden die al dan niet geactiveerd worden door 
het gebruik van het cultuurgoed, van productie van cultuurgoederen naar de 
receptie ervan bij verschillende gebruikers.22 Het is een kleine stap om dit model 
over te zetten naar bredere cultuurvormen dan enkel teksten: orale cultuur, 
artefacten en culturele handelingen, en ook het lied dat bestaat tussen orale cultuur, 
tekst en sociale praktijk in.  
 
Het cultuurmodel van Chartier biedt een stevig fundament voor studie van de 
historische cultuur, en al zeker voor de verschillende cultuurvormen die onder de 
brede noemer van de populaire cultuur werden thuisgebracht. Tegelijkertijd bestaat 
het in de eerste plaats uit een aantal theoretische beschouwingen over de aard van 
cultuur, cultuurproductie en -receptie. Het model biedt weinig pasklare antwoorden 
over hoe het als uitgangspunt kan gebruikt worden voor detailstudies van 
historische cultuur. Een eerste probleem dat zich aandient bij de vertaling van het 
conceptuele kader naar de praktijk van het onderzoek is de schaal waarop de 
                                                                                              

20 R. Chartier, ‘Reading matter and ‘popular’ reading : From the Renaissance to the Seventeenth century’, G. Cavallo en R. Chartier red., A history 

of reading in the west, L.G. Cochrane trans., Amherst, 1999, 275. 

21 R. Chartier, ‘Reading matter and ‘popular’ reading : From the Renaissance to the Seventeenth century’, G. Cavallo en R. Chartier red., A history 

of reading in the west, L.G. Cochrane trans., Amherst, 1999, 275-276. 

22 G. Cavallo en R. Chartier, ‘Introduction’, G. Cavallo en R. Chartier red., A history of reading in the west, L.G. Cochrane trans., Amherst, 1999, 

1-2. 
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receptie van cultuurgoederen moet gezien worden. In theorie biedt iedere omgang 
met cultuur een nieuw moment van toe-eigening. Elke lezer kan elke tekst op 
uiteenlopende manieren betekenis geven op verschillende ogenblikken. Het is 
duidelijk dat een dergelijke geatomiseerde visie op cultuur weinig werkbaar is voor 
verder onderzoek. Chartier doet zelf deze piste af als een ‘illusion which considers 
the variety of cultural practices to be a neutral system of differences, an ensemble 
of diverse but equivalent practices’.23 Cultuurgoederen bestaan immers steeds in 
sociale context. In een sociale context is er geen sprake van eindeloze 
evenwaardige en autonome interpretaties van cultuur. Voor Chartier is het sociale 
veld een arena waarin verschillende interpretaties strijden om dominantie. Meer 
neutraal kan gesteld worden dat de kaarten voor een groot deel geschud zijn 
vooraleer de individuele consument overgaat tot interpretatie van cultuurgoederen. 
Ze verschijnen in combinatie met andere cultuurgoederen, ze horen thuis in bredere 
repertoires van gelijkaardige cultuurvormen, de toegang ertoe verloopt via 
bepaalde tussenpersonen, enzovoort. De teksten, artefacten, handelingen etc. zijn 
op voorhand beladen met een aantal verwachtingen van betekenis die sociaal 
geconstrueerd zijn. De individuele toe-eigening van elke ontvanger speelt zich af 
binnen die vooraf uitgetekende bakens. 
 
De receptie van cultuur is een groepsgebeuren, maar daarmee is nog niet duidelijk 
op welke schaal dat sociaal proces zich afspeelt. Hoe groot zijn die groepen? 
Chartier spreekt zelf over het algemeen over erg grote groepen: de lezers van de 
bibliothèque bleue of van de chapbooks, de Franse populaire cultuur … Dat zijn 
zeker betekenisvolle afbakeningen, maar naast die overkoepelende cultuurgroepen, 
speelt cultuur zich ook op een meer alledaags niveau af, als interactie tussen kleine 
groepen van mensen die sociaal met elkaar omgaan. Om die verschillende 
grootheden van sociale organisatie rond culturele betekenisgeving te beschrijven, 
gebruikt men wel eens de term ‘culturele circuits’. Het begrip duidt op een 
gemeenschappelijke betekenisgeving rond cultuurvormen als gewoonten, 
instituties, symbolen en voorstellingen die binnen bepaalde groepen in de 
samenleving gedeeld wordt. Binnen het Nederlandse taalgebied heeft vooral 
historicus en etnoloog Gerard Rooijakkers over culturele circuits geschreven. Hij 
definieert ze als een ‘arena waarin mensen met elkaar kunnen communiceren 
doordat ze aan bepaalde gedragsvormen dezelfde betekenissen toekennen’.24 De 
betekenisgeving rond elementen van cultuur kan variëren in tijd en ruimte, maar 
ook afhankelijk van sociale factoren, leeftijd of geslacht, enzovoort. Sommige 
betekenissen kennen een breed maatschappelijk draagvlak, ze zijn wijd verspreid. 
Andere worden slechts gedeeld binnen een specifieke kring van mensen. Mensen 
delen dus zelden of nooit een volledig betekenissenveld met eender welke andere 
persoon, maar springen voortdurend tussen betekenisrepertoires naargelang van het 

                                                                                              

23 R. Chartier, ‘Popular culture: a concept revisited’, Intellectual history newsletter, 15(1993), 7. 

24 G. Rooijakkers, Volkskunde. De rituelen van het dagelijks leven (Cahiers voor regionale geschiedenis en volkscultuur, 2), Utrecht, 2001, 64. 
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betreffende element van cultuur en de sociale context waarin ze zich bevinden. In 
het dagelijkse leven wisselen mensen zo voortdurend van cultureel circuit. De 
betekenisgeving die individuen met cultuurgoederen verbinden is dus tot op zekere 
hoogte een eigen keuze. Culturele circuits zijn geen omvattende betekenisvelden 
die het hele cultuurveld omvatten. Maar individuen hebben maar een beperkte 
speelruimte waarbinnen ze hun eigen keuze maken, afhankelijk van hun sociale 
context en hun toevallige situatie.25    
 
Het cultuurmodel van Chartier met nadruk op de receptie van cultuur wordt in dit 
werk als uitgangspunt genomen voor een studie van wereldlijke liedcultuur. Mijn 
opzet is om de concrete omgang met het lied van specifieke liedkringen te 
interpreteren. Een liedkring, een groep van mensen die samen met liederen omgaan 
door ze te zingen, schrijven, noteren, beluisteren, lezen enzovoort, functioneert als 
een cultureel circuit. Dat wil zeggen dat ik een liedkring analyseer als een sociale 
ruimte waarbinnen individuen aan een bepaald repertoire van liederen grotendeels 
dezelfde betekenissen toekennen, of waarbinnen onderhandeld wordt over een 
gemeenschappelijke betekenisgeving voor dat gedeelde repertoire. In theorie kan 
zo’n liedkring bestaan uit één individu, indien er geen tekenen zijn dat de 
liedactiviteit door andere personen gedeeld wordt. In praktijk is liedcultuur in de 
zeventiende en achttiende-eeuwse Zuidelijke Nederlanden bij uitstek een sociaal 
gegeven. Mensen zingen samen met anderen. Zelfs wanneer de overgeleverde 
liedbronnen ons hierover niet informeren, kunnen we ervan uitgaan dat de meeste 
ervan bestemd zijn als ondersteuning van liedactiviteiten die in groep gebeuren. 
Dergelijke liedkringen zijn vergelijkbaar met de vriendenkringen die Johanna 
Maria Zijlmans onderzocht voor het zeventiende-eeuwse Rotterdam: kleine, 
informele kringen die geregeld samenkomen en zich vrijwillig aan culturele en 
sociale activiteiten wijden. Men kan discussiëren over actuele gebeurtenissen, 
samen dichten of musiceren, of gewoon gezellig samenkomen, aldus Zijlmans.26 
 
Zoals Gerard Rooijakkers aangeeft dat mensen in het dagelijkse leven voortdurend 
wisselen van cultureel circuit, kunnen individuen ook in verschillende contexten 
zingen: samen met verschillende personen, uit een verschillend repertoire met een 
andere betekenisgeving, samen met leeftijdsgenoten of met leden van dezelfde 
beroepscategorie of broederschap, onder mannen of vrouwen, binnen het gezin, 
voor werelds amusement of spirituele bezinning… Lidmaatschap van een liedkring 
is dus niet exclusief. Bovendien zijn liedkringen vaak erg informeel. Er is geen 
ledenlijst of vaste bezetting voor nodig. Het zijn mentale constructies van 
zingeving verbonden met een bepaald liedrepertoire en liedactiviteit waar mensen 
kunnen in- en uitstappen van moment tot moment. Liedkringen zijn daarom ook 
                                                                                              

25 G. Rooijakkers, Volkskunde. De rituelen van het dagelijks leven (Cahiers voor regionale geschiedenis en volkscultuur, 2), Utrecht, 2001, 63-65 

en 621. 

26 J.M. Zijlmans, Vriendenkringen in de zeventiende eeuw. Verenigingsvormen van het informele culturele leven te Rotterdam, Amsterdam, 1999, 

2-4 en 43-58 voor een voorbeeld van een vriendenkring die samen musiceert.  
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weinig statisch, maar evolueren mee met de veranderende verwachtingen van de 
zangers en luisteraars die zich eronder plaatsen. De interesse voor de receptie van 
cultuur en betekenisgeving, kan echter niet onderzocht worden zonder aandacht 
voor de cultuurobjecten zelf en de culturele activiteiten die er rond plaatsvinden. 
Mijn onderzoek naar de liedcultuur omhelst dan ook drie niveaus van cultuur. Het 
cultuurobject – het lied als geschreven tekst, de liedverzameling als fysiek object. 
Cultuurpraktijk – de omgang van mensen met het lied: zingen, lezen, noteren, 
alleen of in groep... En de betekenisgeving verbonden met het lied, de 
liedverzameling en de activiteiten met het lied.  
 
Liedhandschriften en repertoires 
 
Mijn focus ligt niet op afzonderlijke liederen, maar op liedrepertoires, het geheel 
van liederen die binnen een bepaalde context werkzaam zijn. Ook analyse van 
afzonderlijke liederen biedt informatie over de manier waarop mensen omgaan met 
het lied. De manier waarop een lied op schrift wordt gesteld, zowel vormelijk als 
inhoudelijk, door de schrijver van het lied, een drukker van een liedblad of 
liedboek, een geïnteresseerde luisteraar of zanger die het op papier neerschrijft, 
vertelt ons over wat het individu denkt over het lied. Stambomen van verschillende 
bewaarde versies van een lied tonen de variaties in de overdracht van de tekst en 
melodie wat op zijn beurt een indicatie biedt van de verschillende betekenissen die 
het lied kan dragen. Liederen functioneren echter niet als autonome op zichzelf 
staande cultuurgoederen voor eigentijdse zangers, luisteraars, schrijvers en lezers 
van liederen. Een groot deel van hun betekenis ontlenen ze aan het feit dat ze 
behoren tot een netwerk van gelijkaardige en andersoortige teksten en liederen. Dat 
besef van liederen als onderdeel van een grotere liedschat, is al van oudsher 
aanwezig in de liedstudie. Lange tijd identificeerde men dat grotere netwerk van 
liederen als het volledige corpus van volksliederen, dat in zijn geheel mentale 
kennis vormde voor de deelnemers aan de liedcultuur. Met de loskoppeling van het 
lied en een identificeerbare sociale groep kan een dergelijke intuïtieve kennis van 
het volledige liedcorpus niet langer gepositioneerd worden. Maar verschillende 
mensen kennen verschillende repertoires van liederen, en groepen van liedamateurs 
delen bepaalde liedrepertoires. Sommige liederen zijn bekend bij een ruim publiek, 
andere worden slechts gedeeld door een select gezelschap. Het bestuderen van de 
bredere context waarin liederen worden overgedragen, als onderdeel van een 
verzameling van liederen, biedt de hedendaagse onderzoeker informatie over de 
aard van de liederen die tot een bepaald repertoire behoren, de manieren waarop 
gebruikers dat repertoire structureren en indelen, de totstandkoming van de 
schriftelijke neerslag van de liederen, en over de functie van liederen voor een 
bepaald publiek.27  
                                                                                              

27 D. Atkinson, The English traditional ballad. Theory, method, and practice, Burlington, 2002, 1-28; B.R. Smith, The acoustic world of early 

modern England. Attending to the O-factor, Chicago en Londen, 1999, 168-173; M.-A. Constantine en G. Porter, Fragments and meaning in 

traditional song. From the blues to the Baltic, Oxford, 2003; N. Moser, ‘Verspreid, verzameld. Rederijkersteksten in vroegmoderne 
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Een gevolg van de inpassing van individuele liederen in een breder oeuvre waar 
schrijvers, zangers, luisteraars en lezers kennis van hebben, is dat vele liederen, 
zoals ze zijn overgeleverd, de hedendaagse onderzoeker voor raadsels plaatsen. 
Vaak gaat het om korte liedteksten die essentiële informatie missen om de inhoud 
ervan te interpreteren. Dit soort liederen wordt vaak bestempeld als ‘corrupt’ of 
‘gedegenereerd’. Het zijn liederen die door een lang proces van mondelinge 
overdracht zo vervormd zijn dat ze op zichzelf weinig betekenis meer lijken te 
bevatten. Ze tonen als geen ander het knip- en plakwerk dat liederen ondergaan 
wanneer ze worden doorgegeven en steeds opnieuw aangepast toegeëigend door 
opeenvolgende gebruikers. Voor de eigentijdse liedamateur zijn enkele 
stokmotieven of formuleringen vaak voldoende om een hele reeks associaties op te 
roepen die een interpretatie van het lied mogelijk maken. De luisteraars van het 
corrupte lied kunnen zo welbekend zijn met het lied of de inhoud ervan dat er niet 
meer nodig is dan de eerste woorden om duidelijk te maken waar het over gaat. Als 
afzonderlijke teksten zijn deze liederen weinig bruikbaar voor de hedendaagse 
onderzoeker, maar thuisgebracht in de context van een repertoire waartoe ze 
behoren, kunnen ze meer prijs geven over welke betekenissen ze dragen voor de 
zeventiende en achttiende-eeuwse liedgebruikers.28  
 
Liedverzamelingen, zowel gedrukt als in handschrift, bevatten trouwens heel wat 
ander materiaal naast liederen, of liedteksten, zelf: afbeeldingen, andere 
dichtvormen en teksten, spreuken, raadsels, intekeningen, aansprekingen van de 
lezer, verantwoording van de uitgever enzovoort. Ook dat materiaal maakt deel uit 
van de context waarbinnen eigentijdse liedgebruikers het lied plaatsen. 
Aansprekingen van de lezer van liedverzamelingen bieden getuigenis uit eerste 
hand over het orale gedeelte van de liedcultuur dat voor ons ontoegankelijk is. 
Afbeeldingen, andere poëzie, raadsels, spreuken en intekeningen tonen hoe het lied 
tussen andere cultuurvormen aanwezig is in liedkringen, en ook die inpassing is 
van wezenlijk belang om de betekenisgeving van liederen en liedactiviteiten voor 
de eigentijdse gebruiker te ontwaren. Deze randinformatie in liedverzamelingen, 
die voor de eigentijdse opstellers van de bronnen op dezelfde manier als de liederen 
wezenlijk onderdeel uitmaakt van het handschrift of boek dat ze voor ogen hebben, 
wordt in deze studie dan ook mee opgenomen in de analyse van de liedcultuur.  
 
Verzamelingen van liederen zijn ons uit de periode in kwestie overgeleverd in 
gedrukte en handgeschreven vorm. Beide bieden een eigen invalshoek op de 
historische liedcultuur. Dat wil niet zeggen dat er geen overlapping is tussen beide 
vormen van liedoverdracht. Uit analyse van de repertoires in handschriften blijkt 
dat de overgrote meerderheid van auteurs van liedhandschriften bekend is met 
                                                                                                                                                                                                                                                         

verzamelhandschriften’, Nederlandse Letterkunde, 8(2003)2, 101-104; C. Strijbosch, ‘Sage mir, mit wem du umgehst…Sammelprinzipien in 

liederhandschriften des sechzehnten jahrhunderts’, Neophilologus, 90(2006), 401-421. 

28 M.-A. Constantine en G. Porter, Fragments and meaning in traditional song. From the blues to the Baltic, Oxford, 2003. 
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althans een deel van wat in liedboeken te koop is aan liederen. Veel 
liedhandschriften nemen teksten letterlijk teksten over uit één of meestal meerdere 
liedboeken op de markt. De personen die zich geroepen voelen om een handschrift 
met liederen samen te stellen, vormen een deelverzameling van het publiek voor 
liedboeken. Omgekeerd is het bekend dat uitgevers bij het verzamelen van het 
oeuvre voor een liedboek beroep doen op circulerende handschriften. Er is dus een 
kruisbestuiving tussen beide vormen van liedoverdracht, die ongetwijfeld vaak via 
mondelinge tussenstations verloopt. Maar liedboeken en –handschriften tonen ons 
wel degelijk verschillende repertoires van liederen, zijn gericht op de noden en 
wensen van liedkringen op verschillende schaal van grootte, en worden ingezet 
voor verschillende contexten van liedactiviteit.  
 
Om een beeld te krijgen van de concrete vormen waarin liedactiviteit zich afspeelt 
op grondniveau - het alledaagse gebruik van het lied door zeventiende en 
achttiende-eeuwse liedamateurs in hun sociale context -, bieden liedhandschriften 
een aantal voordelen tegenover gedrukte liedboeken. Liedboeken zijn ten eerste 
over het algemeen niet geschreven of bijeengebracht door leden van de liedkringen 
die ze gebruiken zelf. Ze worden verzameld door een auteur of uitgever en gericht 
op een publiek van bestaande liedkringen. Liedhandschriften daarentegen worden 
voor het grootste deel bijeengebracht of geschreven door één of meer personen 
binnen een liedkring die het repertoire van de groep in kaart brengen of liederen 
noteren om te introduceren in de kring. Liedboeken zijn ten tweede gericht op 
meerdere liedkringen. Een liedboek voor één liedkring zou nooit voldoende hoge 
verkoopscijfers halen om de drukkosten terug te betalen. Leden van een liedkring 
ontmoeten elkaar om te zingen, ze dragen de liedboekjes met zich mee en lenen 
elkaar boekjes uit of lezen er om beurten in. Binnen een liedkring zijn dus niet zo 
heel veel exemplaren van hetzelfde liedboek nodig. Uitgevers moeten de inhoud 
van hun verzamelingen dan ook toegankelijk maken voor verschillende liedkringen 
die een gelijkaardig repertoire en betekenisgeving hanteren, zonder dat beide 
volledig samenvallen tussen de sociale kringen onderling. Liedboeken zijn 
daardoor ofwel individueel - het oeuvre van één enkele liedschrijver hoewel zulke 
boeken in de Zuidelijke Nederlanden niet zo vaak voorkomen -, ofwel 
gestroomlijnd om een breder publiek aan te spreken. Hoewel ook liedhandschriften 
gericht kunnen zijn op een publiek dat breder is dan een bepaalde liedkring, komt 
dat in de praktijk weinig voor. In de zeventiende en achttiende eeuw bieden 
handschriften voor liedgebruikers in de Zuidelijke Nederlanden in de eerste plaats 
ondersteuning voor de eigen liedactiviteiten van de auteur van het handschrift. Ze 
zijn dan ook nauw betrokken met een welbepaalde liedkring waar de auteur 
toegang toe heeft, of brengen liederen samen uit verschillende liedkringen waarmee 
de auteur in aanraking komt.  
 
Ten derde zijn liedboeken over het algemeen eerder momentopnamen terwijl 
liedhandschriften de dynamische ontwikkeling tonen van het repertoire binnen 
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liedkringen, omdat ze gradueel worden aangevuld over verloop van tijd. Bij dit 
argument hoort wel enige nuancering. De inhoud van wereldse liedboeken is 
allerminst statisch. Populaire titels worden vaak herdrukt en daarbij verliest of wint 
het boek voortdurend teksten. Blanco pagina’s in liedboeken kunnen ook gebruikt 
worden door de lezers van liedboeken om eigen toevoegingen aan de collectie te 
doen. Zo zijn exemplaren van liedboeken bewaard met handschriftelijke 
toevoegingen van liedteksten. Bovendien kunnen we wel stellen dat een uitgave 
van een liedboek op relatief korte tijd in haar definitieve vorm wordt gegoten, maar 
dat neemt niet weg dat de opgenomen liederen over een langere periode kunnen 
geschreven of verzameld zijn. Anderzijds reflecteren ook niet alle 
liedhandschriften lange perioden van liedactiviteit. Kleine liedverzamelingen in 
handschrift kunnen op enkele dagen geschreven zijn. Grotere collecties kunnen 
ontstaan wanneer materiaal dat over een langere periode heen op losse papieren 
wordt bijgehouden, in één ruk in een bundel wordt overgeschreven, analoog aan de 
totstandkoming van vele liedboeken. Die nuancering neemt echter niet weg dat een 
liedboek haar definitieve vorm heeft gekregen zogauw het gedrukt is en in de 
handen van verkopers terecht komt. Liedhandschriften zijn niet zo gestructureerd 
dat ze een logische voltooiing of eindpunt kennen. Ze blijven openstaan voor 
aanvullingen en wijzigingen zolang ze in gebruik zijn. Pas wanneer de auteur het 
schrijven moe wordt, worden het de facto afgesloten collecties.   
 
Recent hebben literatuurhistorici als Herman Pleij, Nelleke Moser en Clara 
Strijbosch gewezen op het belang van een grondige studie van 
verzamelhandschriften voor de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Pleij noemt het 
verzamelhandschrift, en niet de tekst, als de standaard productie-eenheid van 
literatuur in de tijd voor de uitvinding van de drukkunst. Het is de drukpers die de 
afzonderlijke tekst als autonome eenheid vestigt, maar dat wil niet zeggen dat 
verzamelwerk als significante literaire activiteit verdwijnt, en al zeker niet in 
handschriften.29 Nelleke Moser heeft het in haar artikel ‘Verspreid, verzameld. 
Rederijkersteksten in vroegmoderne verzamelhandschriften’ in de eerste plaats 
over verzamelhandschriften die in rederijkerskringen functioneren. Ze positioneert 
deze bundels van literair werk van allerlei aard als een uitgelezen middel om de 
smaak binnen kleine groepen van rederijkers te leren kennen. Ook Moser ziet de 
verzamelhandschriften als een bij uitstek sociaal gerichte vorm van 
opschriftstelling. Met de opname van teksten in de bundel geeft de auteur niet 
enkel aan dat hij persoonlijk het een mooie tekst of een geschikte tekst vindt voor 
de context van de literaire kring, maar ook dat hij die mening deelt of hoopt te 
delen met de kring waarbinnen het manuscript functioneert. De verzameling 
reflecteert zo een bewuste keuze uit een bepaald aanbod van teksten dat 
toegankelijk is voor de auteur en het culturele circuit waartoe deze zich rekent. Ze 
                                                                                              

29 H. Pleij, Het gevleugelde woord. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1400-1560, Amsterdam, 2007, 58; H. Pleij en J. Reynaert, 

‘Boekproductie in de overgang van het geschreven naar het gedrukte boek’, H. Pleij en J. Reynaert red., Geschreven en gedrukt. Boekproductie van 

handschrift naar druk in de overgang van Middeleeuwen naar moderne tijd, Gent, 2004, 1-17. 
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leert ons enerzijds over de distributie van teksten in de samenleving, welk oeuvre 
toegankelijk is voor een kring en anderzijds hoe daaruit een eigen repertoire 
geselecteerd wordt. Daarbij mogen we niet uit het oog verliezen dat aan de 
totstandkoming van verzamelhandschriften vaak weinig planning of organisatie 
vooraf gaat. Toeval speelt een belangrijke rol in de bepaling welke teksten 
opgenomen worden en welke niet. Verzamelhandschriften bevatten ook niet het 
volledige repertoire van de kring van gebruikers. Maar in een onderzoek naar de 
receptie van teksten bieden verzamelhandschriften, zij het van rederijkers of van 
liedkringen, onmisbare informatie.30   
 
In de liedhandschriften zien we Chartier’s ideeën over toe-eigening en het actieve 
karakter van de receptie van cultuur op elke pagina werkzaam. Dat heeft alles te 
maken met de toegankelijkheid van de liedcultuur, er is geen scholing of 
voorkennis nodig om deel te hebben aan de liedcultuur. Liederen kunnen gespeeld 
worden door muzikanten met een gedegen opleiding, maar ze zijn eenvoudig 
genoeg om door iedereen die wel eens een instrument opneemt, meegespeeld te 
worden en zelfs zonder instrumentale begeleiding worden ze gezongen of 
voorgedragen. Voor het dichten van liedteksten geldt hetzelfde. Rederijkers, 
studenten en geestelijken hebben geen patent op het dichten. Hun creaties zijn 
alleen in grote mate terug te vinden in het liedmateriaal dat aan ons is overgeleverd, 
omdat deze groepen meer toegang hebben tot de soort schriftelijke liedbronnen die 
ons nu nog resten. Maar liedjes verzinnen gebeurt ook in de herberg of wanneer 
jongeren samenkomen ter ontspanning, of wanneer een rondtrekkende zanger 
liedjes laat opstellen door een rijmelaar.31 Weliswaar zijn sommige vormen van de 
liedcultuur voor specifieke liedamateurs afgesloten, bijvoorbeeld om redenen van 
geletterdheid, muzikale opleiding, talenkennis… Enkel welgestelde en opgeleide 
liefhebbers houden zich bezig met polyfone liederen bijvoorbeeld. De tekst daarvan 
is vaak afkomstig uit de eenstemmige liedschat. Het zijn dus geen geïsoleerde 
tradities, maar het gaat om een ander circuit van liedcultuur.32 Ik beperk me in deze 
                                                                                              

30 N. Moser, ‘Verspreid, verzameld. Rederijkersteksten in vroegmoderne verzamelhandschriften’, Nederlandse Letterkunde, 8(2003)2, 101-115; C. 
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studie dan ook tot de eenstemmige liedtraditie. Iedereen die dat wenst kan op een 
actieve manier omgaan met deze eenstemmige liedschat.  
 
In de uiteenzetting van Ricoeur en Chartier over de lectuur van populaire literatuur 
blijft het actieve karakter van de toe-eigening vooral beperkt tot een constructie van 
betekenis op het mentale niveau, in de geesten van individuen en groepen. De toe-
eigening heeft weinig effect op de productie en inhoud van de boekjes behalve via 
tussenkanalen, waardoor de tekst relatief onaangetast blijft door de opeenvolgende 
toe-eigening ervan binnen verschillende contexten van gebruik. Dat is niet het 
geval met de liedcultuur. Hoewel de liederen enkel in hun schriftelijke vorm tot ons 
zijn gekomen, bestaat de liedcultuur uit een drukke interactie tussen liederen op 
papier en de orale traditie, het ten gehore brengen van de liederen. Liederen kunnen 
toegeëigend worden door ze enkel te lezen, zoals de lectuur van populair drukwerk, 
maar meer dan dat worden liederen toegeëigend door ze zelf ten uitvoer te brengen. 
De actieve receptie van liederen heeft zo onmiddellijk weerslag op de vorm en 
inhoud van de liederen. En die eigen versie van het lied kan via mondelinge 
overlevering net zozeer aanleiding geven tot verdere toe-eigening ervan door 
nieuwe gebruikers, als de schriftelijke neerslag ervan die op haar beurt door 
verdere gebruikers wordt geïnterpreteerd. Receptie en productie van de liedcultuur 
overlappen in sterke mate in de liedkringen. Liedonderzoekers als Hermina 
Joldersma en Clara Strijbosch beschouwen het begrip ‘auteur’ zelfs als weinig 
bruikbaar voor de liedpraktijk rond bewaarde liedhandschriften, maar spreken 
liever van de ‘Lebensgrund’ van liederen. Daaronder verstaan ze het geheel van het 
ontstaan, de traditie, overdracht en aanpassing die liederen ondergaan hebben om 
opgenomen te worden binnen een bepaalde context van liedgebruik en de functie 
die ze binnen die bepaalde context vervullen.33 
 
De creatieve toe-eigening van liederen, het steeds hercreëren van liedmateriaal 
door haar gebruikers, wordt niet alleen mogelijk gemaakt door de lage drempel 
voor liedactiviteiten, maar evenzeer door de esthetica van de zeventiende en 
achttiende-eeuwse liedschat, die niet in eerste plaats gericht is op originaliteit, maar 
op imitatie van en variaties op een beperkt arsenaal van melodieën, woorden, 
formules, versvormen, beelden en vergelijkingen. Het schrijven van liedteksten op 
bestaande melodieën – de contrafactuur – biedt het voordeel dat liederen 
gemakkelijk meegezongen of onthouden kunnen worden. De dichter put immers uit 
een reservoir van deuntjes dat in mindere of meerdere mate sociaal gedeeld wordt. 
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De liedschat is verder ingedeeld in liedgenres, een verwachtingspatroon van 
terugkerende motieven, beelden en formuleringen gedeeld door lieddichters en 
publiek. De verwachtingshorizon is binnen verschillende liedkringen niet identiek 
– alvast een reden voor de adaptatie van liederen door nieuwe gebruikers -, maar de 
grote lijnen van het verwachtingspatroon voor liederen worden gedeeld door een 
meerderheid van de liedgebruikers in de Zuidelijke Nederlanden. Het legt de weg 
open voor creatieve omgang met de liederen en hun inhoud door opeenvolgende 
gebruikers van liederen.34  
 
Uit het voorgaande mag duidelijk zijn dat handschriftelijke liedverzamelingen niet 
eerder aangeboorde mogelijkheden bieden in het onderzoek van de liedcultuur 
binnen concrete liedkringen. Dat neemt niet weg dat ze als historische bronnen hun 
beperkingen hebben. Ze gunnen ons een partiële en schriftelijke neerslag van een 
breder repertoire dat niet in de eerste plaats op schrift leeft voor de eigentijdse 
gebruikers. Daarin zijn ze echter niet verschillend van andere liedbronnen. Een 
groter probleem is de identificatie van de liedkringen die rond handschriften 
bestaan. Uit vele handschriften blijkt ontegensprekelijk hun inpassing in sociale 
activiteiten, maar tussen wie spelen die activiteiten zich af? Daarover wordt in de 
handschriften zelf vaak weinig informatie gegeven. Dat de auteurs van liedbundels 
het niet nodig achten zichzelf of hun medespelers bij naam te noemen, is een 
gevolg van de inpassing van de handschriften in informele liedactiviteiten van 
kleine liedkringen. De deelnemers aan de liedpraktijk hoeven hoogstwaarschijnlijk 
niet aan elkaar voorgesteld te worden, en de auteurs geven geen rekenschap aan 
mogelijke buitenstaanders die het handschrift zouden lezen. Soms geeft de auteur 
wel zijn of haar eigen naam maar weten we niet in welke sociale context zijn of 
haar liederen moeten geplaatst worden. Soms zijn er meerdere namen aangegeven. 
Maar namen alleen bieden ons nog weinig informatie met betrekking tot de criteria 
die onderzoekers van populaire cultuur als bepalend zien voor de afgrenzing van de 
context waarbinnen culturele circuits werkzaam zijn. Een naam vertelt ons meestal 
wel of de auteur een man of vrouw is, maar hoe oud de leden van de liedkring zijn, 
wat voor opleiding ze genoten hebben, met wat voor professionele bezigheden ze 
zich bezighouden, wat hun maatschappelijke status is, waar ze woonachtig zijn, 
enzovoort? Op deze vragen bieden de meeste liedhandschriften ons jammer genoeg 
geen antwoord. Soms kan aan de hand van de naam van de auteur of van één van 
de leden van de liedkring elders bijkomende informatie voor de sociale identificatie 
van de liedkring worden gevonden: in archieven, genealogische studies of andere 
historische werken. Maar de informatie in de handschriften is vaak zo beperkt dat 
het zoeken is naar de speld in de hooiberg. Voor heel wat handschriften blijkt 
identificatie van auteur en/of sociale kring onmogelijk. 
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Uit de informatie voorhanden kan wel afgeleid worden dat de meeste 
liedhandschriften afkomstig zijn uit betrekkelijk welgestelde stedelijke kringen. 
Dat blijkt uit de handschriften waarvoor een betere identificatie van de betrokkenen 
mogelijk is. Het blijkt ook uit het belangrijke aandeel van teksten overgenomen uit 
liedboeken in zowat alle liedhandschriften. De auteurs van de meeste 
handschriftelijke collecties hebben toegang tot minstens één, maar meestal 
verschillende gedrukte liedcollecties. De versies van deze overgenomen liederen 
tonen dermate veel overeenkomst met hun gedrukte tegenhangers, dat het haast 
onmogelijk is dat ze gescheiden worden door meer dan een of twee schakels van 
orale of handgeschreven overlevering. De geraadpleegde liedboeken kunnen 
inheems geproduceerd zijn, maar er wordt eveneens ontleend uit Franse, vooral 
Parijse, collecties en liedboeken uit de Republiek, materiaal waarvan we kunnen 
vermoeden dat het voornamelijk in de grote steden beschikbaar is voor de 
geïnteresseerde consument. Liedboeken vormen nooit het enige inspiratiemodel 
voor liedhandschriften, maar handschriften die geen enkel lied uit gedrukte boeken 
halen zijn erg uitzonderlijk. Veel van de liedactiviteit die we in de handschriften 
weerspiegeld zien, speelt zich af in welgestelde kringen, de hogere stedelijke 
middengroepen, stedelijke elite en de adel. De liederen in vele van deze 
handschriften, de liedkringen die erin worden weerspiegeld, kunnen dus moeilijk 
als populair worden omschreven, zelfs in de invulling die Roger Chartier van dat 
begrip geeft als een relatie tussen een cultuurgoed en de verschillende manieren 
waarmee een publiek daarmee kan omgaan. Immers, zoals zal blijken, wordt 
schriftelijke liedactiviteit vaak gehanteerd als instrument om een adellijke identiteit 
te claimen en te articuleren. We hebben dus niet met populaire liedcultuur te maken 
en al zeker niet met ‘volkse’ liedcultuur. Althans niet voor een groot deel van het 
bronnenmateriaal. Maar het is ook geen elitaire cultuur, daarvoor is ze te zeer 
geworteld in breed verspreide activiteiten en liederen. Eerder dan van volkscultuur 
of elitaire cultuur, kunnen we spreken van een alledaagse liedcultuur, die 
gemakkelijk toegeëigend kan worden door verschillende gebruikers en met een 
heel eigen betekenispatroon beladen kan worden. 
 
Dat er in de Nederlanden ook veel gezongen wordt in andere talen dan het 
Nederlands, wordt niet zo vaak besproken. Op Europese schaal is het onderzoek 
naar het lied van oudsher ingedeeld op basis van natie en taalgebied. Zo kwamen 
onderzoekers al snel tot een de facto identificatie van het Nederlandse lied met het 
Nederlandstalige lied. Het gebruik van anderstalige liederen is in het onderzoek 
vooral geconstateerd in geestelijke context, voor Latijnse liederen. In de context 
van wereldse liedpraktijk zijn er voor de zeventiende en achttiende eeuw weinig 
voorbeelden van anderstalig liedmateriaal bestudeerd. In gedrukte liedbronnen 
komen ze ook weinig voor – gedrukte liedcollecties zijn haast altijd eentalig 
samengesteld -, maar in liedhandschriften zijn anderstalige liederen helemaal niet 
zeldzaam: voornamelijk in het Frans, occasioneel ook in het Latijn of het Duits, 
soms in gemengde teksten waarin Nederlandse passages worden afgewisseld met 
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anderstalige passages. In onderzoek wordt er dan vaak aangehaald dat er in een 
bepaalde liedverzameling ook een aantal niet-Nederlandstalige teksten aanwezig 
zijn, zonder dat dit verder wordt uitgewerkt. In repertoriumprojecten werkt men 
meestal met een al dan niet expliciete definiëring van het lied als Nederlandstalige 
lied om de Nederlandse liedcultuur in kaart te brengen. Alles wijst er echter op dat 
liedpraktijk in andere talen dan het Nederlands ook in wereldse liedactiviteiten een 
wezenlijk onderdeel vormt van de liedcultuur in de Nederlanden. Weliswaar is 
liedpraktijk in andere talen grotendeels voorbehouden voor mensen die de taal 
machtig zijn – anderen kunnen wel de melodieën overnemen met eigen teksten -, 
maar uit de liedhandschriften van liedkringen in de Nederlanden blijkt dat het voor 
vele liedgebruikers allerminst uitzonderlijk is. In deze studie worden deze 
anderstalige liederen en anderstalige repertoires op gelijke voet geplaatst met 
Nederlandstalige liedpraktijk.  
 
De gebruikte bronnen 
 
Er bestaat geen inventaris van bewaarde liedhandschriften uit de Zuidelijke 
Nederlanden in de periode in kwestie. Opeenvolgende generaties van volkskundige 
liedverzamelaars hebben over twee eeuwen heen vondsten van individuele 
handschriften gerapporteerd in een schijnbaar eindeloze reeks van artikels in 
volkskundige en heemkundige tijdschriften. Daarbij werd de identificatie van de 
handschriften lang niet altijd volledig uitgewerkt. De meeste verzamelaars waren 
eerder geïnteresseerd in de nieuwe liederen die ze vonden dan in de drager van die 
liedteksten. Wanneer onderzoekers wel hun bronnenmateriaal voorstellen, is het 
vaak onduidelijk wat er nadien met die handschriften is gebeurd. In de negentiende 
en vroege twintigste eeuw is het verzamelen en bewaren van liedhandschriften 
vooral in handen van geïnteresseerde amateurs. De meeste onderzoekers schrijven 
over liedhandschriften die ze zelf op de kop hebben getikt. Sommige van die 
persoonlijke collecties van liedbronnen zijn nadien in openbare archieven en 
bibliotheken terecht gekomen, maar ook daar is een doeltreffende ontsluiting van 
de liedbronnen geen zekerheid. Het ‘volkslied’ stond niet hoog op de lijst van 
prioriteiten van deze instellingen. Andere persoonlijke collecties zijn opnieuw 
verdeeld geraakt en hun bestanddelen zijn moeilijk op te sporen. Liedhandschriften 
zijn dus niet zelden ontdekt om opnieuw verloren te raken, of zijn verschillende 
keren ‘voor het eerst’ ontsloten. Er is met andere woorden weinig zicht op hoeveel 
materiaal bewaard is gebleven. Bovendien is het niet uitzonderlijk dat er nog 
onbekende verzamelingen opduiken. De repertoriëring van het Zuid-Nederlandse 
lied in handschriften is een project dat nog wacht om aangevat te worden. 
 
De stroom van publicaties over liederen in handschriften uit zeventiende en 
achttiende eeuw maakt wel duidelijk dat er heel wat bewaard is gebleven. De 
overlevering van het lied uit de zestiende eeuw neemt al de vormen aan van een 
vloed, vergeleken met de druppelsgewijze overlevering uit eerdere eeuwen, in de 
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woorden van Clara Strijbosch.35 Voor de zeventiende en achttiende eeuw vloeit de 
stroom uit haar oevers. Noodgedwongen is het vertrekpunt van deze studie een 
steekproef uit het bekende bronnenmateriaal. Deze steekproef wordt vergeleken 
met andere liedhandschriften, zoals ze door onderzoekers in publicaties zijn 
ontsloten of op basis van archiefonderzoek, maar enkel ter toetsing van de analyse 
op basis van het geselecteerde bronnencorpus. Voor de selectie van dat corpus 
wordt beroep gedaan op het archief van de Gentse universiteitsbibliotheek, de 
grootste bewaarplaats van dit soort materiaal voor de Zuidelijke Nederlanden, 
alsook een archief waarin de liedhandschriften goed ontsloten zijn. Voor de selectie 
van het bronnencorpus wordt de Gentse collectie van zeventiende en achttiende-
eeuwse liedhandschriften in haar geheel beschouwd. Uit deze collectie werden 
vervolgens de liedhandschriften geëlimineerd die slechts één afzonderlijk lied 
bevatten, die exclusief geestelijke en/of meerstemmige liedverzamelingen 
inhouden, die volledig gewijd zijn aan de Opstand of de politieke omwentelingen 
van het einde van de achttiende eeuw, of die aantoonbaar niet uit de Zuidelijke 
Nederlanden afkomstig zijn. De fragmentarische identificatie van handschriften 
maakt het soms onmogelijk om tot een afbakening van de temporele of 
geografische herkomst van de bron te besluiten. In deze gevallen wordt een 
inclusieve afbakening van het corpus gehanteerd. Dat wil zeggen dat een aantal 
bronnen zijn opgenomen die dateren van de overgang tussen zestiende en 
zeventiende eeuw of tussen achttiende en negentiende eeuw. Van een aantal 
bronnen is het allerminst duidelijk waar ze vandaan komen, en het kan dus enkel 
een hypothese zijn dat ze uit de Zuidelijke Nederlanden stammen. De onzekerheid 
over de herkomst wordt in de analyse in rekening genomen, maar er wordt gekozen 
om deze bronnen niet uit te sluiten van historische bestudering. Ook wat betreft het 
wereldse karakter van de liedverzamelingen wordt met een inclusieve afbakening 
gewerkt. Geestelijke en wereldse liederen en liedactiviteiten zijn weliswaar 
liedsferen die ook door de eigentijdse gebruikers onderscheiden worden, maar in 
een heleboel liedhandschriften vinden we voorbeelden van beide liedgenres 
opgenomen, al dan niet in verschillende deelverzamelingen van het handschrift. 
Indien er een hoeveelheid wereldse liederen in het handschrift aanwezig is, wordt 
het handschrift met inbegrip van de geestelijke teksten in de analyse opgenomen.  
 
Het bronnencorpus dat zo bekomen wordt, bevat in totaal tweeëndertig 
liedhandschriften: dertien uit de zeventiende eeuw en negentien uit de achttiende 
eeuw.36 Buiten het feit dat ze liedverzamelingen bevatten, hebben de handschriften 
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weinig gemeenschappelijk. Ze bestaan in uiteenlopende vormen. Liederen worden 
genoteerd in oblong en staand formaat, met een lichte voorkeur voor oblong. Net 
zoals bij gedrukte liedboeken, hebben kleine formaten de voorkeur: kwarto of 
octavo, maar hier en daar duiken grote of net erg kleine formaten op. Sommige 
manuscripten zijn mooi ingebonden in een stevige band, andere zijn slechts een 
bundel papier waarvan het niet duidelijk is of ze van oorsprong bij elkaar horen of 
slechts na het schrijven bijeen gebracht zijn. Dat laatste punt kan natuurlijk te 
maken hebben met de bewaring van het handschrift door de eeuwen heen, maar het 
duidt ook op belangrijke verschillen in de manieren waarop liedcollecties tot stand 
komen. Noch voor liederen, noch voor liedcollecties bestaat er voor of na 1600 een 
vaste vorm. Iedere schrijver noteert liederen op zijn of haar persoonlijke manier, en 
kiest al dan niet om een bepaalde structuur door te trekken in de verzameling.  
 
In het onderzoek van de historische liedcultuur hebben onderzoekers op allerlei 
manieren impliciet dan wel expliciet getracht om de veelheid van overgeleverd 
liedmateriaal te organiseren in een aantal duidelijke onderverdelingen. Die 
classificatie is meestal gebeurd met als uitgangspunt afzonderlijke liederen. Vooral 
de inhoud van de liedteksten is daarbij als bepalend criterium gekozen om liederen 
in een aantal deelgroepen en genres onder te brengen: geestelijke en wereldlijke 
liederen en talloze genres binnen die twee hoofdgroepen. De classificatie op basis 
van een inhoudelijk criterium is zeker ook te verantwoorden vanuit de historische 
liedcultuur. Liedschrijvers in de zeventiende en achttiende eeuw schrijven binnen 
een nauwkeurig omschreven verwachtingshorizon. Hun liedteksten verrassen de 
lezer en toehoorder niet met plotse sfeerbreuken of niet thuis te brengen 
onderwerpen, maar wel met combinaties van bekende elementen binnen 
inhoudelijke verwachtingspatronen die gedeeld worden door schrijvers en publiek. 
Deze genres, hun invulling en afgrenzing van andere genres, zijn een dynamisch 
gegeven. Zoals afzonderlijke liederen worden ze steeds opnieuw toegeëigend door 
liedgebruikers en ze kunnen op uiteenlopende manieren betekenis worden gegeven. 
Maar niettemin gaat het om betrekkelijk stabiele mentale constructies, waarbinnen 
liedauteurs in sommige gevallen eeuwen verder schrijven zonder dat een 
inhoudelijke ommekeer te merken is. 
 
Ondanks vele pogingen tot indeling van de liedschat door literatuurhistorici en 
volkskundigen heeft het besef van de genreafhankelijkheid van de historische 
liedcultuur tot nu toe niet geleid tot een lijst van liedgenres die gedeeld wordt 
binnen het onderzoeksveld. In verschillende studies wordt verschillende 
                                                                                                                                                                                                                                                         

liedhandschriften die in de steekproef hadden moeten opgenomen worden. Uit de zeventiende eeuw een album amicorum van Willem de Langue en 

Maria Jorisdr. van Pynacker (UG, Hs 1447)  dat naast andere poëzie ook liedteksten bevat – het album zou mooi onder het eerste hoofdstuk passen 

-, en een bundel liederen, gekopieerde brieven en gebeden van Louis van Hecke (UG, Hs 1672) die de analyse in hoofdstuk 2 had verrijkt. Uit de 

achttiende eeuw het ‘Sangh-boeck’ van Augustinus de Laet (UG, Hs 1366), cantor in het brigitinessenklooster in Dendermonde, een illustratie van 

de wereldlijke liederen in kloosterhandschriften die aan bod komen in hoofdstukken 5 en 7, en het ‘Recueil de differentes sortes des chansons’ van 

Etienne Jospeh Tassent (UG, Hs 1743), gevuld met Franse amoureuze lyriek van het soort dat in hoofdstuk 5 aan bod komt.  



27 

 

terminologie gebruikt of worden bepaalde onderverdelingen gedeeld maar andere 
dan weer niet. In het hedendaagse liedonderzoek worden liedgenres eerder gebruikt 
als beschrijvende termen voor de inhoud van liedteksten, met in het achterhoofd de 
genreafhankelijkheid van de liedcultuur, dan als een onwrikbare classificatie 
waarin liederen worden gecatalogiseerd. Het is op deze manier dat liedgenres in dit 
onderzoek wordt opgevat. Termen als ‘amoureus lied’, ‘ambachtslied’, 
‘bruiloftslied’ of ‘drinklied’ zijn erg nuttig om liederen efficiënt te beschrijven en 
verwijzen ook naar betekenisvolle liedeigenschappen voor eigentijdse gebruikers, 
maar er wordt geen poging gedaan om de gebruikte termen tot een classificatie te 
verheffen die geldt voor de totaliteit van de liedschat uit de bestudeerde periode, 
noch is het de enige denkbare indeling in liedgenres voor het oeuvre dat aan bod 
komt. 
 
Een meer prangend probleem wanneer we te maken met de ongeorganiseerde 
verzamelhandschriften van de zeventiende en achttiende eeuw, is het onderscheid 
tussen liederen en andere dichtvormen. Liederen zijn, zoals gezegd, niet de enige 
soort teksten in liedhandschriften. Sommige van deze andere teksten zijn 
eenvoudig te onderscheiden van liederen: brieven, prozateksten, recepten voor 
voedsel en medicijnen, rekeningen, enzovoort. Maar wanneer het om andere 
vormen van poëzie gaat is het soms moeilijker vast te stellen of een bepaalde tekst 
nu wel of niet een lied is. Liederen of andere gedichten worden immers lang niet 
altijd geïdentificeerd als dusdanig door de schrijvers van de liedcollecties. Louis 
Peter Grijp geeft in zijn werk ‘Het Nederlandse lied in de Gouden Eeuw. Het 
mechanisme van de contrafactuur’ een aantal indicaties van liederen precies om dit 
probleem aan te pakken: de attributen van de tekst - muzieknotatie, wijsaanduiding 
en titel -, interne evidentie van het liedkarakter - strofevorm, metrum, het 
voorkomen van een refrein of andere herhalingen - en externe evidentie - een 
vermelding dat de tekst gezongen wordt in een andere bron of de opname van het 
lied in een andere bron met een wijsaanduiding of zelfs het gebruik van het lied als 
wijsaanduiding voor een ander lied.37  
 
Om dit verdere gebruik van liederen op het spoor te komen, vinden we in de 
Nederlandse Liederenbank een onmisbaar hulpinstrument. Deze databank wordt 
bijgehouden door het Nederlandse Meertens Instituut om het lied in de 
Nederlanden te inventariseren. Voor de periode tot 1600 komt de inhoud 
grotendeels overeen met het ‘Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600’. Voor 
de periode van de Middeleeuwen tot 1600 biedt ze een nagenoeg volledig overzicht 
van de bekende bronnen. Hoewel ze voor de zeventiende eeuw niet volledig is, zijn 
er ongeveer 27.000 liederen beschreven. Dat zijn in de eerste plaats liederen 
afkomstig uit bronnen uit de Republiek, maar in een project aan de Universiteit 
Antwerpen is ook een begin gemaakt met de invoering van Zuid-Nederlandse 

                                                                                              

37 L.P. Grijp, Het Nederlandse lied in de Gouden Eeuw. Het mechanisme van de contrafactuur, Amsterdam, 1991, 23-54. 
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liedbronnen in de bank.38 De Liederenbank bevat bronnen, liedincipits, titels, 
vormelijke aspecten en inhoudelijke elementen, wat het opsporen van varianten van 
liederen alvast een heel eind op weg helpt. De Nederlandse Liederenbank zal dan 
ook ingezet worden om de liederen in de bestudeerde collecties in een bredere 
context te plaatsen: waar komen de liederen vandaan, hoe wijd kennen ze 
verspreiding en in welke periode, hoezeer verschillen varianten van een lied in 
andere verschijningsvormen, enzovoort. De databank bevat in principe enkel 
Nederlandstalige liederen, hoewel er ook wel wat anderstalig materiaal in de 
Liederenbank is verwerkt. Voor de grote groep van anderstalige liederen in de 
bronnen is er geen vergelijkbaar hulpmiddel aanwezig. En ook voor de 
liedverzamelingen uit de achttiende eeuw is het moeilijker om de liedoverdracht 
aan de hand van de Liederenbank na te gaan. Daarvoor bevat de databank op dit 
moment nog te weinig materiaal uit de achttiende eeuw. Ook in de Liederenbank is 
de periode tussen 1700 en 1800 nog grotendeels onontgonnen gebied.   
 
Onderzoek naar liedhandschriften wordt in de regel gericht op afzonderlijke 
manuscripten. Die detailstudies zetten haast onafwendbaar het unieke karakter van 
elk liedhandschrift in de verf. De classificatie van liedverzamelingen is verder 
gevorderd voor zeventiende-eeuwse liedboeken. Daar onderscheiden specialisten 
grote lijnen in de manieren waarop liedcollecties bijeengebracht en gestructureerd 
worden, en het gebruik waarvoor ze bestemd zijn: amoureuze liedboeken voor de 
jeugd, lokale liedboeken, luxueuze liedboeken uit Amsterdam in het eerste kwart 
van de zeventiende eeuw… Voor liedhandschriften worden wel een aantal 
groeperende termen ingezet – vrouwenalba met liederen of 
rederijkershandschriften met liederen bijvoorbeeld. Deze classificatie is dan eerder 
gebaseerd op het materiaal dat naast de liederen in de handschriften wordt 
opgenomen dan op de liederen zelf, maar ze wijst op het bestaan van bredere lijnen 
die gedeeld worden door verschillende liedhandschriften, en door verschillende 
culturele circuits waarbinnen aan liedpraktijk wordt gedaan. 
 
In de drie grote delen en zeven hoofdstukken van deze studie worden verschillende 
deelgroepen van de handschriften samengebracht. Deze indeling gebeurt op basis 
van verschillende factoren: de inhoud van de collecties, de vorm en structuur van 
de handschriften, de tijdsperiode waarin ze tot stand komen. De classificatie is niet 
rigide of exclusief. Handschriften kunnen in verschillende hoofdstukken bedacht 
worden – en aan kruisverwijzingen tussen hoofdstukken is geen gebrek -, maar de 
bundels worden ingezet waar ze het meest opportuun zijn voor de analyse. Het 
groeperen van handschriften betekent ook niet dat het unieke karakter van 
afzonderlijke liedhandschriften wordt geminimaliseerd. De variatie binnen 
deelgroepen is groot. Maar de indeling reflecteert een liedcultuur waarin  
liedhandschriften niet in het ijle bestaan. Zoals individuele liedgebruikers zich 

                                                                                              

38 Nederlandse Liederenbank (http://www.liederenbank.nl/). 
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inpassen binnen liedkringen waarin gelijke betekenissen worden toegekend aan 
bepaalde liederen en liedactiviteiten, zo passen ook de auteurs van 
liedhandschriften en hun liedkringen zich in binnen breder gedeelde liedpraktijken, 
zonder dat ze daarom contact hebben met andere liedkringen: langdurige trends of 
kortstondige modes, dezelfde inspiratiemodellen die toegeëigend worden, 
enzovoort. In de loop van de studie wisselen verschillende 
onderzoeksperspectieven elkaar af: groepsportretten van gelijkende bundels om een 
betekenispatroon bloot te leggen, uitgewerkte case studies van individuele 
collecties, overzichtshoofdstukken waarin verschillende types van collecties 
vergeleken worden om de brede liedcultuur te beschouwen.    
 
Allereerst worden de zeventiende-eeuwse handschriften onderscheiden van de 
manuscripten uit de achttiende eeuw. Een breuklijn aanbrengen in de liedcultuur 
omstreeks 1700 lijkt arbitrair. Er zijn geen plotse, grote veranderingen aan te 
duiden in de liedcultuur van de eeuwwisseling. Deze indeling heeft vooral te 
maken met de moeilijke datering van het bronnenmateriaal. Die is voor vele van de 
handschriften beperkt tot een eeuw nauwkeurig. Maar deze indeling brengt wel 
degelijk een evolutie aan het licht, naar de inhoud van handschriften, de 
vormgeving ervan en het gebruik voor liedactiviteiten. Het contrast tussen een goed 
onderzochte zeventiende eeuw waarbij de liedhandschriften tegen een gefundeerde 
context kunnen geplaatst worden, en een achttiende eeuw waarover de bestaande 
historiografie in het beste geval vaag is, is daarbij jammer genoeg onafwendbaar. 
De zeventiende eeuw wordt verder ingedeeld in een eerste deel, ‘Het lied in de 
zeventiende eeuw’, en een tweede deel, ‘Liedrepertoires na 1650’. Het eerste deel 
gaat in discussie met ruim bestudeerde thema’s in de traditie van het liedonderzoek. 
Daarin bespreek ik in een eerste hoofdstuk liedbundels en alba amicorum met 
Franse amoureuze lyriek uit het eerste kwart van de eeuw, bundels die een 
specifieke adellijke fantasie onder welgestelde Zuid-Nederlandse jeugdkringen 
reflecteren. Het tweede hoofdstuk brengt gefragmenteerde liedbundels uit de hele 
eeuw samen: manuscripten waarin liederen tussen ander tekstmateriaal zijn 
opgenomen, handschriften die door verschillende opeenvolgende auteurs genoteerd 
zijn, et cetera. In deze veelvormige bundels zoek ik patronen van alledaagse 
liedcultuur en –notatie. In het tweede deel treden we uit de begane paden van de 
onderzoekstraditie. Hier worden vier bundels individueel uitgewerkt. Twee 
jeugdrepertoires in hoofdstuk 3: een Franstalig uitgaansrepertoire met liederen om 
te dansen en te drinken en een lokaal liedrepertoire voor Leuvense jeugd. Twee 
repertoires van volwassen auteurs komen aan bod in hoofdstuk 4: een bundel 
bestemd voor jonge vrouwen in hun keuze voor een levensstaat, en het 
verzamelwerk van Denijs Bauwens, zelfverklaarde spreekbuis van de Calis bende, 
een imaginair genootschap van dronkaards, armoezaaiers en erger. Het derde deel, 
‘Het lied in de achttiende eeuw’, brengt drie hoofdstukken samen. Hoofdstuk 5 
bespreekt amoureuze jeugdrepertoires in de tweede helft van de eeuw. De adellijke 
fantasie van de vroege zeventiende eeuw is bewaard, maar ondertussen danig 
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getransformeerd. Hoofdstuk 6 gaat over een nieuw type van georganiseerde 
handschriftelijke liedcollectie, arbeid van verzamelaars van het wereldlijke lied die 
opduiken op het einde van de bestudeerde periode. Het laatste hoofdstuk zet 
bundels uit de hele eeuw op een rij om de onderliggende evolutie van 
handschriftelijke liedcultuur aan het licht te brengen. Dat het noteren van liederen 
omstreeks 1800 een andere belevenis is dan twee eeuwen eerder, is dan al even 
duidelijk. 
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I. HET LIED IN DE ZEVENTIENDE EEUW  
 
Hoofdstuk 1. Verliefde jeugd en de fantasie van het hof. 
Amoureuze liedcollecties en alba amicorum in het eerste kwart 
van de zeventiende eeuw 
 
Vier van de vroegste zeventiende-eeuwse liedhandschriften in de Gentse collectie 
onderscheiden zich, niet alleen door een inhoudelijke focus op een welbepaald 
repertoire van liederen, Franstalige amoureuze teksten, maar nog meer door het feit 
dat ze het werk zijn van vrouwelijke auteurs. Tenminste, dat is zo voor drie van de 
vier geselecteerde handschriften die het werk zijn van vier verschillende 
schrijfsters. Een vierde handschrift is anoniem, maar inhoudelijk sluit het perfect 
aan bij de andere drie handschriften. Het oudste en meest omvangrijke handschrift 
is dat van Anna de Hertoghe, dat in gebruik wordt genomen in 1593 en in de loop 
van het volgende decennium wordt aangevuld. In die periode geeft Anna het 
handschrift door aan Jeanne Rijm die er als tweede eigenares verder aan schrijft. In 
haar voltooide vorm bevat het 73 liedteksten op 230 pagina’s. Tweede in rij, zowel 
chronologisch als in omvang, is het liedhandschrift van Magdalena Vanden 
Driessche. Zij begint vanaf 1614 te schrijven aan een collectie van 58 liederen en 
244 pagina’s. Anna Goudenhooft noteert vanaf 1623 een collectie van 43 
liefdesliederen, genoteerd op de eerste 73 pagina’s van een handschrift dat later 
nog door andere liedschrijvers zal benut worden. Deze latere aanvullingen zijn niet 
verbonden met de liedkring rond Anna Goudenhooft en ik laat ze hier buiten 
beschouwing. Het vierde, anonieme handschrift is ook nog eens ongedateerd. In de 
inventaris van de Gentse collectie wordt het handschrift gesitueerd in de 
zeventiende eeuw. Het is niet duidelijk waarop die datering gebaseerd is, maar ze 
wordt ondersteund door het feit dat de verzameling inhoudelijk overeenkomt met 
de andere drie handschriften. Het is wel veruit de minst omvangrijke verzameling 
met slechts twaalf liedteksten op 32 pagina’s. Die liederen zijn genoteerd op 
schutbladen die aan een vast ritme zijn ingebracht tussen gedrukte bladen met 
notenbalken. Noch de drukker noch de schrijver van het handschrift heeft de 
notenbalken ingevuld.1  
 
Geen van de schrijfsters beperkt zich tot het noteren van liederen. Andere poëzie - 
sonnetten, refreinen, versjes en spreuken - wordt geïntegreerd in de verzameling. 
Soms worden tekeningen opgenomen, versieringen in de marge van teksten of 
                                                                                              

1 Het gaat om de handschriften UG, Hs G 7855 (Anna de Hertoghe en Jeanne Rijm), 986(1) (Magdalena Vanden Driessche), 973 (Anna 

Goudenhooft) en 1446 (anoniem). De bundel van Anna de Hertoghe is ook het onderwerp van mijn artikel: P. Moelans, ‘Amoureuze jeugd en 

adellijke verbeelding. Het liedhandschrift en album amicorum van Anna de Hertoghe (1593-1603): een cultuur-historisch perspectief’, cULTUUR. 

Tijdschrift voor etnologie, 2(2006)4, 3-21. Nog voor een ander artikel gebruikte ik de vier bundels tussen ander materiaal: P. Moelans, 'Il ne fault 

qu'un bruict de ville / Pour defamer une fille: amoureuze liederen vanuit vrouwelijk perspectief in de eerste helft van de zeventiende eeuw’, De 

zeventiende eeuw, 24(2008)1, 38-51. 
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uitgewerkte illustraties die scènes uit de lyriek voorstellen. Tussenin zijn vaak nog 
deviezen en handtekeningen ingeschreven, van de auteur zelf of van andere lezers. 
De twee grootste collecties, die van Anna de Hertoghe en Magdalena Vanden 
Driessche, dubbelen zelfs als album amicorum of vriendenboek. In deze inpassing 
van liederen tussen andere schriftelijke activiteiten en van de handschriften zelf als 
object dat uitgewisseld wordt in de sociale omgang binnen de liedkring waarbinnen 
de eigenares van elk handschrift zich beweegt, vinden we een derde 
gemeenschappelijke kentrek van deze vroeg zeventiende-eeuwse amoureuze 
liedverzamelingen. In het manuscript van Anna de Hertoghe en Jeanne Rijm en in 
dat van Anna Goudenhooft worden specifieke delen vrijgehouden voor het 
intekenen van liederen door andere leden van het gezelschap. Schrijven in het 
handschrift maakt deel uit van de activiteiten binnen de liedkring wat de collecties 
meer maakt dan de neerslag van de individuele smaak van de eigenares ervan. De 
liedcollecties weerspiegelen de gedeelde smaak binnen een kring van jeugdige 
liedgebruikers. 
 
Een belangrijke pijler van die gedeelde smaak is dat de hoofdmoot van de liederen, 
poëzie en afbeeldingen in al deze verzamelingen amoureuze omgang tussen jonge 
mannen en vrouwen voorstelt. Dat er een associatie bestaat tussen wereldlijke 
liederen, jongeren en verliefdheid, is een gemeenplaats in de zestiende en 
zeventiende eeuw. Jonge mannen en vrouwen zijn niet de enige maatschappelijke 
groep die wereldlijke liederen – en dan vooral een breed scala van liefdesliederen - 
zingen, maar ze springen wel het meest in het oog. Het zingen van liederen is een 
uitgelezen gelegenheid waarbij jonge mannen en vrouwen elkaar kunnen leren 
kennen en op zoek gaan naar een partner.2 In studies over de Republiek zien we 
hoe uitgevers boekjes die bol staan van romantische liedjes, richten op een markt 
van welgestelde jeugd. Ze positioneren hun waar zelfs als een ideaal 
relatiegeschenk waarmee mannen de gunst van hun geliefde kunnen winnen. In het 
voorwerk van dergelijke boekjes worden jonge vrouwen aangespoord om te zingen. 
In een maatschappij waarin gedragscodes voor jonge vrouwen vaak erg nauw zijn, 
zeker wat betreft de gepaste omgang met het andere geslacht, wordt het zingen 
voorgesteld als een mogelijke manier om op een positieve manier de aandacht van 
mannen te trekken. Moralisten reageren daar dan weer tegen in hun 
voorschriftboekjes voor de jeugd. Te midden van al deze normatieve en 
commercieel gerichte stemmen blijft de vraag hoe specifieke groepen jongeren op 
een alledaags niveau liedpraktijk en hofmakerij met elkaar vermengen. Het 
bijhouden van een vrouwenalbum is een activiteit die kenmerkend is voor 
                                                                                              

2 In de eigentijdse beeldvorming is er een algemene en haast exclusieve associatie tussen jeugd en romantiek. Zie bijvoorbeeld: C. Vandenbroeke, 

Vrijen en trouwen van de Middeleeuwen tot heden. Seks, liefde en huwelijk in historisch perspectief, Brussel en Amsterdam, 1986, 194-206; H. 

Storme, Die trouwen wilt voorsichtelijck. Predikanten en moralisten over de voorbereiding op het huwelijk in de Vlaamse bisdommen (17e-18e 

eeuw), Leuven, 1992, 145-170; I.K. Ben-Amos, Adolescence and youth in early modern England, New Haven en Londen, 1994, 23-29; G. Levi en 

J.-C. Schmitt red., Histoire des jeunes en Occident, 2dln., Parijs, 1996.  
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ongehuwde jonge vrouwen. De mengvormen tussen poëzieboek en liedverzameling 
gunnen ons een blik op de liedactiviteiten van deze jonge vrouwen in hun sociale 
context, dat wil zeggen samen met andere jonge mannen en vrouwen. 
 
1. Schrijvende vrouwen en alba amicorum 
 
In vergelijking met andere liedhandschriften bieden deze amoureuze manuscripten 
heel wat informatie om de eigenaars en gebruikers ervan te identificeren. Dat heeft 
alles te maken met de dubbele functie als album amicorum die ze vervullen. Het 
signeren van het handschrift door verschillende personen die het in handen krijgen, 
is een integraal deel van de functie die het handschrift vervult. De meeste 
intekenaars tekenen slechts met een minimale inscriptie: een devies of 
levensspreuk, een naam of handtekening, soms alleen de initialen, soms geen naam. 
Uitzonderlijk voegen ze nog een jaartal toe of een meer precieze datering, tot op de 
dag nauwkeurig. Meer uitvoerige bekendmaking is overbodig aangezien de meeste 
van deze personen elkaar kennen. Ze rekenen erop dat andere gebruikers van het 
handschrift hen op basis van deze minimale informatie kunnen herkennen. Toch 
bieden deze minimale inscripties heel wat meer gegevens ter identificatie dan er in 
de regel in liedhandschriften voorhanden zijn. 
 
Anna de Hertoghe reserveert vijf pagina’s vooraan de bundel voor deze 
intekeningen, en nog eens drie pagina’s achteraan het handschrift, maar ook tussen 
de liedteksten zelf zijn inscripties te vinden. Tijdens de periode dat Jeanne Rijm 
aan het handschrift schrijft, circuleert het handschrift verder en wordt het 
ondertekend. Alles bij elkaar genomen tekenen minstens dertig verschillende 
personen het manuscript, en sommige van hen doen dat verschillende keren. 
Daarnaast zijn er nog heel wat anonieme intekeningen. Bij Magdalena Vanden 
Driessche is de functie als poëzieboek beperkt gehouden. Slechts vier andere 
personen tekenen het handschrift met hun naam in de periode onmiddellijk volgend 
op de ingebruikname van de bundel. Daarvoor wordt geen afzonderlijk deel van het 
manuscript gereserveerd, maar de intekenaars krijgen ruim de plaats om een tekst 
of tekening in de loop van de liedverzameling neer te pennen. De steeds wisselende 
handschriften en notatiemethoden suggereren dat ook andere teksten het werk zijn 
van intekenaars die nalaten hun bijdrage te ondertekenen. De twee andere 
liedcollecties kunnen niet als vrouwenalba beschouwd worden, ondanks de 
aanwezigheid van een aantal anonieme bijdragen in de bundel van Anna 
Goudenhooft. 
 
Het bijhouden van dergelijke vriendenboeken, en zeker door vrouwen, is rond 1600 
nog geen eeuwenoude hobby. De vroegste voorbeelden van alba amicorum 
bijgehouden door jonge mannen dateren van de vroege zestiende eeuw. Studenten 
aan de universiteit van Wittenberg gebruiken ze om intekeningen te verzamelen 
van hoogleraren en andere illustere personen die ze ontmoeten. Al snel laten ze ook 
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Intekeningen vooraan het handschrift van Anna de Hertoghe (UG, Hs G 7855, 
f. 1v). 
 
medestudenten en andere personen uit hun onmiddellijke omgeving een inscriptie 
maken. De zestiende-eeuwse studenten zijn reislustig, en met hen verspreidt het 
poëzieboek zich over de Duitse gebieden, Scandinavië en de Nederlanden. In die 
gebieden kent het fenomeen een eerste bloeiperiode, ruwweg vanaf 1560 tot het 
tweede decennium van de zeventiende eeuw.3 Tegelijkertijd ontstaat er een tweede 
traditie van het poëzieboek, die zich al vlug uit die van de studentenboeken 
losmaakt en een onafhankelijke lijn vormt: alba bijgehouden door jonge adellijke 
                                                                                              

3 Over alba amicora: K. Thomassen red., Alba amicorum. Vijf eeuwen vriendschap op papier gezet: het album amicorum en het poëziealbum in de 

Nederlanden, ’s-Gravenhage, 1990; M.-A. Delen, ‘Vrouwenalba (16de-vroege 17de eeuw)’, K. Thomassen red., Alba amicorum. Vijf eeuwen 

vriendschap op papier gezet: het album amicorum en het poëziealbum in de Nederlanden, ’s-Gravenhage, 1990, 129-132; M.-A. Delen, 

‘Frauenalben als Quelle. Frauen und Adelskultur im 16. Jahrhundert’, W. Klose red., Stammbücher des 16. Jahrhunderts. Vorträge, gehalten 

anlässlich eines Arbeitsgespräches vom 18. bis 20. Juni 1986 in der Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, Wolfenbüttel, 1989, 75-94; C. 

Strijbosch, ‘Vrouw maan, blijf staan. Wereldlijke liederenverzamelingen van de zestiende eeuw’, L.P. Grijp en F. Willaert red., De fiere 

nachtegaal, Amsterdam, 2008, 269-297; Y. Kuiper en K. Thomassen, Banden van vriendschap. De collectie alba amicorum Van Harinxma thoe 

Slooten, Leeuwarden, 2001; H. Joldersma, ‘Writing late-medieval women and song into literary history’, Tijdschrift voor Nederlandse taal- en 

letterkunde, 117(2001), 10-15; C. Strijbosch, ‘Sage mir, mit wem du umgehst…Sammelprinzipien in liederhandschriften des sechzehnten 

jahrhunderts’, Neophilologus, 90(2006), 401-421; R. Schenkeveld-van der Dussen, K. Porteman en P. Couttenier, ‘Inleiding’, R. Schenkeveld-van 

der Dussen red., Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850: van Anna Bijns tot Elise van Calcar, 

Amsterdam, 1997, 6. 
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vrouwen. Het eerste bekende voorbeeld is het Darfelder Liederbuch dat tussen 
1546 en 1565 wordt bijgehouden door Katharina von Bronchorst. De mode waait 
snel over naar de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden waar schrijfsters als 
Habel van Herema, Theodora van Wassenaer en Duvenvoerden en Maria van 
Besten nog in de late zestiende eeuw hun werk bijeenbrengen. Historica Marie-
Ange Delen schat dat ongeveer tien procent van de alba in de Nederlanden en het 
westen van het Habsburgse rijk in deze periode in het bezit zijn van vrouwen, en 
die vinden we vaak terug in clusters. Vrouwen nemen de gewoonte van andere 
vrouwen in hun sociale omgeving over en niet bijvoorbeeld van mannelijke 
familieleden. Binnen familie- en kennissenkringen circuleren vaak meerdere van 
deze vrouwenalba. De alba van Anna de Hertoghe en Magdalena Vanden 
Driessche zijn dus geen nieuw zeventiende-eeuws fenomeen, maar volgen in de 
laatste twintig jaar van de eerste bloeiperiode van het vriendenboek.  
 
Eigen aan vrouwenalba is dat ze meestal binnen een geografisch beperkt gebied 
rekruteren. De eigenaressen zijn vaak minder mobiel dan mannelijke 
albumhouders, wat maakt dat de meeste intekeningen op eenzelfde locatie 
geschreven worden. Op deze manier weerspiegelt het vrouwenalbum vrij getrouw 
de sociale kring waarbinnen de eigenares ervan beweegt. Familieleden en vrienden, 
mensen met wie ze veel in contact komen, eerder dan personen die ze uitzonderlijk 
ontmoeten. Vertrouwde figuren tekenen het handschrift herhaaldelijk bij 
verschillende gelegenheden. Het bijhouden van een vriendenboek is een bezigheid 
die in de regel door jonge, nog ongehuwde vrouwen wordt beoefend. Slechts 
weinig eigenaressen zetten de gewoonte verder na hun huwelijk, en als ze dat toch 
doen alvast minder frequent. Net zoals bij mannen is het bijhouden van een album 
voor vrouwen een jeugdbezigheid. Dat verklaart ook waarom vrouwenalba zo vaak 
worden vermengd met een andere typische jeugdactiviteit: het verzamelen van 
liefdesliederen. De handschriften die hier bestudeerd worden, zijn in dat opzicht 
zeker niet uitzonderlijk. En ook illustraties en andere poëzie komen geregeld voor 
in alba. In de regel gaat het dan om inschrijvingen van andere personen. De 
mannen en vrouwen die het handschrift tekenen, schrijven ook een tekstje of 
versieren de pagina met een tekening. Dat gebeurt ook zo in de handschriften die 
hier aan de orde zijn, maar de meerderheid van de teksten en illustraties zijn wel 
het werk van de eigenaressen zelf.  
 
Op dat laatste punt na beantwoorden de handschriften van Anna de Hertoghe en 
Magdalena Vanden Driessche inhoudelijk alvast aan de algemene eigenschappen 
van vrouwenalba. Beide handschriften komen niet voor op de voorlopige lijst van 
alba uit de Nederlanden opgesteld door de letterkundigen C.L. Heesakkers en Kees 
Thomassen in de jaren 1980, maar ze horen thuis onder die noemer.4 Maar hoe zit 
het met de sociale positie van de eigenaressen en hun sociale kring? Marie-Ange 

                                                                                              

4 C.L. Heesakkers en K. Thomassen, Voorlopige lijst van alba amicorum uit de Nederlanden voor 1800, ‘s-Gravenhage, 1986.  
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Delen vat de positie van het vrouwenalbum als een exclusieve hobby mooi samen 
wanneer ze aangeeft dat de bezitsters voor zover na te gaan allen opgroeiden “in 
kastelen of versterkte landhuizen van hun adellijke ouders”.5 Klopt dat ook wat 
betreft Anna de Hertoghe, Jeanne Rijm en Magdalena Vanden Driessche en de 
sociale kringen waarbinnen zij hun alba en liedcollecties vormgeven? Gezien het 
grote aantal intekenaars in het album van Anna de Hertoghe en Jeanne Rijm is hun 
handschrift de beste testcase om de sociale identificatie van de liedkring aan te 
vatten. 
 
Zoals we wel kunnen verwachten komt de familie de Hertoghe het meest aan bod: 
negen verschillende leden van de familie, waaronder Anna zelf.6 Op de voorziene 
pagina’s vooraan brengt Anna haar devies ‘Advys en tout’ vijfmaal aan, eenmaal 
voorzien van de initialen A.D.H. en het jaartal 1593 en eenmaal ondertekend met 
A. H. Achteraan schrijft ze de spreuk nog driemaal op, telkens voorzien van haar 
volledige naam. Andere leden van de familie die het handschrift intekenen, zijn 
Judocus, Marie, Louis, Françoise, Agnes, Jenne, Lucas en G. de Hertoghe. Anna de 
Hertoghe kunnen we haast zeker identificeren als het tweede kind en de oudste 
dochter van Marc de Hertoghe en Lucie Tegnagel, hoewel ze in sommige 
genealogische lijsten als Anne de Hertoghe aangeduid wordt. Vader Marc de 
Hertoghe stamt uit een adellijke familie uit het Waasland met eigendommen in 
onder meer Boortmeerbeek, Brussel en Haacht. Zelf klimt hij op tot raadsheer in de 
Raad van Vlaanderen. Als vertrouwenspersoon van de aartshertogen vormt hij een 
tussenkanaal tussen het centrale gezag en de Staten van Vlaanderen. In 1618 zal hij 
tot ridder worden geslagen door aartshertog Albrecht. Ook zijn zoon Joos de 
Hertoghe, in wie we misschien de intekenaar Judocus uit het album amicorum 
herkennen, wordt uiteindelijk raadsheer, maar in de raad van Brabant. De 
geboortedatum van Anna de Hertoghe, en dus ook haar leeftijd wanneer ze het 
album begint, is niet bekend, maar ze huwt op 25 november 1595 en sterft op 11 
januari 1645.7 
 
                                                                                              

5 M.-A. Delen, ‘Vrouwenalba (16de-vroege 17de eeuw)’, K. Thomassen red., Alba amicorum. Vijf eeuwen vriendschap op papier gezet: het album 

amicorum en het poëziealbum in de Nederlanden, ’s-Gravenhage, 1990, 129. 

6 In de naar mijn weten enige eerdere studie over het handschrift wordt de auteur ervan geïdentificeerd als Agnes de Hertoghe. Dat gebeurt in 1856 

wanneer A. A. Angillis de enige twee Nederlandstalige liedteksten uit de bundel publiceert in De Dietsche Warande. De initialen op het kaft van 

het handschrift, ‘A.D.H.’ – de belangrijkste aanwijzing ter identificatie -, komen inderdaad overeen met deze naam en Agnes tekent het handschrift, 

maar ze doet dat met het devies ‘Fidelite oblige’, terwijl Anna de Hertoghe het handschrift herhaaldelijk tekent en dat met de spreuk ‘Advys en tout’ 

die ook op het kaft voorkomt (naast het jaartal 1593, hoogst waarschijnlijk het jaar waarin de bundel in gebruik wordt genomen). De catalogus van 

de collectie wijst het auteurschap dan ook toe aan Anna de Hertoghe. Buiten een vermelding van het album amicorumkarakter van de bron en de 

slechte kwaliteit van het Nederlands erin, gaat Angillis niet dieper in op het manuscript. A.A. Angillis, ‘Drij Vlaemsche albums’, De Dietsche 

Warande, 2(1856), 297-324. 

7 Over de familie de Hertoghe zie: C. Verhaeghe, De benoeming van de voorzitters en raadsheren van de Raad van Vlaanderen (1598-1633), 

Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Universiteit Gent, 2000 (www.ethesis.net); Homepage Van Waesberghe (www.waesbergh.be). Informatie 

over de familie de Hertoghe en andere intekenaars werd bekomen via: Ariadne – Vlaamse vereninging voor familiekunde 

(win.ua.ac.be/~pavp/ariadne/index.php); A. Van Nieuwenhuysen, Inventaire des archives de la Famille de Lalaing, Brussel, 1970, 34-36. 
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Op 25 november 1595 huwt Anna de Hertoghe met de 28-jarige Philibert Rijm, 
heer van Bellem, en het hoeft dan ook niet te verwonderen dat hij en andere leden 
van de familie Rijm het album van een intekening voorzien. Philibert tekent het 
handschrift in 1593, twee jaar voor het huwelijk, en voegt aan zijn devies ‘Jespere 
et crains’ enkele verzen toe die een grote genegenheid laten uitschijnen voor zijn 
toekomstige bruid: ‘Je ne vis seulement grace pour vous servir / Avecq sincerité 
loyaulté et constance / Pour a ces recepvoir la deve recompense / Jespere y 
parvenir et je crains de faillir’.8 Philibert Rijm werd geboren op 11 mei 1567 te 
Brussel als zoon van Charles Rijm en Catherine de Bruxelles. Ook hij behoort tot 
een invloedrijke familie. Zijn vader Charles fungeert een tijd als ambassadeur in 
Turkije en zetelt in de Geheime Raad van de vorst. Op voorspraak van zijn 
schoonvader wordt Philibert in 1625 tot schepen van Gedele in Gent verkozen. 
Twee jaar eerder werd hij al tot ridder geslagen.9  
 
In 1594, amper een jaar na het opstarten van het album en de liedcollectie, neemt 
Jeanne Rijm het manuscript over en zet het verder. Jeanne is haast zeker de oudere 
zus van Philibert, geboren op 24 augustus 1564. Uit de gedateerde inscripties blijkt 
dat het handschrift blijft circuleren binnen dezelfde families. Anna de Hertoghe zal 
haar werk dan ook uit eigen beweging doorgegeven hebben aan haar toekomstige 
schoonzus. Jeanne Rijm tekent het handschrift verschillende malen, maar in een 
aantal spellingsvarianten zoals Janne, Jenne of Jeanne. Andere leden van de familie 
Rijm die het album tekenen, zijn Carolus, Joanna, Geertryt en Margrieta. Onder de 
intekenaars is ook Anna Rijm, maar het is onduidelijk of het hier gaat om de 
gehuwde Anna de Hertoghe, dan wel om een jongere zus van Philibert en Jeanne, 
geboren uit het tweede huwelijk van hun vader, Charles Rijm.  
 
De stambomen van een aantal andere familienamen die we in het liedboek 
aantreffen, zijn verstrengeld met die van beide eigenaressen. Adriane de Gruutere 
is vermoedelijk familie van Philippe de Gruutere, met wie Jeanne Rijm zal huwen, 
hoewel het niet bekend is wanneer dat huwelijk plaatsvindt. Jean de Steelandt is 
waarschijnlijk verwant aan Margriet van Steelandt, de moeder van een 
aangetrouwde tante van Anna de Hertoghe, en Pieter van Steelandt, raadsheer in de 
Raad van Vlaanderen in dezelfde periode. Anna Bardeloos deelt een familienaam 
met Karel Bardeloos, advocaat bij de Raad van Vlaanderen, en echtgenoot van de 
zus van Marc de Hertoghe. De naam Tegnagel komt overeen met de familienaam 
van de moeder van Anna de Hertoghe, Lucie. Janneken van Bellems naam vinden 
we ook terug in de titels van Philibert Rijm, heer van Bellem. Al in de late 
vijftiende eeuw wordt er getrouwd tussen de families Rijm en Damman, dus het 
verschijnen van die naam tussen de bekenden van Anna de Hertoghe en Jeanne 
Rijm is geen verrassing. Onder de andere intekenaars zijn Isabiau, Mechelynna en 
                                                                                              

8 UG, Hs G 7855, f. 1v. 

9 BRUSSEL, Algemeen Rijksarchief, Familie-archief De Lalaing, 275: Généralités: crayons généalogiques (o.a. stamboom van de familie Rijm); 

BRUSSEL, Algemeen Rijksarchief, Familie-archief De Lalaing, 277: Huwelijkscontract tussen Philibert Rym en Anne de Hertoghe (12/11/1595). 
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Jan de Aranda. Zij stammen af van de Castiliaanse de Aranda’s, een van de oudste 
adellijke families in Spanje. Net vóór 1500 vestigt Francisco de Aranda zich als 
afgezant van de familie in de Nederlanden en zijn kinderen starten langlevende 
Gentse en Brugse takken van de familie.10 Het is duidelijk dat het, in lijn met de 
algemene karakteristieken van de vrouwenalba, gaat om een jeugdige sociale kring 
in de hogere stedelijke elite te Gent. Het zijn zonen en dochters van adellijke 
families die invloed kunnen laten gelden in het stedelijke bestuur van Gent, in de 
Raad van Vlaanderen en bij de centrale machthebbers. De zonen werken zich op tot 
overeenstemmende functies, de dochters huwen echtgenoten die hetzelfde doen.  
 

 
Tekening met devies van R. Boembeke in het album van Magdalena Vanden 
Driessche (UG, Hs 986(1), f. 5v-6r). 
 
Het is jammer genoeg niet mogelijk om op dezelfde manier Magdalena Vanden 
Driessche en Anna Goudenhooft in hun sociale context thuis te brengen. Het enige 
spoor van Magdalena Vanden Driessche vinden we in een negentiende-eeuws 
artikel, ‘Onze Vlaemsche dichteressen uit den voortijd’, geschreven door Edward 
Van Even.11 Volgens hem zou Magdalena waarschijnlijk geboren zijn te Mechelen. 
In ieder geval, zo schrijft hij, heeft ze in 1616 in die stad geschreven. Het is echter 
onduidelijk wat Magdalena in 1616 zou geschreven hebben. Het enige werk van 
haar hand dat Van Even aanhaalt, is het liedhandschrift, dat hij dateert in de 
periode 1614-1615. Er is geen vermelding van Mechelen in de liedverzameling 
terug te vinden, noch wordt er een andere schrijfplaats aangegeven. De meeste 
handtekeningen in het album zijn van Magdalena zelf. Ze tekent het manuscript vijf 
maal met haar volledige naam. Vier andere personen noteren hun naam erin in de 
                                                                                              

10 Over de familie de Aranda: K. Van Nieuwenhuyse, ‘De integratie van de Castilliaanse familie De Aranda in Brugge 1500-1765’, Handelingen 

van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming Société d’Emulation te Brugge, 137(2000), 95-125; E. Dhondt-De Waepenaert, 

Quartiers généalogiques des familles Flamandes, Brugge, 1871, 7-29; O. Delepierre, ‘Aranda (Bernard De)’, Biographie des hommes 

remarquables de la Flandre occidentale, III, Brugge, 1847, 12-17. 

11 E. Van Even, ‘Onze Vlaemsche dichteressen uit den voortijd’, De eendragt: veertiendaegsch tijdschrift voor letteren, kunsten en 

wetenschappen, 6(1852)17, 1-3. Het handschrift wordt enkele jaren later nog eens besproken in: A.A. Angillis, ‘Drij Vlaemsche albums’, De 

Dietsche Warande, 2(1856), 297-324, maar Angillis voegt niets toe aan de identificatie van de auteur.  
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periode tijdens en onmiddellijk volgend op het schrijven ervan, naast een aantal 
anonieme inschrijvingen en een aantal latere toevoegingen, die geen relatie hebben 
met de oorspronkelijke gebruikscontext van de bron. Maar ook over R. Boembeke 
en A. Loullet is geen verhelderende informatie beschikbaar.12  Over het handschrift 
van Anna Goudenhooft kunnen we kort zijn. Over haar leven en liedverzameling is 
helemaal niets bekend buiten haar naam en het jaartal 1623, dat op het kaft is 
aangebracht.  
 
Een groepsportret van de schrijfsters en de sociale kringen waarbinnen ze hun 
liedcollecties bijeen brengen, is daarmee niet zo vanzelfsprekend. Maar we kunnen 
ervan uitgaan dat ze in grote lijnen beantwoorden aan het sociale profiel dat Marie-
Ange Delen schetst, dat wil zeggen de hoogste sociale lagen van de Nederlanden. 
Het is veelzeggend dat er voor de eerste bloeiperiode van het vrouwenalbum, van 
de jaren 1570 tot de jaren 1620, voor zover na te gaan, geen enkel album bekend is 
dat niet uit adellijke kringen afkomstig is.13 De schrijfsters van alle handschriften 
kennen bovendien Frans. Dat is geen uitzondering voor jonge vrouwen van 
gegoede afkomst die immers vaak na het lees- en schrijfonderricht van de kleine 
scholen verder onderwijs volgen in de Franse scholen. Voor minder welgestelde 
jonge vrouwen is een kennis van het Frans als schrifttaal minder gebruikelijk.14 De 
verzorgde vormgeving van de handschriften ondersteunt deze hypothese. Het 
manuscript van Anna de Hertoghe is ingebonden in een hard kaft, waarop het 
devies van de eigenares ‘Advys en tout’ is aangebracht, met daaronder de initialen 
van de eigenares ‘A.D.H.’ Op de achterzijde is het jaartal 1593 terug te vinden. 
Rondom deze inscripties zijn vergulde versieringen toegevoegd: twee handen in 
elkaar, een vlammend hart, een zandloper en twee pijlen. Het boek van Anna 
Goudenhooft moet daar nauwelijks voor onder doen. Ook hier gaat het om een hard 
kaft, met de naam van de eigenares op aangebracht, ditmaal volledig uitgeschreven, 
het jaartal van ingebruikname, 1623, en nog een aantal sierlijke versieringen. Het 
kaft van Magdalena Vanden Driessche is minder uitgewerkt, maar nog steeds gaat 
het om een ingebonden bundel met een hard kaft. De anonieme verzameling 
daarentegen is duidelijk op een meer recente datum ingebonden, waarschijnlijk in 
het archief waar het bewaard wordt. Het is niet duidelijk of de pagina’s 
oorspronkelijk los werden bewaard of dat ze in andere vorm waren ingebonden, 
noch weten we of de gedrukte pagina’s met notenbalken van oudsher deel 
uitmaken van de liedverzameling of dat ze een latere toevoeging zijn.  
 
                                                                                              

12 De twee andere persoonsnamen bieden nog minder hoop. Eén intekenaar tekent met initialen ‘V.r.q.m.’, de andere met een moeilijk leesbare 

krabbel (‘Esbacter’?).  

13 M.-A. Delen, ‘Vrouwenalba (16de-vroege 17de eeuw)’, K. Thomassen red., Alba amicorum. Vijf eeuwen vriendschap op papier gezet: het 

album amicorum en het poëziealbum in de Nederlanden, ’s-Gravenhage, 1990, 129. 

14 E. Put, ‘Het lager en het middelbaar onderwijs’, P. Janssens red., België in de 17de eeuw. De Spaanse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, II, 

Gent, 2006, 71;  P. Janssens, ‘Het taalgebruik’, P. Janssens red., België in de 17de eeuw. De Spaanse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, II, 

Gent, 2006, 102. 
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UG, Hs G7855, voorkaft. 

 

 
UG, Hs 973, voorkaft. 
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2. Verliefde jeugd 
 
De almacht van de liefde over het gemoed van jonge mensen is het centrale 
aandachtspunt in al deze liedverzamelingen. In alle bundels zijn de meerderheid 
van de liedjes voorbeelden van de liefdesklacht, een liedgenre waarin een 
mannelijke ik-figuur een smeekbede richt aan het meisje op wie hij verliefd is. 
Vooral de pijn van onbeantwoorde liefde wordt in dit soort liederen in de verf 
gezet. Verwijzingen naar antieke mythologische motieven worden gehanteerd om 
de tragische kant van jonge relaties te benadrukken. Anderzijds worden pastorale 
elementen gebruikt om een associatie op te roepen tussen jeugd, liefde, plezier, 
lente en ontluikende natuur. Kortom, inhoudelijk plaatsen de liefdesliederen zich in 
lijn met de eigentijdse petrarkistische conventies van liefdeslyriek. Ondanks deze 
gelijkenissen leggen de schrijfsters verschillende accenten en ze volgen 
verschillende strategieën om deze inhoudelijke toon te bewerkstelligen. Het loont 
daarom de moeite om de bundels afzonderlijk te beschouwen. Dat gebeurt in 
chronologische volgorde (met de anonieme en ongedateerde verzameling op het 
einde), maar de verschillen tussen de collecties moeten daarom niet opgevat 
worden als een evolutie in de manieren waarop jongeren omgaan met amoureuze 
liederen. Ze weerspiegelen eerder de marge van keuzemogelijkheden binnen een 
welomlijnd en contextgebonden groter repertoire waaruit liedkringen een eigen 
oeuvre samenstellen. 
 
Het album amicorum van Anna de Hertoghe 
 
Het manuscript begonnen door Anna kan opgedeeld worden in vier duidelijk 
afgescheiden secties: het opeenvolgende schrijfwerk van Anna de Hertoghe (1593-
1594) en Jeanne Rijm (hoofdzakelijk genoteerd in 1594-1595), een sectie 
voorbehouden voor schrijfwerk van andere personen (vanaf 1595 tot zeker 1603) 
en tot slot een kort gedeelte dat enkele geestelijke teksten bevat. Dit laatste deel is 
mogelijk van een latere datum dan de rest van het handschrift, hoewel ook dan de 
bundel nog in handen moet zijn van Jeanne Rijm. Alle 33 liedteksten genoteerd 
door Anna de Hertoghe hebben amoureuze thema’s. Maar daarnaast gebruikt Anna 
andere poëzie en een groot aantal tekeningen, die de boodschap van de liederen 
versterken. De verheven, gestileerd amoureuze toon van de verzameling wordt 
gezet in een sonnet dat genoteerd wordt tussen de inleidende pagina’s met 
handtekeningen en de liedcollectie. De bevoorrechte rol die aan de tekst wordt 
toegekend, blijkt uit de letterlijke herhaling ervan op het einde van de bundel, 
voorbij het schrijfwerk van Jeanne Rijm en de andere schrijvers. Het lijkt er wel op 
dat dit sonnet het eerste is wat Anna noteert in haar verzameling, en meteen ook het 
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laatste is wat ze lezers te lezen wil geven. Het sonnet kadert letterlijk de hele 
verzameling.15 

 
sonnet 

Plorez mez Dames la mort Inhumaine 
De Acteon mis en proye sauvauge 
Pour avoir veu Diane ton corsage 

et devoré de ses chiens sur la pleine 
 

Tu te baignois Deesse a la fontaine 
de ta main blanche arrousant son visage 
Puis en serf le muant d’un fier courage 

As prins de luy vengeance bien soubdaine 
 

Dames Courtoises et de noble voulloir 
Qu’en fleur de vostre age meritez avoir 

Tiltre d’honneur ne soyez si cruelles 
 

Mais traite nous de grace, et de pytie 
suyvant les loix de la saincte amytie 
Et vous serez comme Diane belles 

 
Het sonnet zet de inhoudelijke bakens uit waarbinnen de verzamelde liedteksten 
zich bevinden. De liederen staan in het teken van de omgang tussen jonge mannen 
en vrouwen en die omgang wordt in een hofcontext geplaatst. De dames, in de 
bloei van hun leven, horen thuis aan het hof en bezitten van nature een adellijke 
inborst. Met haar reflectie op de mythe over Acteon en Diana verwijst het sonnet 
naar een eigentijds discours over zondige overtreding in de omgang tussen mannen 
en vrouwen en daarop volgende bestraffing. Dit discours vinden we ook terug in 
bijvoorbeeld Noord-Nederlandse gedrukte liedboeken, maar de fascinatie voor het 
thema wordt vooral gevoed door de visuele uitwerkingen ervan.16 In de afbeelding 
ziet de toeschouwer samen met Acteon dat wat niet gezien mag worden – de 
naakte, badende godin. Zo wordt de toeschouwer betrokken, medeplichtig gemaakt, 
in een dubbelzinnig spel tussen het plezier van de overtreding en de morele 
verwerping ervan. Ook Anna de Hertoghe verbindt het gegeven met haar visuele 
uitwerking. Ze plaatst op de pagina naast het sonnet een tekening van het verhaal. 
In de tekst wordt Acteons morele overtreding vergeleken met die van mannelijke 
hofleden die de hofdames aanschouwen. Het sonnet neemt daarbij het perspectief 
in van een mannelijk hoflid. In deze uitwerking van het mythologische motief 
                                                                                              

15 UG, Hs G 7855, f. 3v en 113r. 

16 E.J. Sluijter, De ‘Heydensche fabulen’ in de Noordnederlandse schilderkunst circa 1590-1670. Een proeve van beschrijving en interpretatie van 

schilderijen met verhalende onderwerpen uit de klassieke mythologie, Onuitgegeven doctoraatsproefschrift, Rijksuniversiteit Leiden, 1986, 168-

187. 
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wordt de morele overtreding geminimaliseerd – aan de hofdames wordt gevraagd 
om niet zo streng als Diana te zijn voor de vertelfiguur van de tekst. Dat het sonnet 
genoteerd wordt door een vrouwelijke auteur minimaliseert de overtreding verder: 
zij schrijft het verzoek van de mannelijke verteller aan vrouwen waaronder zichzelf 
neer. De nadruk komt zo ten volle te liggen op het sensuele genot. 
  

 
Acteon en Diana door Anna de Hertoghe (UG, Hs G 7855, f. 4r). 

 
Het verhaal van de jager Acteon en de badende godin Diana is een populair motief 
in alba amicorum in de vroege zeventiende eeuw, en niet alleen vrouwenalba. Ook 
in het vriendenboek van Pieter van Harinxma, zoon van een Friese adelijke familie, 
bijgehouden in zijn studententijd omstreeks 1628, treffen we een paginagrote 
afbeelding aan die dezelfde scene voorstelt.17 De tekening van Anna de Hertoghe is 
echter meer rechtstreeks in verband te brengen met de iconografische traditie van 
het motief. Anna volgt nauwkeurig de compositie van een houtsnede toegeschreven 
aan Bernard Salomon, die voor het eerst verscheen in een Franse vertaling van de 
Metamorfosen van Ovidius, uitgebracht door de Lyonese drukker de Tournes in 
1557.18 De voorstellingen van Salomon van de verhalen van Ovidius hebben 
gedurende meer dan eeuw decoratieve kunstenaars in heel Europa gevoed, ofwel 
                                                                                              

17 DEN HAAG, Koninklijke Bibliotheek, 79J48: Pieter van Harinxma, Vriendenboek, f. 95r.  

18 S. Lojkine, ‘Actéon changé en cerf (Métamorphose Lyon 1557) – Bernard Salomon’ (http://galatea.univ-tlse2.fr/pictura/ � ‘Liens’ � ‘Plan du 

site’ � ‘Recherche de clic en clic’ � Titre de la notice: ‘Actéon’). Zie ook: Het meesterlijke atelier. Europese kunstroutes (5de-18de eeuw). 

Bezoekersgids Tentoonstelling Europalia. Europa. Brussel 05.10.2007-20.01.2008, Brussel, 2008, 71-72.  
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rechtstreeks ofwel via kopieën van zijn houtsneden. Anna kan de afbeelding dus 
ook in andere verwerkingen gezien hebben. Salomon’s houtsnede wordt 
bijvoorbeeld ook nagevolgd door de Duitse kunstenaar Virgil Solis, die de scene 
etst voor de uitgave van de Metamorfosen door Sigmund Geyerabendt te Frankfurt 
in 1581.19   
 

 
Acteon en Diana in het album amicorum van Pieter van Harinxma (DEN 

HAAG, Koninklijke Bibliotheek, 79J48: Pieter van Harinxma, Vriendenboek, 
f. 95r). 

 

 
Diana en Acteon, houtsnede door Bernard Salomon. 

                                                                                              

19 Ovidius, P. Ovidii metamorphosis, Frankfurt, 1581, 40 (http://special.lib.gla.ac.uk/exhibns/month/sep1999.html). 
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Het is een interessante vaststelling dat liefdeslyriek in deze periode hoofdzakelijk 
vanuit mannelijk perspectief gezongen wordt, en aan vrouwelijke toehoorders 
gericht wordt, maar dat deze amoureuze liedhandschriften bijgehouden worden 
door vrouwen. Dat zou overeen komen met de vaak herhaalde oproep aan jonge 
vrouwen om te zingen, die we vinden in het voorwerk van wereldlijke liedboeken. 
Ook in de liederen in deze handschriften, gedacht vanuit mannelijk perspectief, 
wordt de zang van vrouwen positief beschouwd. In het anonieme handschrift staat 
bijvoorbeeld een loflied gewijd aan de uitverkoren Angelique waarvan de derde 
strofe luidt:20 

Son beau visage m’enchante 
et je Meurs en ladorant 

mais dieu alors qu’elle chante 
Je m’escrie en souspirant 

Ha beaute vous este unique 
In het sonnet van Anna de Hertoghe wordt de vrouw tegelijkertijd een passieve rol 
toebedeeld – het is haar rol om de toenaderingspogingen van de man af te wachten 
– en toch verschijnt ze als de sturende persoon in de relatie; haar keuze om de 
galant positief of negatief te beantwoorden maakt of breekt de romance. De 
tweespalt is een populaire conventie in petrarkistische literatuur.  
 
In de enkele opgenomen teksten waarin gezongen wordt vanuit vrouwelijk 
perspectief, en waarin de vrouw dus een actieve rol krijgt, verschijnt een 
ideaalbeeld van de jonge vrouw als evenwichtskunstenares. Ze moet steeds de 
juiste balans bewaren tussen aanmoediging en terughoudendheid. Met het lied 
‘Signifiance de couleurs’, dat in vele varianten in vrouwenalba voorkomt, wordt 
een complex systeem van kleuren, klederdracht en symbolische betekenissen 
gememoriseerd waarmee het al dan niet openstaan voor een romance overgebracht 
zou kunnen worden. Ook Magdalena Vanden Driessche en Anna Goudenhooft 
noteren versies van dit lied. Het is zelfs de allereerste tekst die Anna Goudenhooft 
noteert in haar verzameling, onder de titel ‘Devises des couleurs’. Met 
respectievelijk twaalf en elf besproken kleuren zijn de versies van beide Anna’s, 
Goudenhooft en de Hertoghe, heel wat meer omvangrijk dan de vijf kleuren van 
Magdalena. En ook de betekenissen verbonden aan de kleuren kunnen variëren. 
Blauw kan staan voor trouw, maar ook voor jaloezie. Gele kledij kan tevredenheid 
afstralen, maar Anna de Hertoghe associeert de kleur net met wanhoop. Constant 
blijft in ieder geval het besluit van de vertelster om wit te dragen, wat staat voor 
hoop in de liefde, kennelijk de gewenste basishouding van jonge vrouwen in het 
discours van de liedteksten. Inhoudelijk leunt de versie van Magdalena vrij dicht 
aan bij het lied zoals Anna de Hertoghe het noteert, zij het in een erg verkorte 
versie, terwijl de tekst van Anna Goudenhooft op een andere leest is geschoeid, 

                                                                                              

20 UG, Hs 1446, f. 12r. 
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hoewel ze wel in dezelfde strofevorm gegoten zijn. Het gaat dus niet om een strikt 
programma van symbolische betekenissen dat door verschillende liedkringen wordt 
overgenomen, maar wel om een inhoudelijk thema dat de verschillende liedkringen 
bezighoudt: de classificatie van uitwendige kenmerken (kledij) op basis van de 
symbolische, intieme betekenis die ze overbrengen.21 
 

 
Bloem in de marge van een lied (UG, Hs G 7855, f. 6r). 

 

 
Opgejaagd hert in de marge van een lied (UG, Hs G 7855, f. 35v). 

                                                                                              

21 UG, Hs G 7855, f. 43r-44r; UG Hs 986(1), f. 27r-27v; UG Hs 973, f. 1r-2v. 
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Naast de tekening van Acteon en Diana neemt Anna de Hertoghe nog een aantal 
illustraties op in haar deel van het handschrift. In de marge van de teksten bevinden 
zich allerlei versieringen: bloemen en vogels, fantasiewezentjes en sierlijke krullen, 
jachttaferelen waarin honden een door pijlen getroffen hert op de hielen zitten. Een 
gekroond en met pijlen doorboord hart begeleidt ‘L’histoire de piramus et Thisbe’, 
een vertelling van het tragische liefdesverhaal. Deze illustraties ondersteunen en 
versterken de verfijnde amoureuze inbedding van de liedcollectie. De bloemen 
weerspiegelen een uitgewerkt betekenissysteem net zoals de kleuren van de kledij 
dat doen in ‘Signifiance des couleurs’. De vogels en fantasiewezentjes passen in de 
pastorale setting. Het hert in de jachttaferelen is een woordspeling op het hart van 
de romantische jeugd, de pijlen die het hert doorboren doen hetzelfde met het 
verliefde hart. De jacht functioneert ook op zichzelf als een vaak benutte metafoor 
voor de hofmakerij.22 En in dit handschrift verwijst het opgejaagde hert ook 
opnieuw naar het lot van Acteon natuurlijk.  
 

 
Stilleven van een vaas met bloemen (UG, Hs G 7855, f. 4v). 

 
De paginagrote illustratie van deze vaas met bloemen, ook van de hand van Anna 
de Hertoghe, is een variant op de met liefde geassocieerde bloemen in de marge 
van de teksten. Maar daarnaast toont ze de bekendheid van de schrijfster met 
recente ontwikkelingen in de Nederlandse kunst. Bloemen en andere motieven van 
stillevenschilderkunst komen al eerder voor als marginalia, zoals dat ook gebeurt in 
dit album amicorum, of als attributen in religieuze schilderijen en portretten, maar 
                                                                                              

22 B. Cortoos, Den Eerelycken Pluck-Voghel: het huwelijksdiscours in de ontspannende gebruiksliteratuur van de zuidelijke Nederlanden in de 

17de eeuw, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, 1991, 51-55. 
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het is pas vanaf het einde van de zestiende eeuw, zowat gelijktijdig met het 
schrijfwerk van Anna de Hertoghe, dat ze zich opwerken tot het onderwerp van een 
apart genre in de schilderkunst. Stillevens van bloemen in het bijzonder komen 
rond de eeuwwisseling op als een onafhankelijk thema voor olieverf schilderijen. 
Schilders als Roelant Savery (wiens ouders rond 1585 de Zuidelijke Nederlanden 
ontvluchten richting Haarlem), Jacques de Gheyn II (die Antwerpen verlaat om 
zich uiteindelijk in Den Haag te vestigen) en Jan Breughel de Oude (gevestigd in 
Antwerpen) zijn onder de vroege beoefenaars van het genre, en in hun werk vinden 
we overeenkomsten met het stilleven van de vaas met bloemen dat Anna de 
Hertoghe hier afbeeldt.23 
 

 
Piramus en Thisbe (UG, Hs G 7855, f. 30r). 

 
Bij het lied ‘L’histoire de piramus en Thisbe’ is een tekening toegevoegd van de 
zelfmoord van de geliefden. De ongelukkige liefde tussen Pyramus en Thisbe is 
een vaak voorkomend thema in vrouwenalba, in liederen en afbeeldingen.24 En net 
zoals bij dat andere thema uit de Metamorfosen, de afbeelding van Diana en 
Acteon, volgt Anna vrij nauwkeurig de compositie van een houtsnede van de hand 
van Bernard Salomon, opgenomen in de Franse vertaling van het werk van 
                                                                                              

23 P.C. Sutton, ‘Painting in the Age of Rubens’, P.C. Sutton red., The age of Rubens, Boston, 1993, 75-78. 

24 In de catalogus van Thomassen treffen we een haast identieke afbeelding aan. K. Thomassen red., Alba amicorum. Vijf eeuwen vriendschap op 

papier gezet: het album amicorum en het poëziealbum in de Nederlanden, ’s-Gravenhage, 1990, 135-136. Ze is afkomstig uit het album amicorum 

van Margriet van Mathenesse uit Den Haag, bijgehouden vanaf 1577 tot 1599 en met latere inscripties uit 1630 en 1639. Over de overlevering van 

het verhaal in literatuur: G.A. Van Es, Piramus en Thisbe. Twee rederijkersspelen uit de zestiende eeuw, Zwolle, 1965, 40-43. 
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Ovidius, gedrukt in Lyon in 1557.25 Ook deze afbeelding is in de loop der jaren 
door vele verdere kunstenaars als inspiratie gebruikt. De Duitser Virgil Solis volgt 
Salomon na in zijn etsen voor de Metamorfosen uitgegeven in Frankfurt in 1581. 
Dichter bij huis vinden we een verdere imitatie van de compositie als afbeelding op 
het titelblad van Mathijs de Castelein’s Historie van Piramus en Thisbe, in de 
Gentse uitgave van 1573, een werkje dat trouwens ook ingebonden verkocht werd 
met de Diversche liedekens van de Castelein. Ook hier zien we dat de omgang met 
het lied van Anna de Hertoghe geschraagd wordt door een kennis van 
iconografische tradities, die ingezet worden om de amoureuze toon van het 
handschrift te versterken.26 
 

 
Piramus en Thisbe, houtsnede door Bernard Salomon. 

 

 
De Castelein, Matthijs, Historye van Piramus enThisbe, Gent, 1573, titelpagina. 
                                                                                              

25 S. Lojkine, ‘Mort de Pyrame et de Thysbé (Métamorphose Lyon 1557) – Bernard Salomon’ (http://galatea.univ-tlse2.fr/pictura/ � ‘Liens’ � 

‘Plan du site’ � ‘Recherche de clic en clic’ � Titre de la notice: ‘Pyrame’). 

26 Ovidius, P. Ovidii metamorphosis, Frankfurt, 1581, f. 47r. (http://www.latein-pagina.de/ovid_illustrationen/virgil_solis/buch4/vs4_2.htm); M. 

De Castelein, Historye van Piramus en Thisbe, Gent, 1573, titelpagina. 
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Jeanne Rijm 
 
Jeanne Rijm neemt het handschrift over vanaf 1594. Uit een aantal gedateerde 
aantekeningen blijkt dat ze de bundel minstens tot 1637 in handen heeft. Het 
schrijfwerk aan de veertien liedjes en het ene gedicht die het tweede deel van de 
verzameling uitmaken, speelt zich echter voornamelijk af in 1594 en 1595, hoewel 
dit deel in latere jaren nog van bijkomende intekeningen en handtekeningen wordt 
voorzien. Jeanne is geen tekenares, in dit deel zijn geen illustraties opgenomen. In 
haar schrijfwerk neemt Jeanne Rijm zoals haar voorgangster veel liefdesklachten 
en verfijnde amoureuze teksten op, maar soms wordt jonge liefde ook vanuit een 
humoristisch perspectief bekeken. In deze kluchtige liedteksten wordt expliciet 
onderscheid gemaakt tussen de personages in het lied en de persoon die het lied ten 
uitvoer brengt. Het zijn amusante verhaaltjes over figuren die sociaal geplaatst 
worden (het zijn molenaars, ridders, kamermeisjes,…) en vaak ook een naam 
opgespeld krijgen. Het gaat om typische kluchtpersonages die een hele reputatie, 
meestal negatief, met zich meedragen.  
 
Het meest voorkomende onderliggende thema voor deze amusante teksten is seks. 
Toch zijn deze liederen nooit grof of platvloers. De humor volgt net uit de 
verpakking van het thema in allerlei dubbelzinnigheden. Typisch voor deze 
liederen is het verhaal van een dochter van goede afkomst die ’s ochtends naar de 
molen trekt, altijd al een literair oord van overspel en erotiek, en tot de molenaar 
spreekt: ‘Mon maie a dict elle / mouldroysie bien mon grain’.27 Maar hij begrijpt 
niet waar ze heen wil en antwoordt: ‘ouy dict il la belle / attendes a demain’. Boos 
loopt ze weg: ‘Jay bien perdu ma peine / car tu nest qung bassin’. Het refrein 
benadrukt de spraakverwarring tussen dochter en molenaar: ‘Tu ne l’entens pas 
lalala / Tu ne lentens pas ce latin’. Spraakverwarring is er ook wanneer 
verschillende talen vermengd worden in een liedtekst. Dat procedé benadrukt de 
humoristische lading van een lied nog. Jeanne Rijm gebruikt het in een verhalend 
lied waarin een oudere vrouw een meisje ten huwelijk vraagt ten behoeve van haar 
zoon:28  

Une damoiselle il aymoit tant 
 hy en dorst haer niet claeghen 
La belle mere â prins le mot 
en sij beghost te vraeghen 
madamoiselle sur ma foy 
Ick wilde dat u gheliefde, 

Que mon beau filz sans nul esmoy 
                                                                                              

27 UG, Hs G 7855, f. 60v-61v. Een voorbeeld van de molen als seksuele locatie in de Nederlandstalige liedschat lezen we in het Antwerps 

liedboek. Ook daar wordt de molenaar aangespoord om goed te malen: Het Antwerps liedboek, D.E. Van der Poel, D. Geirnaert, H. Joldersma en J. 

Oosterman ed., I, Tielt, 2004, 50-51 en II, 86-87. 

28 UG, Hs G 7855, f. 55v-56v. 
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U hadde teenen wijfve 
Voor het meisje kan antwoorden, worden haar geld en juwelen aangeboden. Dat is 
ook nodig, geeft de moeder toe, omdat haar zoon zo lelijk is. Dit zeldzame gebruik 
van het Nederlands in het Franstalige album maakt alvast duidelijk dat de liedkring 
rond Jeanne Rijm en, kunnen we vermoeden, Anna de Hertoghe het Nederlands in 
ieder geval machtig is, maar dat ze een bewuste keuze maken om het Frans te 
gebruiken als omgangstaal in hun sociale activiteiten. 
 
Het derde deel van de collectie, geschreven door verschillende personen onder wie 
het handschrift circuleert, is een werk van langere adem. Van 1595 tot zeker 1603 
worden er teksten toegevoegd, wat aangeeft dat de liedverzameling minstens tien 
jaar lang althans een gedeelte van de liedpraktijk registreert. Ondanks de 
verschillende auteurs volgen de zeventien liedjes, drie gedichten en het handjevol 
korte notities de uitgezette koers van de verzameling: een uitdrukkelijke focus op 
amoureuze verwikkelingen van jonge geliefden, een meerderheid van 
liefdesklachten, enkele verwijzingen naar antieke en pastorale elementen, en dat 
alles in een hoofse sfeer. Enkele van de schrijvers tekenen hun werk. Lucas de 
Hertoghe noteert enkele korte gedichten over de onaangename aspecten van de 
liefde (voornamelijk wispelturige vrouwen) en ondertekent ze met zijn naam en 
devies ‘Pour parvenir iendure’. Carolus Rijm brengt een kort dubbelzinnig 
kluchtliedje aan in 1603. Andere auteurs vermelden enkel hun initialen of een 
devies zonder naam, maar de meeste van de inschrijvers blijven anoniem. 
Waarschijnlijk zijn het bekenden van Jeanne Rijm en is een uitvoerige 
bekendmaking overbodig. De bezitster zelf tekent deze sectie van het manuscript 
herhaaldelijk, een laatste keer in 1637, ruime tijd na het afsluiten van de 
liedverzameling, wanneer ze al 72 jaar oud is.  
  
Na dit derde deel van de verzameling volgt een blanco pagina en dan een kleine 
deelverzameling van zeven religieuze liederen en één geestelijk versje, alle in 
hetzelfde handschrift. De meeste van de liedteksten wijzen op de noodzaak afstand 
van wereldse verleidingen te bewaren en de ogen gericht te houden op hemelse 
vreugde. Het is niet duidelijk of dit gedeelte van het album genoteerd wordt door 
Anna de Hertoghe, Jeanne Rijm, of door nog iemand anders die de lege pagina’s 
van het handschrift later opvult. In ieder geval worden de religieuze teksten 
gescheiden van de romantische liederen die de meerderheid van de collectie 
vormen. Omdat de ontstaanscontext van dit gedeelte, en de relatie met de rest van 
het manuscript niet duidelijk zijn, laat ik deze teksten hier buiten beschouwing. Net 
voor de pagina’s met handtekeningen en inscripties die de bron afsluiten, volgen 
dan nog drie teksten. Helemaal achteraan wordt het sonnet over Acteon en Diana 
dat de collectie opent, hernomen. Daarvoor bevindt zich een klassieke 
liefdesklacht, die zo zou inpassen in het corpus van de bron, en een Nederlands 
verhalend lied ‘Parafactus droom getranslatert vant hyngels it vlams’. 
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De liedcollectie van Magdalena Vanden Driessche 
 
De liederen die Magdalena noteert komen in grote lijnen overeen met die van Anna 
de Hertoghe en Jeanne Rijm. De helft van de 58 liederen zijn liefdesklachten, 
waarin de almacht van de onberekenbare liefde verwoordt wordt, al dan niet 
verweven met mythologische en pastorale motieven. De gelijkaardige inspiratie 
van de liedcollecties bleek al uit het opduiken van een zelfde inhoudelijke motief: 
de symbolische betekenis van de kleuren waarmee vrouwen zich kleden. Ook de 
deviezen, versregels, handtekeningen en afbeeldingen in het handschrift geven een 
gelijkaardig functioneren van het album in de activiteiten van een sociale kring 
rond de schrijfster aan. Magdalena tekent daarom niet dezelfde soort afbeeldingen 
die Anna de Hertoghe tussen haar liederen aanbracht. Sommige motieven worden 
gedeeld: schetsen van een gekroond hart, doorboord door pijlen, komen 
bijvoorbeeld herhaaldelijk terug. Andere afbeeldingen verschillen. Een zoemende 
mug boven een brandende kandelaar symboliseert de aantrekking van jongedames 
op mannen, een vergelijking die ook in de teksten in dit soort liedcollecties vaak 
terugkomt. Een steigerend paard, omgeven door allerlei amoureuze verzen, is de 
bijdrage van R. Boembeke aan het vriendenboek. Een andere tekening stelt Cupido 
voor, gewapend met pijl en boog. 
 

 
Krultekening van Cupido met gespannen boog (UG, Hs 986(1), f. 12v-13r). 

 
Halverwege de collectie is een hartvormig graf afgebeeld, met daarop een 
rechtopstaand kruis. Bij het graf zit een biddende jongeman. Op de ommezijde van 
de pagina is in rode inkt een grafschrift aangebracht:29 

O. CVR 
B BIS 

                                                                                              

29 UG, Hs 986(1), f. 75r-75v. 
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mors 
T 

a.a.a. 
S 
et 
in 

am.am.am. 
i.i. 

In zijn artikel over de ‘Drij Vlaemsche albums’ verklaart Angillis het opschrift als 
een Latijnse rebus: O superbe (o boven b), cur superbis (Cur boven bis), Mors 
super te, terra es (driemaal, s), et in terram (driemaal am) ibis (tweemaal i).30 Het 
oplossen van de rebus past in de context van de handschriften als materiaal ter 
ontspanning. Het is een spel dat de tijd verdrijft. Het verhullen van en zoeken naar 
betekenis verschijnt daarbij als een belangrijk element dat deze liedkringen 
interesseert, net zoals betekenisverwarring een amusant gegeven vormt in de 
liederen van Jeanne Rijm. 
 

 
Het graf van de liefde. Tekening bij de rebus (UG, Hs 986(1), f. 75r). 

                                                                                              

30 A.A. Angillis, ‘Drij Vlaemsche albums’, De Dietsche Warande, 2(1856), 308. 
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Magdalena Vanden Driessche neemt net zoals Jeanne Rijm een aantal kluchtige 
amoureuze liederen op. In twee macaroniliederen wordt daarbij taalvermenging 
gebruikt als humoristisch stijleffect. In een mengeling van Nederlands, Frans, 
Latijn en Spaans wordt een verleider van gehuwde vrouwen door de vrouw en haar 
echtgenoot een lesje geleerd. De scene wordt als volgt gezet:31 

Il muy amoroso Signor 
Seer wel verchiert met cheynen d’or pregonta 
Sy la mucher le vouloit baiser o bonta o bonta 

Hij wilden haer geven het geldt daer voor tout contant 
De man wordt opgesloten in een koffer en uiteindelijk van op een brug in het water 
gekieperd. In het andere lied, ‘La Seribande’, wordt hetzelfde procedé gehanteerd 
in de context van een liefdesklacht. Het begin daarvan luidt:32  

Mi alma brusle par ta grande beaute 
biga por que moet ick sijn delaisse 

ghij sijt porqui ick sterven sal 
Ne me Laissez bederven al 

Inhoudelijk bevat het lied niets dat afwijkt van de vele liefdesklachten in dit en 
andere handschriften. Het humoristische gehalte van de tekst springt volledig voort 
uit het gebruik van de verschillende talen. De populariteit van het taalspelletje 
blijkt uit de opname van dezelfde twee macaroniliederen in de liedbundel van Anna 
Goudenhooft. Het is een ander facet van het spelen met taal en betekenis dat deze 
liedkringen bezighoudt. 
 
Een thema dat herhaaldelijk aan bod komt in de bundel van Magdalena is het 
voortijdig afbreken van de jeugdperiode onder druk van buitenaf. Vooral in de 
liederen met een vrouwelijk vertelperspectief wordt het onderwerp vaak 
aangehaald. De ouders vormen daarbij de belangrijkste dwingende factor. Zo 
worden twee liederen gewijd aan jonge meisjes die door hun vader uitgehuwelijkt 
worden aan oude mannen.33 Het eerste meisje is slechts vijftien en ze is getrouwd 
met een man van meer dan zestig. De echtgenoot van het andere meisje is nog 
ouder, meer dan honderd jaar, volgens het lied. Het is het afbreken van de omgang 
met andere jongeren waaronder de vertelsters lijden. Inderdaad lijken de liederen 
het afbreken van de jeugd wel gelijk te stellen met het afbreken van de omgang met 
andere jongeren. Het eerste meisje droomt dan van een kloosterleven als 
verlossing, terwijl de tweede vertelster terugdenkt aan het plezier van jonge liefde. 
In een ander lied wordt een jonge vrouw door haar ouders in een klooster 
ondergebracht. Ze bidt tot Maria om haar leven te verkorten nu ze gescheiden is 
van haar geliefde:34 
                                                                                              

31 UG, Hs 986(1), f. 113r-114r. 

32 UG, Hs 986(1), f. 61r-61v. 

33 UG, Hs 986(1), f. 120r en 122v. 

34 UG, Hs 986(1), f. 105r-107r.  
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Que ne L’on m’at donnee 
A mon Amy 

Qui tant ma desiree 
Aussi ay ie moy Luy 

Toute la nuict 
Me tiendroit embrassee 

Me disant sa pensée 
Et moy Le mien a Luy 

Het is duidelijk dat de vertelster spreekt over haar geliefde, en niet over omgang 
met jongeren in het algemeen, maar ook in deze context wordt de nadruk gelegd op 
de conversatie, het uitwisselen van gedachten tussen jonge mannen en vrouwen. 
Dat is wat de vertelster, naast zijn omhelzing, zal missen. Jonge liefde wordt ook 
voor mannen vroegtijdig beëindigd, bijvoorbeeld wanneer ze in het leger ingelijfd 
worden:35  

Si ie ne te voy pas encoires 
Accuses ce grand Dieu de mars 
Encoires que par mille soldabts 

Je vous revere vous honnore 
Hoe hij in dienst verzeild is geraakt, wordt niet verteld, maar ook deze soldaat heeft 
te lijden onder druk van buitenaf. Dat blijkt uit zijn aangeven ‘Que tout ce oppose a 
mon vouloir’. Voorstellingen van een vroegtijdig afbreken van de jeugd, en de 
associatie daarbij met de limieten van de controle van jongeren over hun eigen 
leven, vormen bij Magdalena een integraal deel van de liedverzameling waarin de 
amoureuze activiteiten van de jeugd verbeeld worden. 
 
Ondanks de gelijkenissen stelt Magdalena haar album op twee belangrijke vlakken 
anders samen dan Anna de Hertoghe of Jeanne Rijm dat doen. Ten eerste zijn er 
een aantal religieuze liederen opgenomen in het corpus van de verzameling. Het 
gaat om een minderheid binnen de collectie: acht liederen, enkele spreuken, een 
tekening en een gebed. Maar door de plaatsing ervan binnen het geheel van het 
manuscript, zorgt de auteur er voor dat ze hun eigen context niet verliezen te 
midden van de amoureuze teksten. Ook in het album van Anna en Jeanne is een 
deelverzameling van geestelijke teksten te vinden, maar deze wordt volledig 
gescheiden van de amoureuze verzameling, en het is zelfs niet duidelijk of ze 
binnen dezelfde gebruikscontext tot stand is gekomen. Magdalena kondigt na de 
eerste zeven liefdesliederen een nieuw deel van de verzameling, vijf 
opeenvolgende religieuze liederen, aan met een tekening. De afbeelding toont een 
ridder met een vaandel waarop de woorden ‘Hoveerdcheyt / Ydelheyt / Ira’ zijn 
aangebracht. Rechts naast de ridder staat een monnik met de armen geheven naar 
de ridder toe. Uit zijn mond stijgt sierlijk gekrulde rook op. Linksboven, schuin 

                                                                                              

35 UG, Hs 986(1), f. 116r. 
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boven de ridder, staat er: ‘De hoop mij voert’. Het geheel heeft het aanzien van een 
religieus embleem, maar dan wel zonder opschrift of onderschrift. 
 

 
Ridder en monnik in het handschrift van Magdalena Vanden Driessche (UG, 

Hs 986(1), f. 13v-14r). 
 
De tekening vormt een stijlbreuk met wat vooraf ging. Ze geeft zelf de afstand aan 
tussen de voorgaande liefdesteksten en de volgende geestelijke teksten. In de tekst 
die volgt, wordt de boodschap van de tekening verder toegelicht:36 

O mensch waer om strijdt ghij 
onder swerelts ijdel vaen 

[…] 
Seer haest vergaet het al 

[…] 
als glasen van crystal 

een spiegel van cranckheyt 
Het lied roept gelovigen op om de valse verleidingen van de wereld te verzaken en 
zich tot God te wenden. Dat is dezelfde boodschap die aan het hart ligt van de 
religieuze liedcollectie in het album van Anna en Jeanne. Op de eerste vijfentwintig 
pagina’s van Magdalena’s verzameling, gevuld met liefdespoëzie, volgen zo 
vijfentwintig pagina’s met geestelijk inhoud. Dat de religieuze teksten desondanks 
niet volledig los staan van de rest van de verzameling, blijkt uit de intekeningen 
                                                                                              

36 UG, Hs 986(1), f. 14v-17r. 
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door Magdalena en anderen, ook in dit deel van het manuscript. Deviezen en 
verzen als ‘Trauw moet blijcken’ of ‘ Tout par Amour Rien / par contrainte’ zijn 
ondubbelzinnig in hun amoureuze bedoelingen.  
 
De eerste vijftig pagina’s van de bundel zijn zo gelijk verdeeld in een wereldlijk en 
een geestelijk gedeelte. Kan het zijn dat dit de originele structuur is die Magdalena 
voor haar liedcollectie op het oog heeft? In ieder geval ziet ze geen reden om te 
stoppen wanneer dat schrijfwerk afgerond is. In de volgende tweehonderd 
bladzijden is slechts weinig religieus materiaal te vinden tussen de liefdesteksten, 
maar toch zijn er een aantal dergelijke teksten genoteerd tussen het amoureuze 
materiaal in. Het lijkt erop dat Magdalena tot deze teksten komt door thematische 
associaties die ze legt met de teksten die ze net voordien noteert. Teksten over 
jonge liefde in de ontluikende lente worden gevolgd door een loflied op de 
schepper van de natuur. Na een lied over een hoveling die een geestelijke roeping 
kiest na een ongelukkige liefde, worden een loflied aan God en een gebed 
neergepend. Deze associatieve verbinding tussen liederen werkt ook in de andere 
richting. Op een lied over een meisje dat een geestelijke roeping navolgt, volgt een 
monoloog van een ander meisje dat tegen haar wil in het klooster is geplaatst. Al 
bij al is er in dit verdere verloop van de verzameling slechts een beperkte religieuze 
inslag te vinden.  
 
De tweede manier waarop Magdalena een andere nadruk legt in haar verzameling, 
en hierin is ze alleen onder de schrijfsters van vroeg zeventiende-eeuwse 
amoureuze collecties, is dat een kwart van het zestigtal teksten in de collectie 
Nederlandstalig is. Daarbij maakt Magdalena weinig inhoudelijke differentiatie op 
basis van de taal van de teksten. De Nederlandstalige teksten behandelen dezelfde 
thema’s als de Franstalige: liefdesklachten, afwijzingen van de liefdesgod Cupido, 
lofzangen op de lente en jonge liefde, geestelijke teksten, enzovoort. Ook in de 
ordening van de verzameling wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de teksten 
in verschillende talen. De niet-Franstalige teksten zijn te vinden te midden van het 
Franstalige materiaal. Er zijn enkele kleine groeperingen van niet-Franstalige 
teksten, maar nooit meer dan twee of drie opeenvolgende van deze teksten.  
 
Wel lijken kluchtige elementen specifiek verbonden te worden met liederen en 
teksten die niet in het Frans zijn opgesteld. De mengtalen van de macaroniliederen 
zijn al aangehaald, maar er zijn ook enkele humoristische liederen in het 
Nederlands. In een verhalend lied, ‘Courante vin et Leau’, probeert een ‘fraey rijck 
borgers kint’ uit Leiden een Vlaams meisje te verleiden, maar ze wijst de arrogante 
toerist af: ‘Ghij compt slechts hier om u plaisir / Sprack daer dat vlaemsche dier’.37 
De essentie van het lied is de bespotting van de Leidse burger. ‘Hier’ in het lied is 
de verblijfplaats van het meisje en niet Leiden. Het lied lijkt vanuit een Vlaamse 

                                                                                              

37 UG, Hs 986(1), f. 57r-58v. 
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identiteit gezongen te worden (ook al zou Magdalena volgens Edward Van Even in 
Mechelen verblijven), maar in de jaren 1630 wordt het lied ook opgenomen in het 
Haerlems Oudt Liedt-boeck. Dat is wat later, maar de aard van het liedboek laat 
vermoeden dat het al even bekend materiaal is, ook voor de liedzangers in 
Haarlem. Het geniet dus een ruimere populariteit dan we zouden vermoeden op 
basis van haar specifieke lokale karakter.  
 
Naar het einde van de verzameling toe wordt een ‘Refereyn Liedeken’ opgenomen 
dat de moeilijkheden van een man beschrijft om de slaap te vatten door het 
voortdurende kabaal buiten zijn raam. Onder de verkopers, dronkaards en 
ruziemakers die voorbij komen, is ook een jong meisje ‘die al te sueten liedeken 
sanck / hansken ons gebuermans zoon die had mij Lieff / Ja dacht ick ghij segget 
maer wie weet oft waer is’.38 Het lied heeft veel weg van een marktlied verkocht op 
losse bladen. Daarmee steekt het uit in de bundel. De lichte spot met het zingende 
meisje doorprikt de illusie die in al deze amoureuze teksten, ook de kluchtige, 
vervat zit, namelijk dat de liederen een transparante weergave zouden zijn van een 
reële sociale omgang tussen jonge mensen. Maar zingen dat iemand van het meisje 
houdt, maakt het nog niet zo, geeft de slaap geplaagde volwassene aan. De reden 
voor het opnemen van het lied tussen de rest van de collectie is dan ook niet 
meteen duidelijk: Is het een vergissing? Is het een lied dat Magdalena en haar 
sociale kring interesseert net omwille van het aanhalen van de verliefde jeugd die 
zingt? Herkennen ze zich in die humoristische beeldvorming? Of past het in de 
betekenisgeving die aan de Nederlandstalige liedjes gekoppeld wordt? Als een 
meer luchtig discours, waarin humor een belangrijke rol speelt en waarvan de 
afbakening niet zo strikt is als voor de Franstalige teksten geldt? 
 
Anna Goudenhooft 
 
In de negentiende eeuw gaat het bijeenbrengen van de oude liedschat vaak voor op 
het bewaren van liedbronnen in hun oorspronkelijke vorm. Liedhandschriften 
worden zo wel eens samengebonden tot meer omvangrijke bundels. Maar ook in de 
zeventiende en achttiende eeuw worden liedhandschriften in bezit genomen door 
steeds nieuwe eigenaars. Soms is er daarbij continuïteit zoals bij Anna de Hertoghe 
en Jeanne Rijm. Soms is er veel minder continuïteit. Latere eigenaars gebruiken de 
lege pagina’s van een handschrift voor het opstellen van een eigen collectie die 
losstaat van de oorspronkelijke opzet. Dat is het geval met de bundel van Anna 
Goudenhooft. Op de eerste zestig pagina’s noteert Anna 34 hoofdzakelijk 
amoureuze liederen, aangevuld met gedichten en spreuken die commentaar bieden 
op de inhoud van de liedverzameling. Aansluitend volgen er dertien pagina’s 
waarop negen liedteksten in evenveel verschillende handschriften neergeschreven 
worden. Deze twee delen lijken functioneel geïntegreerd. Zoals Jeanne Rijm kan 

                                                                                              

38 UG, Hs 986(1), f. 97r-99r. 
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Anna Goudenhooft pagina’s voorzien hebben voor het schrijfwerk van andere 
personen die het handschrift inkijken. Vanaf de laatste bladzijde van het 
manuscript vult een anonieme auteur in omgekeerde richting de laatste twintig 
pagina’s met 23 korte gezelschapsliedjes. Dit deel is niet het werk van Anna 
Goudenhooft en behoort niet tot de liedverzameling zoals zij die voor ogen heeft. 
Het wordt hier dan ook buiten beschouwing gelaten.39  
 

 
 ‘Devises des couleurs’ in de liedverzameling van Anna Goudenhooft (UG, Hs 
973, f. 1v-2r). 
 
Anna Goudenhooft volgt in haar schrijfwerk de standaardconventies van vorm en 
inhoud uit de eerdere amoureuze liedhandschriften. Jonge, ongetrouwde liefde 
wordt bezongen in verschillende vormen en gedaanten. Liefdesklachten en 
liefdesdialogen zijn daarbij de meest gebruikte genres. Met de amoureuze 
thematiek worden antieke en pastorale elementen verweven. De goden van de 
Olympus houden hun speelveld in de harten van jonge mensen. De vermelding van 
een herder is voldoende om jonge liefde te suggereren. Zoals Magdalena Vanden 
Driessche en Jeanne Rijm verbindt Anna Goudenhooft de amoureuze thematiek al 
eens met humor. Hoezeer de bundel aansluit bij die andere schrijfsters bleek al 
eerder uit de gedeelde liedschat: het lied over de kleur van vrouwelijke kledij, de 
twee macaroniliederen. Ze komen ook in de verzameling van Anna voor. De 
andere liederen komen niet voor in andere bundels, maar het gaat om steeds nieuwe 
variaties op dezelfde inhoudelijke motieven. Mannen smeken om de gunst van hun 
geliefde in typische liefdesklachten zoals het volgende ‘Chanson’:40 

Beaulx yeulx qui vous clairement 
et mes plaisirs et mon tourment 

                                                                                              

39 Deze afzonderlijke liedcollectie in het handschrift van Anna Goudenhooft wordt behandeld in Hoofdstuk 2, p. 143-150. 

40 UG, Hs 973, f. 4r. 
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vous voyez beaulx yeulx Inhumains 
et vos faveurs et vos desdains 

 
Pourquoy malles vous tourmentant 

Si je suis fidelle et constant 
faictes vous cas de cest Amour 
qui n’est ce qui meurt en tour 

 
Belle qui causes mon trespas 

mais pourquoy ne maimer vous pas 
lon le voit ie suis en effect 

de vous Amans le plus parfaict 
 
Het antwoord van vrouwelijke vertelfiguren in dialoogliederen en de zeldzame 
vrouwelijke monologen bestaat voornamelijk uit variaties op het thema van geduld 
en voorzichtigheid, zonder de geliefde alle hoop te doen verliezen:41  

Tu n’aurais pas de moy 
ton Esperance 

Si Je ne voy en toy 
de la Constance 

amour ce doibt gaigner 
par patience 

[…] 
Si Je favorisois 
ton entreprinse 

Je scay que tu laurois 
bien tost la prince 

car ce qu’on at sans paine 
on le mesprise 

 
Onder haast elk lied voegt Anna Goudenhooft een spreuk of enkele versregels toe, 
uitzonderlijk zelfs kwatrijnen of korte gedichten. Deze poëzie biedt op een 
algemene manier commentaar op de liedteksten waar ze bij staat. Rond de 
liefdesliederen wordt de amoureuze toon bewaard. Bij de kluchtige liederen 
worden meer lichtvoetige verzen geplaatst. Ook taal speelt mee in deze 
becommentariëring van teksten door omringende poëzie. Rondom het eerste van de 
twee macaroniliederen zijn een paar Nederlandstalige verzen genoteerd, waarin 
gespot wordt met slecht afgesloten relaties. Naast de macaroniliederen zelf zijn het 
de enige niet-Franstalige elementen in het handschrift. Zoals bij Magdalena 
Vanden Driessche is er ook bij Anna Goudenhooft een associatie tussen deze 
anderstalige elementen en humoristische inhoud. 

                                                                                              

41 UG, Hs 973, f. 10v-11r. 
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Op het schrijfwerk van Anna Goudenhooft sluit een tweede gedeelte van de 
liedcollectie aan met intekeningen van negen verschillende schrijvers. Ook in het 
handschrift van Jeanne Rijm vonden we een dergelijke deelcollectie, maar daar 
gaat het gebruik gepaard met allerlei aanwijzingen van de sociale circulatie van het 
handschrift: handtekeningen, commentaar op liedjes, enzovoort. In het handschrift 
van Anna Goudenhooft staan enkel negen teksten in verschillende geschriften. 
Geen van de auteurs ondertekent zijn of haar werk, er worden geen verzen 
toegevoegd onderaan de liederen. Inhoudelijk volgen deze intekeningen wel de lijn 
van de collectie van Anna Goudenhooft: liefdesklachten, enkele verwijzingen naar 
pastorale contexten en personages, een klaagzang van een vrouwelijk personage na 
haar gedwongen huwelijk met een grijsaard… Maar de negende tekst wijkt af van 
het voorgaande. Dit lied vertelt over ‘Malbrogh’, een legeraanvoerder die de 
Franse troepen de stuipen op het lijf jaagt:42  

Malbrogh ce vinqueur 
tout remply de coeur 
au fond de la france 

par sa vaillance porte de terreur 
Deze ‘Malbrogh’, een bekende figuur in amusante liederen, is in feite de Engelse 
generaal John Churchill, hertog van Marlborough (1649-1722), in liederen herdacht 
om zijn overwinningen op de troepen van Lodewijk XIV in de Spaanse 
Successieoorlog (1701-1714).43 Na het overlijden van de generaal blijven 
liedteksten over de figuur populair in Frankrijk en de Nederlanden doorheen de 
achttiende eeuw. Deze datering maakt duidelijk dat de ontstaansgeschiedenis van 
de liedcollectie niet zo rechtdoorzee verloopt, als op eerste zicht lijkt. Het tweede 
gedeelte van de verzameling is over een lange periode bijgevuld, in de loop van 
ongeveer honderd jaar volgend op het schrijfwerk van Anna Goudenhooft, dat op 
een relatief korte periode vanaf 1623 is samengebracht. Misschien worden de 
eerste liederen in dit tweede gedeelte wel ingebracht door bekenden van Anna, op 
haar verzoek, maar ze is niet meer in leven wanneer dit gedeelte wordt afgerond. 
 
De anonieme liedverzameling 
 
Deze moeilijk identificeerbare liedcollectie is de minst omvangrijke van de 
liedcollecties die hier besproken worden. Ze bevat slechts twaalf liederen op dertig 
pagina’s. De teksten zijn ingeschreven tussen bladzijden met onbeschreven 
voorgedrukte notenbalken. Inhoudelijk houdt de auteur zich aan amoureuze 
thema’s. De liederen zijn odes aan bevallige meisjes en klaagzangen om 
onbeantwoorde genegenheid. Alle teksten zijn impliciet vanuit een mannelijk 
vertelstandpunt gedacht. De aangesproken vrouwen dragen typische namen als 

                                                                                              

42 UG, Hs 973, f. 37v. 

43 A.S.J. Boone, Het Vlaamse volkslied in Europa, II, Tielt, 1999, 1696-1699. 
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Philis, Sylvie, Angelique of Uranie. Hier en daar wordt een associatie gemaakt 
tussen jonge liefde en de bloeiende natuur van de lente, een band die verder wordt 
uitgewerkt in enkele pastorale romances. De teksten zijn zorgvuldig 
neergeschreven, er zijn geen doorhalingen of latere aanpassingen te vinden.  
 
Ondanks het gebrek aan informatie over de collectie is een vermoedelijke datering 
mogelijk op basis van onze kennis over de populariteit in de Nederlanden van 
enkele liedmelodieën in de bundel. De auteur vermeldt bij geen enkel lied een 
melodie, maar drie van de twaalf teksten beginnen met openingsregels die in het 
midden van de zeventiende eeuw in de Nederlanden verspreiding kennen als 
liedmelodie.44 De vroegste van deze vermeldingen is in 1637 in het Amsterdamse 
liedboek Amsterdams minne-beekje, de laatste in 1666 in het Gentse werk Het II. 
deel vanden speel-hof der liefde Godts. Al de overige liedboeken die de melodieën 
gebruiken stammen uit de jaren 1640. De uitgevers van deze werken 
veronderstellen dus dat het leespubliek voldoende bekend is met de aangehaalde 
verzen om er zich de zangmelodie van het lied bij voor te stellen en de 
Nederlandstalige teksten (want het gaat in deze liedboeken steeds om 
Nederlandstalige liederen) erover te passen. Indien we in rekening brengen dat 
liederen vaak in handschriften verspreiding kennen vooraleer ze in liedboeken 
opduiken, dan kunnen we vermoeden dat het handschrift van niet veel later, en 
waarschijnlijk wat vroeger, dateert. Het zou chronologisch dus passen na de 
overige drie amoureuze collecties, maar nog steeds in de eerste helft van de 
zeventiende eeuw. 
 
De inhoud van het gedrukte materiaal in de bundel is miniem. De lege notenbalken 
worden niet gebruikt door de auteur van het handschrift. Uit de titels van de 
teksten, ‘Chanson a danser’, ‘ Air’, ‘ Air a dancer’, blijkt dat de auteur de 
neergeschreven teksten als liederen, en dus als gezongen materiaal beschouwt. 
Maar de notenbalken worden oningevuld gelaten en de auteur vermeldt bij geen 
enkel lied een melodie. De auteur doet geen moeite om aan te geven hoe deze 
dansmuziek muzikaal uitgevoerd kan worden. De collectie verschilt bovendien van 
de andere amoureuze bundels door het ontbreken van verzen en andere 
intekeningen, illustraties en handtekeningen van lezers en gebruikers. Er is geen 
enkele aanwijzing te vinden dat het manuscript gebruikt wordt door andere 
personen dan de auteur, en zelfs van de auteur vinden we geen handtekening of 
persoonlijke notitie. Zijn of haar verzamel- en schrijfactiviteit verschijnt als een 
eerder eenzame bezigheid. Misschien is het daarom dat de auteur er na de 
invoeging van twaalf teksten genoeg van heeft en de rest van de pagina’s 
onbeschreven laat. 
 
                                                                                              

44 UG, Hs 1446, f. 1v (‘Beau subiect de mon tourment / Aymable Sylvie’), f. 12v (‘Voicy tantost la froidure bannie / Voyez vous pas Adorable 

uranie’) en f. 16r (‘Jeune beauté qui mavez mis en cendre / auray je en vain ces tourmens endure’). Het opsporen van overeenkomsten gebeurde via 

de Nederlandse Liederenbank (http://www.liederenbank.nl/). 
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3. Gezelschapsspel 
 

 
Tekenen als sociale activiteit (UG, Hs 986(1), f. 76v). 

 
Eerder in het hoofdstuk had ik het over de manieren waarop deze liedhandschriften 
als object en het schrijven in de handschriften als activiteit ingepast worden in de 
sociale activiteiten in jeugdgezelschappen. Deze sociale interactie rond de liederen 
vinden we op verschillende manieren aanwezig in de liedcollecties. Er zijn 
uiteraard de inschrijvingen van vele personen in deze liedbundels: handtekeningen 
in de alba amicorum, liederen en andere poëzie door auteurs in daarvoor voorziene 
secties in de handschriften. Sociale activiteiten rond manuscripten kunnen zich ook 
rond afbeeldingen afspelen. In het handschrift van Magdalena Vanden Driessche 
treffen we een tekening aan waarin een kluwen van harten doorboord wordt door 
twee pijlen. Rond de tekening is een spreuk genoteerd: ‘In Mijn [hart] Draegh Ick’ 
waarbij het woord ‘hart’ vervangen wordt door de tekening. Rechts naast de 
tekening is een poging gedaan om de afbeelding over te tekenen in een iets meer 
aarzelende hand. Deze overgetekende afbeelding en de Latijnse rebus bij het graf 
van de liefde die er onmiddellijk aan vooraf gaat, zijn al indicaties van hoe liederen 
en liedactiviteiten ingepast worden in een context van ontspanning, een spel als 
tijdverdrijf in gezelschap.  
 
In die ontspanningsactiviteiten met liederen bestaat een duidelijke rolverdeling 
tussen jonge mannen en vrouwen. Haast al de teksten zijn geschreven vanuit een 
mannelijk vertelperspectief, en voor zover we kunnen nagaan is het dichten van 
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liedteksten ook voor het grootste deel mannenwerk. Het schrijven van liederen is 
echter slechts een van de mogelijke manieren om een liedrepertoire op te bouwen. 
Het ontlenen van liedteksten uit allerlei orale en schriftelijke bronnen is niet aan 
één geslacht voorbehouden. Anderzijds zijn het niet toevallig vrouwen die het 
repertoire bijhouden in hun handschriften. Het zingen van liederen, en dan vooral 
zingen in gezelschap, wordt gezien als een activiteit die vooral door vrouwen wordt 
beoefend.45 Ze brengen dus de mannelijke stem in de teksten ten gehore. Het 
publiek voor deze zingende meisjes wordt dan weer steevast als mannelijk 
voorgesteld. Het aanhoren van de vrouwelijke zang brengt mannen op amoureuze 
gedachten. Er zijn in de realiteit natuurlijk ook vrouwen onder het publiek, maar 
volgens het discours in de liederen zelf, zingen vrouwen vooral met de aanwezige 
mannen in het hoofd en zijn het vooral de mannen die het meest onder de indruk 
zijn. Het aanleggen van een handschrift met populair amoureus repertoire in een 
jeugdkring is dus een vrouwelijke activiteit maar ingepast in de bredere omgang 
tussen mannen en vrouwen. Typisch voor deze handschriften van vrouwen is net 
dat ze verder ingepast worden in de zangactiviteit.46 Als mannen een 
liedverzameling bijhouden, houden ze die in eigen hand. De alba van vrouwen 
gaan rond, worden aangevuld en van commentaar voorzien, en worden zo 
onderdeel van de liedoverdracht in de groep. Ze kunnen zelfs doorgegeven worden, 
zoals de bundel van Anna de Hertoghe en Jeanne Rijm. In de handschriften zien we 
een aantal manieren waarop liederen en liedactiviteiten in deze kringen met sociale 
betekenissen beladen kunnen worden.  
 
Liedhandschriften als instrument van romantiek 
 
De uitgevers van gedrukte wereldlijke liedboeken voor jonge kopers stellen hun 
product voor als een ideaal geschenk voor jongens om aan meisjes cadeau te geven 
als een relatiegeschenk. En in de aanhef van zo’n boekjes staat dan dat vrouwen 
door het zingen van die liedjes in gezelschap de aandacht kunnen trekken van de 
mannen die ze op het oog hebben. Allerlei activiteiten met het lied – het zingen, 
noteren, cadeau geven, enzovoort – worden gezien en voorgesteld als een 
hulpmiddel bij romantiek. Een voorbeeld van hoe dat in zijn werk kan gaan, is te 
vinden in het album amicorum van Anna de Hertoghe. Zij trouwt op 25 november 
1595 met Philibert Rijm. Twee jaar eerder, in 1593, tekent die een eerste maal het 
album amicorum van zijn aanstaande. Dat gebeurt vooraan het album, op de 
pagina’s voorbehouden voor handtekeningen. Hij noteert op dat moment een kort 
liefdesgedicht waarin hij zijn toewijding aan de houdster van het album bekend 
maakt en hij voegt toe dat hij hoopt daarvoor de gepaste beloning te ontvangen.47  
                                                                                              

45 L.P. Grijp, ‘Muziek en literatuur in de Gouden Eeuw’, L.P. Grijp red., Een muziekgeschiedenis der Nederlanden, Amsterdam, 2001, 245-253; 

L.P. Grijp, ‘De Rotterdamsche Faem-bazuyn. De lokale dimensie van liedboeken uit de Gouden Eeuw’, Volkskundig Bulletin, 18(1992), 62.  

46 C. Strijbosch, ‘Sage mir, mit wem du umgehst…Sammelprinzipien in liederhandschriften des sechzehnten jahrhunderts’, Neophilologus, 

90(2006), 412-414. 

47 UG, Hs G 7855, f. 1v. 
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Verder in de liedverzameling tekent Philibert opnieuw het handschrift met zijn 
devies ‘Jespere et crains’ en een versje waarin hij de standvastigheid van zijn 
genegenheid tot uitdrukking brengt:48 

Je ne suis pas celuy qui par charme ou poison 
Sessaye dacquerir ung amour sans raison 
Lamour est naturel Il provident de merite 

En m’aymant Jaymeray Si lon ne mayme aussy 
Croyez que traveille de paine et de soucy 
Jamais mon desespoir ne me ferat hermite 

Hij kiest daarvoor de marge van een pagina waarop een welgemeend liefdeslied te 
lezen staat, waarin een jongeman de lof zingt van het meisje aan wie hij zijn hart 
verloren heeft, aangeeft dat hij haar liefde wil verdienen door haar trouwe dienaar 
te zien en tot slot de liefde smeekt om hem welgezind te zijn. De twee functies van 
het handschrift, poëzieboek en amoureuze liedverzameling, worden op dit moment 
functioneel met elkaar vermengd. Door het plaatsen van zijn gedicht naast dat 
welgemeende liefdeslied, versterkt Philibert de romantische lading ervan. Hij 
verbindt de inhoud van het lied, de oprecht verliefde jongeman die hoopt op een 
positief antwoord van zijn geliefde, met zijn eigen, werkelijke verhouding 
tegenover zijn toekomstige echtgenote. We weten niet of ze op dat moment al 
verloofd zijn of in welk stadium hun relatie zich bevindt, maar hij maakt zijn 
bedoelingen duidelijk, en hij doet dat met behulp van het lied. De liedpraktijk die 
in haar teksten een commentaar biedt op de romantische omgang van jonge 
mannen en vrouwen, wordt als activiteit ook onderdeel van die omgang zelf.  
 
Dat het hier niet gaat om een alleenstaand geval, blijkt uit het vervolg van de 
bundel. Ook in het gedeelte geschreven door Jeanne Rijm voegt een intekenaar 
enkele amoureuze verzen toe in de marges van een lied. De schrijver die we enkel 
kennen aan zijn initialen P.R. en de datering 1595 die hij aangeeft, kiest niet zoals 
Philibert Rijm om zijn bijdrage zorgvuldig te plaatsen naast een passend 
romantisch lied, waar Jeanne Rijms collectie nochtans gelegenheid voor biedt. Hij 
plaatst zijn inscriptie naast een verhalend lied over een ridder die een herderin 
wegsleurt van haar kudde en mee het bos in neemt. Wanneer het meisje begint te 
huilen, krijgt de ridder echter wroeging en hij laat haar gaan. Maar amper uit het 
woud begint het meisje een spottend lied te zingen over de laffe ridder die niet eens 
opkon tegen haar geveinsde tegenzin. Daarnaast vinden we het versje:49 

En espoir Je vis et craincte me tourmente 
Lun jour Je vis et laultre me tourmente 
Votre doux oeil me faict bien esperer  

Mais mon grief mal me faict desesperer 

                                                                                              

48 UG, Hs G 7855, f. 20v-22r.   

49 UG, Hs G 7855, f. 65r-66r. 
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Hoewel in de inscriptie liefde wordt uitgesproken lijkt de vertelfiguur de eigen 
kansen niet erg hoog in te schatten. De wisselwerking tussen lied en romantisch 
vers is weinig flatterend. Wil de auteur parallellen trekken tussen de geveinsde 
weerzin van het herdersmeisje en een afwijzende houding van Jeanne Rijm? De 
initialen van deze intekenaar komen in ieder geval niet overeen met de naam van 
Jeanne Rijms latere echtgenoot, Philippe de Gruutere. Hoewel wel andere leden 
van de familie de Gruutere het album van een inscriptie voorzien, komt Jeanne’s 
latere echtgenoot niet voor in het handschrift.   
 
Ook in andere vrouwenalba uit de Nederlanden zijn voorbeelden bekend van dit 
soort amoureuze pogingen van mannelijke intekenaars. Yme Kuiper en Kees 
Thomassen vermelden het interessante geval van het vroeg zeventiende-eeuwse 
album van Geertruydt van Engelsteedt (ca. 1583-1643). In haar vriendenboek 
vinden we naast een heleboel intekeningen van vriendinnen, vooral vrouwelijke 
leden van de Friese adel, drie opeenvolgende amoureuze pogingen van drie 
verschillende aanbidders van Geertruydt. De eerste twee slagen niet in hun opzet, 
maar de derde, Frans van Donia, meldt in zijn inschrijving ‘met geduldigheid 
overwonnen te hebben’, aldus Kees Thomassen. En inderdaad huwt Geertruydt in 
1618 met deze derde aanbidder, en met het huwelijk wordt ook het vriendenboek 
afgesloten.50 Eigen aan het handschrift van Anna de Hertoghe en de intekening van 
Philibert Rijm daarin is echter de verbinding met de amoureuze liedcollectie door 
het naast elkaar plaatsen van intekening en liedtekst. 
 
Liederen ter conversatie 
 
Het sociale aspect van de liedactiviteit komt eveneens naar voren in de 
becommentariërende verzen die bij een lied gevoegd kunnen worden. Dat gebeurt 
bij een andere tekst genoteerd door Jeanne Rijm. Het lied staat inhoudelijk wat 
apart tussen de liefdesliederen en smeekbeden. Het is een monoloog vanuit het 
perspectief van een mannelijk vertelfiguur, maar voor één keer smeekt die niet om 
zijn liefde beantwoord te zien, maar wil hij het uitmaken met zijn vriendin. Hij 
probeert dat op een kalme manier aan te brengen, zoals blijkt uit de stokregel op 
het einde van elke strofe ‘Cest quitte quitte et bons amis’. Maar het is duidelijk dat 
hij al iemand anders op het oog heeft, en zich liefst zo snel mogelijk uit de voeten 
wil maken. Onder de laatste strofe voegt een andere schrijver of schrijfster met een 
spreuk een regel commentaar aan het lied toe: ‘Mal se repose qui na contentement’, 
een uitspraak die sympathiseert met het standpunt van de ongedurige verteller. 
Daaronder is in nog een andere hand een weerwoord geschreven: ‘Qui bien ayme 
tard oublie’. Dat kan slaan op het verdriet van het meisje, of het kan een oordeel 
zijn over de vertelfiguur: hij was duidelijk niet echt verliefd, als hij zich zo vlug uit 
de voeten maakt. In ieder geval is deze tweede persoon het niet eens met de eerste. 

                                                                                              

50 Y. Kuiper en K. Thomassen, Banden van vriendschap. De collectie alba amicorum Van Harinxma thoe Slooten, Leeuwarden, 2001, 112-115. 
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Ze discussiëren op papier over hoe de tekst geïnterpreteerd moet worden. Het lied 
functioneert in dit geval als een interessant punt ter conversatie. Het zijn ook 
liedjes over jonge mensen en liefde, en ze worden hier gebruikt door jonge 
personen, dus het is niet zo verwonderlijk dat ze een mening hebben over wat de 
liederen zeggen. 
 

  
Discussie over een liedtekst (UG, Hs G 7855, f. 22r). 

 
Die verschillende meningen die binnen een liedkring kunnen bestaan over een 
bepaald lied, kunnen op hun beurt het lied zelf beïnvloeden. Dat blijkt uit een ander 
voorbeeld uit dezelfde liedcollectie: een lied dat tweemaal wordt genoteerd, door 
verschillende personen en met enkele jaren tussentijd. In die tijd is het lied 
inhoudelijk helemaal veranderd.51  

Aultre 
Votre amour est vagabonde 

Vous le donner a tout le monde 
De propos tout plain dapas 
Berger toutes voz nouvelles 

N’entrent pas dans mes oreilles 
Non je ne le feray pas 

 
Si je me fus oubliee 
Et que me fusse liee 

Moymesme dedans tes lacs 
Puis après comme infidelle 
Vous ferez amour nouvelle 

                                                                                              

51 UG, Hs G 7855, f. 37r-38r.  
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Non je etc. 
 

La fille resamble a la rose 
Tout soudain quelle est esclose 

Tout le monde en faict grand cas 
Mais si tost que lon la cueille 

Elle tombe feuille a feuille 
Non je etc. 

 
Il ne fault q’un bruict de ville 

Pour defamer une fille 
Et mettre sa gloire au bas 
Puis le regret de loffence 

Jay trop bonne conscience 
Non je etc. 

 
Jay encore une aultre craincte 

Cest de devenir enceincte 
Jayme trop mieux le trespass 

Qu’aussy tel malheur ma devienne 
Q’ainssy grosse je devienne 

Non je ne le feray pas 
 

Mais ne perdez esperance 
Le temps tout chose avance 
L’heur qui marche pas a pas 
Puis jauray sur cest affaire 
Un bon advys pour le faire 

Qu de ne le faire pas 
 

In haar eerste versie, genoteerd door Anna de Hertoghe, is het lied een 
herdersromance met als thema de gevaren voor jonge vrouwen op het liefdespad. In 
de woorden van de vertelster is het belangrijkste risico het verliezen van goede 
naam en reputatie: ‘Il ne fault q’un bruict de ville / Pour defamer une fille / Et 
mettre sa gloire au bas’. Nog erger is het wanneer het meisje zwanger zou worden: 
‘Jay encore une aultre craincte / Cest de devenir enceincte’. Het is uitzonderlijk 
dat in de ideële fantasiewereld die in de liederen wordt opgebouwd, plaats wordt 
gemaakt voor dergelijke problematische thema’s. Het is wellicht niet toevallig dat 
het in een herdersromance gebeurt, een genre dat zich normaal gezien leent om de 
hedonistische en zorgeloze kant van jonge liefde in de verf te zetten, maar dat ook 
meer openlijk een imaginaire wereld voorstelt en niet het werkelijke kader 
waarbinnen deze liedgebruikers sociaal met elkaar omgaan. 
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Blijkbaar is het lied ook voor de kring van jonge mannen en vrouwen waarbinnen 
Anna de Hertoghe haar liederen verzamelt en zingt een stap te ver. Haar 
handschrift wordt gedurende tien jaar door verschillende schrijvers binnen dezelfde 
jeugdgroep bijgevuld en enkele jaren na het oorspronkelijke lied noteert een 
anonieme schrijver een nieuwe versie van het lied. Maar ondertussen is het van 
pastorale monoloog omgebouwd tot kluchtig dialooglied tussen amant en amie, 
waaruit het pastorale element is gefilterd. In deze versie van het lied is het woord 
berger telkens veranderd in monsieur. De oorspronkelijke tekst wordt nu vooraf 
gegaan door het aanzoek van de man, en deze krijgt ook de kans om op gevatte 
wijze de argumenten van de vrouw te counteren:52 

L’amie 
Il ne fault qu’un bruit de ville, 

pour defamer une fille, 
Et mettre sa gloire en bas, 
Puis le regret de l’offence 
Jay trop bonne conscience, 

Non ie ne le feray pas 
 

L’amant 
Il ne faut qu’un bruit de ville 

Pour faire croire a la fille 
Qu’on ne faict plus d’elle cas 
Mais un amoureux infidelle 
Sans decroissent de zelle 
Ayme iusques au trespas 

 
L’amie 

La fille est comme la rose 
Qui soudain qu’elle est esclose 

Tout le monde en faict grand cas: 
Mais aussi tost qu’on la cueille 

Elle tombe fueille a fueille, 
Non ie ne le feray pas 

 
L’amant 

La fille semble a la rose, 
La quelle si l’en n’arrose 

Soudain panche contre bas, 
Tout le mesme est de la fille 

Qui est au monde inutile 
Si l’homme ne l’ayme pas 

                                                                                              

52 UG, Hs G 7855, f. 85r-86v. 
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L’amie 

Jay encore une aultre crainte 
Cest de devenir enceinte 

Jayme mieulx que le trespass 
Le plus malheureux m’advienne 

Qu’ainsi grosse ie devienne 
Non ie ne le feray pas 

 
L’amant 

Il ne faut point avoir crainte 
Que pour devenir enceinte 

Votre honneur soit mis en bas 
Car tousiours le territoire 

Qui produit a plus de gloire 
Que s’il ne produisoit pas 

 
De woorden van de man zijn voldoende om het meisje te overtuigen dat zijn liefde 
inderdaad standvastig is en in een toegevoegde strofe (tegenover de eerdere versie) 
nodigt ze hem uit om zijn beloning in ontvangst te nemen. De oorspronkelijke 
lading van het lied als uiting van specifiek vrouwelijke bezorgdheden binnen een 
romantische context is door tijd en gebruik van het lied geërodeerd en 
geneutraliseerd in een kluchtige dialoog waarin een minnaar met radde tong het 
meisje kan overtuigen. De intrusie van de mannelijke stem ontkracht de 
gegrondheid van de vrouwelijke bezorgdheid. Er is dan ook geen nood meer om 
het lied in een imaginaire pastorale setting te plaatsen. Liederen kunnen in korte 
tijd door veelvuldig gebruik omgevormd worden en een volledig nieuwe 
betekenislading krijgen. Misschien voelt een deel van de sociale kring waarbinnen 
gezongen wordt, zich ongemakkelijk bij de afwijkende inhoud van het herderslied 
en wordt het lichtjes spottende weerwoord van de man ingevoegd als tegengewicht. 
Deze nieuwe versie van het lied hoeft daarom niet te betekenen dat de eerdere 
versie uit het groepsrepertoire verdwijnt. Ze blijft immers aanwezig in de 
liedbundel en dus toegankelijk voor de gebruikers van het handschrift.  
 
Een tweede herhaald lied in dezelfde liedcollectie toont dan weer weinig evolutie. 
Het wordt op dezelfde manier eerst door Anna de Hertoghe neergeschreven (als 
tweede lied van de verzameling) en een kleine tien jaar later door een van de 
anonieme auteurs die in de bundel van Jeanne Rijm schrijven.53 Een aantal 
spelling- en woordvarianten geven aan dat de twee schrijvers de liefdesklacht niet 
overschreven van eenzelfde schriftelijk voorbeeld, maar verder is het lied haast 
identiek gebleven. Waarschijnlijk is de auteur van deze tweede versie zich niet 

                                                                                              

53 UG, Hs G 7855, f. 7v-8r en f. 83v-84v. 
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bewust van de herhaling. Als de eigenares dat wel is, dan laat ze het niet blijken. 
Dat liederen door de jaren heen van vorm, inhoud en betekenis veranderen, zoals 
de herdersromance die een kluchtige dialoog wordt, is dus niet vanzelfsprekend. De 
liedtraditie binnen deze liedkring kan teksten evenzeer erg stabiel houden. De 
herhaling van de tekst is een indicatie van de spontane manier waarop het 
handschrift groeit uit de sociale interactie binnen de jeugdgroep. Dat de anonieme 
auteur een lied neerpent in haar bundel is voor de eigenares ervan belangrijker dan 
het bijhouden van een gestructureerde liedverzameling waarin onnodige herhaling 
vermeden wordt. 
 
In de andere liedcollecties, die van Magdalena Vanden Driessche en Anna 
Goudenhooft, zijn geen vergelijkbare voorbeelden te bemerken van discussie over 
liederen die op papier wordt gevoerd. Er zijn wel intekeningen in de marge van 
liedteksten, soms van de eigenares van de bundel, soms van andere personen, en 
die intekeningen geven op een algemene manier commentaar op de inhoud van de 
liederen. In de collectie van Anna Goudenhooft is die commentaar toegespitst op 
de liedgenres die op de pagina’s aan bod komen. Maar dat conversatie tussen 
verschillende personen over de interpretatie van liederen in deze bundels niet op de 
pagina’s belandt, wil natuurlijk niet zeggen dat de liederen in deze liedkringen geen 
gespreksonderwerp kunnen vormen. Dergelijke discussies op papier komen 
evenzeer voor in andere bestudeerde vrouwenalba. Clara Strijbosch signaleert 
enkele voorbeelden ervan in het album van Maria van Besten, bijgehouden in de 
jaren 1590. En nog in de jaren 1650, in een poëziealbum van Gesina ter Borch, 
vinden we het gebruik terug. In beide gevallen gaat de discussie over 
leugenachtigheid, waarachtigheid en het nauwkeurig bepalen van het onderscheid 
tussen beide.54 Ook in de discussie rond de tekst van Jeanne Rijm, de jongeman die 
een relatie wil verbreken omdat hij een ander meisje op het oog heeft, vinden we 
deze fascinatie om in het hart van de ander te kunnen kijken en diens ware 
bedoelingen te kennen.  
 
Conversatie over verfijnde amoureuze liederen in een hoofse sfeer is trouwens geen 
nieuw fenomeen. Al in de veertiende eeuw, kunnen we volgens neerlandicus 
Herman Pleij vermoeden, dat de eigentijdse hoofse minnelyriek aan Europese 
hoven niet alleen gezongen wordt, maar ook voorgedragen om daarna in 
gezelschap te discussiëren over de diepere waarheid en verborgen betekenissen van 
de tekst. Dat soort gesprekken is voor jongeren rond 1600 een uitgelezen praktijk 
van de kunst van het converseren, een basiselement van de beschaafde levensstijl 
waaraan men een ware adellijke inborst kan herkennen, althans zo wordt het 
aangeleerd in allerlei geïmporteerde en al dan niet vertaalde gedrags- en 
etiquetteboeken. In Il libro del Cortegiano (Baldassare Castiglione, 1528) of de iets 
                                                                                              

54 C. Strijbosch, ‘Vrouw maan, blijf staan. Wereldlijke liederenverzamelingen van de zestiende eeuw’, L.P. Grijp en F. Willaert red., De fiere 

nachtegaal, Amsterdam, 2008, 275 ; H. Luijten, “Swiren vol van leer, amblemsche wijs geduijt.’ Een opmerkelijk 17de-eeuws poëzie-album van 

Gesina ter Borch.’, Bulletin van het Rijksmuseum, 36(1988)4, 322. 
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latere Secrétaire de la cour (Jean Puget de la Serre, 1630) bijvoorbeeld, werken die 
in de late zestiende en zeventiende eeuw vertrouwde kost zijn voor de jeugd uit 
vooraanstaande – adellijke en hoge burgerlijke - kringen in de Nederlanden. De 
sociale omgangscode zoals ze in etiquetteboeken wordt aangeleerd en zoals ze in 
gedeelde liedrepertoires onderhandeld wordt tussen jongeren onderling, is één en 
dezelfde.55 
 
Negen nimfen. Dichtkunst als sociale promotie 
 
Naast het lied als amoureus wondermiddel en als topic voor conversatie, zien we 
nog een derde rol die liederen en poëzie kunnen spelen in de sociale kring 
weerspiegeld in het album van Anna en Jeanne: het lied en meer bepaald de kunde 
van het dichten als middel om zichzelf te profileren en op een positieve manier op 
te vallen. Een van de anonieme auteurs schrijft een ode op prijzenswaardige 
eigenschappen van negen meisjes. En deze meisjes krijgen de namen van personen 
die ook zelf het album amicorum tekenen:56 

Helleine est belle comme celle de grece 
Ou bien comme la Romaine Lucrece 

 
Anne aussy de lignee Duchesse 

Est tres gallante ornee de belle tresse 
 

La blancheux comme neige d’Alexandrine 
Perche a plusieurs serviteurs la poictrine 

 
Margoton est de stature petite, 

Non obstant belle comme la margarite 
 

L’accort maintien de Jenne de hertoghe 
Et bonne grace la rend aussy en vogue 

 
Il faut que vienne aussy au nombre Margaton 

avecq le temps sera de beaulté paragon 
 

Il ne fault icy omettre la franchoise 
d’un douce facon L’on void tousiours courtoise 

 
Louyse de beaulte au grand circle du monde 

                                                                                              

55 H. Pleij, ‘Over de interpretatie van het oude lied’, L.P. Grijp en F. Willaert red., De fiere nachtegaal, Amsterdam, 2008, 25; F. Willaert, ‘Het 

zingende hof. Ontstaan, vertolking en onthaal van hoofse minnelyriek omstreeks 1400’, F. Willaert e.a. red., Een zoet akkoord. Middeleeuwse lyriek 

in de Lage Landen, Amsterdam, 1992, 111-113; W. Frijhoff en M. Spies met medewerking van W. van Bunge en N. Veldhorst, 1650: Bevochten 

eemdracht, Den Haag, 1999, 577-579. 

56 UG, Hs G 7855, f. 87r-88r. 
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N’y de perfection on pourrat trouver seconde 
 

Agnette est bien jolye et de fort beau corsaige 
Et at le maintien doux et la facon tres sage 

 
Voycy de ces noeuf nymphes le nombre ascheve, 

illustrant l’univers de parfaicte beauté. 
 

 Eenmaal wordt de familienaam expliciet vermeld, bij Jenne de Hertoghe in de 
vijfde strofe. Anne ‘aussy de lignee Duchesse’ in de tweede strofe, kan in dezelfde 
familie thuisgebracht worden en afgaande op dat citaat deelt ook de persoon in de 
eerste strofe deze afkomst. Andere meisjes die in het lied gevleid worden en wier 
namen voorkomen tussen de handtekeningen, zijn Françoise, Louise en Margoton, 
een koosnaam voor Margriet. De andere besproken figuren behoren waarschijnlijk 
evenzeer tot een sociale kring waarvan de leden elkaar onderling kennen. De tekst 
geeft aan dat het bijhouden van het album amicorum en de liedcollectie geen 
bezigheid is tussen de eigenares en telkens één specifieke gast of bekende, maar dat 
het handschrift functioneert binnen een bredere sociale kring waarvan de leden niet 
alleen de houdsters van het handschrift kennen en ontmoeten, maar ook elkaar. Het 
inbrengen van werkelijke personen creëert een duidelijke associatie tussen de 
amoureuze thematiek van de gezongen en neergeschreven liederen en de interesse 
van de personen die ze zingen. De laatste strofe liegt er niet om: met de 
opsomming van deze negen vrouwen heeft de schrijver een universum van perfecte 
schoonheid beschreven. De sociale activiteit van romantische lyriek staat ten 
dienste van de sociale interactie van ongetrouwde jeugd op zoek naar een partner. 
Tegelijk herinnert de aanspreking ‘noeuf nymphes’ aan de mythologische negen 
muzen, de Griekse godinnen van kunst en wetenschap. De muzen waren de 
begeleidsters van de god Apollo, beschermheer van de muziek. Deze associatie met 
antieke verhaalstof en, via Apollo, met pastorale thema’s, versterkt de amoureuze 
ondertoon van het gedicht nog. We mogen wel vermoeden dat de schrijver er enig 
succes mee heeft kunnen oogsten in de kring. Zijn dichtkunst is een instrument dat 
kan ingezet worden om zich binnen de groep te profileren. 
 
Het lied kan ingezet worden als hulp bij romantiek, het kan dienen als 
conversatiepunt, het kan gebruikt worden als manier om op te vallen binnen de 
groep. Bovenal past het lied in de omgang tussen jonge mannen en vrouwen in hun 
vrije tijd. De liedteksten worden daarbij beschouwd als middel om het hart te 
kennen, om de ware bedoelingen van anderen te leren en zichzelf op waarachtige 
wijze aan anderen te presenteren. De handschriften en alba amicorum onthullen een 
fascinatie voor betekenis, betekenisverwarring, speelse betekenisverhulling, leugen 
en waarheid in sociale relaties. En de liefdesliederen en andere poëzie bieden 
daarbij een rechtstreekse en waarachtige toegang tot de andere. Dat blijkt eens te 
meer uit de boodschap die Magdalena Vanden Driessche in de marge van haar 
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manuscript opneemt voor de lezer: ‘Ne regardez au mal escrit; / Mais au coeur de 
celuy qui le fyt’.57  
 
4. Toe-eigening van het air de cour en liedmode 
 
Een Noord-Nederlands model: Het embleemboek van Harmen Dierickx 
 
Met de verwerking van populaire mythologische thema’s en de echo’s van 
petrarkistische motieven passen de liedcollecties zich in binnen brede eigentijdse 
conventies van amoureuze lyriek. De manier waarop de liederen ingezet worden als 
discours over liefde en hofmakerij door jeugdgroepen roept onmiddellijk een 
vergelijking op met de zeventiende-eeuwse wereldlijke liedboeken uit de 
Republiek, zoals vooral Louis Peter Grijp die bestudeerd heeft, en ook met de 
latere zeventiende-eeuwse amoureuze liedboeken uit het Zuiden. Er werpt zich 
echter een belangrijk verschilpunt op tussen de vrouwenalba en deze liedboeken: 
de taal. Magdalena Vanden Driessche is de enige van de verzamelaarsters die in 
haar collectie laat blijken dat ze ook vertrouwd is met de gedrukte Nederlandstalige 
liedproductie, en zelfs überhaupt dat ze vertrouwd is met Nederlandstalige liederen. 
Van haar 58 teksten zijn er twee meertalig en dertien Nederlandstalig. Daarmee is 
ze de enige die in haar liedverzameling een plaats inruimt voor Nederlandstalig 
materiaal. Van enkele van deze Nederlandstalige teksten zijn in de Nederlandse 
Liederenbank ook versies te vinden in liedboeken. Het lied ‘La volte’ dat aanvangt 
met de regel ‘Sal Ick langhe met heete tranen’, komt voor in het Nieu dubbelt 
Haerlems Lietboeck Ghenaemt den Laurier-Krans der Amoureusen, een Haarlems 
liedboek uitgegeven door Vincent Casteleyn in 1643.58 De amoureuze klucht ‘Het 
was een fraey rijck borghers kint’, over de burger uit Leiden en het Vlaamse 
meisje, is opgenomen in een ander liedboek van dezelfde uitgever: het Haerlems 
Oudt Liedt-Boeck uitgegeven in de jaren 1630.59 Een geestelijk lied ‘Bedroeffde 
herten wilt vruchten rapen’ is terug te vinden in Een nieu Devoot Geestelijck 
Lietboeck, in 1605 uitgegeven te Antwerpen door Gheleyn Janssens.60 In twee van 
de drie gevallen gaat het dus om liedboeken die gepubliceerd worden nadat 
Magdalena haar album schreef. De openingsregels van al deze teksten kennen wel 
ruime verspreiding in eigentijdse liedboeken als melodieaanduidingen voor andere 
liederen.  
 
Vier van de Nederlandstalige liederen in het werk van Magdalena Vanden 
Driessche hebben een wijsaanduiding. Elk van deze wijzen wordt teruggevonden in 
meerdere eigentijdse gedrukte liedbronnen.61 In één geval, het lied met de melodie 
                                                                                              

57 UG, Hs G7855, f. 30r. 

58 UG, Hs 986(1), f. 36r-36v. 

59 UG, Hs 986(1), f. 57r-58v. 

60 UG, Hs 986(1), f. 77r-80r. 

61 Het gaat om de wijzen ‘curmundus militat etc’, ‘O heer wanneer sal comen’, ‘ Si tanto gracioso’ en ‘Geridon’. 
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‘Si tanto gracioso’, is de openingsregel van het lied populairder als wijsaanduiding 
dan de aangegeven melodie: ‘O schoonste Personnagie’.62 Bredero gebruikt de 
melodie voor tien verschillende teksten in zijn Groot Liedt-boek uit 1622, maar nog 
vele andere auteurs hebben er hun voordeel uit gehaald. Het gebruiken van 
populaire melodieën is op zich echter geen bewijs dat Magdalena gedrukte 
liedboeken kent. Veel meer dan liedteksten bewegen melodieën zich vrij doorheen 
verschillende kringen van liedgebruikers. Ze worden gebruikt door uiteenlopende 
liedschrijvers. Ook melodieën in de andere liedhandschriften zijn populair in 
liedboeken, maar daar is er geen sprake van gedeeld liedmateriaal wat teksten 
betreft. In het geval van Magdalena Vanden Driessche wijzen de gedeelde liederen 
met het repertoire in eigentijdse en latere liedboeken er wel op dat ze voor een deel 
van haar liedcollectie tapt uit hetzelfde liedreservoir dat benut wordt door de 
uitgevers van Nederlandse liedboeken. Maar in het geheel van haar verzameling 
vormen deze teksten slechts een minderheid. De toon van de collectie wordt, zoals 
in de andere handschriften, gezet door de Franstalige liefdesliederen. 
 

 
Titelblad van de collectie van Harmen Dirrickx en Vander Zijp (UG, Hs 2434, 

f. 2r). 
 
Hoezeer die toon verschilt van het meer bekende Nederlandstalige amoureuze 
lieddiscours in liedboeken voor de jeugd, blijkt wanneer we naast de alba van Anna 
de Hertoghe en de andere Zuid-Nederlandse auteurs een gelijktijdige 
                                                                                              

62 UG, Hs 986(1), f. 29r-30r. 
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handgeschreven liedcollectie uit het Noorden plaatsen. Inhoudelijk behandelt de 
liedcollectie dezelfde amoureuze topoi. We vinden er dezelfde genres en motieven 
in terug: liefdesklachten vanuit mannelijk perspectief, pastorale motieven, 
meiliederen, antieke mythologische figuren en thema’s… Bovendien is de bundel 
op dezelfde manier functioneel ingepast in de sociale omgang van een jeugdkring 
en wordt ze bijgehouden door een jonge vrouw in het gezelschap. Maar er zijn 
belangrijke verschillen in de inspiratiemodellen die gebruikt worden voor de 
liederen en liedactiviteiten, en in de culturele activiteiten die verbonden worden 
met liedactiviteiten. Het gaat om een bundel die bewaard wordt in de Gentse 
collectie. Ze bevat een verzameling handgeschreven liederen ingebracht op de 
blanco pagina’s van een gedrukt embleemboek, Daniël Heinsius’ Emblemata 
amatoria: Iam demum emendata, gedrukt en uitgegeven te Amsterdam in 1608 
door Dirck Pietersz. Tussen de 24 emblemen en ander gedrukt materiaal zijn 51 
Nederlandstalige liedteksten en een aantal korte gedichten, spreuken en refreinen 
ingebracht. Op het titelblad is het jaartal 1615 geschreven, vermoedelijk het jaar 
waarin de liedverzameling begonnen wordt. Dat jaartal staat tussen twee 
handgeschreven namen: Jacobier Dierickx Schoonnemans en Harmen Dirrickx en 
Vander Zijp. Gaat het om een geschenk van de eerste aan de tweede, zoals door 
uitgevers van lied- en embleemboeken aangeraden wordt? Over deze personen is 
verder niets bekend en de collectie is verder niet geïdentificeerd, maar uit een 
aantal elementen kan opgemaakt worden dat het om een Noord-Nederlandse 
collectie gaat, misschien afkomstig uit Amsterdam, in ieder geval goed bekend met 
de boekproductie van die stad.63 De liedverzameling wordt zeker tot de jaren 1640 
aangevuld. 
 
                                                                                              

63 UG, Hs 2434.  Allereerst is het embleemboek dat als basis dient een Amsterdams product. Van de vijftien liedteksten waarvan andere versies 

gevonden worden in de Nederlandse Liederenbank, zijn er elf te vinden in Amsterdams drukwerk. Van de vier overige boeken met gedeeld 

liedmateriaal zijn er twee niet geografisch geplaatst. Pas naar het einde van de collectie toe zijn er overeenkomsten met liedmateriaal gedrukt te 

Leiden en Haarlem. Dan zijn we al minstens twintig jaar verder: het gaat om liederen die in de Liederenbank pas verschijnen met eerste versies in 

1636 en 1643. Amsterdam is in de vroege zeventiende eeuw ook het centrum van de Noord-Nederlandse lieddruk. Het hoeft dus niet te verbazen 

dat vele van de ontleende teksten daar gedrukt werden. Bovendien is het bekend dat dit soort drukwerk makkelijk verspreid raakt, alvast in 

stedelijke gebieden, zelfs tot over de grens tussen Noord en Zuid. 

Het vermoeden van een Amsterdamse afkomst kan verder onderbouwd worden aan de hand van twee liedteksten. Een Nieuwjaarslied voor een niet 

genoemd jaar is overgenomen uit de Amsterdamse liedbundel Nieu-Jaar Liedekens uyt ghegheven by de Retorijck kamer t’Aemstelredam In liefd’ 

Bloeyende (UG, Hs 2434, f. 63r-64v). Het lied is afkomstig uit het repertoire van een van de Amsterdamse rederijkerskamers en neemt ook het 

devies van de kamer op, ‘In liefde bloeiende’. Het is aannemelijk dat een dergelijk liedboek, gebonden aan een plaatselijke vereniging, minder ruim 

verspreiding kent dan andere liedboeken. Daarnaast is er een liefdesklucht over Neeltien Ariaens, een jong meisje woonachtig ‘Te Rotterdam in de 

lombaertstraet’ (UG, Hs 2434, f. 61r-62v). Het lied past in een traditie van spotliederen op inwoners van andere steden of regio’s, om de 

plaatselijke identiteit te articuleren in oppositie met andere streken. Het lied, met in de tekst een vermelding dat het gedicht zou zijn door een 

anonieme Rotterdamse auteur, kan zo verwijzen naar de rivaliteit tussen Amsterdam en Rotterdam (Zie: L.P. Grijp, ‘Local song books in the 

Golden Age’, Canadian Journal of Netherlandic studies, 14(1993)1, 76-87.). 

 De Amsterdamse afkomst van de bundel kan niet meer dan een hypothese zijn, maar dat het handschrift is opgesteld in de Republiek lijkt 

waarschijnlijk, gezien het gebruik van wijsaanduidingen als ‘mijn Godt voet mijn als een harder gepresen’, verwijzend naar de melodie van de 

drieëntwintigste psalm zoals die is opgenomen in de psalmberijming van Datheen, een bij uitstek protestants werk. In de Nederlandse Liederenbank 

is er geen enkel voorbeeld te vinden van het gebruik van de wijs in Zuid-Nederlandse liedbronnen. 
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Allereerst kiest Harmen Dierickx een ander genre om haar liedverzameling mee te 
verbinden: een embleembundel. De Emblemata amatoria van de hand van Daniël 
Heinsius (onder het pseudoniem Theocritus à Ganda) is een hertitelde heruitgave 
van een werk uit 1601, Quaeris quid sit amor, de eerste embleembundel die 
volledig gewijd is aan de wereldlijke liefdesemblematiek en daarmee het begin van 
een typisch Noord-Nederlandse traditie van amoureuze embleemboeken.64 In de 
Zuidelijke Nederlanden verspreidt het genre van embleemboeken zich evenzeer, 
maar dan voornamelijk in religieuze vormen. Zo zijn er een aantal geestelijke 
liefdesembleemboeken vervaardigd in het Zuiden, maar die zijn duidelijk minder 
geschikt om te dienen als inbedding voor een wereldlijke amoureuze liedcollectie. 
Maar de associatie tussen embleemboek en liedverzameling in deze bundel uit de 
Republiek is niet slechts een combinatie van twee populaire genres door één 
individuele gebruiker. Harmen Dierickx put voor haar liederen gretig uit de dure en 
luxueus uitgevoerde liedboeken die in Amsterdam in de mode zijn. Uitgever Hans 
Mathysz. geeft in 1602 de aanzet voor deze nieuwe mode met de publicatie van 
Den Nieuwen Lust-Hof. Liedboeken op dezelfde leest geschroeid verschijnen in de 
volgende jaren op de Amsterdamse markt: Den Bloem-Hof van de Nederlantsche 
Ieught in 1608, Apollo of Ghesangh der Musen in 1615, Friesche Lusthof in 1621, 
het Groot Lied-Boeck van Bredero verschijnt in 1622, Amsterdamsche Pegasus in 
1627. Haast uit ieder van die titels worden één of meerdere teksten overgenomen. 
Hoewel er wat repertoire betreft geen kloof is tussen het liedmateriaal in deze 
luxueuze liedboeken en eenvoudiger drukwerk, is het duidelijk dat Harmen 
Dierickx zich laat inspireren door gedrukt liedmateriaal gericht op een welgesteld 
publiek.65  
 
Kunsthistoricus Rodney Nevitt wijst erop dat Den Nieuwen Lust-Hof en 
gelijkaardige liedboeken zich inspireren op het succes van Heinsius’ Quaeris quid 
sit amor.66 Het oblong kwarto formaat – groter dan gebruikelijke liedboekjes - en 
de gebruikte lettertypes worden in overeenstemming gebracht met die van het 
embleemboek. De toevoeging van gravures en van poëzie die niet in liedvorm is 
gesteld, moet begrepen worden vanuit dezelfde wil tot navolging. Heruitgaven van 
Den Nieuwen Lust-Hof in 1604 worden samengebonden met nieuwe drukken van 
het embleemboek en samen verkocht. Nevitt interpreteert deze navolging als een 
poging om de status van wereldlijke liedboeken te verhogen. Met de zorg die aan 

                                                                                              

64 Over de bundel en embleemliteratuur: Emblem Project Utrecht (http://emblems/let.uu.nl/he1608.html); K. Porteman, Inleiding tot de 

Nederlandse emblemataliteratuur, Groningen, 1977; K. Porteman, M. Van Vaeck en J. van Cauwenberge red., Zinnig verbeeld. Emblemata in de 

Nederlanden, Leuven, 1995; P.P. Raasveld, Pictura, poesis, musica. Een onderzoek naar de rol van de muziek in embleemliteratuur, Dordrecht, 

1995. 

65 L.P. Grijp, ‘Muziek en literatuur in de Gouden Eeuw’, L.P. Grijp red., Een muziekgeschiedenis der Nederlanden, Amsterdam, 2001, 245-253; 

L.P. Grijp, ‘Local song books in the Golden Age’, Canadian Journal of Netherlandic studies, 14(1993)1, 76-87; K. Porteman en M.B. Smits-Veldt, 

Een nieuw vaderland voor de muzen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1560-1700, Amsterdam, 2008, 179-182. 

66 H.R. Nevitt Jr., Art and the culture of love in seventeenth-century Holland, Cambridge, 2003, 50-57; K. Porteman en M.B. Smits-Veldt, Een 

nieuw vaderland voor de muzen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1560-1700, Amsterdam, 2008, 193-198. 
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de uitgave van de nieuwe liedboeken wordt besteed, de hogere kostprijs ervan, en 
de verbinding van liederen met andere poëzie en een literaire vorm die hoger 
aanzien genieten, hoopt men de liedboeken op hetzelfde niveau te tillen. 
Literatuurhistoricus Hubert Meeus geeft aan dat uitgevers in bepaalde gevallen 
zelfs geen verschil zien tussen embleemboeken en deze meer verheven liedboeken. 
Het zijn boeken gericht op hetzelfde doelpubliek en met vergelijkbare 
verkoopsargumenten. Ook in omgekeerde richting worden liederen toegevoegd aan 
embleemboeken, zoals in het vroeg zeventiende-eeuwse Nieuwen Ieught Spieghel, 
uitgegeven in 1617 te Arnhem. Bovendien gebruikt dat werk gravures uit gedrukte 
alba amicorum uit Duitse streken (zogenaamde Stammbücher), niet in de context 
van een invulwerk zoals dat voor de alba het geval is, maar in het kader van de 
leestekst van het embleem. Uitgevers zien dus een continuïteit met de hobby om 
een vriendenboek bij te houden, een bezigheid die vooral verspreid is onder de 
meest welgestelde lagen van de samenleving.67  
 
Het doelpubliek van Den Nieuwen Lust-Hof wordt treffend gekenschetst in het 
liedboek zelf. De uitgever laat ruimte in het voorwerk van de verzameling om de 
naam in te vullen van een meisje dat de koper van het boek bemint en aan wie hij 
het als geschenk aanbiedt. Het boek kan zo gebruikt worden als cadeau in de 
romantische omgang tussen jongeren uit de welgestelde burgerlijke kringen in 
Amsterdam. Dat is geen theoretische verkoopszet van de uitgevers. E.K. Grootes 
traceert de plotse mode van dure liedboeken in Amsterdam naar de opkomst van 
een generatie jongeren, de eerste sinds de Opstand, met geld en tijd voor 
uitgebreide sociale contacten op zoek naar een vaste partner. Ze genieten van de 
eerste vruchten van de economische expansie die de hele Republiek doormaakt, 
maar Amsterdam nog het meest. Het gunstige economische klimaat beïnvloedt op 
haar beurt een bloeiende huwelijksmarkt in de eerste jaren van de zeventiende 
eeuw. Het zingen van liedjes past binnen de activiteiten die de jeugd in hun vrije 
tijd samen opzetten. De kopers van de liedboeken, de meisjes die ze als geschenk 
ontvangen, putten uit de boekjes om liederen zelf ten uitvoer te brengen in jeugdig 
gezelschap. Het zingen zou, volgens de liedboeken, een uitgelezen manier zijn om 
de aandacht te trekken van mogelijke aanstaanden.68 De liedverzameling van 
Harmen Dierickx toont hoe consumenten en liedgebruikers de associatie verstaan 
die uitgevers willen leggen tussen liedboeken en embleemboeken, tussen 
liedboeken en jeugdige romantiek. Het valt op hoezeer de liedverzameling 
inhoudelijk aansluit bij de embleemliteratuur waartussen ze is ingebracht. De 
petrarkistische invulling van de liefde is dezelfde: liefde als een zuurzoete kwaal, 
                                                                                              

67 H. Meeus, ‘In dees spieghel zal de domme jeught met vreught leeren’, De zeventiende eeuw, 7(1991)2, 127-143. 

68 E.K. Grootes, ‘Het jeugdig publiek van de ‘nieuwe liedboeken’ in het eerste kwart van de zeventiende eeuw’. W. Van den berg en J. Stouten 

red., Het woord aan de lezer. Zeven literatuur-historische verkenningen, Groningen, 1987, 72-88; L.P. Grijp, ‘Muziek en literatuur in de Gouden 

Eeuw’, L.P. Grijp red., Een muziekgeschiedenis der Nederlanden, Amsterdam, 2001, 245-253; O. Van Marion, ‘Het Princesse Liet-boec van 1605. 

Eigentijdse thema’s onder het mom van klassieke personages’, De zeventiende eeuw, 23(2007)1, 13-23; L.P. Grijp, ‘De Rotterdamsche Faem-

bazuyn. De lokale dimensie van liedboeken uit de Gouden Eeuw’, Volkskundig Bulletin, 18(1992), 23-78. 
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de almacht van de liefde en de onmacht van de mens om eraan te weerstaan, 
vrouwen die tot de liefde moeten overhaald worden, de verweving van een 
moraliserende en speelse toon… De invoeging van korte verzen en spreuken 
rondom de liedteksten en van enkele korte refreinen tussen de liederen volgt de 
luxueuze liedboeken na, die ook andere poëzie opnemen. 
 
De ontleningen van diverse gedrukte liedboeken worden niet expliciet in het 
handschrift aangeduid, maar ze worden ook niet verholen. In het Nieuwjaarslied is 
de afsluitende strofe, die uitsluitend dient om het motto van de rederijkerskamer in 
het lied aan te halen, niet verwijderd. Verschillende liederen, waaronder dat 
Nieuwjaarslied, gaan bovendien vergezeld van deviezen. Het gaat hier niet om 
intekeningen van andere personen, maar wel om de soort identificerende spreuken 
waarmee de auteur van een liedtekst zichzelf kan identificeren, die hier door de 
schrijfster van het handschrift mee worden overgenomen met de teksten die ze 
ontleent uit verschillende schriftelijke bronnen. Eén van die deviezen, ‘Nae dit een 
beter’, aanwezig bij twee liedteksten, wordt in de Nederlandse Liederenbank 
verbonden met de dichter Jacob Razet. Er zijn echter geen andere 
verschijningsvormen bekend van de twee liederen, zodat het niet mogelijk is na te 
gaan of het inderdaad gaat om werk van Razet, dan wel van een andere dichter die 
hetzelfde devies gebruikt.69  
 
Naar het einde van de liedverzameling wordt een aantal keer schijnbaar van 
handschrift gewisseld en daar zijn ook twee intekeningen van andere schrijvers te 
vinden: korte inscripties met een devies en een achternaam of initialen.70 Maar deze 
intekeningen zijn erg beperkt. De verschillen in geschrift kunnen even goed te 
wijten zijn aan lange pauzes in het schrijfwerk van Harmen Dierickx zelf. De 
liedverzameling wordt immers in de loop van minstens twintig jaar aangevuld. 
Daarbij behoudt ze haar originele, op jeugd en liefde gerichte, doelstelling, maar 
Harmen verruimt wel haar horizon om ook inspiratie op te doen uit liedboeken die 
buiten Amsterdam, in Leiden en Haarlem, gedrukt zijn. Dit ene handschrift kan niet 
als representatief beschouwd worden voor Noord-Nederlandse liedhandschriften, 
maar het toont dat er een doorstroming is van de Nederlandstalige amoureuze 
liedboeken naar jeugdige liedgebruikers. Nederlandse dichters maken gebruik van 
buitenlandse melodieën om eigen teksten te dichten. Deze teksten worden op de 
markt gebracht door uitgevers en vinden daadwerkelijk verspreiding binnen 
informele kringen van liedgebruikers, die er op hun beurt eigen collecties van 
aanleggen en zo een eigen repertoire samenstellen. Er zijn daarnaast nog andere 
culturele modellen waarnaar Nederlandse liedgebruikers zich richten. Het is 
welbekend dat vrouwenalba ook in de Republiek en zeker in het oostelijk deel 
ervan erg populair zijn bijvoorbeeld. Daarvoor worden ook embleemboeken 

                                                                                              

69 UG, Hs 2434, f. 33v-34v en f. 53v-54v. 

70 UG, Hs 2434, f. 111r-111v en f. 122r-123r. 
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doorschoten met blanco pagina’s voor intekeningen gebruikt.71 Maar het gebruik 
van een eigentijds inheems model van liederen in de eigen taal is voor hen alvast 
een mogelijkheid.  
 
In het Zuiden is die optie niet aanwezig bij aanvang van de zeventiende eeuw. Na 
de publicatie van Een schoon liedekensboeck in 1544 komen er vanuit 
rederijkerskringen nog enkele nieuwe wereldlijke liedboeken op de markt in de 
periode 1563-1582. Pierre Phalèse in Leuven en Susato Tielman in Antwerpen 
brengen een aantal muziekdrukken uit met polyfone bewerkingen van Nederlandse 
en Franstalige liedmelodieën. Daarnaast verschijnen er een aantal bundels met 
rederijkerspoëzie, waaronder ook liederen. Maar het enige Zuid-Nederlandse 
liedboek met amoureuze inslag is de Gentse heruitgave van Diversche Liedekins 
van Matthijs de Casteleyn in 1574, een kleine dertig jaar na de oorspronkelijke 
uitgave.72 Dat er een gemis is aan nieuwe gedrukte amoureuze liederen blijkt des te 
meer uit het verschijnen van enkele amoureuze boeken voor de jeugd, die ondanks 
de beloften op hun titelpagina’s van balladen en andere amoureuze liederen, geen 
liedteksten bevatten.73 Het eerste nieuwe zeventiende-eeuwse wereldlijke liedboek 
in de Zuidelijke Nederlanden verschijnt pas in 1628, de Triumphus Cupidinis, 
geschreven door Ioan Ysermans en uitgegeven te Antwerpen wanneer Anna de 
Hertoghe, Jeanne Rijm, Magdalena Vanden Driessche en Anna Goudenhooft al het 
grootste deel van hun liedhandschriften bijeengebracht hebben.74 Natuurlijk bestaat 
de mogelijkheid, in afwezigheid van nieuw lieddrukwerk, om via handschriften of 
mondelinge overlevering liederen in het Nederlands te leren kennen. Maar Anna de 
Hertoghe en de andere schrijfsters van deze bundels zoeken hun inspiratie vooral in 
Franstalige liedmodellen. Het is een open vraag of ze dat doen omdat er geen 
nieuw inheems drukwerk beschikbaar is. Drukwerk kent in deze periode een lage 
omloopsnelheid.75 Indien geïnteresseerd hadden ze naar zestiende-eeuwse 
liedcollecties kunnen teruggrijpen. Bovendien lijkt het weinig aannemelijk dat deze 
welgestelde jeugd geen toegang heeft tot de Noord-Nederlandse traditie van 
wereldlijke liedboeken. Dat de liedactiviteiten in het Frans worden gevoerd, 
                                                                                              

71 H. Meeus, ‘In dees spieghel zal de domme jeught met vreught leeren’, De zeventiende eeuw, 7(1991)2, 127-143; K. Thomassen, Alba amicorum. 

Vijf eeuwen vriendschap op papier gezet: het album amicorum en het poëziealbum in de Nederlanden, ’s-Gravenhage, 1990, 37-40. 

72 G. Huybens, G., Thesaurus canticorum Flandrensium. Het gedrukte Nederlandse liedboek in Vlaanderen (1508-1800). Deel 1: Bibliografie, 

Leuven, 2004, 38.  

73 D’Boeck der Amoureusheyt, Inhoudende diversche Minnebrieuen/ Refereynen/ Baladen/ Meysprake/ Tafelspelen/ Batamenten/ Gheraetselen/ 

ende meer andere zeer ghenoechelijck voor den swaermoedichen Minnaer uitgegeven in 1580 te Antwerpen. Het werk wordt minstens eenmaal 

herdrukt, rond 1600, ook in Antwerpen maar bij een andere uitgever. Noch in de oorspronkelijke uitgave, noch in de latere uitgave zijn volgens de 

Nederlandse Liederenbank liederen te vinden. Guilliaem van Parijs, de uitgever van de eerste druk, brengt in 1583 opnieuw een amoureus boekje 

op de markt, Den Slotel der liefde profijtelijck voor alle amoureuse gheesten om daermede t’ontsluyten tslot van de conste der minnen…Achter aen 

is ghevoecht […]  Balladen en Liedekens […] Ook in dit werk zijn geen liedteksten te vinden. 
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gebeurt niet bij gebrek aan Nederlandstalige liederen, maar heeft te maken met de 
betekenisgeving die binnen deze liedkringen verbonden wordt met Franstalige 
liederen, en meer dan dat, met liederen en liedactiviteiten ontleend aan specifieke 
Franse sociale kringen.  
 
Het air de cour 
 
Het eerste wat opvalt, is dat de schrijvers en schrijfsters in al deze handschriften 
erg bewust omspringen met hun inspiratiebronnen. Er zijn een heleboel vormen 
van het lied rondom hen: Franstalig en Nederlandstalig, wereldlijk en geestelijk… 
Maar in al deze liedcollecties is er een duidelijke afbakening van wat beschouwd 
wordt als behorend tot het repertoire dat ze onderling tussen jongeren zingen, of 
toch in deze specifieke groepen. Anderzijds maken ze zich weinig druk om de 
identificatie van de liederen die ze neerschrijven. Het merendeel van de teksten 
draagt geen titel of slechts een kort generisch opschrift als Chanson of Autre. 
Wijsaanduidingen zijn zeldzaam. Van de meer dan zeventig liederen in de collectie 
van Anna de Hertoghe en Jeanne Rijm gaan er maar zes vergezeld van een 
aanduiding van de melodie waarop ze gezongen worden. Tweemaal gaat het dan 
nog om een interne verwijzing naar een ander lied in dezelfde bundel. In de 
collectie van Magdalena Vanden Driessche wordt slechts voor zes van de 58 
liederen een melodie genoteerd. In vier van de zes gevallen gaat het om 
Nederlandstalige teksten. Anna Goudenhooft informeert de lezer maar bij twee 
liederen over de zangwijze. In de anonieme bundel is er geen enkele melodie 
aangegeven. Nochtans is het weinig waarschijnlijk dat de verzamelingen 
voornamelijk dienen om in stilte gelezen te worden. Dat staat haaks op hun 
inpassing in sociale activiteiten. Bovendien worden vele teksten expliciet als 
Chanson aangekondigd. De conclusie is dat de verzamelingen bestemd zijn voor 
gebruik binnen een sociale context waarin de zangers bekend zijn met de liederen 
en dus weten hoe ze gezongen dienen te worden. In ieder geval gaan de 
handschrifteigenaressen ervan uit dat de gebruikers van de handschriften bekend 
zijn met de liederen. Het grootste deel van de liederen zal dan ook geen origineel 
werk zijn van een persoon binnen de groep, maar wel overgenomen van en 
gevarieerd zijn op bekende liederen. Vanwaar worden dan deze Franstalige 
liederen overgenomen?  
 
De zeldzame melodieën die genoteerd worden, zijn net als de liedteksten 
Franstalig. Deze liedkringen zingen dus geen Franstalige teksten op melodieën die 
ze van Nederlandstalige liederen kennen. Ze gebruiken Franse modellen. Die zijn 
zeker beschikbaar voor Zuid-Nederlandse liedzangers. Al vanaf het midden van de 
zestiende eeuw geven drukkers als Susato en Waelrant en de Laet vanuit 
Antwerpen Franse chansons uit in polyfone liedboeken. De betiteling van enkele 
liederen in het album van Anna de Hertoghe en Jeanne Rijm als Air en Air de cour 
geeft echter aan dat deze kring van liedgebruikers van rond 1600 bekend is met 
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meer recente Franse gedrukte liedcollecties. De term air de cour komt immers pas 
vanaf 1596 voor als gebruikelijke betiteling voor verfijnde amoureuze liedjes in 
Franse gedrukte bronnen. Het air de cour dat vanaf 1570 als salonspel opgang 
maakt onder de Franse adellijke elite, is niet zozeer een nieuwe liedvorm. Eerder 
gaat het om een toe-eigening binnen de adel van allerlei algemeen bekende, 
rondzwevende liederen en liedthema’s. Vele van de vroege voorbeelden zijn al 
eerder uitgegeven in polyfonische muziekdrukken of in allerlei goedkope 
chansonniers die binnen het bereik van een groot deel van de bevolking liggen. In 
deze oudere bronnen vinden we teksten onder de titel Chanson of Voix de ville. 
Adellijke liedgebruikers eigenen zich deze liederen toe, maar ontdoen ze van hun 
stedelijke context (als Voix de ville), eerst door middel van de neutrale benaming 
Chanson en later als Air de cour, een lied dat expliciet binnen de context van het 
hof wordt geplaatst. Vergelijk deze evolutie met het handschrift en het valt op dat 
Chanson de gebruikelijke benaming is voor het genre in de delen geschreven door 
Anna de Hertoghe en Jeanne Rijm in de periode 1593-1595. In het derde deel, 
geschreven in de loop van het volgende decennium, wordt die noemer afgewisseld 
met Air en Air de cour. Ook in de drie andere, latere, collecties wordt de betiteling 
Air gebruikt. De anonieme verzamelaar vermijdt de term Air de cour, maar 
gebruikt Air of Air a dancer. Magdalena Vanden Driessche en Anna Goudenhooft 
schrijven een aantal liederen onder de noemer Air de cour en verder Air nouveau. 
Magdalena neemt zelfs een Air de France op.76 
 
Het verschijnen van het air de cour in Frans drukwerk volgt op een ontwikkeling 
die zich afspeelt binnen de Franse hofkringen, waar al eerder handschriftelijke 
liedcollecties circuleren die de term introduceren. Het is mogelijk dat de Zuid-
Nederlandse liedkringen via Franse hofcontacten, uit eerste hand de nieuwe trend 
hebben leren kennen. Maar de gedrukte collecties van het hoflied verspreiden zich 
in Frankrijk ook snel in bredere kringen. De welgestelde burgerij spiegelt zich aan 
de culturele activiteiten van de adel. Zoals musicologe Jeanice Brooks 
argumenteert in haar studie hieromtrent, hanteert de Franse adel de liederen en 
liedactiviteiten als strategie om een veranderende adellijke identiteit te articuleren 
naar elkaar en naar de buitenwereld toe. Hun oude machtsbasis, gebaseerd op 
grondbezit en militaire inbreng, moet aan belang inboeten. Ze zoeken een nieuwe 
rol nu ze meer rechtstreeks afhankelijk worden van de vorst. Meer en meer wordt 
de invulling van de adellijke identiteit en van adellijk gedrag geassocieerd met een 
uiterst geciviliseerde en verfijnde omgang. Een kunde met de verfijnde liederen, 
bijvoorbeeld het zelf kunnen dichten ervan, maar ook goede smaak hebben in het 
beoordelen van liederen, kan dan evenzeer bijdragen aan het sociale prestige als 
meer traditionele adellijke vaardigheden, zoals behendigheid met het zwaard. De 
                                                                                              

76 Over het air de cour: J. Brooks, Courtly song in late 16th-century France, Chicago en Londen, 2000, 1-29; G. Durosoir, L’air de cour en 
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aantrekkelijkheid van deze adellijke beeldvorming, zogauw ze bekend wordt in 
bredere kringen door de publicatie van gedrukte collecties, zet andere sociale 
groepen aan om deze culturele activiteiten te imiteren en zichzelf zo ook een deel 
van de adellijke identiteit toe te eigenen, of althans dat is de bedoeling. Liederen 
zingen die enkel betekenis hebben binnen de context van het hof, geeft aan dat de 
zanger van het lied en de luisteraars die het lied begrijpen, passen binnen het hof en 
zich dus legitiem als adellijk kunnen profileren. Het is best mogelijk dat de Zuid-
Nederlandse liedkringen het hoflied leren kennen vanuit deze bredere verspreiding 
en dat ze niet rechtstreeks uit adellijke bronnen stamt.  
 
De Nederlandse Liederenbank maakt het mogelijk om deze context van ontlening 
en inspiratie in de liedhandschriften concreter te bepalen. Achttien van de 
beginverzen en wijsaanduidingen in het handschrift van Anna en Jeanne zijn terug 
te vinden als melodieën in andere zeventiende-eeuwse bronnen. Significante 
overlappingen zijn er met drie gedrukte liedboeken: het eerste en tweede deel van 
La pieuse Alouette avec son Tirelire, gedrukt door Jean Vervliet in Valenciennes, 
respectievelijk in 1619 en 1621, en een Antwerps geestelijk liedboek uit 1635, 
Gulde-laers Feest-Daghen of den Schat der geestlycke Lof-sangen, geschreven 
door J.B. Stalpart van der Wiele en uitgegeven door Jan Cnobbaert. Zij gebruiken 
elk minstens vijf wijsaanduidingen die herkenbaar zijn in het handschrift. Dat ze 
alle drie van een tijd later dateren dan het handschrift maakt rechtstreekse 
beïnvloeding onwaarschijnlijk, maar ze geven wel aan dat dit soort liederen in de 
eerste helft van de zeventiende eeuw een ruime bekendheid geniet in de Zuidelijke 
Nederlanden. Uitgevers van zowel Frans- als Nederlandstalige liedboeken 
beschouwen de melodieën ervan als bekend bij hun doelpubliek. In gelijktijdige 
Noord-Nederlandse bronnen wordt sporadisch verwezen naar deze wijzen, maar 
nergens in zulke mate als in deze drie liedboeken. De mode voor hoofse liederen, 
zij het van Franse of Engelse oorsprong, die rond 1600 internationaal leeft, wordt 
weinig opgepikt door componisten en uitgevers van liedboeken in de Noordelijke 
Nederlanden, pas in de late zeventiende eeuw komt de trend ook daar op gang.77 
 
Dat de Gentse liedkring zich inschakelt binnen een bredere Nederlandse mode voor 
Franse liederen, wordt verder ondersteund door een vergelijking met Nederlandse 
alba amicorum. Het album van Clara de Beers, opgesteld tussen 1587 en 1600, 
vermoedelijk in Brabant, bevat twee liedteksten waarvan we ook versies 
terugvinden in het handschrift van Jeanne Rijm. Het gaat om twee pastorale 
liederen, één genoteerd door Jeanne, een tweede door een van de anonieme auteurs. 
Van dat tweede lied is nog een derde versie bekend, in het album van Johanna 
Bentinck uit Gelderland, bijgehouden van 1590 tot 1609. Daarnaast zijn er 
natuurlijk de overeenkomsten tussen de Zuid-Nederlandse handschriften zelf, zoals 
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eerder aangehaald. De Nederlandse Liederenbank is in de eerste plaats een 
databank van Nederlandstalige bronnen uit de Nederlanden, maar toch geeft ze 
voor twee van de liederen uit het handschrift van Jeanne Rijm vindplaatsen aan in 
gedrukte muziekboeken uit Parijs. Twee liefdesklachten uit het laatste kwart van 
het handschrift zijn versies van liederen die te vinden zijn respectievelijk in Airs de 
différents autheurs, mis en tablature de luth uit 1614 en het negende deel van Airs 
de cour mis en tablature de luth par Anthoyne Boesset, Maistre de la Musique de la 
Chambre du Roy et de la Reyne uit 1620, allebei gedrukt door Pierre Ballard. De 
uitgaven van Ballard, de imprimeur du roy, kunnen gezien worden als een 
semiofficiële manifestatie van de informele muziekpraktijk aan het hof én als 
gedrukt medium dat door het hof gehanteerd wordt om zichzelf te representeren 
naar de buitenwereld toe.78 Welke tussenschakels er ook geweest zijn, het staat vast 
dat de Gentse liedkring zich voor hun liedpraktijk inspireert op het Franse air de 
cour zoals dat door de Franse hofdrukkers wordt uitgebracht.  
 
Ook de andere verzamelaarsters laten zich inspireren door het Franse hoflied. 
Vooral Magdalena Vanden Driessche blijkt goed op de hoogte van de populaire 
eigentijdse deuntjes en liederen. Van elf van de door haar opgenomen Franstalige 
liedteksten kunnen met behulp van de Nederlandse Liederenbank eigentijdse 
versies teruggevonden worden in andere liedbronnen. De twee delen van La pieuse 
Alouette avec son Tirelire, uit 1619 en 1621, bevatten elk één liedtekst die ook 
door Magdalena genoteerd wordt. Een derde lied wordt iets eerder ook door 
Johanna Bentinck uit Gelderland uitgekozen om in haar album amicorum op te 
nemen. In acht gevallen gaat het om teksten uit publicaties van Pierre Ballard, die 
een reeks Airs de différents autheurs met tablaturen voor de luit uitgeeft in het 
eerste kwart van de zeventiende eeuw. De acht liedteksten in Magdalena’s collectie 
corresponderen aan liederen in niet minder dan zes verschillende van deze 
liedboeken, van de zestien liedboeken van Ballard die in de databank van de 
Nederlandse Liederenbank zijn opgenomen. Dat kan erop wijzen dat in de 
liedkring rond Magdalena deze gedrukte liedboeken uit de Franse hoofdstad 
bijzonder populair zijn, maar het is meer waarschijnlijk dat de ontlening niet 
rechtstreeks uit de Franse voorbeeldboeken stamt, maar dat de liederen via allerlei 
kanalen doordringen in de Zuidelijke Nederlanden en zo diverse liedkringen 
bereiken. Zes van de Franstalige teksten die Anna Goudenhooft noteert, blijken 
volgens de Nederlandse Liederenbank andere geschreven of gedrukte zeventiende-
eeuwse versies nagelaten te hebben. En opnieuw gaat het om dezelfde titels. Vijf 
van de zes teksten staan gedrukt in vier verschillende verzamelbundels uit de 
drukkerij van Pierre Ballard. De zesde tekst is in twee handschriftelijke 
liedcollecties opgenomen: het album amicorum van Johanna Bentinck en het 
handschriftelijke liedboek van Herbert Beaumont, opgesteld tussen 1592 en 1606 te 
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Dordrecht. Enkel de anonieme liedbundel bevat geen liederen die ook terug te 
vinden zijn in andere liedbronnen in de Nederlandse Liederenbank. 
 
De resultaten uit de Nederlandse Liederenbank zijn vermoedelijk slechts de top van 
de ijsberg wat de ontlening van Franstalige liederen binnen deze liedkringen 
betreft. Dat blijkt al uit het feit dan van nog elf andere Franstalige teksten in de 
bundel van Magdalena Vanden Driessche de beginregels gebruikt worden als 
wijsaanduiding in gedrukte liedboeken. Vooral in de twee delen van La pieuse 
Alouette worden heel wat melodieën aangegeven die gebaseerd zijn op het 
openingsvers van liederen in het handschrift. De uitgever van deze liedboeken gaat 
er van uit de lezers van zijn werk bekend zijn met deze zangmelodieën, en dat in de 
vorm van de liederen die Magdalena noteert (en dus niet dezelfde melodie met een 
andere tekst op bijvoorbeeld). Acht liedteksten in de collectie van Anna 
Goudenhooft, of althans de beginregels ervan, zijn populair genoeg om te dienen 
als wijsaanduiding in contemporaine liedboeken als de twee delen van La pieuse 
Alouette, Gulde-Laers Feest-Daghen of den Schat der geestlycke Lof-Sangen en 
Venus Minnegifjens, in 1622 door de Amsterdamse uitgever Cornelis Willemsz 
Blau-Laecken op de markt gebracht. Drie van de twaalf liederen in de anonieme 
verzameling hebben wel openingsverzen die verwijzen naar populaire melodieën in 
liedboeken van de late jaren 1630 en de jaren 1640. Het zijn steeds dezelfde Franse 
en Zuid-Nederlandse liedboeken die in de Nederlandse Liederenbank 
corresponderen met de handschriftcollecties. Dat heeft enerzijds te maken met de 
zeldzaamheid van Franstalig liedmateriaal in de databank, maar het wijst er 
anderzijds op dat het gaat om een bredere golf van beïnvloeding in liedactiviteiten 
vanuit Parijs naar de Zuidelijke Nederlanden, zelfs tot in Gelderland. 
 
Dat de verspreiding van de Franse hofliederen niet enkel rechtstreeks via de 
gedrukte liedboeken van de imprimeur du roy hoeft te lopen, maar dat de liederen 
via allerlei kanalen bekend materiaal worden, blijkt ook uit de notatiemethoden in 
de Zuid-Nederlandse handschriften zelf. Het lied ‘Signifiance des couleurs’, over 
de symbolische betekenis van de kleur van kledij, wordt in drie bundels 
opgenomen, telkens in een andere verschijningsvorm. Vooral de tekst geschreven 
door Magdalena Vanden Driessche is in dit verband interessant:79 

Escoute mes amours 
je vous veulx demander 

de toutes ces fleurs  
lequel en choiserez 

 
Espoir 

Au vert est ma fiance, 
Le portant pour espoir, 
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mais en lieu d’esperance 
me donnez desespoir 

 
Amours 

Violet est couleur 
Amour le donnerat 

et pour le faire honneur, 
Mamie le porterat 

 
Foy 

Le blancq sera pour moy 
Je l’ay voulu choysir 

Il signifie foy 
qu’en amour veulx tenir 

 
Beaute 

En bleu me veulx pourvoir, 
pour sa grande beauté 
un amant doibt avoir, 

en amour loyaute 
 

Fermete 
La noir fera cognoistre 

Davoir la fermete 
un vray amant doibt ester 

en un lieu arreste 
 

Plus un me verra aymer 
d’un amour si fervente 

que ne me puisse disarmer 
d’un ame inconstante 

 
Jay maintes nuits passez en d’oeuil 

Crie pour une d’ame 
qui larmes jettoit de son oeil 

et souspirs de son ame 
 

D’un propos a demy rompu 
me disoit a l’oreille 

mon Coeur est du tien si repeu 
que jamais ne sommeille 

 
Ton partement mest une mort 



 

  87 

 

une fin redoubtable 
Mais j’ay cogny que sans remord 

est rendu variable 
 

Ces Souspirs estoyent simulez 
Nourris de ma constance 
qui me rendoit tout acable 
pensant a sa souffrance 

 
Son amour en air estoit mi 

Come est la gironette 
qui au gre des vent obeyt 

et n’est jamais muette 
 

Si j’ay change d’affection 
de n’en suis doncq coulpable 

je me regle a sa passion 
Soudaine, et variable 

 
Finis 

 
Het lijkt erop dat ze een aantal bekende motieven door elkaar slaat. Het lied maakt 
een verwarde indruk. De eerste strofe stelt de vraag welke bloem de luisteraar wil 
kiezen, een aanspreking die in geen van de andere versies van het lied voorkomt. 
De volgende vijf strofen behandelen immers kleuren en niet bloemen. De laatste 
kleur die besproken wordt is zwart. Dan gaat de schrijfster verder met zeven 
strofen van een liefdesklacht vanuit mannelijk perspectief waarin de zanger zich 
beklaagt om een wispelturige minnares. Dit tweede deel van de tekst is geschreven 
in een strofevorm die niet overeenkomt met de eerdere strofen. Het is alsof de 
auteur door de inhoud van de strofe over het zwart herinnerd wordt aan een ander 
lied dat ze verder noteert. Deze vermenging van teksten komt ook elders in de 
bundel voor.80 Dat hoeft niet op verstrooidheid van de schrijfster te wijzen. In de 
kringen waar dit soort liederen gedeeld repertoire vormt, is er geen nood om de 
liederen steeds volledig en ‘correct’ te zingen of neer te schrijven. Bekendheid met 
de teksten wordt verondersteld, en het aangeven van enkele strofen is voldoende 
voor de gebruikers van het handschrift om zich het lied voor de geest te halen. In 
die context kan het associëren van teksten, het overgaan van één lied naar een 
volgende, een vorm van creatieve omgang met de liederen zijn. Maar het wijst er in 
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ieder geval op dat voor een deel van de teksten niet gewerkt wordt met voorbeelden 
op schrift die overgeschreven worden.81  
 
De brede verspreiding van liederen via allerlei, geschreven én orale, kanalen blijkt 
verder uit een vergelijking van de twee meertalige liederen die zowel in de bundel 
van Magdalena Vanden Driessche als in die van Anna Goudenhooft worden 
opgenomen. Deze twee macaroniliederen – een verhalend lied over een verleider 
van getrouwde vrouwen en een liefdesklacht – met hun complexe 
taalverspringingen zijn minder onderhevig aan variatie dan andere liedteksten, 
maar ook deze liederen worden in verschillende vormen overgeleverd. De 
kluchtige liefdesklacht lijkt op het eerste zicht volledig gelijklopend in beide 
versies, de vier strofen doorlopen hetzelfde parcours, dezelfde bewoordingen en in 
beide versies wordt op dezelfde momenten van taal gewisseld. Maar wat de 
spelling betreft lopen ze uiteen. Dat blijkt al uit de titel. Bij Magdalena luidt die ‘La 
Seribande’. Tien jaar later wordt die door Anna Goudenhooft omgevormd tot ‘Sur 
la sarabane’. De eerste vier regels noteert Magdalena als volgt:82 

Mi alma brusle par ta grande beaute 
biga por que moet ick sijn delaisse 

ghij sijt porqui ick sterven sal 
Ne me laissez bederven al 

Bij Anna Goudenhooft luiden ze:83 
My alma brusle par ta grande beaulte 

diga porque moet ick zijn delaisse 
Ghij zijt porquien ick sterfen sal 

neme laisse bederfnen al 
Het is duidelijk dat Magdalena en Anna de tekst niet van hetzelfde schriftelijke 
voorbeeld overschrijven, en dat de tekst niet louter via schriftelijke dragers de tien 
jaren tussen beide liedcollecties heeft overbrugd.  
 
Het verhalende kluchtlied is slechts gedeeltelijk overgedragen tot bij Anna 
Goudenhooft. Van de negen strofen bij Magdalena Vanden Driessche blijven 
slechts de eerste twee over in Anna’s collectie en die in gehavende vorm. Enkel het 
begin van het verhaal wordt meegedeeld: een man biedt een vrouw geld en goud 
indien ze met hem het bed wil delen. De verdere lotgevallen van de ‘muy amorose 
Signor’ – de valstrik die de vrouw en haar echtgenoot leggen waarbij de verleider 
uiteindelijk in een afgesloten kist terechtkomt, die in de rivier wordt geworpen – 
zijn niet bewaard gebleven. Inderdaad lijkt Anna al van bij aanvang niet goed weg 
                                                                                              

81 Over dit ‘overstappen’ van lied naar lied in de orale liedtraditie heeft ook  Louis Peter Grijp het: L.P. Grijp, ‘Onder de altijd groene linde. Over 

orale principes in Middelnederlandse liederen’, L.P. Grijp en F. Willaert red., De fiere nachtegaal, Amsterdam, 2008, 315-318. Hij noemt als 

bekend voorbeeld van hoe een dergelijke praktijk in geschreven media kan belanden het lied ‘In oostlant wil ic varen’ in het Antwerps Liedboek. 

Dat bij dit overstappen ook gewisseld wordt van strofeschema, en dus van melodie, is echter uitzonderlijk. 

82 UG, Hs 986(1), f. 61r-61v. 

83 UG, Hs 973, f. 11v-12r.  
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te weten met het lied. De eerste strofe vinden we in de volledige versie van 
Magdalena als volgt:84  

Hoort watter onlanx factum est 
En ceste court hij lachte datte bests 

hij heefter te pande gestelt sijn lijff Signori vuet Mori 
wij hoerden oyt dat sulcken captyff vuxery 

Anna Goudenhooft breekt de versregels af op vreemde momenten en voegt 
tussenwerpsels toe die niet in het ritme van het lied passen:85 

hoort wat hier onlanx factum est 
en ceste court die lacht die best 

Signori 
hij heeft te pande ghestelt zijn lijff 

Signori vult mori 
noynt hombre en was sulk cathijf 

uxori 
De spelling bevat talloze variaties tegenover de oudere versie. Enkele 
formuleringen zijn aangepast. De verwarde notatie laat vermoeden dat het lied niet 
wordt neergeschreven op basis van een schriftelijk voorbeeld, maar dat het ofwel 
genoteerd wordt op basis van het horen van een uitvoering van het lied ofwel dat 
Anna het lied uit haar herinnering probeert te trekken, maar hier slechts gedeeltelijk 
in slaagt. Na de eerste twee strofen staakt ze haar poging en laat het lied 
onafgewerkt. 
 
Een groot deel van de liedteksten in dit handschrift van Anna Goudenhooft zijn erg 
kort, slechts één of twee strofen. Vele ervan maken een onafgewerkte inhoud, een 
inleidende sfeerschepping die niet verder wordt benut, zoals in het macaronilied. 
We kunnen vermoeden dat nog wel meer teksten slechts het begin aangeven van 
langere liederen. Het ontbreken van sporen van sociale activiteit rond dit 
handschrift en het onafgewerkte karakter van vele teksten doen vermoeden dat het 
handschrift op een andere manier ingepast is in de activiteiten van de liedkring dan 
de andere Zuid-Nederlandse bundels. Het lijkt er eerder op dat de verzameling in 
de eerste plaats dienst doet als geheugensteun voor de persoon die ze heeft 
opgesteld, en niet zozeer voor op zichzelf staande lectuur – de teksten zijn immers 
niet afgerond -, maar als instrument, eventueel om te helpen bij het naar voor 
brengen van de liederen. Het is een verder teken van de wisselwerking tussen orale 
en schriftelijke overlevering in de verspreiding van de Franse liederen in Zuid-
Nederlandse kringen. 
 
Het onderscheid tussen teksten overgenomen van schriftelijke bronnen en teksten 
die genoteerd worden uit mondelinge overlevering of uit het geheugen is vaak erg 

                                                                                              

84 UG, Hs 986(1), f. 113r-114r. 

85 UG, Hs 973, f. 22r. 



 

  90 

 

onduidelijk. Ook bij het overnemen van schriftelijke voorbeelden kunnen kopiisten 
wijzigingen in de tekst aanbrengen. Maar in haar studie van 
rederijkershandschriften uit dezelfde periode haalt Nelleke Moser een aantal 
kenmerken van orale overlevering in handschriften aan: verschillende 
bewoordingen, weglatingen en toevoegingen, verplaatsing en verwisseling van 
strofen, herhalingen, toenemen van varianten in de loop van de tekst.86 Deze 
kenmerken zijn allen aanwezig in de liedhandschriften. Dit alles geeft aan dat de 
liederen alvast niet uitsluitend via schriftelijke versies verspreiding kennen. We 
moeten eerder denken aan een brede levensgrond van de liederen. De liedkringen 
kennen bekende liederen waarschijnlijk in verschillende versies: gedrukte en 
handgeschreven varianten, versies die ze hebben horen zingen enzovoort. De 
versies die genoteerd worden in de bundels met het eigen groepsrepertoire kunnen 
ontlenen aan al deze bekende versies en tezelfdertijd nieuwe aanpassingen bevatten 
van de schrijver of schrijfster in het handschrift. 
   
5. De fantasie van het hof 
 

 
Hofdame in het album van Anna de Hertoghe (UG, Hs G 7855, f. 41v). 

 
De betekenisvolle elementen binnen de traditie van het Franse air de cour worden 
zo in de Zuid-Nederlandse handschriften geïncorporeerd: de verfijnde, amoureuze 
toon, de antieke en pastorale elementen, de vrijblijvende dichtkunst als 
gezelschapsspel dat ingezet wordt om aanzien binnen de kring te verwerven 
(denken we maar aan het loflied op de negen muzen van de liedkring rond Jeanne 
Rijm). Aan het oppervlak nemen deze kringen van welgestelde en sociaal verheven 
Zuid-Nederlandse jeugd een populaire liedmode van hun tijd over, maar met de 
toe-eigening door nieuwe groepen van gebruikers hangt ook een verandering in de 
                                                                                              

86 N. Moser, ‘Van papier of uit het hoofd? De overlevering van een rederijkersrefrein’, Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, 

119(2003), 193. 
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betekenisgeving rond de liederen en de liedactiviteiten samen. De Franse hofadel 
articuleert met het air de cour een evolutie in de manier waarop ze zichzelf als 
groep begrijpt en wil voorstellen. De populariteit van het air de cour in bredere 
kringen is in de eerste plaats verbonden met de sociale groep waarmee het 
geïdentificeerd wordt: het Franse hof. Het air de cour past zo enerzijds naast die 
andere activiteit die de liedkringen delen: het rondgaan van vrouwenalba. Ook dat 
gebruik wordt exclusief met adellijke klassen verbonden. Anderzijds wijst het air 
de cour op een diepere fascinatie voor de liedkringen: ze identificeren zich niet 
zomaar met adellijke activiteiten, maar met de adellijke levensstijl aan het hof. Dat 
men zich een deel van de culturele identiteit van het hof wil toe-eigenen door de 
liedpraktijk aan het Franse hof na te volgen, wil niet zeggen dat men kopieert 
zonder zelf het materiaal om te vormen. Aan het Franse hof is een gevoeligheid 
voor en kunde in muziek en dichtkunst, dat wil zeggen de vaardigheid om eigen 
liedteksten te creëren, een middel om zich als ideale hoveling te profileren.87 Op 
dezelfde manier is een eigen verwerking van de rondzwevende thema’s en 
melodieën mogelijk in de Zuid-Nederlandse liedkringen. Teksten worden 
ingrijpend veranderd door herhaaldelijk gebruik: de pastorale vrouwelijke 
klaagzang die tot kluchtige dialoog wordt getransformeerd, het loflied op de negen 
muzen dat enkel door een lid van de liedkring zelf kan gedicht zijn, de verbinding 
van verschillende liedteksten door Magdalena Vanden Driessche.  
 
De hoffantasie wordt in vele liedteksten uitdrukkelijk vorm gegeven. Te midden 
van de romantische liederen noteert Jeanne Rijm een uitgebreid afscheid van het 
hof:88 

Je ne veux plus suivre la court 
Ni resentir sa tyrannie 

Je ne feray jamais sejour 
Car malheureux est qui se fie 
Elle ma promis monts en vaux 
Et ne ma donne que travaux 

[…] 
Il est ainssy des courtesans 
Traversez de mille tempests 

Tousiours en paine et peu contens 
de grands soucis brouillans leur tetes 

La court est un petit enfer 
Bien plus facheux que la grand mer 

 
Ariere ariere, donc la court 
Je me vois en un heremitaige 

                                                                                              

87 J. Brooks, Courtly song in late 16th-century France, Chicago en Londen, 2000, 37. 

88 UG, Hs G 7855, f. 68v-69r. 



 

  92 

 

La veux je metre mon amour 
Pour eviter ce grand baufrage 

Criant a tous venez a bort 
fuiez la court fuiez la mort 

Wat kan er meer overtuigend bewijs leveren dat men het hof van binnen en buiten 
kent, dan het besluit om uit onvrede het hof te verlaten, en een oproep aan hofleden 
om hetzelfde te doen? Met dit lied roept Jeanne Rijm zichzelf uit tot lid van de 
gecultiveerde Franse elite aan het Koninklijke hof, indien niet in de praktijk, dan 
alvast in de geest. En andere leden van de sociale kring scharen zich daar achter. In 
de marges van het lied noteren Mechelynna en Jan de Aranda beiden hun naam en 
lijfspreuk. Beide functies van het handschrift, album amicorum en liedverzameling, 
ondersteunen elkaar in de toe-eigening van de adellijke hofidentiteit.  
 
De centrale plaats van het hofmotief in het lieddiscours van de Zuid-Nederlandse 
liedkringen blijkt uit de herneming van de tekst in het album van Magdalena 
Vanden Driessche. Hoewel het lied duidelijk niet van eenzelfde schriftelijke versie 
is gekopieerd – daarvan getuigen de spellingsvarianten, de verschillende 
formuleringen, de andere strofevolgorde en de twee weggelaten strofen in de latere 
versie -, is het lied erg stabiel gebleven voor een dergelijk lang lied (bij Jeanne 
Rijm dertien strofen, bij Magdalena elf strofen). Het belangrijkste verschil is het 
einde van de twee versies. Magdalena gebruikt daarvoor de strofe:89 

A Dieu donc Cour et courtisans 
des vanites la pipiniere 

Jay pour vous perdu quelque tamps 
Maintenant Je vous laisse arriere 

Pour bien server et louer Dieu 
Vivant et mourant en ce Lieu 

Dit persoonlijke afscheid van het hof noteert Jeanne Rijm als tiende strofe. Zij 
besluit het lied met een strofe die niet voorkomt bij Magdalena, een aanspreking 
van een bepaalde figuur aan het hof dat achtergelaten wordt: 

Et vous madame d’engemont 
Qui estes en ce lieu mestresse 

[…] 
Venez icy lessez la court 
faictes icy a dieu lamour 

De identiteit van deze madame d’engemont kon niet verder achterhaald worden. Ze 
komt niet voor tussen de intekeningen in het album amicorum van Jeanne en Anna 
de Hertoghe. Het lijkt eerder waarschijnlijk dat Jeanne Rijm een persoon bedoelt 
aan het Franse hof, inspiratiemodel voor de hoffantasie in de liederen.  
 

                                                                                              

89 UG, Hs 986(1), f. 47r-49v. 
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Dat is geen uniek fenomeen. Magdalena Vanden Driessche doet hetzelfde in een 
ander lied. In dat spotlied worden de minnaressen van de Franse vorst op de korrel 
genomen. Zoals in de voorgaande tekst wordt gewezen op de intriges en corruptie 
aan het hof, maar hier is er geen twijfel dat de auteur wel degelijk het hof van de 
Franse koning bedoelt:90 

Que dict on en la Court 
de madama d’estampes 

Ayant tant Triumphe 
Au royaulme de franche 

Que son estat si grand menoit 
Que tout le monde murmuroit 

Mevrouw d’Estampes weet, volgens het lied, van Roy henry, Hendrik IV, allerlei 
giften los te praten, maar haar leven van luxe is voorbij wanneer Madame de 
poitiere de affecties van de vorst weet te winnen. En ondertussen staat Ma Dame 
Eleonora al aan de zijlijn te wachten. Achter Madame d’estampes gaat 
vermoedelijk Gabrielle d’Estrées schuil, de meest bekende en langdurige minnares 
van Hendrik IV. Zij is niet afkomstig uit de adellijke familie d’Étampes, die zich 
ook tot de bekenden van de vorst mogen rekenen, maar in 1598 krijgt ze het 
kroondomein van dezelfde naam in leen van Marguerite van Valois, de echtgenote 
van Hendrik IV. Is Madame de poitiere een corruptie van Isabelle Potier, een 
andere minnares van de vorst in de jaren 1598-1599? Dan zou het lied in 1598 of 
vroeg in 1599 gedicht zijn, vóór het overlijden van Gabrielle d’Estrées op 10 april 
van dat jaar.91  
 
Met de specifieke verwijzingen naar het Franse hof en haar leden meet de liedkring 
rond Magdalena zich in haar liedpraktijk een specifiek Franse adellijke identiteit 
toe. In een lied naar het einde van de verzameling toe worden de toegesproken 
jonkvrouwen zelfs aangesproken als ‘deitez de france’, godinnen van Frankrijk.92 
De tekst is ook te vinden in Airs de diffèrents autheurs, mis en tablature de luth, 
verzameld door Gabriel Bataille en uitgegeven te Parijs in 1614 door Pierre 
Ballard. Het lied is dus geen Zuid-Nederlandse creatie maar een overname uit de 
Franse liedschat. Toch legitimeren Magdalena en de andere liedverzamelaarsters 
nergens de toe-eigening van de teksten door aan te geven vanwaar ze ontleend 
worden. Een vermelding van de Parijse liedboeken gedrukt bij Ballard zou de 
liedkring toch een directe link met het Franse hof verschaffen, zij het via het 

                                                                                              

90 UG, Hs 986(1), f. 108r-109r.  

91 De informatie over Gabrielle d’Éstrées en Isabelle Potier: S.-J. Delmont, ‘Étampes (Maison d’)’, R. d’Amat red., Dictionnaire de biographie 

française, XIII, Parijs, 1975, 164-166; R. Limouzin-Lamothe, ‘Étampes (Ducs d’)’, R. d’Amat, red., Dictionnaire de biographie française, XIII, 

Parijs, 1975, 164; M. Greengrass, France in the age of Henri IV. The struggle for stability, Londen en New York, 1984, 180; J. Garrisson, Henri IV, 

Parijs, 2008 (eerste uitgave: 1984), 101, 199-200 en 239-256; R.S. Love, Blood and religion. The conscience of Henri IV 1553-1593, Montreal en 

Kingston, 2001. De identiteit van Eleonora en van madame d’Engemont kon jammer genoeg niet achterhaald worden. Ze komen niet voor tussen 

het overzicht Les femmes du roi in het werk van Janine Garrisson (p. 239-256). 

92 UG, Hs 986(1), f. 122r. 
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gedrukte boek. Maar door het aangeven van de ontleengeschiedenis zouden ze net 
toegeven dat het om een ontleende identiteit gaat. De liedgebruikers zijn zich allen 
bewust van de inspiratiebronnen en ontlening. Ze kennen de liederen en hun 
oorsprong. Maar om de illusie staande te houden dat de liederen een transparante 
articulatie vormen van een eigen hofidentiteit, is het noodzakelijk de ontlening van 
de teksten impliciet te laten. 
 
In dezelfde lijn ligt een spotlied genoteerd door Anna Goudenhooft, waarin 
volgehouden wordt dat oudere hofleden zich laten verwennen in het bed van 
‘madame de Cingny’:93 

Ou logeront tous ces con gris 
a la chambrette et au grand lict 

[…] 
cest pour madame de cingny 
elle scaict fort bien le deduict 

[…] 
et fera bien son prouffict 

Gaat het om een minnares die van hoveling tot hoveling fladdert? Een precieze 
identificatie van madame de cingny is niet voorhanden, maar van belang is vooral 
dat de Zuid-Nederlandse liedkringen zich in hun liederen op bekende voet plaatsen 
met de leden van het Franse hof. Dezelfde verwijzingen naar het Franse hof zijn te 
vinden in de anonieme bundel. In een Courante wordt de koning om hulp 
gesmeekt: ‘A mon secours monarche des francois / Un dur tyran un dur tyran veut 
ravir ma franchise’.94 Hoe de vork precies aan de steel zit, maakt de auteur niet 
duidelijk, maar de vertelfiguur bevindt zich in nood: ‘J’ay sceu ranger L’univers 
soubs mes loix soubs mes loix / mais maintenant mais maintenant Je crains destre 
soubmise’.  
 
Een zelfdefiniëring als Franse hofleden gaat hand in hand met een veroordeling van 
de hofcode. Geen van de liederen in deze bundels heeft een goed woord over voor 
de gewoonten van het hof. De teksten echoën negatieve beeldvorming rond het hof 
die ook in eigentijdse literatuur voorgehouden wordt: het hof als een leugenachtig 
oord, bevolkt door ijdele hovelingen die zichzelf verliezen in sensueel plezier. Zo’n 
visie presenteert bijvoorbeeld de antiprotestantse polemist Richard Verstegen in 
zijn werk over het Engelse hof ‘A Declaration of the True Causes of the Great 
Troubles Presupposed to the Intended against the Realme of England’, nog in 1592 
uitgegeven in Antwerpen.95 De liefde is aan het hof verworden tot een speelbal van 
geld en modezucht, verzuchten de amoureuze liederen. Een Air de cour in de 
                                                                                              

93 UG, Hs 973, f. 16v-17r. 

94 UG, Hs 1446, f. 5v. 

95 C. Van Wyhe, ‘Between chastity and passion. The impact of the French exiles on the cult of courtly love at the Brussels court in the 1630s’, J.A. 

Steiger red., Passion, Affekt und Leidenschaft in der Frühen Neuzeit (Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung, 43), II, Wiesbaden, 2005, 957-

958. 
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collectie van Anna Goudenhooft beklaagt zich over de kortstondigheid van de 
liefde aan het hof, omdat vrouwen zich laten verleiden door geld. De verteller raadt 
dan ook aan dat mannen op zoek naar plezier hun kansen beproeven aan het hof: 
‘Qu’il veult doncq avoir amour / qu’il chasse dans ceste court / Il se trouve a 
vendre’.96 Inderdaad is het volgens een andere tekst mode voor de vrouwelijke 
hofleden om een minnaar te hebben: ‘La mode est veni depuis peu de temps / que 
toutes les dames auront une amant’.97 De mode voor minnaars kan echter al snel 
omslaan in ellende voor de minnaars: ‘Ung amy ne luy suffit / pour sa soif 
ardante’.98 In de anonieme verzameling wordt een tekst geschreven vanuit het 
perspectief van een markies die lijdt onder de vrije omgang van zijn echtgenote met 
de mannen aan het hof: ‘pourquoy faut il que vostre espoux / pour trop aymer un 
visage si doux / en soit si jaloux’.99 Voor vrouwen is de situatie echter niet veel 
beter. In het lied ‘La daulphyne’ in de collectie van Magdalena Vanden Driessche 
worden dames opgeroepen niet in te gaan op de avances van de mannen aan het 
hof:100 

Ce ne sont doncq que des mocqueurs 
qui pur posseder noz coeurs 

prometent promecttent 
Et du jour au landemain 
puis après le remectent 

Jeanne Rijm noteert een kluchtlied over het lot van getrouwde hofdames. In het 
lied beklaagt de vertelster zich een kamermeisje dat ze haar echtgenoot nooit meer 
ziet. Een vers in de kant van de tekst vat de moraal samen: ‘Qui at sarde femme et 
belle Chambriere / prenne la belle et laisse laultre derriere’.101 
 
Geen wonder dat in het handschrift van Jeanne Rijm en dat van Magdalena Vanden 
Driessche besloten wordt om het hof te verlaten. Inderdaad lijken deze liederen de 
context van het hof vooral aan te roepen om aan te geven dat ze die plek zo snel 
mogelijk willen achter laten. In een van de klaagliederen die Magdalena noteert, 
beweert de vragende partij dat indien zijn liefde onbeantwoord blijft, hij het hof zal 
verlaten en de rest van zijn dagen zal slijten in een klooster:102 

Si pour quicter La court 
Je voudrois vivre avecques vous 

Ne doubtes pas en cela 
Jiray dans ung convent finir mes Jours 

                                                                                              

96 UG, Hs 973, f. 24r-24v. 

97 UG, Hs 973, f. 29r-29v. 

98 UG, Hs 973, f. 25r-26r. 

99 UG, Hs 1446, f. 7r-7v. 

100 UG, Hs 973, f. 31r-31v. 

101 UG, Hs G 7855, f. 62r-62v. 

102 UG, Hs 986(1), f. 37r-37v. 
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Het verlaten van het hof om een geestelijke roeping op te nemen, komt als 
inhoudelijk motief nog wel meer voor in de bundel van Magdalena. Het eenzame 
bestaan toegewijd aan God wordt in oppositie geplaatst met het leven aan het hof. 
Zo wordt een kluizenaar lastig gevallen met de vraag wie de persoon was om wie 
hij het hofleven vaarwel zei:103 

Passant tu voudrois bien scavoir 
Qui m’at pousse pour estre Ermittre 

[…] 
Qui me faict dire a c’este Fois 
Je fuy la court J’ayme les bois 

De kluizenaar houdt nog even staande dat er niet noodzakelijk een vrouw in het 
spel was, maar geeft dan toe dat hij haar naam niet bekend wil maken.  
 
Een tweede tegenpool van de hoffelijke gedragscode, maar om andere redenen, 
wordt gevonden in het pastorale leven. In de anonieme liedverzameling maakt de 
vertelfiguur van een liefdesklacht zich sterk dat hij ‘ les pompes de la cour’ de rug 
toe zal keren om een geliefde te volgen:104 

Je quitte en fin les pompes de la cour 
pour revoir l’obiect de mon extreme amour 

[…]  
Je luy comble des plaisirs innocens 

qui blessent mon Coeur et ravissent mes feus 
chere Sylvie 

mon ame est ravie 
D’un transport si doux et si delicieux 

Que pour le dire il faut se taire et vous parler des yeux 
Tegenover het immorele hof met haar modeslavinnen en wispelturige minnaars en 
minnaressen wordt een ongecompliceerde, natuurlijke omgang met de liefde op het 
platteland geplaatst. De natuurpracht is doelbewust gecreëerd als achtergrond voor 
liefdesavonturen, dat houden mannelijke vertelfiguren voor aan hun 
plattelandsgeliefden. Onder invloed van hun omgeving, steeds in ontluikende 
lentebloei, hebben de plaatselijke bewoners, herders en herderinnen, een spontane 
liefdesbeleving. De vermelding van een herder is voldoende om een amoureuze 
sfeer te suggereren in de liederen in de Zuid-Nederlandse collecties. Er wordt ruim 
plaats gegeven aan pastorale liederen in alle bundels.  
 
In de pastorale liederen die voor de overgrote meerderheid geschreven zijn vanuit 
mannelijk vertelperspectief blijkt het verschil tussen de vrouwen van het hof en de 
herderinnen op het platteland. De vrouwen van het hof – in het discours van de 
liederen de vrouwen van gelijke stand tegenover de vertelfiguren – controleren hun 

                                                                                              

103 UG, Hs 986(1), f. 92r-93r. 
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  97 

 

eigen lot. De aanbidder kan enkel zijn zaak zo treffend mogelijk voorstellen, maar 
hij kan geen liefde eisen van de hofdames. Het staat hen vrij affectie te gunnen of 
te weigeren. In de pastorale teksten smeken minnaars evenzeer, maar dan niet om 
eeuwige liefde, maar om kortstondig plezier:105 

Allons aux champs ma gentille maistresse 
et vous verrez commant tout ce raresse 

tout respire damour aux environ 
nous gousterons ces biens dans ces bois 

et sil vous plait nous mellerons 
ces douceurs a celles de vostre voix 

 
In haar analyse van het air de cour aan het Franse hof rond 1600 plaatst Jeanice 
Brooks dit verschil in status tussen adellijke jonkvrouwen en herderinnen centraal 
in de zelfrepresentatie van de adellijke zangers. Ze stelt een verregaande 
interpretatie voor van de pastorale hofcreaties als adellijke wensdromen in een 
periode waarin de macht van de adel tegenover de Franse vorst taant. De hofdame 
staat symbool voor de onvrede over het hofleven: men moet veinzen voor succes, 
er is een voortdurende concurrentiestrijd om in de gratie van de vorst te komen, 
men moet zich vernederen om zich op te werken. Het beeld van de herderin onthult 
de heimwee die een deel van de hofadel voelt voor het oudere machtsmodel 
waarbij grondbezit de basis vormde voor macht. In de pastorale sfeer hebben de 
adellijke zangers controle. De herderin heeft niet de macht over haar lichaam die de 
hofdame heeft. Indien ze zich verzet, kan ze met geweld bedwongen worden, en 
zelfs dan is het niet zeker of ze niet geniet van het geweld.106 Deze wrede vorm van 
pastorale fantasie vinden we uitzonderlijk ook terug in de Zuid-Nederlandse 
liedbundels. In een van de kluchtliederen die Jeanne Rijm noteert wordt een 
herdersmeisje door een ridder geschaakt en meegevoerd naar een donker woud. De 
ridder krijgt medelijden wanneer het meisje in huilen uitbarst en laat haar gaan. 
Maar ze is nog maar net het woud uit of ze zingt een lied over haar laffe 
minnaar:107 

Mon dieu que conart chevalier 
Qui ma lesse aller 

Encore sans me demander 
Si je le voulay aymer 

 
Hoeveel van de analyse van Jeanice Brooks aangevoeld of opgepikt wordt in 
bredere sociale en geografische kringen die het hoflied overnemen, is een open 
vraag, maar voorbeelden van een gewelddadige omgang met herderinnen zijn 
zeldzaam in de Zuid-Nederlandse liedcollecties. Het pastorale motief is 
alomtegenwoordig, maar vooral de oppositie tussen het verstikkende hof en de 
                                                                                              

105 UG, Hs 1446, f. 12v. 

106 J. Brooks, Courtly song in late 16th-century France, Chicago en Londen, 2000, 333-367. 

107 UG, Hs G 7855, f. 65r-66r. 
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idyllische natuur wordt daarin benadrukt, niet de symbolische machtsstrijd die 
Brooks in de teksten leest. Pastorale motieven komen rond 1600 ook onafhankelijk 
van het Franstalige lied in de mode in de Nederlanden. De zestiende-eeuwse 
pastorale literatuur en toneel uit Italië en Frankrijk zijn van doorslaggevende 
invloed bij de import van het genre in onze contreien. Volgens Eric Jan Sluijter 
komt het thema vanaf 1608 voor in Nederlandstalige gedrukte liedboeken uit de 
Noordelijke Nederlanden, en dan neemt het al snel een steeds grotere plaats in 
binnen het amoureuze discours van de jeugd. Ook in toneelwerk en de prent- en 
schilderkunst duiken pastorale motieven op. In haar monografie over de pastorale 
kunst in de Republiek beschouwt kunsthistorica Alison McNeil Kettering de 
pastorale literatuur vanaf de jaren 1620 als een integraal deel van het culturele 
leven in de Republiek. Het hoogtepunt van het genre valt nog iets later, in de jaren 
1630 en 1640, en ook daarna nog blijft het thema aanwezig in de Nederlandse 
kunst en literatuur. De pastorale motieven in de Zuid-Nederlandse amoureuze 
liedcollecties van rond 1600 vallen dus iets vroeger dan het verschijnen van het 
thema in de gedrukte Nederlandstalige liedboeken, maar de Franse liedboeken met 
airs de cour zullen allicht niet de enige bron zijn van waaruit de liedkringen 
pastorale motieven leren kennen. In dat verband is het trouwens interessant om de 
populariteit van verhalen uit de Metamorfosen van Ovidius in het achterhoofd te 
houden, een werk dat al vanaf de Renaissance fungeert als een doorgeefluik van de 
antieke pastorale literatuur naar een contemporain publiek.108 
  
Dat de beeldvorming rond de hofcultuur in de Zuid-Nederlandse amoureuze 
liedbundels negatief gekleurd is, en dat er daarbij parallellen zijn met circulerende 
antihoofse literatuur, mag ons niet doen vergeten dat die beeldvorming in de eerste 
plaats ten dienste staat van een identificatie van de eigen groep als behorend binnen 
de verfijnde maar verguisde hofcultuur die in de liederen vorm gegeven wordt. De 
toe-eigening van de Franse hofliederen door Zuid-Nederlandse welgestelde jeugd 
brengt een verandering met zich mee van de betekenisgeving die met de 
hofliederen verbonden wordt. De negatieve bijklank van het hof is ook aanwezig in 
de liedboeken van Ballard, maar in de analyse van Jeanice Brooks hangt deze 
negatieve bijklank voor de hovelingen samen met een machtsworsteling tussen 
Franse vorst en adel. De veroordeling van de hofcultuur wordt in de Zuid-
Nederlandse bundels net ingezet als bewijs dat men deel uitmaakt van die 
hofcultuur, en de vele verwijzingen naar personen aan het Franse hof maken 
duidelijk dat men daarbij wel degelijk het Franse hof voor ogen heeft, en niet 
bijvoorbeeld het hof van de aartshertogen in Brussel. De associatie met het Franse 
                                                                                              

108 L.E. Auld, ‘”Dealing in shepherds”: The pastoral ploy in nascent French Opera’, G. Cowart red., French musical thought, 1600-1800, Ann 

Arbor en Londen, 1989, 55-56; E.J. Sluijter, ‘De entree van de amoureuze herdersidylle in de Noord-Nederlandse prent- en schilderkunst’, P. Van 

Den Brink red., Het gedroomde land. Pastorale schilderkunst in de Gouden Eeuw, Zwolle, 1993, 33-34; M.B. Smits-Veldt en H. Luijten, 

‘Nederlandse pastorale poëzie in de 17de eeuw: verliefde en wijze herders’, P. Van Den Brink red., Het gedroomde land. Pastorale schilderkunst in 

de Gouden Eeuw, Zwolle, 1993, 58; A.M. Kettering, The Dutch arcadia: pastoral art and its audience in the Golden Age, Montclair en New Jersey, 

1983, 2-23. 
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Koninklijke hof mag zich dan wel op een imaginair niveau bevinden, maar de 
meest geïdentificeerde liedkring, die rond Anna de Hertoghe en Jeanne Rijm, 
onderhoudt wel degelijk banden met het Brusselse hof. Anna’s vader, Marc de 
Hertoghe is een vertrouwenspersoon van de aartshertog Albrecht en wordt in 1618 
door hem tot ridder geslagen. Philibert Rijm, Anna’s echtgenoot en Jeanne Rijm’s 
broer wordt in 1623 tot ridder geslagen.  
 
Het Brusselse hof is in deze periode in volle bloei als aantrekkingspool voor 
intellectueel gezelschap en bron van amusement voor haar leden. Jachtexcursies, 
feestjes en carrousels, tochtjes naar de vorstelijke buitenverblijven… onderhouden 
de innerlijke kring rond de aartshertogen. Het gaat dan wel in grote mate om 
Castiliaanse adel die vanuit Spanje naar de Zuidelijke Nederlanden is overgekomen 
om het centrale bestuur te overzien. Deze Spaanse edellieden bouwen zich al snel 
een reputatie op als arrogant en gesloten voor de plaatselijke elites.109 Maar in het 
album amicorum van Anna de Hertoghe en Jeanne Rijm vinden we ook 
verschillende leden van de Brugse familie de Aranda, verwant aan een van de 
oudste adellijke geslachten in Spanje. Het Brusselse hof is in ieder geval geen 
onbekende realiteit voor de Gentse liedkring. Maar het hof van de aartshertogen is 
weinig bruikbaar als model voor romantische interactie. Het geniet een reputatie als 
een klooster, een reputatie die door Albrecht en Isabella zelf gecultiveerd wordt en 
opgepikt wordt in eigentijdse literatuur. Naar Spaans model wordt de Kamer – het 
deel van het hof voorbehouden voor de aanzienlijke leden in het gevolg van de 
aartshertogen - georganiseerd in twee gescheiden huishoudens, het volledig 
mannelijke gezelschap van Albrecht en het vrouwelijke gezelschap van Isabella. 
De enige mannen in de Kamer van Isabella zijn de wachten en deurwachters. 
Interactie tussen de twee huishoudens is aan strikte regels onderworpen, om de 
kuisheid en maagdelijkheid van de hofdames te beschermen. De indrukken van Sir 
Charles Somerset, een Engelse bezoeker aan het Brusselse hof in 1612, zijn 
veelzeggend:110  

The Archduke Albertus his Courte being altogether governed after the 
forme of the Spanish, the difficulties of making love or conversing with 
Ladies is the verie same; which is cause that no man can in publike make 
love to anie of the Dames without permission; and therefore everie one 
endeavours to insinuate his affections in the most covert manner.   

Nog in de jaren 1620 wordt het Brusselse hof zo beschreven door Franse gasten. 
De hofdames worden aan het zicht van de edellieden onttrokken door hoge 
schermen. Omgang met een geliefde is beperkt tot vaste dagen en vindt steeds 
plaats onder het oog van Isabella en het hele hof. Pas in de vroege jaren 1630 vindt 
het idee van de hoofse liefde naar Frans model ingang aan het hof van de 

                                                                                              

109 P.C. Sutton, ‘The Spanish Netherlands in the Age of Rubens’, P.C. Sutton red., The age of Rubens, Boston, 1993, 120. 

110 C. Somerset, The travel diary (1611-1612) of an English Catholic Sir Charles Somerset; edited from the manuscript in the Brotherton 
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aartshertogin, en niet zonder slag of stoot.111 In de vroeg zeventiende-eeuwse 
liedbundels is er geen enkele vermelding van het Brusselse hof of de Zuid-
Nederlandse adel te vinden. De jeugdige liedkringen hebben hun zicht duidelijk 
gericht op Parijs. 
 
6. Parafactus’ droom 
 
In 1620, een kwarteeuw na het noteren van haar originele liedverzameling, voegt 
Jeanne Rijm nog een laatste lied toe aan haar album amicorum: ‘Parafactus droom 
getranslatert van hyngels it vlams’.112 De lange tekst vertelt het verhaal van 
Parafactus, een jongeman die onder een boom in slaap valt. Tussen droom en 
werkelijkheid ziet hij Diana en haar nimfen uit het gebladerte te voorschijn komen 
en baden in een fontein. Hij wordt betrapt: 

Soo haest als si Mij hadden ghesien 
litten si al haer ondekens loopen 

en hebben haer pyllen oock bereyt 
om mij dus cruelsins te noopen 

Maar Parafactus’ geliefde Olimphe ziet haar minnaar op de vlucht en ze smeekt 
Diana om genade voor haar lief. Diana wil eerst van geen wijken weten: 

Hoe dus parafactus soo staut 
wie heeft hem soo qualick beraeden 

te comen in dit ghetoovert waut 
daer ick mij heer tyts plege te baden 

aen dees fontaine stil en alleen 
met mijne nimphen schoon en Reyn 

Parafactus is overtuigd dat hij verscheurd zal worden, maar Olimphe blijft smeken 
en Diana geeft toe. Dan ontwaakt Parafactus alleen in het woud. Het was een 
droom. Het lied besluit met Parafactus’ wens dat de droom werkelijkheid was zodat 
hij ondanks alles toch bij zijn geliefde was en niet alleen. Het lied is ondertekend 
‘ finis anno 1620 / fidelite oblige / J Rijm’.  
 
Het Engelse lied waarvan de titel beweert dat deze tekst een vertaling is, heet 
Barbara Forsters Dream. De melodie van dat lied wordt vanaf 1613 als 
wijsaanduiding gebruikt in een heleboel Noord-Nederlandse liedboeken in de vorm 
Phoebus is lang over de zee.113 Waarschijnlijk is het lied dus al eerder verspreid 
geraakt in de Noordelijke Nederlanden, aangezien de melodie op dat moment als 
algemeen bekend wordt beschouwd. Vanaf de vroege zeventiende eeuw is er in het 
                                                                                              

111 C. Van Wyhe, ‘Between chastity and passion. The impact of the French exiles on the cult of courtly love at the Brussels court in the 1630s’, 
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Noorden in toenemende mate sprake van Engelse invloed op het lied. Voor het 
Zuiden geldt dat echter veel minder. Inhoudelijk komt deze handschriftelijke versie 
alvast niet overeen met de twee Engelse versies die A.E.H. Swaen citeert in zijn 
artikel over Engelse zangwijzen bij Hollandse dichters.114 Nederlandstalige versies 
van het lied ter vergelijking heb ik niet gevonden, enkel niet verwante teksten op 
dezelfde melodie. Het blijft onduidelijk hoe Jeanne het lied heeft leren kennen en 
of de vertaling al dan niet eigen werk is. Het lied is in ieder geval weinig ordelijk 
op de pagina gezet. Er wordt tweemaal van inkt gewisseld, wat laat vermoeden dat 
het lied in verschillende fasen is genoteerd. Halverwege is een blanco pagina te 
vinden. Tweemaal wordt een strofe op de verkeerde plaats in het lied geplaatst, dan 
doorgehaald en even later op het juiste moment weer ingelast. Een verzorgde, 
inhoudelijk uniforme collectie bijhouden is niet meer de eerste prioriteit van de 
inmiddels gehuwde Jeanne Rijm. Zoveel jaar later haalt ze haar oude collectie 
vanonder het stof en ze voegt er nog een liedje aan toe. 
 
Dat het gaat om een Nederlandstalige tekst gebaseerd op een Engels voorbeeld, 
waarbij de Engelse oorsprong expliciet wordt aangegeven, geeft aan hoezeer haar 
smaak in liederen in de tussentijd geëvolueerd is. De Franse hofadel als cultureel 
inspiratiemodel bekleedt niet meer de exclusieve positie in de liedpraktijk van 
Jeanne Rijm die ze had in de jaren 1590 en 1600. Nieuwe invloeden vanuit 
Engeland, mogelijk met de Noordelijke Nederlanden als tussenstation, worden 
opgenomen. Maar thematisch ligt het lied in de lijn van de verzameling. Wie kan 
het lied over Parafactus lezen in deze bundel zonder herinnerd te worden aan het 
sonnet over Acteon en Diana dat Anna de Hertoghe als eerste en als laatste tekst in 
de collectie plaatst? In het sonnet vraagt de smekeling de aanwezige dames om niet 
zo streng over hem te oordelen als Diana deed over Acteon. In ‘Parafactus droom’ 
is die smeekbede verhoord. Parafactus vindt een karaktergetuige in zijn geliefde 
Olimphe. Zij kent de waarachtige goedheid in het hart van Parafactus. Maar is het 
werkelijk zo? Of is het slechts Parafactus’ droom? In deze welgestelde en sociaal 
verheven jeugdkringen wordt het lied ingezet als instrument om een code van 
romantiek en vriendschappelijke omgang tussen jonge mannen en vrouwen te 
bediscussiëren. Maar de onzekerheid over hoe men de ander kan kennen, over wat 
kan en mag gezien worden, blijft bestaan. 
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Hoofdstuk 2. Alledaags schrijven 
Gefragmenteerde liedhandschriften in de zeventiende eeuw 
 
1. Inleiding. Het album van Marguerite Liebaert 
 
In het eerste kwart van de zeventiende eeuw begint Marguerite Liebaert een 
liedhandschrift in lijn met de mode van alba amicorum en Franse airs.1 Met haar 
versierde kaft waarop de naam van de handschrifthoudster is aangebracht, 
conformeert de bundel alvast uiterlijk aan de regels der kunst, zoals bekend uit het 
voorgaande hoofdstuk. Op de achterzijde van de eerste bewaarde pagina vinden we 
een paginagrote afbeelding van een kunstig versierde ruit, waarin een woordspel 
ingevuld wordt op de naam van de schrijfster.2 
 

 
Woordspel op de naam MARGVERITE LIEBART  (UG, Hs 1398, f. 3v). 

 
Daarop volgen twee Franstalige liederen, ‘Lair de Lorangere’ en een ‘Aultre 
chanson’, beide amoureuze smeekbeden. De openingsverzen van het eerste lied 
vinden we ook als wijsaanduiding in een gedrukt liedboek ‘La pievse Alouette avec 
                                                                                              

1 Over de identiteit van Marguerite Liebaert hebben we het raden. Misschien is ze de Marguerite Liebart uit Doornik, waarover de Mémoires de la 

société historique et littéraire de Tournai meldt dat Josse Picq in 1633 een grafsteen voor haar maakt, maar verdere informatie over deze 

Marguerite Liebart ontbreekt (H. Casterman, Vve, Mémoires de la société historique et littéraire de Tournai, Doornik, 1882, 260). 

2 UG, Hs 1398, f. 3v. Er kunnen enkele pagina’s ontbreken vooraan het manuscript. 
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son Tirelire’, gedrukt in 1619 te Valenciennes. Een martelaarslied in dat werk is 
gedicht ‘Sur l’air mondain de l’Orangere: Au coeur d’un amoureux, / Plus fidele 
qu’heureux’. Dat komt overeen met de openingsregels van het lied in het 
handschrift. Het wijst erop dat het gaat om een bekende melodie en beginregel, en 
dat Marguerite het lied waarschijnlijk overneemt van een andere liedbron. Het 
tweede lied bevat een interessante variatie op de gewoonte om amoureuze liederen 
te wijden aan vrouwen met namen als Philis, Sylvie of Angélique. Er wordt plaats 
geruimd om de naam van het aanbeden meisje te vermelden, maar die ruimte wordt 
open gelaten:3  

Votre beaute .m. 
miracle dicy baes 

faict que ma liberte 
Je ne regrette paes 

De ‘.m.’ kan een afkorting zijn, maar het is te betwijfelen dat die staat voor 
Marguerite. Dat zou immers niet rijmen met de derde regel, en in de rest van het 
lied rijmen de eerste en derde regel steevast. Het zou ook de enige afkorting zijn 
die de schrijfster gebruikt. Het lijkt er eerder op dat de vertolker of lezer van de 
tekst de ‘.m.’ kan vervangen door een naam naar keuze, naargelang het gezelschap 
van de vertolking of de voorkeur van de zanger. De inpassing van het lied in de 
sociale omgang van een liedkring bepaalt zo de vorm van het lied. 
 

 
EpyANAGRAMMA naamspel en wapenschild anno 1617 (UG, Hs 1398, f. 6v-
7r). 
 
Het zijn de enige liedteksten die Marguerite opneemt in het album. Ze zijn ingepast 
tussen verdere naamspelletjes en tekeningen van wapenschilden, een gedateerd in 
1617. Het geheel komt perfect overeen met de mode voor vrouwenalba, behalve 
het ontbreken van intekeningen van andere schrijvers. Vooraan en tussen het 
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schrijfwerk in zijn pagina’s blanco gelaten. Was het de bedoeling dat die later 
gevuld zouden worden door andere schrijvers, of schreef en tekende Marguerite 
zonder vooropgesteld plan waar het uitkwam? Het resultaat laat vermoeden dat het 
gaat om een poging tot het opstarten van een album zoals de auteur er zelf heeft 
gezien, maar met weinig succes en het handschrift wordt spoedig opzij gezet en 
niet meer bijgevuld.  
 

* 
 
Maar daar stopt het handschrift niet. Hoewel het handschrift in de catalogus van de 
Gentse collectie beschreven staat als een ‘Liederboek uit het bezit van Marguerita 
Liebaert’ uit 1617, is die omschrijving enkel geldig voor de eerste negen folia van 
een meer omvangrijke bron waarin naast liederen ook allerlei afbeeldingen, verzen, 
brieven en medicinale recepten opgenomen zijn. Het album is een voorbeeld van 
hoe manuscripten doorheen een lange periode gebruikt en hergebruikt kunnen 
worden door een reeks van schrijvers. Andere handschriften worden weliswaar 
door één hand genoteerd, maar vervullen een reeks andere functies naast die van 
liedcollectie, en bevatten naast liederen ook heel wat ander leesmateriaal. Deze 
gefragmenteerde liedhandschriften vormen een aanzienlijke deelgroep van de 
zeventiende-eeuwse handschriftelijke liedbronnen. Maar deze deelgroep is 
nauwelijks onderzocht. Dat heeft enerzijds te maken met problemen van 
identificatie. Dat is een bekende kwaal voor liedbronnen, maar ze geldt des te meer 
voor deze groep van manuscripten waarbij niet alleen de verschillende auteurs 
onbekend kunnen blijven, maar ook de precieze afscheiding tussen hun 
schrijfwerk, de tijdsspanne die hen scheidt en de omstandigheden waaronder het 
handschrift wordt overgenomen of doorgegeven. Anderzijds gaat het om een erg 
heterogene groep van liedbronnen. Naar inhoud, vorm en functie overspannen dit 
soort bronnen een breed veld van liedpraktijk: wereldlijke of geestelijke liederen 
van allerlei aard, slordige en onvolledige notatie van liedteksten in de marge van 
andere teksten of ordelijk neergeschreven kleine liedcollecties waarrond ander 
leesmateriaal staat, overgeschreven teksten of eigen creaties, liedjes voor eigen 
lectuur of handschriften die ingepast worden in sociale liedactiviteiten, enzovoort. 
In principe is schriftelijke liedactiviteit in al haar mogelijke vormen en functies te 
vinden in de gefragmenteerde liedhandschriften, wat het inpassen ervan in een 
bredere analyse van liedcultuur niet eenvoudig maakt. In dit hoofdstuk wil ik 
aangeven hoe deze handschriften net door hun verscheidenheid ons begrip van de 
zeventiende-eeuwse liedcultuur kunnen verruimen. Dat doe ik door een aantal 
mogelijke pistes te verkennen voor verder onderzoek naar deze gefragmenteerde 
liedbronnen.4 
                                                                                              

4 Ik verkies de verzamelnaam gefragmenteerde handschriften voor deze liedbronnen boven de meer gespecialiseerde classificatie ontwikkeld door 

neerlandicus Erik Kwakkel voor gelijkaardige handschriften (zie: E. Kwakkel, Die Dietsche Boeken die ons toebehoeren. De Kartuizers van Herne 

en de productie van Middelnederlandse handschriften in de regio Brussel (1350-1400), Leuven, 2002, 3-8). Kwakkel hanteert de terminologie 

‘productie-eenheid’ (een materiële eenheid bij de productie, dat wil zeggen het schrijven, van een handschrift), ‘gebruikseenheid’ (de vorm waarin 
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Een blik op de verdere inhoud van het handschrift begonnen door Marguerite 
Liebaert geeft aan hoe verscheiden een dergelijk gefragmenteerd liedhandschrift 
kan zijn. In de bundel zijn vijf afzonderlijke en opeenvolgende fasen en auteurs te 
onderscheiden. Op het laatste wapenschild volgt één lege pagina en dan worden zes 
Nederlandstalige geestelijke liederen genoteerd. Zowel naar vorm als naar inhoud 
gaat het om een aparte verzameling. De teksten spreken over een ‘puere bruyt’ die 
zich in alle levenssituaties bewust blijft van haar belofte aan God:5  

Dit wist sij wel die was geseten 
in die genuchten ongemeten 

daer sij ontfinck, dat Godt haer schonck 
daer sij met alles te vergeten 

in hem versonck 
Het derde van de zes liederen bevat een beschrijving van het leven ‘der 
Capusinen’.6 Het discours is duidelijk gericht op vrouwen die de geestelijke staat 
hebben gekozen.  
 
Het bijhouden van een geestelijke liedverzameling is gekoppeld aan andere 
vormvereisten dan een amoureuze liedcollectie. Hier is geen sprake van 
afbeeldingen, versjes of intekeningen anders dan de liedteksten. De teksten worden 
ordelijk en zonder onderbrekingen genoteerd. Elk lied wordt aangekondigd met een 
opschrift. Enkel bij het eerste lied is dat alleen een aanduiding van de melodie voor 
het lied. De volgende liederen worden minstens voorafgegaan door de mededeling 
‘Een nieu liedeken’ en soms door uitgewerkte titels als ‘Lof ende vermaeninghe tot 
de deught’. Alle teksten zijn vergezeld van een wijsaanduiding, en alle liederen 
worden duidelijk afgesloten met ‘finis’. Dat geestelijke liedhandschriften meer 
georganiseerd ogen dan wereldlijke liedbundels is niet ongewoon. Het is een 
reflectie van de praktijk van geestelijke liedzang die ook vaak op meer 
georganiseerde basis plaatsvindt – in broederschappen of in het eigen huis, op vaste 
momenten, met vaste deelnemers, vaak met schriftelijke teksten in de hand -, dan 
de informele wereldlijke liedpraktijk zoals die zich in jongerengroepen afspeelt. Er 
is minder sprake van de improvisatie en adaptatie die gebruikelijk is bij het zingen 
van wereldlijk materiaal. Dat merken we bijvoorbeeld aan het laatste opgenomen 
lied, een begrafenislied voor een geestelijke vrouw: ‘O leven hemels leven van die 

                                                                                                                                                                                                                                                         

een productie-eenheid op een bepaald moment functioneert: zelfstandig of samengebonden) en ‘gebruiksfase’ (de tijdsperiode waarin de 

gebruikseenheid werkzaam is). Dat zijn erg handige begrippen, maar voor de liedhandschriften in dit hoofdstuk, zoals zal blijken, vaak onmogelijk 

te achterhalen en dus moeilijk inzetbaar. Bovendien vallen de totstandkoming en het gebruik van liedverzamelingen vaak samen. Er worden teksten 

bijgevoegd zolang de liedactiviteiten worden voortgezet. De productie van de verzameling loopt net zolang door als de gebruiksfase van het 

handschrift binnen haar oorspronkelijke context. Bij een toe-eigening door een nieuwe eigenaar die voort schrijft aan de bundel, stelt zich het 

onderscheid tussen productie-eenheden en gebruiksfasen duidelijker. Zie hierover ook: N. Moser, ‘Verspreid, verzameld. Rederijkersteksten in 

vroegmoderne verzamelhandschriften’, Nederlandse Letterkunde, 8(2003)2, 101-115. 

5 UG, Hs 1398, f. 10r-11r. 

6 UG, Hs 1398, f. f. 13r-14v. 
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bruyt Godts verheven / die daer gestorven is’.7 Op geen enkel moment wordt de 
naam van de gestorvene of enige informatie over haar leven aangehaald. Het is een 
generisch lied, geproduceerd om te voorzien in de noden van de geestelijke 
gemeenschap bij een gelegenheid – de begrafenis - waarbij toepasselijke 
geestelijke zang hoort.  
 
Dit begrafenislied en ook het vierde van de zes liederen, met als titel ‘Lof ende 
vermaeninghe tot de deught’, zijn terug te vinden en waarschijnlijk overgenomen 
uit het gedrukte liedboek Den Lust-Hof der Christelycke Leeringhe… Tot 
verklaringhe vanden Catchismus des Artbischdoms van Mechelen, geschreven door 
Benedictus van Haeften, proost van Affligem, en in 1622 uitgegeven door 
Verdussen in Antwerpen. Voor de liedmelodieën in dit gedeelte van het handschrift 
wordt daarnaast geput uit een reservoir van wijzen die ook terugkeren in 
verschillende gedrukte liedboekjes uit de jaren 1620 en 1630. Drie Antwerpse 
liedboeken springen daarbij in het oog, met elk een aantal concordanties: Den 
Boeck der gheestelijcke sanghen uit 1631, Triumphus Jesu, Oft Godliicke Lof-
Sangen uit 1633, en Cloosterken Der Gheestelijkce veryssenisse uit 1639. Het 
eerste en derde van deze liedboeken zijn het werk van de kapucijnendichter Lucas 
van Mechelen (1595/96-1652).8 Triumphus Jesu is het werk van een anonieme 
religieuze vrouw uit het tertiarissenklooster Sion te Lier. Waar het album 
amicorum van Marguerite Liebaert stamde van omstreeks 1617, dateert dit 
religieuze gedeelte waarschijnlijk van tien tot vijftien jaar later. Het is mogelijk dat 
het manuscript dan nog steeds in handen is van Marguerite, in de jaren voor haar 
overlijden in 1633 (indien ze geïdentificeerd kan worden als Marguerite Liebart uit 
Doornik) wanneer ze het amoureuze tijdverdrijf van het album achter zich heeft 
gelaten voor een geestelijke roeping, maar daarvoor zijn geen concrete 
aanwijzingen te vinden. Het handschrift kan evenzeer in handen van een nieuwe 
eigenares zijn overgegaan.  
 

* 
 
Opnieuw wordt een pagina onbeschreven gelaten vooraleer een nieuwe auteur een 
derde deel van het handschrift aanvat. Op de volgende zes folia zijn zeven korte 
liedjes en twee versjes bijeengebracht. Alle teksten zijn in het Frans. Inhoudelijk is 
deze deelcollectie erg verscheiden. De auteur begint met een geestelijk lied over de 
kruisweg van Christus.9 De tekst echoot het voorlaatste lied uit het voorgaande 
deel, een klaagzang van Jezus, genageld aan het kruis. Ondanks het verschil in taal 
en vorm – dit Franse lied heeft geen titel of wijsaanduiding en is slordiger 
neergeschreven -, lijkt het erop dat de schrijver zich laat inspireren door de 
aanwezige teksten en in dezelfde lijn verder werkt. Het volgende ‘Chanson’ is 
                                                                                              

7 UG, Hs 1398, f. 17v-18r. 

8 Over Lucas van Mechelen: K. Porteman, De mystieke lyriek van Lucas van Mechelen (1595/96-1652), 2 dln., Gent, 1977-78. 

9 UG, Hs 1398, f. 19r-20r. 
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echter een korte amoureuze klaagzang, waarin de liefde afgezworen wordt, een 
bekend thema in de liefdespoëzie van de tijd. Onder het liedje is een versje 
genoteerd waarin de ontluikende natuur geassocieerd wordt met ‘des plaisirs les 
plus doux’.10 Het afzweren van de liefde duurt nooit lang in deze teksten. Daarop 
volgt dan weer een kluchtig versje: een man verheugt zich dat hij geen water meer 
bij de wijn hoeft te doen nu zijn echtgenote overleden is. En zonder onderbreking 
vervolgt de schrijver met drie strofen bespotting van de betrouwbaarheid van ware 
liefde. Verder noteert hij of zij nog een kort gezelschapsliedje dat slechts vier 
regels telt, twee pastorale liefdesklachten en een amoureuze ode aan een geliefde. 
 
We herkennen twee van de openingsverzen als bekende wijsaanduidingen van het 
midden van de zeventiende eeuw. Het eerste van de twee pastorale liederen begint 
met de versregel: ‘Berger que pense tu faire cherchant ceste Beauté’.11 Dezelfde 
formule vinden we als wijs bij een liefdesklacht opgenomen in Het  Brussels 
Moeselken, gedrukt in 1659 te Brussel door Gielis Strijckwant. Het laatste lied, de 
liefdesode, begint: ‘Paresseuse et mensonger, ie suis icy devant toy’.12 In een ander 
Brussels liedboek, Het Brabantsch Nachtegaaltjen, van rond 1654 staat deze 
formule als wijs voor een herderslied. Het gaat niet toevallig om twee van de meer 
uitgewerkte liedteksten in deze deelcollectie. Andere tekstjes zijn erg beknopt 
gehouden, één of enkele strofen. We kunnen ons de vraag stellen of het hier 
werkelijk gaat om de volledige liedtekst, of om de openingsverzen van een langer 
lied. Ook de begeleidende informatie bij de liederen is minimaal gehouden: geen 
titels behalve het generische ‘Chanson’ – bij één tekst is dat zelfs vervangen door 
een krabbel -, geen melodieën, een korte indicatie dat het lied afgelopen is met 
‘ fin’, soms vervangen door een horizontaal streepje. Er zijn geen tekenen van 
sociale circulatie. Het lijkt ook niet waarschijnlijk dat het in zijn onafgewerkte 
vorm met dat doel werd genoteerd. Eerder lijkt het bedoeld voor persoonlijk 
gebruik, een kladboek of een hulpmiddel om liederen voor de geest te halen. Het 
lezen van de aanhef van een lied roept bij de auteur het vervolg op en dan is er 
geen reden om het lied helemaal neer te pennen. In dat geval gaat het om een 
zanger met een gevarieerd repertoire, iemand die voor verschillende 
aangelegenheden een lied achter de hand houdt: een liedje met een geestelijke 
boodschap, een gezelschapsversje voor bij de maaltijd, humoristische teksten, en 
amoureus materiaal.  
 

* 
 
Het vierde gedeelte van het handschrift beslaat de volgende zeven folia met een 
Franstalig amoureus versje, drie Franse brieven, een Nederlandstalig drinklied en 
nog twee Franstalige geestelijke liederen. Eerder dan een autonoom gedeelte van 
                                                                                              

10 UG, Hs 1398, f. 21r. 

11 UG, Hs 1398, f. 23r-23v. 

12 UG, Hs 1398, f. 24v. 
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het manuscript dat een inhoudelijke samenhang vertoont, gaat het hier om een 
theoretische afgrenzing die de intekeningen tussen de derde en de laatste 
deelcollectie samenbrengt. Dat wil zeggen, het is niet duidelijk of deze 
intekeningen het werk zijn van één of meerdere auteurs, en of ze in de tijd snel na 
elkaar werden ingevoegd of over een langere periode. De drie brieven zijn wel het 
schrijfwerk van één auteur, maar ze helpen weinig om deze auteur te identificeren. 
De eerste brief is ondertekend door ‘Crejabel / garde du Roy’ en gericht aan zijn 
zus.13 De tweede brief is gedateerd op 21 september 1694, gericht aan een 
mannelijke vriend en ondertekend door ‘De Vallaceny / garde du roy de france’.14 
De laatste brief is niet ondertekend of gedateerd, maar gericht aan een nicht. De 
brieven kunnen noch de uitgaande correspondentie zijn van één soldaat, noch de 
inkomende post van één persoon, noch een overzicht van zowel inkomende als 
uitgaande post van één correspondent. De gedetailleerde praktische 
aangelegenheden die aan bod komen maken het onwaarschijnlijk dat het gaat om 
overgeschreven modellen voor correspondentie. Misschien bevatten ze kladwerk 
van een schrijver die correspondentie noteert voor enkele Franse soldaten. De 
brieven spreken over heimwee en verwijdering van familie en vrienden. Hebben 
we te maken met ingekwartierde Franse soldaten in de Zuidelijke Nederlanden in 
de jaren 1690?   
 
Na dit intermediaire gedeelte worden meer dan twintig pagina’s onbeschreven 
gelaten. Het laatste gedeelte van het manuscript vangt aan met twee Franse brieven, 
vervolgt met een reeks Nederlandstalige recepten voor medicinale bereidingen en 
sluit af met vijftien hoofdzakelijk Nederlandstalige liedteksten, op twee Franstalige 
na. Al deze intekeningen worden door dezelfde schrijver of schrijfster genoteerd. 
Deze laatste schrijver plaatst zich in lijn met wat hij of zij in het handschrift 
aantreft: zowel de liedactiviteit als het noteren van correspondentie wordt verder 
gezet. De twee brieven – de eerste van een zus aan haar broer, de tweede van een 
man aan zijn zus – zijn vermoedelijk in antwoord op elkaar geschreven. Behalve 
dat broer en zus zich ver verwijderd van elkaar vinden met weinig kans om elkaar 
spoedig weer te zien, bieden de brieven jammer genoeg geen verdere informatie 
om de auteur te identificeren. De recepten beschrijven medicijnen tegen 
‘kreweyghe [… ] verkilthet […] dexsel […] speen’, enzovoort.15 Er is een ‘goede 
Remedie om te puirgeeren’ en raad ‘voor vrauwen menschen wie het sij die met den 
vloet ghequelt sijn’. Bereidingen en dosissen worden zowel voor mannen als 
vrouwen aangegeven, wat suggereert dat de auteur, zij het man of vrouw, de 
recepten niet enkel noteert voor eigen gebruik, maar ook om andere personen te 
behandelen. Eén van de liederen bevat het voornemen ‘ Ick wil worden chaste 

                                                                                              

13 UG, Hs 1398, f. 26r. 

14 UG, Hs 1398, f. 27r. 

15 UG, Hs 1398, f. 44r-46r. 
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bruydt / Jesus moet mijn hert beclijven’, wat wel wijst in de richting van een 
vrouwelijke auteur.16  
 
Op de laatste drie teksten na, gaat het om geestelijke liederen. Zoals bij de eerdere 
geestelijke teksten in de bundel worden deze liederen meer verzorgd genoteerd en 
meer geïdentificeerd. Zeven van de twaalf geestelijke liederen dragen een 
wijsaanduiding. Enkele van de beginverzen en wijzen zijn bekend als melodieën in 
wereldlijke en vooral geestelijke liedboeken uit de tweede helft van de zeventiende 
eeuw. Het meeste recente daarvan is Den Aenghenaemen Rooselaer, een Antwerps 
liedboek uit 1687. Later vinden we de melodieën niet meer terug in de Nederlandse 
Liederenbank. De verzorgdheid blijkt verder uit de kladversie van het elfde lied die 
we helemaal achteraan in het handschrift vinden, na een kleine veertig blanco folia. 
Het lied is een aansporing om de lente te vieren en herinnert de lezer of luisteraar 
aan de opoffering van Christus die de oplevende natuur mogelijk maakt. Noch de 
voltooide versie, noch de kladversie draagt een titel of wijsaanduiding. De eerste 
strofe is redelijk gelijklopend in beide versies. In de tweede strofe worden de 
verschillen meer geprononceerd. In de voltooide versie luidt die:17 

Ghij traeghe wilt u spoeyen 
desen meyboom In taelen 

want hij can ons voen 
met alle welden fijn 

ons schult en ransoeyn 
waer chrustis oock leetaelen 

aen de mijboom groen 
daet was den wille fijn 

desen groenen mey 
is ons een mediceyn 

sij costelijcke vruchten soet 
des vijans machten vlicht doet 

triumphe en accoort 
brenght desen meyboom voert 

 
De kladversie geeft deze strofe als: 

Ghij Traeghe wilt u spoeyen 
desen mey boom in thalen, want hij kan ons voen 

met alle welden fijn 
ons schult en Ransen 
waer krusthus helt 

aen de boom groeyn 
dat was den will sijn 

                                                                                              

16 UG, Hs 1398, f. 56r. 

17 UG, Hs 1398, f. 56v-57r. Kladversie: UG, Hs 1398, f. 99r. 
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desen groeynen mey 
Is ons een medecijn 

Sijn kostelijcke vruchtengout 
die vijans machten vlichte doet tremphe 

De kladversie geeft een blik op de manier waarop liederen onthouden worden. 
Deze tekst wordt duidelijk niet overgeschreven van een andere tekst, maar uit het 
geheugen of na het horen van een gezongen versie genoteerd. Opeenvolgende 
verzen worden achter elkaar geplaatst. Woorden worden anders gespeld. De twee 
regels van het refrein aan het slot van de strofe worden niet uitgeschreven. Het 
bestaan van de kladversie is een aanduiding van de zorg waarmee de auteur de 
liedverzameling samenstelt.  
 
Na de twaalf geestelijke liederen zijn er nog drie drinkliederen genoteerd in 
hetzelfde geschrift. Het eerste en laatste daarvan zijn in het Nederlands, het 
middelste in het Frans. De christelijke God is niet aanwezig in deze liederen. De 
drie teksten prijzen een andere God, Bacchus, om de wijn en vreugde die hij 
brengt. Drinken wordt geassocieerd met zang en dans, plezier en gezelschap. 
Bovendien is wijn het enige medicijn tegen liefdespijn. Het is een heel verschil met 
het voorafgaande geestelijke materiaal, maar het manuscript biedt geen 
aanwijzingen over hoe de auteur beide genres met elkaar (en met de eerdere 
brieven en medicinale bereidingen) verbindt. 
 

* 
 
Als een alleenstaand handschrift is het moeilijk om bredere conclusies uit de 
bundel te trekken. Weinig bindt de Franse amoureuze liederen van Marguerite 
Liebaert met de Nederlandstalige geestelijke liederen in het tweede deel, de 
onvolledige Franse teksten van uiteenlopende genres in het derde deel, de brieven 
van de Franse soldaten uit het vierde deel en de verdere brieven, medicinale 
bereidingen, geestelijke liederen en drinkliederen in het laatste deel. Sommige van 
de auteurs stellen een liedcollectie in de strikte zin op en nemen enkel liedteksten 
op. Andere auteurs, zoals Marguerite Liebaert, verbinden de liednotatie met ander 
schrijfwerk – naamspelletjes, wapenschilden en andere tekeningen in dit geval – in 
een functioneel geïntegreerd geheel. Nog andere auteurs, zoals de schrijfster van 
het laatste gedeelte, nemen liederen op naast andere op zichzelf staande 
intekeningen. Ook de inpassing in liedactiviteiten van het handschrift verschilt voor 
de opeenvolgende gebruikers. Het album van Marguerite hoort tot een genre 
waarbij de sociale circulatie van het manuscript essentieel is voor haar 
bestemming. De verzorgde notatie van de twee geestelijke deelcollecties, en het 
voorkomen van gelegenheidsliederen, bijvoorbeeld voor een begrafenis, laten 
vermoeden dat deze twee schrijfsters niet uitsluiten dat andere personen het 
handschrift zullen inkijken, maar het is niet de bedoeling dat eventuele lezers het 
handschrift zouden aanvullen. Hun liedcollecties kunnen als leesmateriaal dienen 
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voor henzelf en/of anderen, maar nodigen niet uit tot het inbrengen van 
intekeningen of andere bijdragen. De brieven van de Franse soldaten in het midden 
van de bundel wijzen weer op een ander functioneren van de bundel. Schrijft de 
auteur ervan in opdracht van andere personen? Gaat het om proefversies van 
correspondentie om aan de opdrachtgevers te tonen? De onvolledige liedschetsen 
in het derde deel lijken dan weer helemaal niet bedoeld voor andere ogen dan de 
schrijver ervan, en lijken eerder te dienen als geheugensteun dan als op zichzelf 
staand leesvoer. 
 
Het is slechts door een groep van dergelijke gefragmenteerde handschriften samen 
te brengen en comparatief te benaderen, dat ze bredere trends onthullen in de 
omgang van zeventiende-eeuwse handschriftschrijvers met liedmateriaal en de 
inpassing van liedactiviteiten in het dagelijkse leven van deze schrijvers en 
schrijfsters. In dit hoofdstuk vergelijk ik het handschrift begonnen door Marguerite 
Liebaert met vier soortgelijke zeventiende-eeuwse liedbundels. Aan de hand van 
die vijf gefragmenteerde handschriften toets ik een aantal onderzoeksvragen. Ik 
beschouw de aard van het overige schrijfwerk in de manuscripten (anders dan 
liederen), alsook de relatie tussen dat materiaal en de liederen. De fasering van de 
handschriften – de opeenvolgende schrijffasen en gebruikers – wordt onderzocht en 
ik stel de mate van continuïteit of discontinuïteit tussen de verschillende 
deelcollecties vast. Tot slot ga ik na wat deze liedcollecties in bundels met 
gevarieerde inhoud – bundels waarin verschillende soorten teksten naast liederen 
voorkomen en bundels waarin verschillende liedcollecties naast elkaar verschijnen, 
vaak door verschillende auteurs ingebracht -, ons kunnen vertellen over de functies 
die de liedcollecties voor de auteurs ervan vervullen. Daarbij zijn bepalende 
factoren: de inpassing van de bundels in sociale dan wel privéactiviteiten met het 
lied, het overnemen van liedteksten uit schriftelijke bronnen dan wel het dichten 
van nieuwe teksten, schrijven in opdracht van derden, bijeenbrengen van 
gelegenheidsliederen om bij specifieke aangelegenheden te dienen, enzovoort.  
 
De handschriften die naast het album van Marguerite bestudeerd worden, zijn 
allereerst een handschrift begonnen in het eerste decennium van de zeventiende 
eeuw door een anoniem lid van de Brugse handbooggilde. De bundel vangt aan met 
enkele gelegenheidsliederen op bijeenkomsten van het gilde en gaat verder met 
liefdes- en jachtliederen in hetzelfde geschrift. In een tweede deel van het 
handschrift noteert een schrijfster geestelijke teksten: liederen, waaronder een 
aantal gelegenheidsliederen voor gebruik in een kloostergemeenschap, de Brugse 
karmelietessen van het klooster Sion, maar ook een gedicht en twee lange 
prozateksten. Een derde gedeelte bevat twee kluchtige drinkliederen genoteerd te 
midden van een aantal blanco pagina’s. Deze teksten zijn misschien het werk van 
de tweede auteur, maar al zeker niet van de auteur die het handschrift begon. De 
eerste auteur heeft eveneens het vierde en laatste gedeelte van het handschrift 
genoteerd: een amoureus meilied en een loflied op Maria. Na of halverwege dat 
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tweede lied is de bundel afgescheurd. We weten niet hoeveel materiaal verloren is 
gegaan.  
 
Het tweede handschrift is geschreven door Joanna Marie Seghers omstreeks 1685, 
en is genoteerd in een gedrukt boekje, Manuel ABC par Cesar De Troigney, een 
Antwerps boekje uit 1671. Als enige in de steekproef is dit handschrift volledig het 
werk van één schrijfster. De fragmentatie van de verzameling is niet het gevolg van 
steeds nieuwe eigenaars die verder schrijven, maar van de uiteenlopende genres die 
Joanna Seghers erin opneemt: liederen van allerlei aard, religieuze spreuken in het 
Nederlands, Frans en Latijn, schrijfoefeningen en tekeningen. Die intekeningen 
staan te midden van de inhoud van het gedrukte werk. Joanna Seghers noteert 
slechts elf liedteksten, waarvan twee identieke, maar inhoudelijk doorloopt ze 
kluchtliederen, kerstliederen, amoureuze liederen, jacht- en drinkliederen.  
 
Een volgende bundel vangt aan met twee pagina’s waarop Latijnse opschriften zijn 
aangebracht. Deze opschriften zijn gedateerd in 1663, maar ze zijn moeilijk te 
ontcijferen want op een later tijdstip doorgehaald. Na een lange passage die 
oningevuld is gelaten, begint een volgende schrijver met een liedcollectie van 
dertien teksten. De liedcollectie is volledig Franstalig en bevat in hoofdzaak 
amoureuze teksten, naast twee drinkliederen. Na het dertiende lied wordt één 
bladzijde blanco gelaten. Daarna vinden we een reeks Nederlandstalige rekeningen 
van leningen uitgeschreven in de periode 1685-1694. De rekeningen vertonen geen 
chronologische rangschikking, maar springen van jaar tot jaar. Het is mogelijk dat 
dezelfde auteur van de liedcollectie deze rekeningen heeft ingebracht in de bundel. 
Wanneer deze zijn schrijfactiviteiten staakt, begint een nieuwe auteur op de 
volgende bladzijde met een ‘notitie van altgone ick voor mij gekocht hebbe sedert 
den 1 januarie 1776 in courant’.18 Er volgt een lange reeks rekeningen van 
inkomsten en uitgaven die lopen van 1776 tot 1786. Achteraan de bundel maakt 
deze auteur nog enkele historiografische intekeningen in kroniekstijl, waarin het 
vriesweer van 1783 en 1784 wordt aangestipt en melding wordt gemaakt van de 
vernietiging van een aantal Gentse kloosters in dezelfde periode. Deze latere auteur 
werkt dus een eeuw na de schrijver van de liedcollectie en de eerste reeks 
rekeningen. 
 
Ten vierde en laatste wordt de verdere inhoud van het amoureuze album van Anna 
Goudenhooft behandeld. De aanwezigheid van Anna’s naam en het begin van haar 
liedcollectie in 1623 op het kaft van de bundel, geven aan dat Anna’s schrijfwerk 
chronologisch eerst wordt ingebracht. Op Anna’s liedverzameling sluit een 
gedeelte aan van negen liedteksten in negen verschillende geschriften. Dit gedeelte 
lijkt op het eerste zicht functioneel geïntegreerd met Anna’s werk, maar verdere 
analyse gaf aan dat deze negen teksten geschreven zijn in de loop van honderd jaar 

                                                                                              

18 UG, Hs 2378, f. 35v. 
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volgend op Anna’s schrijfactiviteit.19 Op het laatste militaire kluchtlied na – het 
Marlborough lied – liggen de liederen inhoudelijk wel in het verlengde van Anna’s 
collectie. Misschien is enkel de laatste tekst een toevoeging van zoveel later? Maar 
daar eindigt het handschrift niet. Een andere schrijver draait de bundel om en 
begint vanaf de laatste pagina een nieuwe liedverzameling. In omgekeerde richting 
vult dit derde deel de laatste twintig pagina’s van het manuscript. De nieuwe 
verzamelaar noteert 23 hoofdzakelijk korte gezelschapsliedjes. In het midden van 
het handschrift, tussen de beide liedverzamelingen in, zijn er nog achttien pagina’s 
die onbeschreven bleven.20 
 
2. Alledaags schrijven. Het lied tussen andere literatuur  
 
In de vijf bundels vinden we naast de liedcollecties voorbeelden van vijf andere 
genres van teksten. De eerste twee daarvan zijn aanwezig in de bundel begonnen 
door Marguerite Liebaert: brieven en recepten voor medicijnbereidingen. Daarnaast 
zijn in het ABC-boekje van Joanna Marie Seghers schrijfoefeningen van 
verschillende aard opgenomen, het handschrift met Franstalige liefdes- en 
drinkliederen bevat twee reeksen van financiële boekhouding en het handschrift 
begonnen door een lid van de Brugse handbooggilde bevat in een tweede gedeelte 
een aantal uitgewerkte geestelijke teksten: een gebed, een gedicht en twee lange 
religieuze prozateksten. Enkel in het handschrift begonnen door Anna Goudenhooft 
zijn geen teksten naast de liedcollecties neergeschreven.  
 
Leren schrijven. Het ABC-boekje van Joanna Marie Seghers  
 
Leren schrijven is geen vanzelfsprekendheid in de zeventiende-eeuwse Spaanse 
Nederlanden. Lees- en schrijfonderricht gebeuren voor het merendeel van de 
bevolking in de zogenaamde ‘kleine scholen’. Deze instituten van lager onderwijs 
zijn te vinden in alle dorpen van zekere grootte, maar de staat mengt zich niet in de 
organisatie van het onderwijs. Er is geen sprake van schoolplicht. Enkel wie het 
zich financieel kan veroorloven, kan kinderen naar de kleine school sturen. 
Bovendien is er weinig gelijkvormigheid in het leerprogramma. Er is ook geen 
opleiding voor schoolmeesters. Elke man van goede reputatie die kan lezen en 
schrijven – rekenen is een plus -, kan als schoolmeester aan de slag. De 
scholingsgraad van jongeren na het doorlopen van de lessen vertoont dan ook grote 
verschillen. In de zeventiende eeuw groeit bovendien de breuk in 
onderwijsmogelijkheden die openstaan voor de elite versus die voor grote groepen 
in de samenleving. Kinderen van de elite kunnen onderwezen worden door een 
huisleraar en het parcours van de kleine scholen helemaal ontwijken. Maar in beide 
situaties is de heersende onderwijsmethode in de eerste plaats gericht op het leren 
                                                                                              

19 Zie p. 61 voor deze analyse. 

20 De handschriften zijn als volgt: UG, Hs 914 (Brugse handbooggilde etc.), 1730 (Joanna Marie Seghers), 2378 (amoureuze liederen en 

rekeningen) en 973 (Anna Goudenhooft etc.). 
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lezen. De meest gebruikte onderwijsleer daarvoor is de synthetische methode. 
Kinderen worden eerst aan de hand van ABC-boekjes vertrouwd gemaakt met de 
individuele letters van het alfabet, daarna komen lettergrepen en woorden. Aan het 
slot van de rit worden volksboeken en moraliserende literatuur ingezet ter lectuur. 
Maar dit proces kan jaren duren. En pas wanneer de hele procedure doorlopen is 
voor het lezen, leert men schrijven. Dat begint opnieuw met de individuele letters 
van het alfabet, daarna woorden, zinnen en versjes. Vele studenten bereiken nooit 
het slot.21  
 

 
Titelblad Manuel ABC Par Cesar De Troigney (UG, Hs 1730, f. 1r). 

 
Joanna Marie Seghers’ liedcollectie staat niet alleen zij aan zij met 
schrijfoefeningen, maar is ook ingeschreven in een gedrukt ABC-boekje van het 

                                                                                              

21 Over het lees- en schrijfonderricht in de Zuidelijke Nederlanden: E. Put, ‘Het lager en het middelbaar onderwijs’, P. Janssens red., België in de 

17de eeuw. De Spaanse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, II, Gent, 2006, 71-75; E. Put, De cleijne schoolen. Het volksonderwijs in het 

hertogdom Brabant tussen Katholieke Reformatie en Verlichting (eind 16de eeuw-1795), Leuven, 1990; E. Put, ‘Schoolboeken in de Nieuwe Tijd: 

Status quaestionis en perspectieven voor verder onderzoek’, M. Cloet en F. Daelemans red., Godsdienst, mentaliteit en dagelijks leven. Religieuze 

geschiedenis in België sinds 1970. Handelingen van het colloquium van 23 en 24 september 1987 (Archief- en bibliotheek wezen in België. 

Extranummer 35), Brussel, 1988, 111-128; P.C. Sutton, ‘The Spanish Netherlands in the Age of Rubens’, P.C. Sutton red., The age of Rubens, 

Boston, 1993, 120; M. Cloet, ‘La religion populaire dans les Pays-Bas méridionaux au XVIIe siècle’, Revue du Nord, 67(1985), 923-954; M. Cloet, 

‘De gevolgen van de scheiding der Nederlanden op religieus, cultureel en mentaal gebied, van circa 1600 tot 1650’, J. Craeybeckx, F. Daelemans 

en F.G. Scheelings red., “1585: op gescheiden wegen…” Handelingen van het colloquium over de scheiding der Nederlanden, gehouden op 22-23 

november 1985 te Brussel (Colloquia Europalia, 6), Leuven, 1988, 60-61; H. Van Cauwenberge, Om de groene jonkheyd in de hand te geven. 

Didactische lectuur te Antwerpen in de tweede helft van de achttiende eeuw, Onuitgegeven licentiaatverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, 

2007. In Europees perspectief: J. Ter Linden, ‘In het lezen bekwaam. ABC-boeken voor het onderwijs’, J. Ter Linden, A. de Vries en D. Welsinck 

red., A is een aapje. Opstellen over ABC-boeken van de 15de eeuw tot heden, Amsterdam, 1995, 7-17; A. Messerli, ‘Einführung’, A. Messerli en R. 

Chartier red., Lesen und Schreiben in Europa 1500-1900. Vergleichende Perspektiven. Perspectives comparées. Perspettive comparate, Verlag en 

Basel, 2000, 17-22; R. Dekker, Uit de schaduw in’t grote licht. Kinderen in egodocumenten van de Gouden Eeuw tot de Romantiek, Amsterdam, 

1995, 167-177. 
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soort dat in scholen gebruikt wordt.22 De titelpagina biedt informatie over het 
gedrukte werk: ‘Manuel ABC Par Cesar De Troigney / T’ANTWERPEN Bij 
Arnoudt van Brakel, op de wijngaert-brugh in de wijngaert-poort 1671’. De inhoud 
van het gedrukte werk bestaat uit een alfabet van grote initialen die elk 
afzonderlijk, telkens met enkele blanco pagina’s tussenruimte, zijn ingebracht in de 
loop van het boekje, en twee volledige alfabetten gedrukt op de laatste pagina. Het 
doorlopende alfabet is erg onvolledig, wat doet vermoeden dat er een aantal 
tussenliggende pagina’s uit de bundel verloren zijn. Het schrijfwerk van Joanna 
Seghers vertoont echter geen onderbrekingen, wat dan weer aangeeft dat de 
pagina’s mogelijk verwijderd werden vóór zij haar schrijfwerk begon. Volgens de 
aantekening op de titelpagina, is dat omstreeks 1687, zestien jaar na de uitgave.  
 
De schrijfoefeningen worden niet gescheiden van de liedverzameling. Het 
liedmateriaal en de andere notities in het manuscript staan door elkaar. Maar het 
lijkt er wel op dat Joanna haar bundel begint als een handschrift om allerlei zaken 
in te noteren en dat ze naarmate het schrijfwerk vordert zich steeds meer richt op 
het noteren van liederen. Schrijfoefeningen zijn overigens niet het enige materiaal 
dat naast liederen wordt neergeschreven. Er zijn ook enkele schetsen van vogels in 
de marge van de liederen getekend en Joanna noteert een aantal religieuze spreuken 
en korte tekstjes in verschillende talen: Nederlands, Frans en Latijn. De spreuken 
contrasteren met de wereldlijke en amusante toon van de liedteksten, hoewel er ook 
enkele kerstliederen in de collectie opgenomen zijn. Ook die religieuze spreuken en 
tekstjes bevinden zich voornamelijk in de eerste helft van de bundel. Vanaf 
ongeveer halverwege staat er buiten de gedrukte letters niets dan liederen op de 
pagina’s.  
 
Joanna Seghers structureert de drie reeksen van schrijfoefeningen die ze noteert 
steeds volgens hetzelfde patroon.23 Ze kiest een pagina uit met een gedrukte initiaal 
(de B, C, en D). Dan vertrekt ze van die initiaal om een korte geestelijke tekst in te 
brengen, dat wil zeggen de initiaal functioneert als eerste letter van de geestelijke 
tekst. Aansluitend bij die tekst volgt een cijferreeks. Die loopt steeds van één tot en 
met negen, maar kan doorlopen als reeks van tientallen (‘10.20.30’) of als 
mengvorm (‘10.11.2.0’). Onder de cijferreeks brengt ze een alfabet van 
hoofdletters in. De drie alfabetten zijn identiek, behalve dat de letter J ontbreekt in 

                                                                                              

22 De Haagse schoolmeester David Beck schrijft in zijn dagboek bijvoorbeeld over de ABC- en schriftdichten die hij omstreeks 1627 gebruikt om 

scholieren te leren schrijven (J. Blaak, Geletterde levens. Dagelijks lezen en schrijven in de vroegmoderne tijd in Nederland 1624-1770, Hilversum, 

2004, 63). Nog in de achttiende eeuw worden ze benut getuige de jeugdherinneringen van Nederlandse autobiografen als Willem Warnsinck, 

Willem van den Hull en Bruno van Albada (R. Dekker, Uit de schaduw in’t grote licht. Kinderen in egodocumenten van de Gouden Eeuw tot de 

Romantiek, Amsterdam, 1995, 170). ABC-boeken bestaan met en zonder tekst (G. De Bruycker, ‘Uit de school van vroeger en nu. Iets over ABC-

boeken, haneboeken en hanepoten’, Oostvlaamse zanten, 48(1973)1, 2-22). Boekjes zonder gedrukte teksten, zoals dat van Joanna Marie Seghers 

dat enkel de letters van het alfabet bevat, worden in de regel gebruikt om zich met een bepaald schriftmodel vertrouwd te maken, maar het is 

duidelijk dat Joanna Marie Seghers het voor meer gevorderde schrijfoefeningen gebruikt. 

23 UG, Hs 1730, f. 2r, 3r en 3bis r. 
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het eerste alfabet en dat de twee laatste letters ontbreken in de derde 
schrijfoefening. Die derde oefening bevat ook niet de standaard afsluiting. De 
eerste twee voorbeelden worden onderaan getekend met de naam van de schrijfster. 
Een volledige schrijfoefening ziet er dan als volgt uit: 

liet 
Celuy qui met sa confiance aux creatures, est semblable a la 

lune, parce qu’il ne demeure iamais en mesme estat, 
non plus quelle, so ioye commence auiourdhuy a poin= 
dre, elle se renforce, elle est en son plain, elle decroist 

et elle se perd peut a peu .1.2.3.4.5.6.7.8.9 
 

A B C D E F G H I J 
K L M N O P Q R S T 

V W X Y Z 
J:M: Segers 

Misschien wordt de schrijfster onderbroken bij de derde schrijfoefening. In ieder 
geval besluit ze daarmee deze schrijfactiviteit.  
 

 
Schrijfoefening in het ABC-boekje van Joanna Marie Seghers (UG Hs 1730, f. 
2v-3r). 
 
Maar Joanna heeft de schrijfoefeningen niet nodig heeft om te leren schrijven. Al 
vanaf de intekening van haar naam en het jaartal op het voorblad is het duidelijk 
dat ze de kunde van het schrijven beheerst. Nergens in het handschrift vinden we 
onwennige probeersels van een nieuw lettertype of schriftmodel. De drie 
schrijfoefeningen zijn verzorgd en zonder enige aarzeling uitgevoerd. Bovendien is 
een deel van de teksten in het Frans genoteerd, en ook met die taal heeft de 
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schrijfster geen problemen. Kan het zijn dat ze het lessenpakket van een Franse 
school doorloopt? Franse scholen bieden voortgezet onderwijs na de kleine school 
of het huisonderwijs voor meisjes van gegoede afkomst. Zoals de naam al aangeeft, 
staat het onderricht van en in het Frans centraal. Dit onderwijs wordt voornamelijk 
door religieuzen ingesteld, wat het gebruik van de Franstalige religieuze verzen en 
tekstjes in de schrijfoefeningen zou verklaren. Het ABC-boekje is zelf ook 
Franstalig drukwerk, blijkens de titel ‘Manuel ABC’.24 De band met 
schriftonderwijs is in ieder geval aanwezig. In een van de spreuken wordt ze zelfs 
expliciet gemaakt: ‘Comt ghij jonghelinghen ende leert de Penn’ hanteren / ende 
gebruyckt haer in goede reputatie tot u Saligheydt &tc’.25 Indien Joanna een 
leerlinge is, dan is ze alvast geen beginneling meer. Misschien gaat het om een 
bundel schrijfoefeningen uit het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld uit de Franse 
school. Het is niet onbekend dat liederen gebruikt worden als lees- en 
schrijfoefening.  
 
De verschillende genres van de liedcollectie zouden dan niet een repertoire van een 
liedgebruiker reflecteren, maar wel een staalkaart van liedjes gebruikt als 
onderricht. Joanna noteert elf liedteksten in de bundel, waarvan één tekst tweemaal 
wordt genoteerd. Inhoudelijk bevat de verzameling zowel stichtelijk materiaal, drie 
kerstliederen, als wereldlijke teksten: liefdesliederen, drink- en jachtliederen en 
kluchtliederen. De verschillende genres wisselen elkaar af in het handschrift. Ook 
de taal van de teksten varieert: zes van de liederen (inclusief de twee identieke 
teksten) zijn in het Frans, vijf zijn Nederlandstalig. De schrijfster scheidt de teksten 
niet op basis van de taal, maar er is een overwicht van Franstalig materiaal naar het 
einde van de verzameling toe. Het is echter weinig waarschijnlijk dat dit te maken 
heeft met de voortgang van de schrijflessen. Immers, de schrijfoefeningen en 
andere intekeningen op de eerste pagina’s van de bundel zijn ook Franstalig.  
 
Inhoudelijk zijn de liederen typische voorbeelden van hun respectieve genre. De 
kerstliederen leggen de nadruk op de armzalige omstandigheden van Jezus’ 
geboorte: ‘want om onsen twil laet hij sijn paradijs / en heeft voor sijn paleys den 
armen stal vercoren’, des te meer reden om dankbaarheid te tonen aan de Heer.26 
Het voorlaatste lied in de bundel is met vier lange strofen het meest uitgewerkte 

                                                                                              

24 E. Put, ‘Het lager en het middelbaar onderwijs’, P. Janssens red., België in de 17de eeuw. De Spaanse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, II, 

Gent, 2006, 71. Franse scholen voor voortgezet meisjesonderwijs bestaan ook in de Republiek: R. Dekker, Uit de schaduw in’t grote licht. 

Kinderen in egodocumenten van de Gouden Eeuw tot de Romantiek, Amsterdam, 1995, 168; Over het gebruik van Franstalige ABC-boekjes in het 

voortgezet onderwijs: E. Put, ‘Schoolboeken in de Nieuwe Tijd: Status quaestionis en perspectieven voor verder onderzoek’, M. Cloet en F. 

Daelemans red., Godsdienst, mentaliteit en dagelijks leven. Religieuze geschiedenis in België sinds 1970. Handelingen van het colloquium van 23 

en 24 september 1987 (Archief- en bibliotheek wezen in België. Extranummer 35), Brussel, 1988, 121.  

25 UG, Hs 1730, f. 1v. 

26 UG, Hs 1730, f. 5r-v. 
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van de kerstliederen. In het erg on-Bijbelse verhaal komt een stoet van personages 
voorbij de kribbe:27 

peerlen en claesken en hansken en ten tien, 
ianneken, maeyken, en lytien haer soontien 

en antonet, 
met lisabet, 

quamen naer tstalleken fraey ende net, 
triene die sprack met haer vette kaecke 
sijn wij bedrogen wat sullen wij maeken 

grietien sij soo gouw 
o gij rabbouw 

al sijnder de vrouwkens, soo licht van geloven 
wilde niet komen blijft op uwen getouw 

Het lijkt eerder om een populair religieus lied te gaan, om te zingen om kerstmis te 
vieren, dan om een tekst om de visie van religieuzen op het geboorteverhaal te 
verspreiden. De strofenummering duidt de vierde en laatste strofe aan onder het 
cijfer zeven. Er is geen teken van een inhoudelijke breuk tussen de derde en 
vierde/zevende strofe, maar het is mogelijk dat het lied een gedeeltelijke overname 
is van een langere schriftelijke versie en dat Joanna weliswaar enkele strofen 
weglaat maar wel de nummering overpent.  
 
De Nederlandse Liederenbank geeft voor de drie kerstliederen, als enige van de 
opgenomen liederen, versies aan uit andere liedbronnen. Het gaat in hoofdzaak om 
achttiende-eeuwse versies. Het eerste van de drie kerstliederen is ook te vinden in 
het geestelijke liedboek Missen en gezangen uitgegeven in 1781 in Utrecht.28 Het 
uitgewerkte lied met vier dan wel zeven strofen is wellicht een variant op het lied 
‘Wat zang wat klang van d’Engelsche scharen’, dat door een andere negentiende-
eeuwse liedverzamelaar, Edmond De Coussemaker, in zijn werk Chants populaires 
des Flamands de France (1856) wordt genoemd. De Coussemaker zou de tekst 
gevonden hebben in een liedbundel uit 1750, Christelijke Liedekens, uitgegeven in 
Rijssel. Dat werk is echter nooit teruggevonden. Het derde kerstlied in de bundel 
van Joanna Seghers zou zowel in de Missen en gezangen uit 1781 als, volgens De 
Coussemaker, in de Christelijke Liedekens uit 1750 te lezen zijn. De Nederlandse 
Liederenbank geeft echter bijkomende vindplaatsen voor het lied in een handschrift 
met geestelijke liederen van omstreeks 1621 dat nu in de Koninklijke Bibliotheek 
te Brussel wordt bewaard, en in het geestelijke handschrift Boonen van omstreeks 
1695. Daaruit blijkt al hoe lang geestelijke liederen verspreiding kunnen kennen. 
Het is perfect mogelijk dat Joanna Seghers de liederen noteert in 1685, een eeuw 
voordat ze in Missen en gezangen worden opgenomen.29 
                                                                                              

27 UG, Hs 1730, f. 14v-15v. 

28 De negentiende-eeuwse Vlaamse volksliedverzamelaar Jan Bols vermeldt in zijn werk Honderd oude Vlaamsche liederen (1897) dat hij de tekst 

ook is tegengekomen in een verder ongeïdentificeerd achttiende-eeuws handschrift uit Aarschot. 

29 De informatie over Bols en De Coussemaker is eveneens afkomstig uit de Nederlandse Liederenbank.  
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De drinkliederen, het meest beoefende genre in de bundel, staan in functie van 
sociaal plezier. Drinken wordt geassocieerd met gezelschap, zang, feest en genot. 
Geen van de drinkliederen heeft iets negatief te melden over de drank. Integendeel, 
wijn is een medicijn tegen de liefdespijn en daarvoor wordt de lof van de wijngod 
Bacchus uitvoerig gezongen. Drinkfeesten kunnen ook in pastorale context 
geplaatst worden. Ze zijn dan onderdeel van het idyllische plattelandsleven:30 

Dans nos bois unissons nos hautbois et nos musettes 
Benissons dans nos chansons le sort dont nous jouissons: 
Nos retraittes semblent faites pour nous rendre heureux 

Joanna sluit de tekst onderaan de eerste pagina af met de aanduiding ‘fin’. Op de 
volgende pagina noteert ze nog drie strofen uit het lied, zonder vermelding dat het 
om dezelfde tekst gaat. De inhoud en vorm komen echter volledig overeen, en in de 
deelcollectie gezelschapsliederen achteraan in het handschrift van Anna 
Goudenhooft vinden we dezelfde tekst met de drie strofen in dezelfde volgorde 
onder elkaar.31 Kan het dat Joanna Seghers het lied uit het geheugen noteert, maar 
het laatste deel van de tekst vergeet? Die passage voegt ze dan later toe volgend op 
het lied. 
 
In een drinklied wordt een ander bekend motief uit het genre uitgewerkt: de 
associatie van drank en religie, waarbij de religie een bron van amusement wordt. 
Hier gaat het om een Bijbels verhaal rond Mozes:32  

Moyses eertijts heeft op een steen geslaegen 
waer uyt een fonteyn van waeter spronck 

van welck dat hij om sijnen dorst te laeven 
met al sijn volck seer lustigh dronck 

k’wenschte wel dat Moyses wederkeerde 
en de konst mij leerde 
of den steen vereerde 

waer op dat hij sloegh in de woestijn 
en dat twaeter nu veranderen in wijn 

In het vervolg verbeeldt de verteller zich hoe vertegenwoordigers van verschillende 
maatschappelijke groepen opdagen om de terugkeer van Mozes en de fontein van 
wijn te vieren. ‘Capellaens Pastoors’ en leden van de geestelijke orden staan 
vooraan in de rij, ‘jesuiten Carmes Capuccinen, preeckheers augustinen / quesels 
en beginen al wat oyt koort of kappe droegh’. Merkwaardig aan het lied is hoe het 
genoteerd wordt in het verlengde van het voorgaande jachtlied in het handschrift. 
Onder de zesde en laatste strofe van dat lied plaatst Joanna een klein streepje, dat 
als enige aangeven dient van liedafscheiding. Het drinklied wordt onmiddellijk 
volgend ingebracht, en de tweede strofe krijgt het nummer acht mee, alsof het lied 
                                                                                              

30 UG, Hs 1730, f. 13v-14r.  

31 UG, Hs 973 (omgedraaid), f. 3r-3v. Deze collectie gezelschapsliederen komt verder in dit hoofdstuk aan bod, p. 143-150. 

32 UG, Hs 1730, f. 10v-12v. 
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doorloopt. De andere strofen van het drinklied zijn niet genummerd. Wat kan de 
vergissing van de schrijfster verklaren? Brengt ze de nummering later in en maakt 
ze een vergissing door de onduidelijke liedscheiding? De notatie maakt dat weinig 
waarschijnlijk. Misschien gaat het hier inderdaad om een schrijfoefening. Joanna 
zou dan de twee teksten na elkaar overschrijven, mogelijk van één schriftelijk 
voorbeeld en de scheiding tussen de liederen missen, geconcentreerd op het 
schrijven eerder dan op de inhoud van wat ze noteert. Inhoudelijk sluit het 
voorgaande jachtlied trouwens aan bij de drinkliederen. De filosofie van de 
hazenjager is bovenal dat als je niets vangt er nog altijd wijn is. 
 
Drie van de elf opgenomen liederen zijn liefdesliederen. Eén ervan is een 
liefdesklacht, genaamd ‘La cruelle’, waarin een genegeerde minnaar zijn besluit 
kenbaar maakt om heremiet te worden, aangezien zijn vriendin zo wreed van hart 
is.33 De twee andere zijn notaties van een identiek lied, een overpeinzing van een 
vrouwelijke vertelster die moet kiezen tussen twee aanbidders.34 De ene zingt, lacht 
en danst voortdurend, de andere is aandachtig, serieus en een dromer. De tekst ziet 
er voor moderne ogen weinig als een lied uit. Indien er een vers- of strofe-indeling 
is, dan volgt Joanna die niet. De twee versies volgen een verschillende 
regelindeling, maar ze noteren de tekst beide eerder als een doorlopende tekst. 
Maar boven de eerste van de twee notaties vinden we het opschrift ‘chanson’. 
Vanuit zeventiende-eeuws perspectief kan het dus als lied worden beschouwd. Het 
gaat hier vermoedelijk niet om een eerdere kladversie en vervolgens een 
uitgewerkte ‘definitieve’ versie. Op de titel en één woord in de tekst na volgen de 
twee versies een identiek parcours. De regelverdeling is zoals gezegd verschillend, 
maar is in beide gevallen eerder afhankelijk van de ruimte op de pagina dan van 
een strofevorm. Wat spelling betreft zijn er wel grote variaties, wat aangeeft dat de 
twee versies waarschijnlijk niet van één schriftelijk voorbeeld gekopieerd worden. 
De reden voor de meervoudige notatie kan liggen in het gebruik van de bundel 
voor schrijfoefeningen. Maar in dat geval gaat het niet om meervoudig 
overschrijven van de tekst van één voorbeeld. Misschien gaat het om een dictee dat 
voorgedragen wordt en genoteerd, dat zou ook het gebrek aan versindeling 
verklaren.  
 
De notatie van verschillende teksten wijst zo op verschillende schrijfcontexten: 
notatie van teksten van schriftelijke voorbeelden, notatie van orale voordracht, 
notatie uit het geheugen. Bovendien zijn vele elementen in de bundel in 
overeenstemming met de hypothese dat Joanna Marie Seghers het handschrift 
gebruikt als oefenmateriaal om te schrijven. De activiteit van het schrijven neemt 
herhaaldelijk de overhand op de inhoud van wat ze neerschrijft. De kerst- en 
ontspanningsliederen kunnen, naar we vermoeden, wel ingepast worden in het 

                                                                                              

33 UG, Hs 1730, f. 12v. 

34 UG,  Hs 1730, f. 6r en 16r. 
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schriftonderwijs. Ook volksboeken worden gebruikt in het lectuuronderricht van de 
kleine scholen. Of het drinklied over Mozes zou passen in de context van een 
Franse meisjesschool is minder zeker. En we kunnen ons de vraag stellen of het 
eerste lied van de bundel, een scatologisch lied waarin de scheten van kluizenaars, 
kapucijnen en andere professionele religieuzen worden geclassificeerd, thuishoort 
in het lessenpakket van een dergelijke school. De interpretatie van het handschrift 
is dus niet eenduidig, maar veel wijst in de richting van een handschrift dat 
gebruikt wordt in de context van schrijfonderricht voor gevorderde leerlingen. De 
notatie van liederen tussen de schrijfoefeningen en zonder afscheiding, suggereert 
dat er althans enig verband tussen beide bestaat voor de schrijfster. 
 
Correspondentie en medicinale bereidingen in de bundel van Marguerite Liebaert 
 
In de complexe ontstaansgeschiedenis van de bundel begonnen door Marguerite 
Liebaert zijn deze twee andere soorten van teksten relatieve laatkomers. De eerste 
drie gedeelten en, vermoedelijk, de eerste drie auteurs beperken zich tot liederen en 
andere intekeningen die functioneel geïntegreerd worden met de liedcollecties. De 
brieven en recepten in het vierde en vijfde gedeelte staan apart van de liederen. Er 
is geen teken van interactie tussen de tekstvormen onderling. Mogelijk staat de 
eerste reeks van drie brieven zelfs volledig op zichzelf. Er staat wel een amoureus 
versje twee pagina’s voor de brieven (de onmiddellijk voorgaande pagina is 
onbeschreven) en er volgen enkele liederen, maar het is onduidelijk of die het werk 
zijn van dezelfde schrijver. De brieven van verschillende Franse soldaten en gericht 
aan vrienden en familieleden lijken nog het meest op schrijfwerk van één auteur 
voor andere personen: kladwerk of kopieën voor schrijfopdrachten van 
ingekwartierde Franse soldaten in de Zuidelijke Nederlanden in de jaren 1690.  
 
De auteur van het laatste gedeelte, mogelijk een religieuze vrouw, beoefent twee 
tekstgenres die al in de bundel voorkomen: correspondentie en liederen, en voegt 
nog vier pagina’s medicinale bereidingen toe. Meer dan de voorgaande schrijvers 
en schrijfsters scheidt ze haar schrijfwerk van dat van de eerdere bezitters van de 
bundel. Ze laat ongeveer twintig pagina’s onbeschreven voor haar eigen 
intekeningen. De verschillende soorten teksten worden opeenvolgend in het 
handschrift geplaatst: eerst de twee brieven tussen broer en zus, vanaf de volgende 
pagina een reeks medicijnen en tot slot, na een onbeschreven pagina, de collectie 
van vijftien liedteksten. Op basis van de liedmelodieën kunnen we haar werk 
voorzichtig dateren in de tweede helft van de zeventiende eeuw. Het is mogelijk 
dat dit laatste gedeelte van de bundel eerder geschreven wordt dan de brieven uit de 
jaren 1690. De lange onbeschreven tussenruimte maakt het moeilijk om een 
relatieve chronologie op te stellen. Het kan dus evengoed de auteur van de Franse 
soldatenbrieven zijn die de correspondentie navolgt van de schrijfster van het 
laatste deel. De twee laatste delen van de bundel dateren in ieder geval wel van 
later dan de eerste drie delen van de bundel. De ordening van het materiaal doet 
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vermoeden dat het handschrift voor deze laatste eigenares dient als nuttige 
bewaarplaats voor informatie van verschillende aard. De brieven, liederen en 
recepten hebben weinig met elkaar gemeen, maar het zijn allemaal teksten die de 
schrijfster graag bewaart in een eenvoudig te raadplegen bundel.  
 
Het overpennen en bewaren van correspondentie is een bekend fenomeen in de 
vroegmoderne periode. Vele briefwisselingen zijn bewaard net door het kopiëren 
ervan door zender en/of ontvanger. In de twee zeventiende-eeuwse Noord-
Nederlandse dagboeken die Jeroen Blaak onderzoekt in ‘Geletterde levens’, die van 
David Beck en Pieter Teding van Berkhout, verschijnt het schrijven, bewaren en 
herlezen van briefwisseling als een belangrijk onderdeel van het dagelijkse lezen en 
schrijven van de figuren. En ook David Beck wordt wel eens aangezocht om 
brieven te noteren voor anderen, zoals wel meer schoolmeesters bijverdienen als 
beroepsschrijver voor mensen die het schrijven niet machtig zijn. De Franse 
soldaten in de Zuid-Nederlandse bundel vormen dus geen uitzondering op dat 
vlak.35 Correspondentie is, met voorbeeldboeken als de Gemeyne Send-Brieven, 
zeker vanaf 1597 vele malen herdrukt en uitgegeven, een van de eerste tekstvormen 
die in het schrijfonderricht wordt aangeleerd, wat het een veel voorkomende vorm 
van alledaags schrijven maakt. Ook voor schrijfsters is het een schrijfactiviteit met 
een erg lage drempel: niet voorbehouden aan de elite, ook vele vrouwen uit de 
middenklassen onderhouden drukke correspondenties vanaf de zestiende eeuw. De 
twee brieven in het laatste gedeelte van het manuscript, waarvan alvast één 
geschreven is door een vrouw, en die waarschijnlijk allebei door een vrouwelijke 
auteur in haar bundel zijn gekopieerd, zijn dus ook in dat opzicht niet 
uitzonderlijk.36  
 
De brieven, zowel van de soldaten als tussen broer en zus, in de Zuid-Nederlandse 
bundel beantwoorden aan de algemene inhoudelijke karakteristieken van 
persoonlijke correspondentie uit de zeventiende eeuw, zoals Blaak die schetst: een 
overwicht van nieuwtjes over het doen en laten van zichzelf en anderen, het 
aankondigen van bezoeken enzovoort. Andere thema’s zoals het politieke reilen en 
zeilen of de kunsten komen eerder uitzonderlijk aan bod.37 In zowat alle brieven in 
het handschrift wordt gesproken over geografische afstand tussen zender en 
                                                                                              

35 J. Ter Linden, ‘In het lezen bekwaam. ABC-boeken voor het onderwijs’, J. Ter Linden, A. de Vries en D. Welsinck red., A is een aapje. 

Opstellen over ABC-boeken van de 15de eeuw tot heden, Amsterdam, 1995, 7-17; A. Fox, ‘The writing and reading of popular rhymes in early 

modern England’, A. Messerli en R. Chartier red., Lesen und Schreiben in Europa 1500-1900. Vergleichende Perspektiven. Perspectives 

comparées. Perspettive comparate, Verlag en Basel, 2000, 505. 

36 J. Blaak, Geletterde levens. Dagelijks lezen en schrijven in de vroegmoderne tijd in Nederland 1624-1770, Hilversum, 2004, 54-58; J. Daybell, 

Early modern women’s letter writing, 1450-1700, Hampshire en New York, 2001, 3-4; E. Put, ‘Schoolboeken in de Nieuwe Tijd: Status quaestionis 

en perspectieven voor verder onderzoek’, M. Cloet en F. Daelemans red., Godsdienst, mentaliteit en dagelijks leven. Religieuze geschiedenis in 

België sinds 1970. Handelingen van het colloquium van 23 en 24 september 1987 (Archief- en bibliotheek wezen in België. Extranummer 35), 

Brussel, 1988, 119;  P.G. Hoftijzer, O.S. Lankhorst en H.J.M. Nellen, Papieren betrekkingen. Zevenentwintig brieven uit de vroegmoderne tijd, 

Nijmegen, 2005, 18; A. Petrucci, Scrivere lettere. Una storia plurimillenaria, Rome, 2008, 111-128. 

37 J. Blaak, Geletterde levens. Dagelijks lezen en schrijven in de vroegmoderne tijd in Nederland 1624-1770, Hilversum, 2004, 54. 
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ontvanger, dat is in de meeste gevallen ook de vanzelfsprekende reden voor de 
correspondentie. Nieuwtjes vinden we in de brieven tussen broer en zus in de vorm 
van informatie over wederzijdse bekenden:38  

a legard du Petit garson dont vous me parlez dans la vostre il est 
presentement icy et ie ne lay pas peu ioindre qu’il y a huict iours ou ie ne 
lui tist une grosse correction et luy demande la raison pour la quelle il vous 
avoit quitté[.] [I] l me dist qu’on mavoit mis marmitton ce qui lavoit oblige 
de revenir icy[.] 

Een van de drie eerdere brieven, gericht aan een nicht maar de verzender is 
onbekend, vernoemt het ontbreken van dergelijke nieuwtjes zelfs als belangrijkste 
reden om te wachten met het sturen van een brief:39 

[…] si Jay este si longtemps a m’acquiter de mon debvoir s’a este dans 
l’esperance D’avoir quelques nouvelles considerables a vous faire 
scavoir[.] 

Literatuur komt in een enkele brief ter sprake, de brief van Crejabel, ‘garde du 
Roy’, aan zijn zus. Hij stuurt haar enkele boeken:40 

Comme je scaj que vous aymes extrement la lecture des beaux livres, icy 
pris plaisir dans choisir ches un librere de mes amis une couple des plus a 
la mode & des plus conformes au caractere de la religion que vous 
profeses avec tant de vertu, ou dans le premier nous y verres la constance 
de la plus parfaite reine qui est encore pareu dans leurope […] , lautre est 
le predestination des ames souffrantes […] 

Andere thema’s komen in de brieven niet aan bod. De correspondentie is van 
informele en alledaagse aard: brieven tussen naaste familieleden of vrienden, met 
nieuwtjes over zichzelf en anderen, maar niets dat door zender of ontvanger als 
uitzonderlijk wordt beschouwd. 
 
De medicinale recepten die de schrijfster van het laatste gedeelte van het 
handschrift invoegt zijn duidelijk bedoeld als gebruiksliteratuur. Het gaat om een 
lijst van kwaaltjes en aandoeningen, waarbij telkens een mogelijke behandeling 
wordt voorgeschreven. De aandoeningen zijn genummerd en worden bovenaan de 
relevante passage aangegeven zodat de lijst gemakkelijk doorzoekbaar is. Een 
typische intekening leest dan:41 
  3 om verkilthe’t 

Nempt stelle boeter een ghelas sterck zendt bier een ghelas doowelen annys 
laet dat tsaemen hoeden in een jaerde vosteken wel ghestopt en laet dat 
soeden tot dat zetal verhoeden is beelne[?] de boeter dan ghestrecken 
teghen het vier 

                                                                                              

38 UG, Hs 1398, f. 42r-43r. 

39 UG, Hs 1398, f. 28r. 

40 UG, Hs 1398, f. 26r. 
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De notatie geeft aan dat de lijst in een korte periode genoteerd is, mogelijk in één 
schrijfsessie. Het gaat in ieder geval niet om een aan te vullen tekst waar steeds 
nieuwe bereidingen onderaan worden toegevoegd. De schrijfster neemt ofwel een 
bestaande instructieve tekst over, ofwel zet ze zich in één schrijfmoment aan een 
opsomming van de behandelingen en medicijnen die ze uit haar geheugen op de 
pagina zet. De variaties in notatiewijze van de verschillende aandoeningen en 
bereidingen laten evenwel vermoeden dat, indien er al een schriftelijk voorbeeld 
aanwezig is, dit weinig consequent wordt nagevolgd: de nummering staat nu eens 
vóór de aandoening bovenaan, dan weer vóór het recept ter bereiding en dus onder 
het titeltje van de passage, naar het einde toe verdwijnt de nummering helemaal. De 
verschillende aandoeningen worden nu eens van elkaar gescheiden door een 
witregel, dan weer door een horizontale lijn, en soms worden ze helemaal niet 
gescheiden, enzovoort. Het is een zelf geschreven vorm van de didactische 
literatuur die een aanzienlijk deel van de productie van gedrukte boekjes uitmaakt. 
Die instructieve boekjes bestaan over uiteenlopende thema’s: ambachten, koken, 
tuinieren, reisgidsen, maar niet in het minst over geneeskunde.42 De schrijfster kan 
verschillende motieven hebben om haar selectie te noteren: als geheugensteun voor 
zichzelf bij de behandeling van zichzelf en anderen, als hulpmiddel voor anderen 
bij de verzorging van mensen, etc. Maar de bedoeling van de literatuur is in ieder 
geval dat ze steeds ter hand kan genomen worden wanneer dat nodig is. 
 
Rekeningen en leningen 
 
In één zeventiende-eeuws handschrift uit de Gentse collectie wordt een 
liedcollectie gecombineerd met twee reeksen van rekeningen. De mogelijkheid 
bestaat dat eenzelfde schrijver de dertien liederen in de bundel en de eerste reeks 
van rekeningen neerpent. De twee functies die het handschrift voor deze gebruiker 
vervult, worden dan wel op verschillende manieren van elkaar gescheiden: 
structureel in het manuscript, taalkundig en chronologisch. De liedcollectie en de 
rekeningen worden ten eerste apart naast elkaar genoteerd. De boekhouding volgt 
op de liedcollectie na een blanco pagina, er is geen interactie tussen de twee 
schrijfactiviteiten. De liedcollectie is ten tweede volledig in het Frans gesteld, 
terwijl de rekeningen in het Nederlands zijn geschreven. Ten derde kunnen we 
vermoeden dat de rekeningen van enige tijd later dateren dan de liedcollectie. 
Wanneer we de liedcollectie vergelijken met de liedbronnen in de Nederlandse 
Liederenbank blijkt dat ze twee liedteksten deelt met een Amsterdams liedboek van 
1645, ’t Amsteldams Minne-beeckie.43 Of de liederen ook daadwerkelijk 
overgeschreven zijn uit dit werk is onzeker. De Liederenbank bevat weinig 
Franstalig liedmateriaal. De reden waarom de liederen in dit geval in de databank 
verwerkt zijn, is dat in ’t Amsteldams Minne-beeckie zowel de meer verspreide 

                                                                                              

42 P. Delsaerdt red., Het dagelijks boek. Zeventiende-eeuwse lectuur anders bekeken, Antwerpen, 2007, 56-59, 70-73, 80-82 en 94-96. 
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Franse teksten van deze liederen zijn opgenomen als Nederlandstalige vertalingen. 
In ieder geval kunnen we hieruit afleiden dat de liederen in de jaren 1640 
verspreiding kennen. Van zeven van de liederen in de collectie, waaronder ook de 
twee teksten uit ’t Amsteldams Minne-beeckie, vinden we de beginregels gebruikt 
als melodieaanduiding in Nederlandse liedbronnen. Die verwijzingen vinden we al 
vanaf de jaren 1620, maar met een duidelijk overwicht in de periode 1644-1676, en 
in de Zuidelijke Nederlanden vooral op het einde van die periode. We kunnen de 
liedcollectie dus in de tweede helft van de eeuw dateren, en met enige 
voorzichtigheid omstreeks de jaren 1670. De rekeningen zijn gedateerd in de loop 
van het decennium 1685-1694 en dus iets later, hoewel het natuurlijk mogelijk is 
dat de schrijver de liederen nog in de jaren 1680 noteert. De afstand in tijd maakt 
het moeilijk om het geschrift van de twee delen te vergelijken. Uit de opbouw van 
het handschrift blijkt wel dat de liedcollectie afgesloten wordt alvorens aan de 
rekeningen begonnen wordt, maar hoeveel vroeger dat gebeurt, is onbekend. 
 
Nu, bij deze rekeningen moeten we ons zeker geen georganiseerd systeem van 
boekhouding voorstellen. Het gaat om negen korte intekeningen waarin telkens één 
financiële transactie wordt besproken, en die elk afzonderlijk neergeschreven zijn 
op de recto zijde van negen opeenvolgende folia in het manuscript. De eerste van 
deze intekeningen luidt bijvoorbeeld:44 
 cruyshautem 

Ses gouden grs thrs tot laste van Jan vander Loonen tleste betaelt door 
Marie vander Loonen tJaer 1685 verscheynende telcken 2en april 

De transactie betreft een lening voorzien door de schrijver en de voorziene termijn 
ter terugbetaling. De overige intekeningen behandelen soortgelijke gegevens: de 
schrijver noteert bedragen die hij uitleent, de personen aan wie hij de lening 
toestaat en de voorziene jaarlijkse datum waarop de rente verwacht wordt. Maar de 
verschillende leningen staan niet chronologisch genoteerd in volgorde van 
verwachte betaling. De eerste notatie is voorzien van de aanduiding dat de laatste 
afbetaling in 1685 is gebeurd. In volgorde spreken de volgende intekeningen van 
betalingen in 1692, opnieuw 1692, 1694, opnieuw 1685, 1693, 1686 en 1692. Bij 
de laatste intekening is geen jaartal aangegeven. Misschien schrijft de auteur in de 
bundel een aantal verspreide aantekeningen van financiële aard over om ze op één 
plaats te bewaren en zo een beter overzicht te bewaren? Er is weinig variatie in het 
geschrift of in de gebruikte pen of inkt. De intekeningen zien er vrij uniform uit, 
wat in de richting van een korte opstelfase wijst, misschien één schrijfsessie. 
 
Buiten hun waarde voor economische historici hebben handschriftelijke rekeningen 
en boekhoudingen ook de interesse gewekt van cultuurhistorici op het spoor van 
egodocumenten en vroegmoderne vormen van autobiografisch schrijven. Dit 
autobiografische schrijven komt vaak voort uit schrijfactiviteit met een meer 
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zakelijk karakter - een kas- of rekeningboekje, een genealogisch geschrift met 
aantekeningen van familiale aard, een kroniek. De notities worden dan langzaam 
van meer persoonlijke aard. In de Nederlanden vinden we dergelijke evoluerende 
schrijfactiviteit bijvoorbeeld in handschriften van de Deventer stadssecretaris 
Hendrik van Haexbergen en de Friese boer Dirck Jansz, beide uit de eerste helft 
van de zeventiende eeuw. Autobiografisch schrijven kan ook gestuurd worden door 
religieuze introspectie, het bijhouden van de rekening van de ziel. De vroege 
vormen van dit soort praktijken, uit de zeventiende en achttiende eeuw, kunnen 
trouwens andere vormen aannemen dan het huidig dagboek. Vele schrijvers 
fictionaliseren hun autobiografisch schrijven, en noteren het in brief- of 
gedichtvorm of, waarom niet, in liedvorm.45  
 
Vanuit dat perspectief is het interessant om de tweede reeks rekeningen in het 
handschrift te bekijken. Deze lijst van inkomsten en uitgaven is veel meer 
uitgewerkt dan de korte notities van de eerdere schrijver. Voor de periode 1776-
1786 geeft de auteur een gedetailleerd overzicht van zijn financiële transacties. De 
organisatie van de boekhouding ondergaat enkele gedaantewisselingen vooraleer 
de schrijver tot een definitieve vorm komt. Voor 1776 voorziet hij drie rubrieken 
telkens met enkele pagina’s schrijfruimte tussen gelaten: ‘notitie van altgone ick 
voor mij gekocht hebbe sedert den 1 januarie 1776 in courant’, ‘ Noticie van al dat 
ick voor monfrere gekocht hebbe’ en ‘Noticie van al dat ick uytgegeven hebbe tot 
de menage’.46 Veel van de tussenruimte blijft oningevuld, onder de eerste rubriek 
vult de auteur helemaal niets in. Vanaf 1777 werkt hij met één lijst van uitgaven 
waarin hij maand per maand bedragen noteert. Vanaf 1780 schakelt hij over op een 
systeem van twee kolommen over de pagina: links de ontvangen bedragen, rechts 
de uitgaven van het jaar. Dit systeem blijft van toepassing tot 1786, het laatste jaar 
van de boekhouding.  
 
Na de rekeningen voor 1786 blijven bijna vijftig pagina’s in het handschrift 
onbeschreven. Op de laatste vijf bladzijden noteert de schrijver nog twee 
aantekeningen:47 

Den 11 december 1783 heeft beginnen vriesen en heeft gecontinueert tot 
den 20 februarie 1784 

en 
Den lesten juni 1783 sijn binnen ghendt verniettigh de volgende cloosters, 
eerst de cathuysers 2 de predickheerressen 3 galileen 4 treschaenen 5 
hurbannisten 6 dijnse 7 stanginecten 8 st: barbara 9 rijcke claeren 

 
                                                                                              

45 J. Blaak, Geletterde levens. Dagelijks lezen en schrijven in de vroegmoderne tijd in Nederland 1624-1770, Hilversum, 2004, 46-48; R. Dekker, 
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Rekeningen 1785-1786 (UG, Hs 2378, f. 55v-56r). 

 
den 22 7bre 1783 sijn de armclaeren naer vranckerijck vor trocken met den 
prost van St. baifs en den doothowijse[?]  
den 15 juni 1784 sijn de volgende cloosters uytgegaen annoncicaten, 
peniatenten St. pieters, conceptionnisten, penitenten St: jacobs, 
Capucinissen, 

De notities handelen over gebeurtenissen uit de periode van juni 1783 tot juni 
1784, midden in de periode waarvoor de boekhouding wordt opgesteld, en 
vermoedelijk worden ze ook door dezelfde auteur ingebracht. Het zijn 
historiografische intekeningen, die inhoudelijk en vormelijk op kronieknotities 
lijken. Zowel handschriften die dienst doen als rekeningboek als kronieken in 
manuscriptvorm, worden genoemd door de historici van autobiografisch schrijven 
als voedingsbodem voor meer persoonlijke notities. Dat is echter niet het geval in 
dit achttiende-eeuwse schrijfwerk. Nergens maakt deze auteur de sprong naar 
autobiografisch schrijven.  
 
En ook in de zeventiende-eeuwse liedcollectie en rekeningen vinden we geen 
dergelijke autobiografische inslag. De twee functies van de bundel worden door de 
auteur of auteurs op verschillende manieren van elkaar afgescheiden. In de 
rekeningen is geen spoor van meer persoonlijke informatie. De liederen zijn 
typische Franstalige amoureuze liederen en drinkliederen: smeekbeden waarin 
meisjes met typische namen uit het genre worden aangesproken (Cloris, Philis, 
Florinde en Sylvie), lofzangen op de wijn. Bovendien vertonen de liederen veel 
gelijkenissen met bekend liedmateriaal uit andere bronnen, zoals eerder 
aangegeven. Twee van de liederen zijn bekend in identieke versies. Het is weinig 
waarschijnlijk dat het gaat om origineel werk van de schrijver van de bundel. 
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Autobiografisch schrijven in de strikte vorm waaronder het begrepen wordt in dat 
soort onderzoek, komt in zeventiende-eeuwse liedhandschriften niet voor. Voor de 
zeventiende-eeuwse gebruiker(s) is het handschrift een verzamelplaats voor 
interessante teksten en informatie van verschillende aard: geheugensteun voor 
financiële gegevens en verzamelplaats voor liedteksten uit verschillende bronnen. 
Die functies zijn voor de auteur(s) duidelijk onderscheiden. 
 
Devotionele literatuur 
 
Het tweede gedeelte van de bundel begonnen door een lid van de Brugse 
handbooggilde bevat een verzameling Nederlandstalige geestelijke teksten: zes 
liederen, een politiek-religieus gedicht, een gebed, voorschriften tot de biecht en 
twee lange prozateksten. Hier is niet zozeer sprake van een liedcollectie die 
afgescheiden wordt van of geïntegreerd wordt met de andere intekeningen. De 
auteur, vermoedelijk een kloosterzuster uit het Brugse karmelietessenklooster Sion, 
pent in de jaren 1650 een collectie van geestelijke teksten.48 Die bevat ook enkele 
liederen, maar de focus van de verzameling ligt duidelijk niet op liedmateriaal, 
maar wel op de geestelijke inhoud van het materiaal. Alleen al door hun lengte 
vormen de twee prozateksten het primaire aandachtspunt in dit gedeelte van het 
handschrift.  
 
De deelcollectie begint met ‘Eenen spyeghel der gheestelijcke conversatye voor 
alle relygyeusen ende gheestelijcke persoonen seer profijtelijck’.49 In eenentwintig 
puntjes worden leefregels voor reguliere geestelijken op een rijtje gezet: hoe te 
bidden, hoe te mediteren, hoe zich te gedragen tegenover een overste of een 
‘ondersaet’, hoe zich buiten te gedragen en hoe in de eigen cel of in de 
gemeenschappelijke refter… Veel van de raadplegingen zijn van praktische aard, 
wat laat vermoeden dat de auteur zich in een positie bevindt om ze ook toe te 
passen. Op deze eerste langere tekst volgen een reeks kortere teksten: de liederen, 
gebeden, gedichten en voorschriften tot de biecht. In alle liederen wordt gesproken 
over religieuze vrouwen wat suggereert dat dit deel van het handschrift door een 
vrouwelijke auteur wordt samengesteld. De meeste teksten verwijzen naar de 
geestelijke staat. Twee ervan zijn dialogen tussen een jonge vrouw en Jezus, de 
hemelse bruidegom. Christus wil in een ‘vast verbont’ treden of het meisje wil 
binnentreden in de tuin van Jezus.50  

                                                                                              

48 De datering is gebaseerd op een verwijzing in een lied naar de instelling van het slot in het penitentenklooster (dat gebeurt in Gent in 1649) en 

op het voorkomen van een actualiteitslied over invallende Franse en Engelse troepen in de Nederlanden, het ontzet van Kamerijk in 1657 en het 

aantreden van Don Juan als aanvoerder van de Spaanse troepen in hetzelfde jaar. Braekman argumenteert de datering in zijn artikel: W.L. 

Braekman, ‘17e-eeuwse Brugse liederen en dichten uit het klooster Syon’. Biekorf, 102(2002)1, 78-91. 

49 UG, Hs 914, f. 10v-13v. 

50 UG, Hs 914, f. 16r-16v en 17v-19v. Dergelijke liederen waarin Jezus converseert met jonge vrouwen, al dan niet in een tuinomgeving, zijn erg 

verspreid in de zestiende en zeventiende-eeuwse Nederlanden. Zie hierover bijvoorbeeld:  A.S.J. Boone, Het Vlaamse volkslied in Europa, II, Tielt, 
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Een derde tekst, een monoloog vanuit vrouwelijk perspectief, sluit hierbij aan maar 
vult het verhaal aan met meer biografische informatie. De vertelster beschrijft 
gedetailleerd het ‘grau habijt’ dat ze wil dragen. En in de laatste strofe geeft ze het 
precieze adres van haar bestemming:51 

adyeu mijn vrienden verre en naer 
adyeu yonckmans en dochters mede 

nu wil ick verlaten alte gaer 
en trecken naer een ander stede 
te gent tot de penytenten strancte 

daer ick wil blijven mijn leven lanc 
Het grau habijt van de penitenten, een deelorde van de franciscanessen, leidt tot 
hun gebruikelijke benaming als grauwzusters. Het personage in het lied vertrekt uit 
een niet genoemde stad om in te treden in een van de twee Gentse 
penitentenkloosters die in de zeventiende eeuw werkzaam zijn. Waarschijnlijk is 
dat het grote klooster in de parochie Sint-Jacob, maar er is een kleiner klooster in 
de parochie Sint-Pieter. In een van de twee artikelen die Braekman aan het 
liedhandschrift wijdt, suggereert hij dat de stad van herkomst van de vrouw wel 
eens Brugge kan zijn, in overeenkomst met de vermoedelijke schrijfster van de 
bundel. Het lied geeft hierover echter geen informatie.52  
 
We kunnen wel aannemen dat het een gelegenheidslied voor een werkelijke intrede 
is, want twee andere gelegenheidsliederen in de bundel vullen het beeld van het 
leven in een vrouwenklooster verder aan. De teksten krijgen een lange titel waarin 
de precieze omstandigheden van opstel en uitvoering uit de doeken worden gedaan. 
Voor het eerste lied luidt die: ‘Syon ontfanckt Euphrasya achta elysabeth tot de 
drye cloosterlycken beloeten ende tot het eeuwych slot op den nechensten 
novembris in DO XIII’.53 In de tekst wordt Euphrasia welkom geheten door de 
kloostergemeenschap en wordt een overzicht gegeven van de proeven die ze 
doorstaan heeft om te bepalen of ze geschikt is voor een leven als geestelijke. In de 
loop van het lied wordt de intredende kloosterlinge slechts eenmaal bij naam 
genoemd. Verdere concrete informatie wordt niet gegeven. Het tweede deel van het 
lied is een algemene lofzang op de geestelijke staat. De titel van het tweede lied 
luidt ‘den blijden Adyeu Jffr antonette domynycke beghynken in den wyngaert 
ghegheven aen haere mede susters op den dagh als sy ghegaen is uyt den wyngaert 
naer het clooster der carmelytessen gheseyt Syon bynnen brugghe’. De naam van 
Antonette wordt in het lied niet vermeld, dat komt omdat het lied gezongen wordt 

                                                                                                                                                                                                                                                         

1999, 1474-1484 en I. De Cooman, H. Meeus en M. De Wilde, Tot vermaeck van alle sang-lievende lieden. Het zeventiende-eeuwse Nederlandse 

lied in handschrift en druk, Antwerpen, 2004, III. 

51 UG, Hs 914, f. 13v-15r. 

52 W.L. Braekman, ‘17e-eeuwse Brugse liederen en dichten uit het klooster Syon’. Biekorf, 102(2002)1, 78-91. 

53 UG, Hs 914, f. 19v-21v. Braekman leest de datum als 9 november 1642, maar die lezing volg ik niet. 
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vanuit haar vertelperspectief. Ze spreekt haar medebegijnen toe. Ze zegt hen 
vaarwel en geeft aan waar ze heen gaat:54  

In syon kyes ick mijn vertreck 
In syon wyl ick altijts rusten 
In Syon buyghen mijnen neck 

In Syon smaeck shemels lusten 
in Syon door ootmoedygheyt 

den wegh ingaen van bytterheyt 
In Syon 

Antonette vertrekt uit het begijnhof De Wijngaerd, in Brugge, om net zoals 
Euphrasya de Brugse kloostergemeenschap Sion te vervoegen.  
 
Het is alweer de enige strofe waarin het algemene gegeven – afscheid van één 
gemeenschap om naar een volgende te trekken – met meer concrete gegevens 
wordt omgeven. Zijn de teksten variaties op voorbeeldteksten voor typische 
gelegenheden in religieuze context, zoals het begrafenislied dat we terugvonden in 
de religieuze deelcollectie van het handschrift begonnen door Marguerite 
Liebaert?55 Het tweede van de eerder aangehaalde dialoogliederen komt in ieder 
geval ook voor in twee religieuze liedboeken uit de zeventiende eeuw. In 1605 
verschijnt het in Een nieu Devoot Geestelijck Lietboeck, geschreven door Nicolaes 
Janssens van Roosendael en gepubliceerd door de Antwerpse uitgever Gheleyn 
Janssen. Het lied is ook opgenomen in Salomon Theodotus’ Het Paradys der 
Gheestelycke en kerckelycke Lof-Sangen, vanaf de tweede druk van die collectie in 
1627. De schrijfster gebruikt dus minstens voor één lied een schriftelijk model. 
Indien dat ook zo is voor de gelegenheidsliederen, zijn het versies van standaard 
gelegenheidsteksten zoals ze door individuele liedgebruikers kunnen aangepast 
worden om te dienen voor specifieke gelegenheden. De schrijfster kiest ervoor om 
de geïndividualiseerde versies te noteren, wat suggereert dat ze een persoonlijke 
band heeft met de gelegenheden. De betiteling laat vermoeden dat het niet 
Antonette is die het lied neerschrijft, maar misschien een van de aanwezige 
begijnen. Maar de vermelding van het karmelietessenklooster Sion, een 
gemeenschap met een streng kloosterslot, geeft eerder aan dat de herkomst van het 
schrijven in dat klooster moet gezocht worden.56 
 
Middenin het afscheidslied - halverwege de twaalfde strofe - wordt de tekst 
onderbroken en lezen we een notitie over de voorbereiding van de ‘generale 
biechte’.57 Bovenaan vinden we de aanduiding ‘het eerste deel’ en binnen dat deel 
                                                                                              

54 UG, Hs 914, f. 22v-25r. 

55 Zie p. 106-107. 

56 Over de leefregels van de karmelietessen en over het Brugse Sion, zie: A. Staring, ‘The carmelite sisters in the Netherlands’, Carmelus: 

commentarii ab Instituto Carmelitano editi, 10(1963)1, 56-92 (vooral 80-83). De gemeenschap wordt nog terloops aangehaald in: U. Berlière e.a. 

red., Monasticon belge. Tôme III: Flandre Occidentale , IV, Luik, 1978, 1105, maar het overzichtswerk gaat niet dieper in op het Brugse Sion.  

57 UG, Hs 914, f. 22v-25r. 
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‘het 1’. Maar de tekst wordt na enkele regels al stopgezet. Het fragment wordt dan 
omlijnd om de tekst af te scheiden van de omringende liedtekst. Dit kan gebeurd 
zijn doordat ze het lied in verschillende schrijfsessies vervolledigt. In een moment 
van onoplettendheid begint ze aan een nieuwe tekst voordat het lied afgewerkt is. 
Mogelijk werden de biechtinstructies al eerder geschreven te midden van blanco 
pagina’s, en besluit de schrijfster later om de lege ruimte in te vullen met een lied. 
Het geeft aan dat de geestelijke verzameling niet geschreven wordt met een op 
voorhand uitgewerkte structuur en volgorde. De opeenvolgende teksten zijn niet 
steeds chronologisch na elkaar ingevoegd, maar kunnen op verschillende 
momenten zijn genoteerd. De religieuze vrouw houdt een handschrift bij waarin ze 
geestelijke teksten van verschillende aard bijeenbrengt, sommige overgeschreven 
van andere schriftmodellen, naar gelang wat er te binnenschiet of wat past in de 
context van een gelegenheid in de religieuze gemeenschap. Dergelijke 
vrouwenhandschriften met geestelijke teksten en liederen, en vaak ook wel 
wereldlijke liederen bijgevoegd, zijn niet uitzonderlijk. Er zijn zeventiende- en 
achttiende-eeuwse voorbeelden gekend uit heel wat begijnhoven en 
vrouwenkloosters. Schrijfsters uit de gemeenschap leggen ze aan voor individuele 
en onderlinge stichting en ontspanning. In het vervolg van dit boek komen er nog 
een aantal aan bod.58 
 
Naast het leven in de religieuze gemeenschap is de belangrijkste inhoudelijke 
klemtoon in de collectie de vergankelijkheid van het leven. Eén van de liederen 
bespreekt dat thema. Het lied richt zich tot vrouwelijke toehoorders, in het 
bijzonder meisjes die zich mooi maken om geschouwd te worden door het oog van 
de wereld. Maar die jeugdige schoonheid is niet meer dan rook. Ook het 
opgenomen gebed handelt over vergankelijkheid: ‘doet altijt wel want wel leven 
doet wel sterven’.59 Het meest uitgebreid vinden we het thema in de afsluitende 
tekst, een vijfenvijftig pagina’s tellende ars moriendi, ‘Den wech tot de salicheydt’. 
Net zoals de ‘spyeghel der gheestelijcke conversatye’ en de voorschriften tot de 
biecht, gaat het hier om een standaardtekst, een overgeschreven versie van 
circulerende literatuur in de religieuze gemeenschap, gekopieerd voor eigen 
bewaring en lectuur, eventueel om verder door te geven aan andere leden van de 
gemeenschap.60 

                                                                                              

58 Het Brugse Sion mag trouwens niet verward worden met het Lierse Sion klooster, een tertiarissengemeenschap. Een anoniem lid van het Lierse 

klooster is de auteur van het liedboek Triumphus Jesu, dat ik even geleden aanhaalde (p. 107). Zie: A. Keersmaeckers, ‘Een onbekend 

contrareformatorisch liedboek. ‘Trivmphvs iesv oft godliicke lof-sangen’’, Ons Geestelijk erf, 63(1989), 385-416. 

Over liedhandschriften in vrouwelijke religieuze gemeenschappen: R. Schenkeveld-van der Dussen, K. Porteman en P. Couttenier, ‘Inleiding’, R. 

Schenkeveld-van der Dussen red., Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850: van Anna Bijns tot Elise 

van Calcar, Amsterdam, 1997, 22; K. Porteman en M.B. Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen. Geschiedenis van de Nederlandse 

literatuur 1560-1700, Amsterdam, 2008, 475-476. 

59 UG, Hs 914, f. 26v. 

60 Het model voor ‘Den wech tot de salicheyd ’ werd jammer genoeg niet teruggevonden, maar het kopiëren van een stervensleer in een persoonlijk 

handschrift is geen onbekende gewoonte in kloostergemeenschappen. Zo is er het Tractaet van konnen sterven, bewaard in een handschrift uit een 
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 ‘Den wech tot de salicheydt’ (UG, Hs 914, f. 31v-32r). 
 
Besluit 
 
De zeventiende eeuw is slechts een tussenstation in de lange termijnevolutie van 
verschriftelijking van de samenleving. Hoe we ons deze verschriftelijking precies 
moeten voorstellen, daar zijn onderzoekers nog niet uit. Maar over de algemene 
historische trend, zoals historicus Jeroen Blaak ze schetst in zijn studie over het 
dagelijks lezen en schrijven in de vroegmoderne tijd in Nederland, is weinig 
discussie:  

‘Op steeds meer terreinen van de maatschappij wordt voor meer mensen 
het schrift een belangrijk communicatie- en informatiemiddel, gedrukt 
maar ook en wellicht nog wel meer in handschriften.’ 61 

In de loop van de zeventiende en achttiende eeuw wordt lezen en schrijven voor 
steeds meer mensen een deel van het dagelijkse leven. In het onderzoek naar dit 
toenemende belang van teksten is een eerste aandachtspunt geweest de studie van 
lectuurpatronen, en dan vooral de lectuur van gedrukte teksten. Het overzichtswerk 
                                                                                                                                                                                                                                                         

vrouwenklooster van omstreeks 1530 (Een scone leeringe om salich te sterven, B. de Geus, J. van der Heijden, A. Maat en D. den Ouden ed., 

Utrecht, 1985, 94). 

61 J. Blaak, Geletterde levens. Dagelijks lezen en schrijven in de vroegmoderne tijd in Nederland 1624-1770, Hilversum, 2004, 11-12 
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van Pierre Delsaerdt, Het dagelijks boek, biedt een mooie doorsnede van hoe zo’n 
lectuurpakket er kan uitzien in de zeventiende-eeuwse Spaanse Nederlanden: min 
of meer periodieke actualiteitsverslaggeving, recreatieve lectuur, poëzie en 
liedboeken, schoolboeken, didactische literatuur (van kookboeken over 
tuinierinstructies tot geneeskundige literatuur), almanakken, fabels, reisverhalen, 
enzovoort. En dat is nog zonder de overvloedige productie van religieuze en 
stichtelijke teksten in rekening te brengen.62   
 
Maar zoals het citaat van Jeroen Blaak al aangeeft, lectuur – en lectuur in drukwerk 
- is slechts één facet waarin de verschriftelijking van de samenleving zich vertoont. 
Naast lectuur is er ook het schrijven, een activiteit die zich in de eerste plaats in 
handschriften afspeelt.63 Voor steeds meer mensen wordt ook deze activiteit 
onderdeel van het dagelijkse leven. Daarbij kunnen uiteenlopende motieven spelen, 
die elkaar ook wederzijds niet uitsluiten. Vaak kunnen we vermoeden, en soms 
wordt het ook letterlijk zo aangegeven in de bronnen, dat mensen notities maken 
voor eigen gebruik. Gegevens worden opgetekend om het geheugen te 
ondersteunen. Lezen en schrijven van teksten hangen soms nauw samen. Het lezen 
van een tekst kan ertoe leiden de tekst over te pennen, een aangepaste versie van de 
tekst te schrijven of om een tekst in hetzelfde genre te noteren. Mensen schrijven 
vaak voor anderen. Schrijven is immers een veel meer minder verspreide kunde 
dan lezen, en mensen die kunnen schrijven worden aangezocht om teksten voor 
anderen op te tekenen: correspondentie, gelegenheidsliteratuur en dergelijke 
meer.64 De verschriftelijking wordt door vele onderzoekers ook geassocieerd met 
de opkomst van een ‘intieme sfeer’: een mentaal toevluchtsoord voor het individu, 
weg van de controle van de gemeenschap. Roger Chartier theoretiseert deze 
intieme sfeer al als een mogelijkheid van zodra aan lectuur wordt gedaan. De 
opkomst in de periode tussen de zestiende en de achttiende eeuw van een nieuwe 
vorm van lectuur die privé gebeurt en waarbij ruimte bestaat voor eenzame 
reflectie over teksten, is de hoeksteen voor deze intieme lectuur. Andere 
onderzoekers richten zich meer op schrijfwerk om deze intieme sfeer te ontwaren. 
Ze wijzen naar de opkomst van vroege voorbeelden van autobiografisch schrijven 
                                                                                              

62 P. Delsaerdt red., Het dagelijks boek. Zeventiende-eeuwse lectuur anders bekeken, Antwerpen, 2007; J. Blaak, Geletterde levens. Dagelijks lezen 

en schrijven in de vroegmoderne tijd in Nederland 1624-1770, Hilversum, 2004, 11-12 en 292; R. Chartier, Histoire de la vie privée: 3. De la 

Renaissance aux Lumières (P. Ariès en G. Duby red., Histoire de la vie privée, 3), Parijs, 1999 (1e uitgave: 1985), 109; G. Cavallo en R. Chartier 

red., A history of reading in the west, L.G. Cochrane trans., Amherst, 1999. 

63 De geschiedenis van het schrijven is een minder druk beoefend veld dan de geschiedenis van het lezen. Een goede introductie voor de 

vroegmoderne periode is te vinden in:  R. Chartier, ‘Avant-propos. Lire pour écrire, écrire pour lire’, A. Messerli en R. Chartier red., Lesen und 

Schreiben in Europa 1500-1900. Vergleichende Perspektiven. Perspectives comparées. Perspettive comparate, Verlag en Basel, 2000, 9-15. 

Belangrijke publicaties, maar voor andere periodes, zijn er van Armando Petrucci (vroege middeleeuwen) en Daniel Fabre (hedendaagse periode): 

A. Petrucci, La scrittura. Ideologia e rapprentazione, Turin, 1986; A. Petrucci, Writers and readers in Medieval italy. Studies in the History of 

written culture, New Haven en Londen, 1995; A. Petrucci, Scrivere lettere. Una storia plurimillenaria, Rome, 2008 (over correspondentie); D. 

Fabre red., Ecritures ordinaries, Parijs, 1993; D. Fabre red., Par écrit. Ethnologie des écritures quotidiennes, Parijs, 1997. 

64 J. Blaak, Geletterde levens. Dagelijks lezen en schrijven in de vroegmoderne tijd in Nederland 1624-1770, Hilversum, 2004, 67, 98 en 123; R. 

Dekker, Uit de schaduw in’t grote licht. Kinderen in egodocumenten van de Gouden Eeuw tot de Romantiek, Amsterdam, 1995, 27. 
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in deze periode, voorlopers van wat we tegenwoordig onder de term ‘dagboek’ 
verstaan. Deze wil tot articulatie van het ego is een vierde motief tot schrijven dat 
door onderzoekers naar voren wordt geschoven.65  
 
Hoe past het schrijfwerk in de gefragmenteerde handschriften binnen deze 
zeventiende-eeuwse context van toenemende verschriftelijking, binnen een 
maatschappelijke context waarin lezen en schrijven voor grote groepen tot een 
meer alledaagse bezigheid uitgroeit? Het zijn vooral de andersoortige teksten en 
intekeningen – het materiaal dat naast de liedcollecties in de bundels voorkomt – 
die kunnen helpen om die vraag te beantwoorden. Van liederen is bekend dat ze in 
gedrukte vorm, in collecties maar ook op liedbladen, deel kunnen uitmaken van de 
alledaagse lectuur voor een groot deel van de samenleving. Over het lezen en 
schrijven van liederen in handschriften is geen vergelijkbaar onderzoek verricht. 
Maar over vele van de andere genres in de bundels is dergelijke informatie wel 
bekend. Wanneer liederen gecombineerd worden met andere vormen van 
schrijfactiviteit in één bundel gaat het steeds om vormen van alledaags schrijven 
voor de auteurs: instructieve lectuur zoals de medicinale bereidingen of de 
leefregels voor religieuzen, lectuur voor eigen gebruik zoals de financiële 
boekhouding of de bewaarde afschriften van ontvangen en verstuurde brieven, of 
gebruikslectuur zoals de schrijfoefeningen, waarbij de activiteit van het schrijven 
doel op zich is eerder dan de neergeschreven teksten.66 De teksten worden 
genoteerd als geheugensteun, om zelf te kunnen herlezen, omdat ze een link 
hebben met het persoonlijke leven van de auteur, etc. Sommige teksten zijn zelf 
geschreven, andere worden overgenomen van schriftelijke voorbeelden. Het 
andersoortige materiaal wijst erop dat deze schrijvers de handschriften, en ook de 
liederen die ze opnemen, in de eerste plaats voor persoonlijk gebruik 
bijeenbrengen. Waar we wel een verband kunnen leggen met gebruik door anderen, 
bijvoorbeeld de Franse soldatenbrieven, gaat het om een auteur die zelf 
waarschijnlijk geen liederen noteert in de bundel. De gefragmenteerde 
liedhandschriften onthullen zo een beeld van alledaags schrijven zoals het door 
individuele schrijvers wordt vormgegeven, en van de plaats die liederen kunnen 
innemen in de het dagelijkse leven van haar gebruikers. 
 
 
 
 
                                                                                              

65 J. Blaak, Geletterde levens. Dagelijks lezen en schrijven in de vroegmoderne tijd in Nederland 1624-1770, Hilversum, 2004, 46; R. Chartier, 

Histoire de la vie privée: 3. De la Renaissance aux Lumières (P. Ariès en G. Duby red., Histoire de la vie privée, 3), Parijs, 1999 (1e uitgave: 

1985), 109-126; R. Dekker, Uit de schaduw in’t grote licht. Kinderen in egodocumenten van de Gouden Eeuw tot de Romantiek, Amsterdam, 1995, 

26; J.S. Amelang, The flight of icarus. Artisan autobiography in early modern Europe, Stanford, 1998, 39-40. 

66 De term ‘alledaags schrijven’ gebruik ik in dezelfde zin als de begrippen van Daniel Fabre, ‘écritures ordinaires’ en ‘écritures quotidiennes’, met 

dit verschil dat Fabre onder de term ook een waaier van publieke schrijfactiviteiten verstaat – het tekenen van een petitie, invullen van 

overheidsformulieren, etc. -, activiteiten die weinig van toepassing zijn voor de auteurs van de vroegmoderne liedhandschriften.    
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3. Overgenomen collecties. Continuïteit en discontinuïteit in handschriften 
 
De fragmentatie van liedhandschriften kan ontstaan in het schrijfwerk van één 
persoon, bijvoorbeeld wanneer die het handschrift voor verschillende doeleinden 
gebruikt, of verschillende onderscheiden liedcollecties naast elkaar noteert. Maar in 
de meerderheid van de handschriften is fragmentatie het gevolg van opeenvolgende 
auteurs die elk hun bijdragen noteren in de bundel. Dat overnemen en verder zetten 
van collecties is geen uitzonderlijk fenomeen in de zeventiende-eeuwse 
liedhandschriften. Het is aanwezig in vijf van de veertien handschriften uit deze 
periode in de steekproef van liedhandschriften. En eerder overgenomen collecties 
nodigen blijkbaar uit tot verdere overnames. In minstens twee liedbundels kunnen 
we vermoeden dat er drie of meer opeenvolgende auteurs aan het werk zijn 
geweest.67  
 
De bundel van de Brugse handbooggilde: Twee of drie auteurs, vier deelcollecties 
 
De eerste van de overgenomen liedcollecties is het handschrift met de eerder 
besproken deelcollectie van devotionele literatuur. Dat is echter de tweede van vier 
duidelijk onderscheiden secties in de bundel. Het overgeleverde manuscript begint 
met twee lofteksten op Sint Sebastiaan, de patroon van de Brugse handbooggilde. 
Die band wordt expliciet gemaakt vanaf de titel van het eerste lied: ‘Een nieu liedt 
ter eeren Sinte Sebastiaen patroon der gilde van handtbooghe binnen Brugge’. De 
tekst is een oproep aan de gildeleden om samen de lof te zingen van hun 
patroonheilige:68  

Broeders die heir nu zijt vergaert 
en dat om tesamen vruecht vermeeren 

bid god den heere diet al bewaert 
dat hij Wie Wijsheit tonswaert vereeren 

Sij dat hij moghen singhen leeren 
Een lied uut liefden onbelaen 

Sij segghe ons patroon ter eeren 
Lof heyligh Sinte Sebastiaen 

De schrijver maakt melding van ‘soete sanck en snaren spel’ en roept de 
aanwezigen op ‘Dus sinct met stemme opgeheven’. Het is duidelijk een 
gelegenheidslied geschreven om gezongen te worden op een samenkomst van het 
gilde.  
 

                                                                                              

67 De overgenomen bundels zijn: UG, Hs 914 (Brugse handbooggilde), 973 (Anna Goudenhooft), 1398 (Marguerite Liebaert), 2378 (amoureuze 

liederen en rekeningen) en 1333. Dat laatste handschrift wordt besproken in het volgende hoofdstuk, p. 195-222.  

68 UG, Hs 914, f. 1r-1v. 
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Op de volgende pagina’s staat een ‘Referein ter eeren van Sinte Sebastiaen’. Dit 
refrein, ook een gelegenheidstekst, gaat dieper in op de omstandigheden waarvoor 
het gecreëerd wordt:69 

Compt die begheren met dhandboghe pris te winnen 
Stelt dogh te werck u leden ende u zinnen 
Ende wilt beginnen lof te spreken leeren 

Sebastiaen ter eeren 
In het vervolg worden een reeks leden van het gilde bij naam genoemd: ‘dheer Van 
breydle onsen hooftman’, ‘ niclaes du bois van boreg’, ‘ pieter cornelis’, ‘ andries 
coorne’, ‘ Denijs vinsoen’, ‘ michiel van brugge’, ‘ Andries boene’, ‘ Jan bromme’, 
‘Stomme Jacques malibron’ enzovoort. Achtendertig personen passeren de revue. 
Allen worden ze aangespoord om zo goed mogelijk te schieten tijdens de wedstrijd 
om de handboogprijs te winnen. De aanwezigheid van zoveel identificerende 
informatie – over de gelegenheid en de aanwezige personen – geeft aan dat de tekst 
welbewust geschreven wordt om op één ogenblik voorgedragen te worden. De 
auteur van dit eerste deel van de bundel is waarschijnlijk een lid van de Brugse 
handbooggilde die zorgt voor gelegenheidsteksten voor de feestelijkheden. Dat is 
ook de mening van de negentiende-eeuwse volksliedverzamelaar Ferdinand 
Snellaert, die zijn aantekeningen over het liedhandschrift vooraan het manuscript in 
kleeft, en van volkskundige Willy Braekman die in twee artikelen over het 
handschrift de context van de gelegenheidsteksten uitploos.70  
 
Het lied en refrein zijn bedoeld voor het jaarlijkse patroonsfeest ter ere van Sint 
Sebastiaan van het gilde van de Brugse handboogschutters gehouden op 20 januari 
1606. Dat komt overeen met de datering van de liederen in het manuscript. Bij deze 
twee teksten is geen datering aangegeven, maar onderaan het laatste van de vijf 
teksten in het eerste deel van de bundel lezen we de aanduiding ‘16finis07’.71 
Bovendien noteert dezelfde schrijver ook twee liedteksten achteraan het 
manuscript, beide gedateerd in 1606. Van de achtendertig feestvierders vermeld in 
het refrein is ongeveer de helft terug te vinden in de bewaarde jaarboeken van het 
gilde. Het refrein beschouwt echter alle opgesomde figuren als ‘Gildebroeders’, 
wat drie mogelijke interpretaties toelaat: ofwel houdt het gilde onvolledige 
ledenlijsten bij, ofwel hanteert de schrijver een ruime definitie van gildebroeders 
voor het feest, ofwel is de auteur niet helemaal op de hoogte van de actuele situatie 
binnen het gilde. Die laatste interpretatie wordt verder gesteund door de 
vermelding van ‘dheer Van breydle onsen hooftman’ in het refrein. Net vóór het 
feest is immers de hoofdman van het gilde Jan Breydel overleden. Na druk overleg 
in de dagen vooraf wordt Adolph van Maldeghem, de burgemeester van Brugge, 
aangesteld als nieuwe hoofdman, en die vervult zijn eerste officiële taak wanneer 
                                                                                              

69 UG, Hs 914, f. 2r-3r. 

70 W.L. Braekman, ‘17e-eeuwse Brugse liederen en dichten uit het klooster Syon’. Biekorf, 102(2002)1, 78-91; W.L. Braekman, 

‘Rederijkersgedichten voor het patroonsfeest van het Brugse Gilde van St-Sebastiaan in 1606’, Jaarboek de Fonteine, 39-40(1989-1990), 185-193. 

71 UG, Hs 914, f. 10r. 
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hij het patroonsfeest voorzit. Van Maldeghem wordt niet vermeld in het refrein, 
volgens de tekst zit de overleden hoofdman het feest voor, wat het onwaarschijnlijk 
maakt dat de tekst ook daadwerkelijk is voorgedragen op de dag. Hij moet 
voordien gedicht zijn om te dienen voor het feest, met de voorlopige gastenlijst in 
de hand, maar dan op het laatste moment terzijde gelegd.72  
 
Na de gelegenheidsteksten volgen drie Nederlandstalige liefdesliederen: een 
kluchtig dialooglied en twee liefdesklachten. Het kluchtige aspect van de dialoog 
ligt in de keuze van vertelperspectieven. Een mannelijke verteller betuigt zijn liefde 
voor een meisje, maar de andere verteller is niet dat aangesproken meisje, maar wel 
een eerdere bedrogen geliefde die de pogingen van de man bespot. Wat dat te 
maken heeft met de titel van het lied, ‘Lof God Altijt’, wordt niet verklaard. De 
eerste van de twee liefdesklachten plaatst het amoureuze thema binnen een context 
van verfijnde jeugdige omgang. Dat blijkt al uit de titel, ‘Nieu liedeken vanden 
seeir maegdeliken Jeucht’.73 Dezelfde tekst komt voor in het gedrukte liedboek 
Druyven-Tros der Amoureusheyt, een bundel geschreven door Pieter Lenaerts 
vander Goes en uitgegeven in 1602, enkele jaren voor de opstelling van het 
handschrift. Het is mogelijk dat de handschriftauteur de tekst uit dat boek 
overneemt, maar waar in het gedrukte werk het lied een acrostichon is op de naam 
‘Aelken’, valt dit aspect weg in het handschrift door een verschil in schrijfwijze. 
Hier spellen de eerste letters van elke strofe samen het betekenisloze ‘Helken’. Dat 
de schrijver niet altijd nauwkeurig is in de transcriptie blijkt ook al uit het refrein 
voor de handboogwedstrijd waarin verschillende verzen onvolledig genoteerd zijn 
of helemaal ontbreken.  
 
De derde en laatste amoureuze tekst is een typische liefdesklacht, althans tot en met 
de voorlaatste strofe. In de laatste strofe richt de auteur van het lied zich tot de lezer 
en specifiek tot één persoon voor wie hij het lied gedicht heeft:74 

Andries declercq mijn spesyael 
anmerckt doch nu dees cleenen jousten 

Tot uwer eeren principaelt 
Ies dit ghedaen uut goeder Joust  

Hij bedacht het lied niet voor een meisje, maar wel voor een andere man en diens 
uitverkoren geliefde. Vroeg Andries Declerq de eigenaar van het handschrift om 
een tekst voor hem te schrijven? Of is het Andries Declercq die de tekst, 
geschreven voor hem, noteert in zijn bundel? In 1605 wordt een zekere Adriaen de 
Clercq aangenomen als lid van het Brugse handbooggilde, misschien familie van 
deze Andries, en een mogelijke band tussen de handschrifthouder, het gilde en de 

                                                                                              

72 W.L. Braekman, ‘Rederijkersgedichten voor het patroonsfeest van het Brugse Gilde van St-Sebastiaan in 1606’, Jaarboek de Fonteine, 39-

40(1989-1990), 185-193; H. Godar, Histoire de la gilde des Archers de Saint Sébastien de la ville de Bruges, Brugge, 1947. 

73 UG, Hs 914, f. 7r-7v. 

74 UG, Hs 914, f. 9r-10r. 
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opdrachtgever van het lied.75 De aanwezigheid van gelegenheidsteksten van 
verschillende aard – gildebijeenkomsten en wedstrijden, liefdesliederen voor 
specifieke vrienden – suggereert dat het eerder om de eerste mogelijkheid gaat: een 
dichter die geregeld liederen schrijft voor gelegenheden en vrienden. Braekman is 
van mening dat de auteur een rederijker moet zijn, op basis van de vorm van het 
refrein, met het gebruik van een stokregel en een ingewikkeld rijmschema. De man 
kan ook een broodschrijver zijn, die tegen betaling gelegenheidspoëzie levert, en 
daarvoor een aantal rederijkersgeplogenheden imiteert.76 Daartussen ruimt de man 
echter ook plaats voor een bekend lied, dat minstens eenmaal in druk is verschenen. 
Het gaat dus ook niet om een verzameling die enkel zelfgeschreven materiaal 
bevat. Een amateur- of professioneel dichter, lid van het gilde en misschien van een 
plaatselijke rederijkerskring, die teksten voorbereidt voor verschillende 
gelegenheden, en daarnaast liederen van andere schrijvers selecteert en 
overneemt.77  
 
Na het liefdeslied voor Andries Declercq volgt de eerder besproken collectie van 
geestelijke teksten, maar de arbeid van de eerste schrijver is niet afgerond met de 
eerste negentien pagina’s van de bundel. De laatste vijf pagina’s van het 
manuscript bevatten nog twee Nederlandstalige liedteksten geschreven in hetzelfde 
geschrift als het eerste deel. Daartussen laat de schrijver bijna honderd pagina’s 
open, pagina’s die later door de schrijfster van de geestelijke teksten benut worden. 
Onderaan het eerste lied is genoteerd ‘finis 1606’.78 Dat is een jaar vóór de datering 
bij het laatste lied vooraan. De liederen achteraan zijn ofwel eerst ofwel gelijktijdig 
met de liederen vooraan ingevoegd, maar er is geen grote tijdsafstand tussen beide. 
Inhoudelijk is er geen breuk tussen de twee deelcollecties. Het eerste van de twee 
liederen achteraan is een amoureus meilied dat thematisch helemaal past bij de 
liefdeslyriek vooraan. De natuur ontwaakt, het koren staat lang, de bloemen 
groeien, nachtegalen zingen, dieren springen in het woud en jongelingen nemen 
hun lief bij de hand.  
 
Het tweede lied wijkt wel af van de andere liederen die deze auteur opneemt: een 
Marialied op de melodie van Salve Regina. Het is het enige lied met religieuze 
betekenis dat deze schrijver noteert. In de notatie van het lied valt de gebrekkige 

                                                                                              

75 W.L. Braekman, ‘17e-eeuwse Brugse liederen en dichten uit het klooster Syon’. Biekorf, 102(2002)1, 80; H. Godar, Histoire de la gilde des 

Archers de Saint Sébastien de la ville de Bruges, Brugge, 1947, 273. 

76 Zulke broodschrijvers zijn althans voor de Noordelijke Nederlanden gesignaleerd: K. Porteman en M.B. Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor 

de muzen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1560-1700, Amsterdam, 2008, 254-258. 

77 Braekman oppert nog een hypothese: dat de schrijver misschien prooster van het gilde is en tegelijkertijd als geestelijke aan het Sionklooster 

verbonden is, dat wil zeggen een religieuze rederijker die lid is van het handbooggilde en verbonden is aan het Sionklooster, een wel erg 

alomvattende hypothese, gezien het feit dat er meer dan veertig jaar verloopt tussen de intekeningen van de rederijker en die van de religieuze uit 

het klooster. W.L. Braekman, ‘17e-eeuwse Brugse liederen en dichten uit het klooster Syon’. Biekorf, 102(2002)1, 78-91; W.L. Braekman, 

‘Rederijkersgedichten voor het patroonsfeest van het Brugse Gilde van St-Sebastiaan in 1606’, Jaarboek de Fonteine, 39-40(1989-1990), 185-193. 

78 UG, Hs 914, f. 59v-60r. 
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notatie van de strofen op. Onder de eerste vier strofen zijn de cijfers één tot vier 
geschreven, maar de vier volgende strofen stellen het zonder nummering. Vooraan 
in de bundel zien we hetzelfde in het dialooglied onder de titel ‘Lof God Altijt’. 
Daar vinden we boven de eerste drie strofen de cijfers één tot en met drie. Onder de 
vier volgende strofen zijn de cijfers vier tot zeven geschreven, en de negen laatste 
strofen zijn niet genummerd. Indien de man werkt met een schriftelijk model dan 
springt hij er weinig zorgzaam mee om. De tweede pagina van het lied is onderaan 
afgescheurd en het is niet duidelijk of het lied volledig bewaard is. Op de 
achterzijde van het blad is de datum ‘1606 24 meye’ aangebracht met daaronder 
twee korte notities, voordat de onderzijde van het blad afgescheurd is.79 De eerste 
notitie is een raadsel over de nijd – omgekeerd te lezen in de beginletters van de 
versregels: 

Ter weerelt is een vijandt 
in alle landen is hij bekendt 

in dese vier Reghelen staet hij verkeert 
nu ghijse vynden cunt weert ghij gheleert 

Daaronder staat een kort gedicht over de onbetrouwbare godin Fortuna, en daarmee 
sluit het bewaarde deel van het handschrift af. 
 
Welke functie de liedcollectie uitoefent voor haar eerste gebruiker is onduidelijk. 
Enerzijds toont het schrijfwerk sporen van de sociale liedactiviteit van de schrijver. 
Hij neemt gelegenheidsteksten op bedoeld voor groepszang in specifieke context. 
Een deel van de opgenomen liederen is vermoedelijk eigen werk van de schrijver, 
maar voor dat werk doet de auteur moeite om het toegankelijk te maken voor 
andere liedgebruikers. Vier van de zes liederen die hij noteert gaan vergezeld van 
wijsaanduidingen. Het loflied voor Sint Sebastiaan is geschreven op de melodie 
‘cupido god cleen venus kindt’, een variant op de welbekende melodie ‘Ach Cupido 
cleyn Venus wicht’. De lofzang voor Maria is op de melodie van het ‘Salve 
Regyna’. De twee andere gebruikte wijzen, ‘Marobinette volez vous bien’ en ‘den 
lustelicke myne is in den tijt’, komen niet voor in de Nederlandse Liederenbank, 
maar de auteur beschouwt ze in ieder geval als bekende wijzen.80 Het eerste van de 
twee liederen waarvoor de schrijver geen melodie aangeeft, begint met de regel ‘In 
mijn heerte soo liedick pijn’, mogelijk een variant op de rond 1600 populaire wijs 
‘ Ick lij int hert pijn [onghewoon]’. 81 De eerste regel van het lied is daarmee 
voldoende indicatie van de zangmelodie. Het enige lied zonder enige 
wijsaanduiding is de tekst ontleend uit de Druyven-Tros der Amoureusheyt, het 
liedboek uit 1602, en dus geen eigen creatie van de schrijver. Anderzijds is de 
collectie weinig gestructureerd. De schrijver noteert teksten vooraan en achteraan 
in de bundel, laat herhaaldelijk pagina’s tussen liederen onbeschreven, gebruikt een 
weinig uniforme strofenummering… Dat zijn tekenen die suggereren dat het 
                                                                                              

79 UG, Hs 914, f. 61v. 

80 UG, Hs 914, f. 9r-10r en 59v-60r. 

81 UG, Hs 914, f. 4r-6r. 



 

141 

 

handschrift bedoeld is voor persoonlijk gebruik. Maar het zijn ook weer geen 
kladversies van de liederen, geschreven tijdens de dichterlijke arbeid. Er zijn geen 
doorhalingen of andere tekenen daarvan. Integendeel, de slordige en onvolledige 
notatie wijst op een haastige transcriptie van een andere model.  Misschien gaat het 
om een bundel waarin de auteur voor eigen lectuur een aantal hoofdzakelijk zelf 
geschreven teksten bijeenbrengt, geschreven voor gelegenheden, voor andere 
liedgebruikers en ook gewoon als oefening van de dichtkunst. Een 
voorbeeldhandschrift van teksten dat hij kan voorleggen aan mensen die hem om 
een lied zouden vragen? In dat scenario past het gepubliceerde lied dan weer niet.  
 
De achtennegentig pagina’s die de schrijver van de Brugse handboogteksten 
onbenut laat, worden grotendeels opgevuld door de religieuze teksten uit het 
Brugse Sion. Maar op de lange prozatekst ‘Den wech tot de salicheydt’, een 
stervensleer, volgen nog twee kluchtige drinkliederen, vooraleer de eerste auteur de 
pen overneemt op de laatste pagina’s. Deze twee teksten zijn zeker niet geschreven 
in het handschrift van de eerste schrijver, maar het kan gaan om dezelfde hand die 
de geestelijke verzameling neerschreef. Dat drinkliederen voorkomen naast 
geestelijke liedteksten is niet uitzonderlijk. We zien hetzelfde bijvoorbeeld in het 
laatste deel van de bundel van Marguerite Liebaert, waar naast de brieven en 
medicijnbereidingen een aantal geestelijke en enkele drinkliederen worden 
verzameld, maar ook in de bredere liedcultuur is het geen onbekende combinatie. 
Dat ze door dezelfde schrijfster genoteerd worden is dus zeker een mogelijkheid. 
De twee teksten in dit manuscript voeren Sint Reinuut ten tonele. Deze 
patroonheilige van nietsnutten en dronkaards, met een naam die verwijst naar het in 
één slok uitdrinken van het glas, is de inspiratie voor een hele traditie van 
Nederlandse liederen en gedichten vanaf de vroege zestiende eeuw.82 In het eerste 
van de twee opgenomen liederen is Sint Reinuut de reden voor de lege beurs van de 
zanger: ‘vaer Ick uyt – te waghen ofte schuyt / Ick com altyt te Sint Reynuyt’.83  
 
Na vier lege bladzijden volgt het tweede lied. Ditmaal is Sint Reinuut de 
bruidegom in een kluchtig bruilofstlied:84 

Wie wilt hooren over luyt 
Ick salt ons ghaen ontfauwen ghaen ontfauwen 

van Jeffrauw looten die is de bruyt 
Ick sachse daer nys trauwen 

en vanden bruydeghom wordt seer beduyt 
mijn heere van calis en sinte renuyt 

De gasten op het feestmaal – ‘mijn heere van sparen’, ‘ Jonk heere Joorys al sonder 
gheldt’, ‘ mijn heere van magherkaken’, ‘ Jonckheere hebbe niet’, ‘ den grave van 
hongher’… - krijgen een feestmaal voorgeschoteld: ‘water bruy’, ‘ goeden seewijn’ 
                                                                                              

82 W.L. Braekman, ‘Van ‘Sinte Reinuut’ en zijn schip’, Volkskunde, 81(1980), 280-301. Voor verdere bespreking van Sint Reinuut, zie p. 279-280. 

83 UG, Hs 914, f. 55r-55v. 

84 UG, Hs 914, f. 58r-58v. 
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enzovoort. De speelman speelt ten dans en ‘sij dansten al die daer waren’. ‘[ M]ijn 
heere van calis’ zullen we verder in de zeventiende-eeuwse bundels nog 
tegenkomen.85  
 
Net als de eerste schrijver van de bundel voorziet de schrijfster van het religieuze 
gedeelte en die van de drinkliederen melodische aanwijzingen voor de liederen. De 
zes religieuze liederen hebben elk een wijsaanduiding. Vier daarvan komen 
frequent voor in gelijktijdige bronnen86. Twee andere melodieën zijn niet terug te 
vinden in de Nederlandse Liederenbank, maar de auteur beschouwt deze kenbaar 
als gedeelde kennis.87 Melodische informatie voor de drinkliederen is er minder.88 
Maar, net zoals de eerste schrijver, lijkt het erop dat de religieuze schrijfster haar 
teksten in de eerste plaats voor eigen gebruik bijeenbrengt. De notatie van een kort 
gebed is daarvoor illustratief. De tekst van het gebed neemt vijf regels in beslag. 
Na de eerste notatie worden de eerste drie regels tweemaal herhaald en dan worden 
de twee laatste regels opnieuw geschreven.89 De activiteit van het schrijven is hier 
minstens even belangrijk als het bewaren van de tekst om ze later te herlezen en al 
zeker om ze aan andere lezers voor te leggen. De keuze van de teksten, waaronder 
prozateksten van geestelijke instructie maar ook gelegenheidsteksten uit haar 
omgeving, de onvolledigheid van sommige teksten, de ongestructureerde 
notatiewijze met onbeschreven pagina’s en teksten die de integriteit van andere 
teksten verstoren, ze geven allen de indruk dat de schrijfster het handschrift 
gebruikt om diverse interessante teksten te noteren, al dan niet om later te herlezen.  
 
Ondanks de inhoudelijke verschillen tussen de verschillende gedeelten van het 
handschrift, is er op een onderliggend niveau wel sprake van continuïteit. Beide (of 
alle drie) gebruikers benutten het handschrift om Nederlandstalige liederen te 
noteren. Voor de eerste schrijver zijn liederen het enige materiaal dat hij inbrengt. 
Voor de religieuze schrijfster zijn liederen slechts een bestanddeel van een bredere 
collectie. Maar ook zij schrijft een aantal liedteksten uit. Beide (of alle drie) 
gebruikers richten het handschrift in de eerste plaats in voor persoonlijk gebruik, 
om zelf te herlezen, als bewaarplaats, om in te schrijven.  
 
 
 

                                                                                              

85 In het handschrift van Denijs Bauwens, besproken op p. 249-300. 

86 ‘Jupiteris met toorne ontsteken’, ‘ gheeft wijn te drinken naer mijnnen dorst’, ‘ het vyel eens hemels dauwe’ en ‘als wij verre vande palestijn’ 

(UG, Hs 914, f. 16r-16v, 17v-19v, 19v-21v en 22v-25r.). De stem ‘gheeft wijn te drinken naer mijnnen dorst’ is een variant op de populaire wijs 

‘Gheeft mij te drinken naer mijne dorst’. 

87 ‘[O]p een schijnsen avont spae’ en ‘O herderinne mijn soete godinne’ (UG, Hs 914, f. 13v-15r en 16v-17r.). 

88 Het eerste lied wordt gezongen op de wijs ‘diet a moey – mon belle Jeniton’, een verder onbekende melodie. Het huwelijkslied heeft geen stem 

of titel. 

89 UG, Hs 914, f. 26v. 
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Verder gebruik van het handschrift van Anna Goudenhooft: Drie deelcollecties, elf 
schrijvers 
 
Maar liefst elf verschillende handen schrijven liederen in deze bundel. De eerste 
omvangrijke deelcollectie, de amoureuze verzameling van Franstalige liederen 
geschreven door Anna Goudenhooft omstreeks 1623, kwam al aan bod. Ook de 
daaropvolgende sectie met negen liedteksten genoteerd door negen verschillende 
schrijvers in de loop van de eeuw daaropvolgend, werd eerder aangehaald. 
Wanneer we de bundel omdraaien en opnieuw openen vanaf de laatste pagina, 
treffen we een derde liedcollectie aan. Op negentien pagina’s vinden we hier nog 
eens 23 hoofdzakelijk korte liedtekstjes genoteerd. De voertaal is, zoals in de eerste 
twee delen, het Frans, hoewel twee liederen Latijnse versregels bevatten naast het 
Frans. Het is onmogelijk te achterhalen wie de auteur is. Het handschrift is in ieder 
geval niet hetzelfde als dat van Anna Goudenhooft of één van de negen auteurs van 
het tweede deel. Noch zijn er gegevens over waar of wanneer het werd opgesteld. 
In de collectie van de Gentse universiteit wordt het beschreven als een zeventiende-
eeuws handschrift, maar het is niet duidelijk of die datering ook geldt voor dit 
laatste deel. De pagina’s bevatten geen andere aantekeningen dan de liederen. En 
de liederen worden slechts zeer beknopt geïdentificeerd. Geen enkele tekst gaat 
vergezeld van een wijsaanduiding. De meeste liederen worden aangekondigd als 
‘Chanson’ of ‘ Autre’, of worden helemaal niet betiteld. Slechts twee teksten 
krijgen een eigen benaming: ‘La chasse’ en ‘Les bergeries’.  
 
Die twee titels geven al aan wat de inhoudelijke lijn is van de collectie. De 
verzameling bevat voornamelijk gezelschapsteksten: drinkliedjes, maaltijdliedjes, 
jachtliederen, aansporingen om te genieten van het leven. Er zijn enkele amoureuze 
teksten: liefdesklachten en –dialogen, maar die houden een luchtige toon en ze 
leggen niet de toon voor het geheel. De liederen schetsen een amusant beeld van 
mannelijke groepsontspanning: eten en drinken, lachen en zingen, jagen en 
herderinnen versieren. Dat beeld wordt treffend geschetst in een lied dat slechts een 
enkele strofe telt:90 

mes cheres amis que L’on vive content 
quand on a le temps et d’argent 
Le bon vin La santé La jeunesse 

point d’embarras ni de femme ni d’enfant 
C’est le moiens de bien vivre content  

De meest aangename bezigheid in het leven volgens deze liederen is samen tafelen: 
‘Que charmant plaisier d’etre a table / avec du bon vin et ses amours’.91 Liefde is 
een aangenaam tijdverdrijf, maar kan even gemakkelijk opzij gezet worden: ‘si elle 
me dis je ne vos aime pas / je me mocque d’elle et prend du taba’.92 Als de liedjes 
                                                                                              

90 UG, Hs 973 (omgedraaid), f. 1v. 

91 UG, Hs 973 (omgedraaid), f. 2v. 

92 UG, Hs 973 (omgedraaid), f. 2r. 
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al een boodschap hebben, dan is het om te leven in het ogenblik: ‘je suis d’une 
humeur volage / et je prend Le tems / Comme y vient’.93 Als rechtvaardiging voor 
een dergelijke houding verwijzen ze naar de kerkelijke leer over het lot:94 

nos plaisirs seront peu durables 
Le destin a comte nos jours 

ne Jougons qu’a Les render aimables 
puis qu’il les a rendu si cours  

 
De natuur vervult een centrale rol in de gezelschapsteksten, en wel in twee 
contexten: jachtliederen en pastorale teksten over herders. Het eerste lied dat deze 
schrijver noteert in de bundel is een lied onder de titel ‘La chasse’:95  

O que j’aime La chasse, et son joly fracas 
que chacin se delaisse, au milieu d’un repas 
que l’on chante avec pompe de dieu les apas 

et moy avec ma trompe La La La - - -  
Samen op jacht gaan is de beste manier voor mannen om te ontsnappen aan de 
verplichtingen van hun vertrouwde omgeving en zich over te geven aan elk plezier 
dat hen te binnen schiet. In de volgende strofen van het lied worden de 
jachtactiviteiten overlopen: 

Le matin je m’eveille, entendant Les donees bruits 
Les chiens qu’on apareille avant que le jour luit 
mon picqueur avec pompe me fait sortir du Liet 

[…]   
Monté comme un saint george au bois je suis allee 
mes chiens a pleine gorge abojerent sans cesser 

Jagen in deze vorm – te paard met een gevolg en honden – is voor de meeste 
liedzangers een verre droom. In de zeventiende-eeuwse Nederlanden is het een 
privilege gereserveerd voor de hoogste adellijke en vorstelijke kringen. Vooral in 
vredestijd, bijvoorbeeld aan het hof van de aartshertogen, worden in deze kringen 
jachtexcursies georganiseerd. Pas in de late zeventiende eeuw worden de sociale 
restricties enigszins versoepeld om ook de hoogste burgerlijke kringen toe te laten 
in jachtgezelschappen.96  
 
Beeldvorming rond de adellijke jachtactiviteit kent anderzijds een lange traditie. 
Jachtliteratuur, in uiteenzettingen over jachttechnieken en etiquetteboeken over de 
sociale codes van de jacht, circuleert al eeuwen onder jagende én bredere kringen. 
                                                                                              

93 UG, Hs 973 (omgedraaid), f. 1v. 

94 UG, Hs 973 (omgedraaid), f. 3r. 

95 UG, Hs 973 (omgedraaid), f. 1r-1v. 

96 P.C. Sutton, ‘Painting in the Age of Rubens’, P.C. Sutton red., The age of Rubens, Boston, 1993, 29-30; P.C. Sutton, ‘The Spanish Netherlands 

in the Age of Rubens’, P.C. Sutton red., The age of Rubens, Boston, 1993, 120; M.E. Wieseman, ‘The Art of ‘Conversatie’: Genre portraiture in the 

Southern Netherlands in the Seventeenth Century’, P.C. Sutton red., The age of Rubens, Boston, 1993, 190; M. Van Vaeck en J. Verberckmoes, 

Trap op, trap af. Zeventiende-eeuwse presentaties van feest en vermaak in en rond het kasteel, Leuven, 1998, 48-53. 
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De jacht wordt daarin voorgesteld als een test van essentiële adellijke 
eigenschappen en vaardigheden: kunde met verschillende wapens, moed en 
koelbloedigheid. Representatie van de jacht indiceert een verheven sociale status, 
en de activiteit wordt beladen met een morele en ethische betekenis. Zo vinden we 
het thema in wandtapijten, etsen en houtsneden, geproduceerd voor het hof. Ook in 
de eigentijdse schilderkunst, bijvoorbeeld in het werk van Rubens, vinden we de 
jacht uitgebeeld. In petrarkistische poëzie en liederen wordt de jacht gehanteerd als 
metafoor voor de liefde: de man is de jager en de vrouw wordt verbeeld als een 
haas of hert (net zoals ‘hert’ en ‘hart’ als synoniemen worden gebruikt).97 Maar de 
jacht als thema mag dan bekend zijn in het eigentijdse lied, dat het aan de basis ligt 
van een liedrepertoire zoals in deze bundel, is uitzonderlijk. Er zijn geen 
vergelijkbare handschriftcollecties bekend uit de zeventiende, of zelfs uit de 
achttiende eeuw. 
 
In de gezelschapsliederen in de bundel van Anna Goudenhooft krijgt de jacht alvast 
geen ethische of morele lading mee. Ze maakt deel uit van het geïdealiseerde 
liederlijke leven. En als test van een adellijke inborst, moed en volharding wordt ze 
ook niet gebruikt. Integendeel, in het lied ‘La chasse’ is de jager snel afgeleid: 

une grande riviere me Fallut traverser 
j’apercu ma bergere pres de moy s’aprocher 

elle me dit avec pompe vous plait il de chasser 
De amoureuze ondertoon van de jacht neemt al snel de bovenhand. Niet dat de 
jager volgens de petrarkistische traditie zijn eeuwige trouw belooft aan de herderin. 
Bij afloop van de jacht wordt er zonder verdere plichtplegingen afscheid genomen: 

quand La chasse sut faite d’elle je pris congé 
surprise de retraite contre moy se sachoit 

elle me dit avec pompe je saurois me vanger 
et moy avec ma trompe La La La - - - 

 
De jachtthematiek kan vermengd worden met het andere genre waarin de natuur 
centraal staat: pastorale teksten. Maar ook zonder de associatie met de jacht komen 
liederen gezongen vanuit het standpunt van herders voor. Daarin vinden we 
dezelfde levensfilosofie:98 

A nos vois unissons nos hautbois et nos musettes 
benissons dans nos chansons, Le sort dont nous jouissons 

[…] 
Sans envie sans jalousie 

                                                                                              

97 P.C. Sutton, ‘Painting in the Age of Rubens’, P.C. Sutton red., The age of Rubens, Boston, 1993, 29-30; M.E. Wieseman, ‘The Art of 

‘Conversatie’: Genre portraiture in the Southern Netherlands in the Seventeenth Century’, P.C. Sutton red., The age of Rubens, Boston, 1993, 190; 

B. Cortoos, Den Eerelycken Pluck-Voghel: het huwelijksdiscours in de ontspannende gebruiksliteratuur van de zuidelijke Nederlanden in de 17de 

eeuw, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, 1991, 51-55; P. Salvadori, La chasse sous l’Ancien Régime, Parijs, 

1996. 

98 UG, Hs 973 (omgedraaid), f. 3r-3v. 
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nous passons La vie parmy les ris et les jeux 
Dat lied kwamen we eerder tegen in het ABC-boekje van Joanna Marie Seghers. 
Daar is het opgenomen tussen andere genres van liederen. Hier is het inhoudelijk 
geïntegreerd binnen de collectie gezelschapsliederen. De twee versies zijn 
inhoudelijk gelijklopend, maar er zijn een aantal spellingsvarianten, de versindeling 
is erg verschillend, en er zijn enkele formules die door de twee auteurs anders 
onthouden worden. Het begin van het refrein bijvoorbeeld wordt door Joanna 
Marie Seghers steevast aangegeven als ‘Dans nos bois’, terwijl het hier altijd 
genoteerd wordt als ‘A nos vois’.99 De verschillen worden groter naarmate het lied 
vordert. Een opsommende passage in de laatste strofe wordt door Joanna 
genoteerd: ‘nous rions, chantons, dansons, nos badinons faisons courage’. Hier 
staat die als: ‘nous dansons, sortons solasrons Badinons caressons’. De auteur van 
de gezelschapsliederen voegt bovendien een extra regel toe in de laatste strofe die 
niet aanwezig is in het ABC-boekje. Het is duidelijk dat de twee versies van het 
lied niet overgeschreven worden van eenzelfde schriftelijke versie. De verschillen 
suggereren dat het lied voornamelijk in orale overlevering omgevormd wordt. 
 
De luchthartige identificatie met herders vinden we ook in liefdesdialogen waarin 
een herder tot zijn geliefde spreekt. Elders wordt tuinieren gebruikt als een 
ongebruikelijk synoniem voor seks:100 

Charmez de la jeune rose 
sans me lasser je L’arose 
Le matin comme Le soir 

[…] 
Sitot que je viens pres d’elle 

j’en detorne L’arosoir 
 
In drinkliedjes komt een meer spottende toon aan de oppervlakte. Dat gebeurt 
bijvoorbeeld in een tekst die Franstalige lof van de wijn en Latijnse liturgische 
passages afwisselt. Vooral de jezuïetenorde krijgt het hard te verduren:101 

Quoniam Les bons peres Jesuites sont tous de Frans hypocrites 
ad majorem Dei gloriam 

quand ils ont tout attrappa, qu’ils ne scavent plus rien a gagner 
satis est domine 

De wisseling van taalregister is ons al bekend uit onder andere de liedcollectie van 
Anna Goudenhooft. Net zoals in haar liederen dient ze als humoristisch stijlmotief, 
waarbij het Latijn hier natuurlijk een extra associatie met het religieuze oproept. 
Dat in drinkliederen kerkelijk discours wordt binnengehaald en over de hekel wordt 
gehaald, is niet uitzonderlijk. Dergelijke thematiek leeft wellicht vooral in de orale 
liedtraditie, en kan niet los begrepen worden van het eigentijdse kerkelijke 
                                                                                              

99 UG, Hs 1730, f. 13v-14r. 

100 UG, Hs 973 (omgedraaid), f. 3v-4r. 

101 UG, Hs 973 (omgedraaid), f. 3v-4r. 
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offensief tegen drankgelegenheden als oorden van ontucht en goddeloosheid. Dat 
jezuïeten hypocriet zouden zijn, anderzijds, zoals het lied beweert, is een literair 
stereotiep in de periode, maar de oorsprong van die reputatie is binnen de kerk te 
zoeken, in de concurrentiestrijd tussen verschillende ordes. Het drinklied toont hoe 
zulke negatieve beeldvorming vlot doorstroomt naar bredere kringen en 
amusement.102 
  
Niet alle drinkliederen slaan echter zo’n harde toon aan. De meerderheid plaatst de 
wijn binnen de algemene toon van de verzameling, als sociaal plezier. 
Drinkliederen worden ook geassocieerd met militaire thema’s. Dat kan in 
verschillende contexten. In een lied dat een aantal inhoudelijk weinig verwante 
strofen aaneenrijgt – behalve dat ze over drank spreken -, wordt drinken 
voorgesteld als een tegengif voor de ellende van oorlog: ‘Beuvons tous a long trait 
/ jouissons de la paix / ne parlons plus de guerre’.103 In een andere tekst, gezongen 
vanuit het perspectief van een jolige drinker, maakt de verteller zich bekend als 
soldaat:104  

Pendant L’été je fai la guere 
Pendant L’hyver je fay l’amour 

Quand j’ai mis mes ennemis par terre 
J’ai La gloire a mon tour 

 
De beknoptheid van de liedteksten in deze verzameling valt op. Vooral op de eerste 
bladzijden staan een aantal zeer korte liederen. Van de eerste tien opgenomen 
teksten tellen er acht slechts één of twee strofen. De aanwezigheid van 
meezingbare refreinen in sommige ervan suggereert dat het om gedeeltelijke 
weergaven van langere liedteksten kan gaan. Of dat zo is, kan echter moeilijk 
achterhaald worden. Er is geen corresponderend materiaal met de collectie in de 
Nederlandse Liederenbank te vinden. Het lied ‘Les bergeries’ dat ook Joanna 
Marie Seghers noteert, is de enige tekst die bekend is uit eigentijdse bronnen. Dat 
is niet zo buitengewoon gezien de collectie volledig Franstalig is. Geen van de 
liederen draagt een wijsaanduiding en geen van de openingsverzen vinden we terug 
als melodie in liedbronnen in de Liederenbank. Maar indien het inderdaad om 
onvolledige teksten gaat, gebruikt de auteur het handschrift waarschijnlijk vooral 
als geheugensteun, om liederen in herinnering te brengen die hij dan in hun 
volledigheid uit het geheugen kan oproepen. Dat zou veronderstellen dat het 
handschrift gebruikt wordt als ondersteuning voor orale uitvoering van liederen.  
 
Ook andere elementen wijzen op orale traditie. Vele teksten maken gebruik van 
vlot meezingbare refreinen, die weinig letterlijke betekenis hebben maar gekozen 
worden louter om de klank van de lettergrepen, gemakkelijk te onthouden en mee 
                                                                                              

102 M. Cloet, ‘La religion populaire dans les Pays-Bas méridionaux au XVIIe siècle’, Revue du Nord, 67(1985), 945-946. 
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te zingen door toehoorders: ‘a gaga volantir verse verse / a gaga valantin verse 
verse / moy Le ver tout plain’ bijvoorbeeld.105 Soms wordt een refrein aangegeven 
maar niet volledig getranscribeerd: ‘fa la -----------------La’.106 Elders worden 
versregels uit de strofe herhaald. De liednotatie sterkt het vermoeden dat de 
liedteksten niet neergeschreven worden op basis van schriftelijke voorbeelden, 
maar dat de auteur het lied ofwel hoort vertolken ofwel uit het geheugen oproept. 
De schrijver vergist zich meermaals wat de versindeling betreft. Het begin van een 
nieuwe regel wordt aan het einde van de vorige regel genoteerd. Dan ziet hij zijn 
vergissing in. Hij haalt de overtollige woorden door en noteert ze opnieuw aan het 
begin van een nieuwe regel.107 We kunnen vermoeden dat de auteur de liederen 
oppikt van overhoorde zangers, zonder dat er veel geschreven of gedrukt materiaal 
circuleert. Het zingen van liederen in gezelschap wordt ook gethematiseerd in de 
inhoud van de liederen zelf. Al deze aanwijzingen wijzen op het functioneren van 
de verzameling als persoonlijke geheugensteun voor de schrijver als deelnemer aan 
groepszang van de liederen als sociale ontspanning. Dat wil zeggen, het handschrift 
circuleert waarschijnlijk niet tijdens de sociale liedactiviteit – er zijn geen tekenen 
van andere gebruikers in de deelcollectie te zien -, maar vormt voor één van de 
deelnemers een persoonlijk hulpmiddel. De inhoud van de teksten wijst in de 
richting van een mannelijk gezelschap van drinkers. 
 

 
Twee amoureuze dialoogliederen met rechtsboven doorgehaalde passage (UG, 

Hs 973 (omgedraaid), f. 10r). 
                                                                                              

105 UG, Hs 973 (omgedraaid), f. 2r. 

106 UG, Hs 973 (omgedraaid), f. 8r. 

107 Bijvoorbeeld: UG, Hs 973 (omgedraaid), f. 1v en 10r. 
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In de bundel begonnen door Anna Goudenhooft vinden we drie onderscheiden 
deelcollecties: een Franstalige amoureuze liedcollectie van de oorspronkelijke 
eigenares, een deel daarbij aansluitend met intekeningen van verschillende auteurs 
geschreven over de loop van een eeuw, en een derde gedeelte met 
gezelschapsliederen die passen binnen een context van mannelijke ontspanning en 
sociaal drinken. Net zoals in het handschrift van het lid van de Brugse 
handbooggilde, is er een onderliggende continuïteit in de schrijfactiviteiten van de 
verschillende auteurs in de bundel: alle elf de schrijvers gebruiken de bundel enkel 
als bewaarplaats voor Franstalige wereldlijke liederen. Er kan al eens een lied 
genoteerd worden waarbij Frans afgewisseld wordt met andere talen als 
humoristisch stijlelement, dat gebeurt zowel bij Anna Goudenhooft als in de 
gezelschapsliederen van het derde deel. Er kan al eens een versje genoteerd worden 
in de marge van een lied, enkel Anna Goudenhooft doet dat. Maar de focus op 
Franstalige wereldlijke liederen is primair en geen van de schrijvers noteert 
andersoortige teksten naast de liedcollectie.  
 

 
Liednotatie in het verlengde van de collectie van Anna Goudenhooft (UG, Hs 
973, f. 31v-32r). 
 
Tussen de eerste twee delen van de verzameling is meer continuïteit. Het tweede 
gedeelte met negen auteurs wordt geschreven als voortzetting van het schrijfwerk 
van Anna Goudenhooft. In dat soort verzamelingen is het niet ongewoon om een 
gedeelte te voorzien voor intekeningen van anderen. Misschien begint Anna zelf 
met het tweede gedeelte, maar in ieder geval wordt het lang na haar overlijden nog 
steeds aangevuld. De latere auteurs markeren geen onderscheid tussen hun bijdrage 
en de voorgaande collectie. Mettertijd vermindert de inhoudelijke band van de 
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liederen met Anna’s verzameling, maar tot en met de negende auteur schrijven ze 
allen verder aan dezelfde liedverzameling. De schrijver van het derde deel markeert 
de breuk met het voorgaande in de bundel door de bundel om te keren en opnieuw 
te beginnen. Maar ook zijn schrijfactiviteit wordt beïnvloed door wat hij vindt in 
het handschrift: hij gebruikt de bundel voor dezelfde soort teksten: een aantal 
liedgenres overlappen zelfs, amoureuze en pastorale liederen. Bovendien worden in 
beide collecties strategieën gevolgd om de sociale verhevenheid van de deelnemers 
aan te tonen. Liederen worden overgenomen van hofliederen of maken aanspraak 
op adellijke hobby’s. Het gebruik van het Frans als omgangstaal in de vrije tijd kan 
op zich als sociale markering gelden.  
 
De derde liedverzameling kan gezien worden als een spiegelbeeld van de collectie 
van Anna Goudenhooft. Anna’s collectie reflecteert een geïdealiseerd idee van 
vrijetijdsomgang tussen jonge mannen en vrouwen en functioneert in die omgang 
zelf. In principe zijn mannen en vrouwen betrokken in de liedactiviteit. In praktijk 
blijkt uit de liedhandschriften dat het vooral om een vrouwelijke hobby gaat – het 
bijeenbrengen en zingen van liederen - waartoe mannen ook kunnen bijdragen. De 
collectie van gezelschapsliederen reflecteert een geïdealiseerd idee van 
vrijetijdsomgang tussen mannen onderling. Ook hier is de bundel nauw verbonden 
met een sociale liedpraktijk, maar ze ondersteunt de bijdrage van één deelnemer 
aan de activiteiten, zonder zelf te circuleren. Of er bij die reële sociale liedpraktijk 
nu vrouwen aanwezig zijn of niet, het gaat om een lieddiscours voor mannen. De 
liederen spreken enkel over mannen en spreken enkel mannen toe. In deze context 
is zingen een mannelijke hobby. 
 
Het handschrift van Marguerite Liebaert: vijf deelcollecties, vijf auteurs 
 
Geen van de overgenomen handschriften heeft meer dan elf schrijvers, zoals het 
handschrift begonnen door Anna Goudenhooft, maar in die bundel schreven negen 
schrijvers samen aan één onafgebroken gedeelte van de liedverzameling. Het 
manuscript met het grootste aantal onderscheiden gedeelten, elk gebruikt voor een 
eigen bestemming, is dat begonnen door Marguerite Liebaert, waarvan de inhoud 
in de inleiding van dit hoofdstuk besproken werd. Wat me hier interesseert is hoe 
de opeenvolgende schrijvers en schrijfsters in het manuscript hun eigen 
schrijfactiviteit al dan niet afstemmen op het eerdere materiaal dat ze op de 
pagina’s aantreffen. Dat Marguerite Liebaert de eerste eigenares is van de bundel 
kunnen we afleiden uit het versierde kaft met haar naam op. Omstreeks 1617 begint 
ze vooraan het handschrift, tussen pagina’s die ze onbeschreven laat, een 
Franstalige amoureuze liedcollectie naar het model van de alba amicorum van 
adellijke vrouwen. Zoals past voor het genre vult ze de liedteksten aan met 
naamspelletjes en tekeningen, in dit geval van wapenschilden. Het blijft echter bij 
een begin, want na enkele pagina’s, slechts twee liederen en geen intekeningen, 
schort ze haar schrijfwerk op.  
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Tien tot vijftien jaar later, in de late jaren 1620 of de jaren 1630, gebruikt een 
religieuze vrouw de bundel om een kleine liedverzameling van zes 
Nederlandstalige geestelijke teksten samen te brengen. Door de afstand in tijd is het 
moeilijk om de handschriften van Marguerite en deze religieuze vrouw te 
vergelijken. Het is mogelijk dat dit tweede deel nog steeds door Marguerite wordt 
genoteerd, maar dan zoveel later in haar leven. Indien dat zo is, geeft ze daar echter 
geen indicatie van. Het kan even goed om een nieuwe eigenares gaan. De 
schrijfster voorziet een korte indicatie van de breuk in het handschrift: één 
onbeschreven pagina, maar vervolgt daarna haar verzameling zonder dat er 
interactie is tussen de twee deelcollecties. Ze volgt de eerdere bestemming van de 
bundel als liedhandschrift na, maar verder is er weinig gemeenschappelijk tussen 
de collecties: de taal, inhoud en functie van de bundel zijn erg verschillend. De 
onbekende derde auteur volgt precies dezelfde procedure. Hij of zij laat één pagina 
onbeschreven en vervolgt dan het handschrift met een liedcollectie aangepast aan 
zijn of haar eigen noden en wensen. Hij noteert zeven liederen en twee versjes, 
allen in het Frans, het merendeel in verkorte en soms slordige vorm. In de eerste 
twee liederen – een geestelijk lied dat thematisch herinnert aan het voorlaatste lied 
in de religieuze deelcollectie, en een liefdesklacht volgens de normen van het 
oeuvre in vrouwenalba als dat van Marguerite – lijkt het dat de derde auteur zich 
richt op de eerdere genres die in de bundel aan bod komen. Maar de volgende 
teksten zijn inhoudelijk erg gevarieerd. Vermoedelijk gaat het om een collectie 
genoteerd voor persoonlijk gebruik, een verzameling die het repertoire van een 
welbepaalde liedgebruiker in verschillende contexten reflecteert. Hij of zij wil een 
aantal tekstjes voor verschillende gelegenheden niet vergeten. Voor de liederen 
gebruikt de auteur een aantal melodieën die vooral in de jaren 1650 bekendheid 
genieten. Opnieuw is er minstens een decennium afstand tussen de opeenvolgende 
gedeelten. 
 
Het vierde en vijfde gedeelte van het handschrift zijn chronologisch na de eerste 
drie delen ingebracht, maar er zijn geen aanwijzingen of het vierde dan wel het 
vijfde gedeelte eerst wordt ingebracht. De teksten van het vierde gedeelte - 
opeenvolgend een versje, drie brieven en drie liederen - sluiten onmiddellijk aan op 
de derde collectie, maar welke relatie de drie soorten teksten tot elkaar hebben, is 
onduidelijk. Ze zijn niet het werk van de derde auteur, maar of ze allemaal door 
dezelfde hand werden genoteerd, is onzeker. Alle teksten zijn Franstalig behalve 
één Nederlandstalig lied. De brieven zijn mogelijk kladwerk of kopieën van 
correspondentie geschreven voor verschillende Franse soldaten aan hun familie en 
vrienden aan het thuisfront. Ze dateren uit de jaren 1690, alweer een hele poos later 
dan de voorgaande intekeningen. De liederen en verzen komen overeen met de 
eerdere functies die het handschrift droeg, maar of ze genoteerd worden door 
dezelfde persoon die de brieven inbrengt, blijft zoals gezegd een open vraag. De 
brieven tonen in ieder geval een nieuwe benutting van het handschrift in 
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vergelijking met de eerste drie delen. Indien de vierde deelcollectie genoteerd werd 
vóór de vijfde, laat deze auteur zich in tegenstelling tot de vorige eigenaars van het 
handschrift weinig beïnvloeden door de teksten die hij in het manuscript aantreft.  
 
Maar ook de schrijfster van het laatste gedeelte, vermoedelijk een religieuze vrouw, 
neemt correspondentie op tussen de teksten die ze in de bundel noteert. Als enige 
voorziet ze een duidelijke afscheiding tussen haar schrijfwerk en het voorgaande. 
Volgend op het vierde gedeelte laat ze meer dan twintig pagina’s onbeschreven 
voor ze verder gaat met haar eigen notities. Ze gebruikt de bundel als 
verzamelplaats voor interessante en nuttige lectuur van verschillende aard: 
opeenvolgend brieven, medicijnrecepten en vijftien liederen. De liederen zijn 
voornamelijk Nederlandstalig en vallen binnen geestelijke genres, hoewel er ook 
twee Franstalige teksten te vinden zijn en drie drinkliederen tot slot van de collectie 
zijn ingevoegd. De enige aanwijzing voor de datering van dit gedeelte vinden we in 
de gebruikte liedmelodieën. Enkele daarvan zijn populair in liedboeken uit de 
tweede helft van de zeventiende eeuw, maar na 1687 vinden we ze niet meer terug 
in de liedbronnen opgenomen in de Nederlandse Liederenbank. Dat is echter geen 
bewijs dat het vijfde gedeelte voorafgaandelijk aan het vierde werd genoteerd. 
Drukwerk met liederen heeft een lage omloopsnelheid en boekjes uit het derde 
kwart van de eeuw kunnen zeker nog na de jaren 1690 gebruikt zijn. In ieder geval 
bewerkstelligt één van de twee auteurs een ommekeer in de bestemming van het 
handschrift. Naast liederen bevat het nu ook correspondentie. De volgende bezitter 
en schrijver volgt deze functie na. De religieuze vrouw die het laatste gedeelte van 
de bron schrijft plaatst zich echter ook in lijn met de originele bestemming, die van 
liedverzameling. Enkel de medicijnrecepten vormen een alleenstaand tekstgenre in 
de bundel. 
 
Franse liederen en Nederlandse rekeningen: twee schrijvers, drie gedeelten 
 
Op de eerste pagina van de bundel met de Franstalige liedcollectie en de twee 
reeksen van rekeningen lezen we een Latijns opschrift dat haast onleesbaar is 
gemaakt door latere doorhalingen van de korte tekst. De passage begint met de 
woorden ‘Sic liber est meus’ maar is verder onmogelijk te ontcijferen.108 Een 
bekendmaking van de eigendomsrechten op het handschrift. Eén blanco bladzijde 
later gaat de schrijver verder met wat lijkt op een geestelijke welzijnswens: ‘Et 
perdium peccati nocis est […]’. 109 De volgende twee woorden zijn onleesbaar 
gemaakt door doorhalingen, maar onderaan de tweede passage staat de datering 
1663. Vermoedelijk zijn het de enige intekeningen gemaakt door de eerste eigenaar 
en schrijver van het handschrift. Veel verder dan een boodschap voor mogelijke 
lezers van de bundel komt hij of zij niet. Er volgen zeventien onbeschreven 
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pagina’s en dan begint een nieuwe schrijver met een Franstalige liedverzameling 
die de volgende dertig pagina’s vult. Ondanks de beperkte inbreng van de originele 
bezitter, niet meer dan twintig woorden, vindt de liedschrijver het nodig om een 
lange afscheiding te voorzien vooraleer hij of zij zich aan het schrijven zet. 
Mogelijk besluit hij of zij ook om de eerdere intekeningen – de in bezit name van 
de eerdere auteur - ongedaan te maken, of althans onleesbaar te maken voor nieuwe 
lezers. 
 
Elf van de dertien liedteksten in deze collectie zijn amoureuze smeekbeden. Ze 
krijgen namen als ‘Chanson’, ‘ Air’, ‘ Air de la court’, ‘ Sarabande’ of ‘ Sarabande 
de court’. Eén enkel lied krijgt een meer specifieke titel ‘Les bransles de son 
Altese’, maar de inhoudelijke band tussen titel en liedtekst blijkt weinig uit de 
tekst.110 Bij geen enkel lied wordt vermeld wat de zangmelodie is. Inhoudelijk zijn 
de liefdesklachten erg generisch. Het zijn variaties op bekende motieven die we 
ook in de vrouwenalba van het eerste kwart van de zeventiende eeuw terugvinden: 
het lijden van de minnaar, de onzekerheid, de angst om de gevoelens kenbaar te 
maken, de geliefde als enige medicijn dat het sterven van de zanger kan afweren, 
de wreedheid van de aangesproken vrouwen, enzovoort. De aangesproken vrouwen 
dragen typische namen voor het genre als Cloris, Florinde, Sylvie of Philis, terwijl 
één mannelijke verteller Tyrcis wordt genoemd. Alvast twee van de teksten zijn 
bekend uit een Amsterdams gedrukt liedboek van 1645. Van nog een aantal andere 
wordt het beginvers aangewend als wijsaanduiding in liedboeken vanaf de jaren 
1620, maar vooral in de periode 1644-1676, en in de Spaanse Nederlanden vooral 
naar het einde van die periode toe. Het gaat waarschijnlijk dan ook niet om 
zelfgeschreven teksten van de auteur, maar om een voortzetting van de mode in de 
Zuidelijke Nederlanden (en elders) voor Franse liederen.  
 
Slechts twee van de smeekbeden, opeenvolgende teksten die elkaar beantwoorden, 
wijken af van dit standaard patroon. In een ‘Air de la court’ maakt een mannelijke 
verteller bekend dat hij Cloris wil verlaten voor een nieuwe geliefde, want ‘Cloris 
est belle’, maar ‘Carite / Elle est plus belle’.111 Hij rechtvaardigt zijn besluit: 

Belle ou je aspire, lon ne puit dire 
 que je commets une infidelite 
dun juste change ie quitte un ange 
 pour Adorer une divinite 

Onder het lied noteert de auteur de spreuk ‘Tout par amour’. De tekst die op de 
volgende bladzijde begint heeft een ander strofeschema, maar is inhoudelijk een 
direct antwoord:112  

Il fault cher Ame que je te blasme 
de me quitter t’aymant fidelement 

                                                                                              

110 UG, Hs 2378, f. 18v-20r. 
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m’ayant promis de m’aymer constament 
tu a grand tort de faire ce changement  

Verder in het lied wordt de naam van de bedrieger bekend gemaakt, en wordt nog 
gesteld dat deze Tyrsis zijn besluit niet moet goedpraten: ‘ne faict pas gloire de 
faire ce changement’, een directe verwijzing naar het voorgaande lied.  
 
De twee drinkliederen, beide getiteld ‘Air bachique’, poneren een associatie tussen 
ongeluk in de liefde en voorliefde voor drank. De eerste doet dat aan de hand van 
een getuigenis van de vertelfiguur over zijn eigen wedervaren: ‘Je n’en veux plus 
faire l’amour […] ne me parlez plus / que de boire’.113 In de tweede tekst maakt de 
verteller een algemene observatie over het lot van amoureuze zielen:114 

Amoureux qui dans tes amours 
soupires nuit et jour 

Plain de Jalouzie 
Prend cest ambrosie 

 De ce vin triomphant  
De drinkliederen, uitzonderingen in de amoureuze verzameling, worden zo in 
relatie gebracht met de algemene toon van de collectie. Drinken gebeurt hier als 
reactie tegen de liefde. In dit tweede drinklied duikt opnieuw de link op tussen 
drinkliederen en oorlog: 

Jaimeroy touiours le vin bon 
Le tambour et Canon 
Car parmy les armes 

Il y at tant de charmes 
 
De al bij al weinig omvangrijke liedverzameling biedt weinig informatie over haar 
inpassing in de liedactiviteiten van de schrijver of schrijfster, over hoe de auteur 
het handschrift gebruikt en wat zijn of haar doel is met de opschriftstelling. De 
teksten zijn ordelijk na elkaar genoteerd, een enkele keer is er een pagina 
onbeschreven gelaten. Er zijn geen tekenen van een langdurige opstellingsfase, het 
geschrift en de notatiemethode blijven erg constant. De liederen zijn niet erg lang, 
maar ze lijken niet onafgewerkt. Vele teksten worden afgesloten met ‘fin’ of ‘ finis’ 
of een begeleidende spreuk. Enkele liederen zijn vergezeld van een kort versje als 
‘Heureux est cest Amant / Qui apres ses tourments / At son contentement’.115 Er 
zijn geen intekeningen van andere personen in de liedverzameling. De auteur doet 
ook weinig moeite om eventuele andere lezers te informeren over de zangwijze van 
de teksten, maar veel van de beginregels zijn bekende melodieën en sommige 
teksten zijn overgenomen uit andere bronnen, dus die andere lezers kunnen 
vertrouwd zijn met de liederen en geen nood hebben aan verdere uitleg. Anderzijds 
wijst niets erop dat de liedcollectie voor iets anders dan persoonlijke lectuur 
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gediend heeft. Zeker, de liederen liggen in het verlengde van de Franse hofliederen 
die rond 1600 in Zuid-Nederlandse adellijke jeugdkringen verspreiding kennen en 
in die context functioneren in een sociale context waarin ze voornamelijk door 
jonge vrouwen worden bijgehouden, maar niets in dit handschrift van minstens 
zeventig jaar later wijst erop dat de liederen en liedverzameling door deze 
gebruiker op dezelfde wijze toegeëigend worden en op dezelfde wijze functioneren.  
 
Na één onbeschreven pagina volgt in de bundel de eerste reeks van 
boekhoudkundige aantekeningen. Het is mogelijk dezelfde schrijver van de 
liedcollectie die het manuscript verder voor een nieuwe functie gebruikt, hoewel dit 
moeilijk na te gaan is door het verschil in taal, het verschil in notatiemethode en de 
verstreken tijd. De liedcollectie wordt afgesloten vooraleer aan de rekeningen 
wordt begonnen. De rekeningen vermelden betalingen die gebeurd zijn tussen 1685 
en 1694, maar de constante notatiemethode geeft aan dat de intekeningen 
waarschijnlijk niet over de loop van tien jaar zijn ingebracht. Ze zijn genoteerd in 
een erg constant geschrift, voor zover kan nagegaan worden met dezelfde inkt en 
pen. Dat zou betekenen dat ze omstreeks de laatste aangegeven datum zijn 
ingebracht. Hoeveel tijd er verloopt tussen de verschillende schrijfactiviteiten is 
onbekend. In ieder geval is er geen interactie tussen de rekeningen en de 
voorgaande liedcollectie. Of het nu om dezelfde auteur of een nieuwe eigenaar 
gaat, de schrijver volgt op geen enkele manier de voorgaande schrijfactiviteit in de 
bundel. De bundel krijgt een nieuwe functie en een nieuwe finaliteit. En wanneer 
een eeuw later een nieuwe eigenaar zijn rekeningen inbrengt in de bundel, volgt die 
de nieuwe bestemming van de bundel, eerder dan de liedverzameling. 
 
Continuïteit in overgenomen en hergebruikte liedhandschriften 
 
Zeventiende-eeuwse liedschrijvers en -schrijfsters laten zich op vele manieren 
beïnvloeden door de eerdere inhoud van manuscripten waarin ze schrijven. Het is 
weliswaar uitzonderlijk dat schrijvers dezelfde liedverzameling verder zetten 
zonder enige breuk – inhoudelijk, chronologisch of functioneel -, zoals Jeanne 
Rijm dat doet met de verzameling van Anna de Hertoghe, of de negen schrijvers 
die een vervolg breien aan het werk van Marguerite Liebaert. Maar het is even 
uitzonderlijk dat auteurs een eerder gebruikt handschrift overnemen zonder enige 
consideratie voor wat ze in dat handschrift aantreffen. In de meeste gevallen ligt de 
onderliggende continuïteit tussen de verschillende intekeningen in een bundel 
tussen die uitersten in. De analyse van vier overgenomen handschriften in de 
steekproef bracht drie belangrijke elementen in het hergebruik van manuscripten 
aan het licht: het tijdsverloop, de demarcatie van de breuklijn tussen deelcollecties 
en de inhoudelijke afstemming van verschillend schrijfwerk. 
 
De eerste van die factoren, de verstreken tijd tussen intekeningen, is vaak moeilijk 
precies te bepalen, maar waar ze kan afgeleid worden, is het tijdsverloop erg 



 

156 

 

variabel. Zeventiende- en achttiende-eeuwse liedschrijvers gebruiken handschriften 
waarvan de vorige auteurs pas hun schrijfwerk hebben afgerond (bijvoorbeeld 
Jeanne Rijm die Anna de Hertoghe opvolgt), maar even goed kunnen er zoveel 
jaren verstreken zijn dat de voorgaande auteur vermoedelijk al overleden is (de 
negen auteurs die in het verlengde van de collectie van Anna Goudenhooft 
schrijven, maar ook de achttiende-eeuwse schrijver van de rekeningen en 
kronieknotities, die een eeuw na de vorige intekeningen in het handschrift schrijft). 
Een sperperiode van tussen de tien en twintig jaar is een goede middenmaat. Dan 
kan het gaan om verschillende opeenvolgende eigenaars van een handschrift, maar 
ook om één schrijver of schrijfster die een oude bundel van onder het stof haalt en 
verder gebruikt voor een nieuwe bestemming. Aanwijzingen daarvoor vinden we 
tussen de eerste twee gedeelten in de bundel van Marguerite Liebaert, de 
amoureuze en religieuze deelcollecties, en tussen de Franstalige liederen en de 
zeventiende-eeuwse rekeningen die ook het werk van één auteur zouden kunnen 
zijn. In beide gevallen blijft de hypothese van een gedeelde auteur echter een 
mogelijkheid en geen zekerheid. Het gebruik van handschriften door één auteur 
voor verschillende doeleinden is duidelijker wanneer het schrijfwerk in een korte 
periode wordt bijeengebracht, zoals de liederen, brieven en medicinale recepten 
achteraan in de bundel van Marguerite Liebaert.  
 
Schrijfwerk in handschriften hoeft echter niet in chronologisch volgorde genoteerd 
te worden. Het lid van de Brugse handbooggilde omstreeks 1606-1607 noteert 
teksten vooraan en achteraan de bundel, en laat het midden van het manuscript 
open voor de religieuze vrouw uit Brugge die er later verder in schrijft. En ook in 
haar schrijfwerk zijn er tekenen dat ze de teksten niet één na één na elkaar heeft 
ingevoegd, maar heen en weer springt tussen pagina’s. De chronologische breuk 
kan ook tussen het schrijfwerk van auteurs liggen. De Franse soldatenbrieven uit de 
jaren 1690 kunnen vroeger of later genoteerd zijn dan de brieven tussen broer en 
zus en de liederen die erop volgen in de bundel van Marguerite Liebaert.  
 
De meeste auteurs laten een korte open ruimte in de bundel om de breuklijn tussen 
hun werk en wat vooraf gaat aan te geven, meestal is dat niet meer dan één 
onbeschreven pagina. Een dergelijke afbakening kan ook gebruikt worden om 
verschillende tekstgenres genoteerd door één persoon te onderscheiden. Sommige 
auteurs die een handschrift overnemen, nemen verdere maatregelen. De religieuze 
vrouw die het laatste gedeelte van de bundel van Marguerite Liebaert invult, laat 
meer dan twintig pagina’s onbeschreven voor ze begint te schrijven. Dan zijn er 
nog meer dan honderd pagina’s voor de nieuwe eigenares om in te schrijven, meer 
dan genoeg ruimte voor haar eigen intekeningen. De schrijver van de gezelschap- 
en jachtliederen draait de bundel van Anna Goudenhooft om en begint 
achterstevoren en ondersteboven van de laatste pagina opnieuw, zodat er in het 
midden van de bundel een gedeelte van het manuscript onbeschreven blijft. De 
schrijver van de Franstalige liedcollectie in de bundel met de rekeningen laat niet 
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alleen zeventien pagina’s blanco tussen het eigen werk en dat van de eerste auteur 
– die niet meer dan twintig woorden noteert, maar wel een eigendomsformule over 
het handschrift -, maar haalt misschien ook woord voor woord de intekeningen van 
de eerste auteur door. De eerdere in bezit name van de bundel wordt ongedaan 
gemaakt. Ook het omgekeerde is mogelijk, maar meer uitzonderlijk: sommige 
auteurs doen moeite om de overgang zo onopgemerkt mogelijk te laten 
voorbijgaan, zoals de uitloper op het werk van Anna Goudenhooft, geschreven over 
de loop van honderd jaar, maar schijnbaar geïntegreerd met de liederen van Anna. 
 
In de bestudeerde handschriften is het eerder uitzonderlijk dat opeenvolgende 
auteurs sterk afwijken van de eerdere inhoud die ze aantreffen in het handschrift. 
Deze continuïteit geldt echter alleen wat het brede tekstgenre betreft. Dat wil 
zeggen, een handschrift dat gebruikt is om liederen in te noteren, heeft veel kans 
om, indien verder gezet, opnieuw met liederen gevuld te worden. Dat blijkt nog het 
meest uit de bundel begonnen door Marguerite Liebaert. Minstens vijf auteurs 
schrijven aan dat handschrift, en op één na gebruiken ze het allemaal als 
liedhandschrift. De ene uitzondering noteert correspondentie, een activiteit die door 
een van de liedschrijfsters gecombineerd wordt met haar liedverzameling. Ook 
voor andere types van teksten geldt deze onderliggende vorm van continuïteit, 
zoals de bundel waarin twee auteurs een eeuw uit elkaar boekhouding noteren. 
Verder is er meestal weinig tot geen interactie tussen nieuwe intekeningen en de 
oude teksten: de taal van de liederen kan verschillen, wereldlijke en geestelijke 
liedcollecties kunnen naast elkaar geplaatst worden, collecties die exclusief 
liedmateriaal bevatten worden gevolgd door pagina’s waarin liederen met andere 
lectuur verbonden worden, enzovoort. Situaties waarin nieuwe auteurs hun 
schrijfwerk integreren met de bestaande liedcollectie zijn zoals gezegd 
uitzonderlijk, maar het komt voor.  
 
Het hergebruik van handschriften is een levende gewoonte voor zeventiende-
eeuwse liedschrijvers. Auteurs kunnen bundels waar ze eerder in hebben 
geschreven een nieuwe bestemming geven, maar kunnen even goed half 
volschreven bundels van eerdere eigenaars overnemen. En handschriften kunnen 
keer op keer in nieuwe handen overgaan over een lange periode heen. Dat heeft 
gevolgen voor de hedendaagse liedonderzoeker die deze handschriften en hun 
specifieke karakter en wordingsgeschiedenis een plaats wil geven in de liedcultuur 
van de Spaanse Nederlanden. Gezien de beperkte identificeerbare gegevens over 
auteurs, plaats en tijd van schrijven - een probleem voor de meeste van deze 
bundels -, is de band die de auteurs leggen tussen hun schrijfwerk en dat van 
andere auteurs onmisbare informatie voor de interpretatie van de bundels en de 
betekenis die de liederen zelf en het schrijven van de liederen als activiteit dragen 
voor de verschillende bijdragende schrijvers. De verschillende deelcollecties en 
tekstgenres (liederen naast andersoortig materiaal) zijn niet zomaar afzonderlijke 
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brokjes informatie, maar passen binnen een handschriftelijke context waarvan ook 
de zeventiende-eeuwse schrijvers zich bewust zijn. 
 
4. Alledaagse liedcultuur in gefragmenteerde handschriften  
 
In de zeventiende-eeuwse Spaanse Nederlanden is liedcultuur ingebed in het 
dagelijkse leven van de overgrote meerderheid van de bevolking. Zoveel is 
duidelijk uit het bestaande onderzoek naar het zeventiende-eeuwse lied. 
Liedcultuur is alledaagse cultuur, dat is te zeggen liedcultuur in haar orale vorm en 
wellicht ook in haar verschijningsvorm als goedkoop drukwerk. Maar het lied in 
haar orale vorm is niet bewaard en het goedkope drukwerk is lectuur die ons, waar 
ze bewaard is, weinig vertelt over hoe de kopers en lezers ervan de liederen erin 
toe-eigenen en inpassen in het dagelijkse leven. Het is op dat punt dat 
liedhandschriften ter hulp komen. Maar de omvangrijke en coherente collecties, 
zoals die in het eerste hoofdstuk en ook verder aan bod komen, zijn uitgewerkte 
collecties van toegewijde liedamateurs. Alleen al door hun omvang en opzet tonen 
ze de uitzonderlijke betrokkenheid van hun auteurs in de liedcultuur. Ook voor de 
schrijfsters van de Franstalige amoureuze liedcollecties en alba amicorum is de 
liedactiviteit die ze met hun handschriften reflecteren, een alledaagse bezigheid, 
een informele sociale ontspanningsactiviteit. Maar hun liedverzamelingen zijn een 
reflectie van een sociaal erg specifieke gebruikscontext van het lied waarbij de 
orale uitvoering en schriftelijke neerslag van liederen ook functioneel verbonden 
zijn, en daardoor al minder representatief voor de omgang met het lied van grote 
groepen in de samenleving, groepen die liedcultuur in de eerste plaats oraal vorm 
geven.  
 
Om een voorbeeld te geven: In zijn werk over de contrafactuur en het lied in de 
Gouden Eeuw geeft musicoloog Louis Peter Grijp aan dat er in de liedboeken uit 
het Noorden vaak weinig plaats is voor de meest bekende en verspreide teksten, 
omdat de kopers ervan net nieuwe, nog onbekende liedteksten zoeken. De 
overlevering van het meest populaire liedmateriaal ziet Grijp onder andere 
gebeuren in liedhandschriften, waar schrijvers hun meest geliefde teksten 
bijeenbrengen.116 Maar dat gebeurt niet in de vrouwenalba uit het voorgaande 
hoofdstuk. Ook voor deze personen is het noteren van het breedst verspreide 
liedmateriaal niet de eerste bekommernis. In het alledaagse schrijven van de 
gefragmenteerde handschriften vinden we sporen van liedpraktijk en hoe die 
ingepast is in het dagelijkse leven van groepen in de samenleving. Ze tonen de 
uiteenlopende functies die het noteren van liederen kan hebben. De bundels tonen 
hoe liederen verbonden worden met specifieke contexten van liedgebruik: zingen 
in bepaald gezelschap, bij een specifieke gelegenheid, et cetera. Ze tonen hoe 
liederen bijeengebracht worden, hoe contextgebonden liedrepertoires opgebouwd 
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worden, afgescheiden worden van andere repertoires, of net gemengd worden in de 
notities van liedgebruikers. Daarmee zitten we een stap dichter bij liedcultuur in 
haar meest alledaagse vorm.  
 
Schrijven om te schrijven, schrijven om te zingen, schrijven om te lezen 
 
Het is niet eenvoudig om uit liedhandschriften zoals ze aan ons overgeleverd zijn, 
de motivatie tot schrijven van hun auteur af te leiden. Geen van de auteurs geeft 
expliciet aan waarom hij of zij liedteksten, en meer nog een verzameling van 
liedteksten, aan het papier toevertrouwt. De motivatie tot schrijven hoeft ook niet 
eenduidig te zijn, het liedhandschrift kan verschillende verweven functies dragen 
voor de eigenaar en schrijver. Voor de meeste van de deelcollecties in de 
gefragmenteerde bundels is er onvoldoende informatie om de beweegredenen van 
de oorspronkelijke gebruiker te reconstrueren. Maar samen bieden de bundels 
aanwijzingen naar een aantal van de motivaties die zeventiende-eeuwse 
liedgebruikers in verschillende contexten ertoe aanzetten om liedrepertoires op 
schrift te stellen. 
 
In sommige handschriften kunnen we vermoeden dat de activiteit van het schrijven 
voorrang heeft op eventueel later gebruik van wat genoteerd wordt. Dat is erg 
duidelijk in het ABC-boekje van Joanna Marie Seghers. De inpassing van de 
schrijfactiviteit in het leren schrijven wordt gesuggereerd door de aard van het 
gedrukte boekje waarin Joanna haar aantekeningen maakt, en wordt bevestigd door 
de drie reeksen van schrijfoefeningen in de eerste helft van het boekje. Het leren 
‘de Penn’ hanteren’ wordt zelfs gethematiseerd in een van de spreuken die ze 
neerschrijft.117 Het is bekend dat liederen gebruikt worden in het lees- en 
schrijfonderricht, en ook sommige van de liedteksten in dit ABC-boekje tonen 
tekenen dat ze in eerste instantie genoteerd worden als schrijfoefening. De 
herhaalde notatie van de amoureuze tekst waarin een meisje tussen twee minnaars 
moet kiezen, is daar het beste voorbeeld van. De identieke bewoording maar erg 
uiteenlopende spelling, het gebrek aan vers- of strofe-indeling, ze wijzen in de 
richting van een notatie op twee onderscheiden ogenblikken van de tekst op basis 
van een gedicteerd voorbeeld, maar geen gezongen uitvoering. Dan zou er 
vermoedelijk wel een versindeling aanwezig zijn, zoals in de andere liederen die 
Joanna noteert. Dat wil niet zeggen dat Joanna haar schrift later niet meer als 
lectuur gebruikt of dat ze de opgenomen liederen niet zingt. Maar op het moment 
van schrijven is de primaire functie van de liednotatie te dienen als schrijfoefening.  
 
Een ander voorbeeld van de betekenis die schrijfactiviteit kan dragen, is te zien in 
het religieuze gedeelte van de bundel begonnen in de context van de Brugse 
handbooggilde. De vrouwelijke auteur brengt een gebed in waarbij ze de 
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verschillende tekstgedeelten herhaaldelijk neerschrijft. Schrijven en herhaaldelijk 
schrijven zijn hier een middel om de tekst te activeren en de inhoud van het gebed 
– een oproep om de lessen van Christus wel te leren, om wel te leven en wel te 
sterven –, te internaliseren. Het handmatig overschrijven van teksten, met name 
religieuze teksten, geldt, in de kloosterwereld maar ook in de bredere samenleving, 
als een louterende activiteit.118 De boodschap om een goede dood na te streven, is 
ook aanwezig in andere teksten in de bundel: één van de liederen bespreekt het 
thema en de schrijfster kopieert een vijfenvijftig pagina’s lange prozatekst die de 
ars moriendi uiteenzet. In deze teksten vinden we geen dergelijke herhalingen, 
maar de aanwezigheid van het gebed geeft aan dat het schrijven voor deze 
religieuze vrouw als activiteit een betekenis kan dragen, los van de resulterende 
tekst die uit de handeling volgt. Het is geen grote sprong om te hypothetiseren dat 
dit ook kan gelden voor andere teksten die ze opschrijft. 
 
Liederen zijn in belangrijke mate een oraal medium. Ze dienen om gezongen te 
worden. In de bundels vinden we verschillende aanduidingen van de wisselwerking 
tussen gezongen liederen en hun neergeschreven versies. Sommige auteurs noteren 
liederen op basis van overhoorde vertolkingen. Handschriften kunnen ook ingezet 
worden als ondersteuning voor orale uitvoering van de opgenomen teksten. Deze 
auteurs schrijven liederen in de eerste plaats neer om ze te zingen. Vooral de 
collectie gezelschapsliederen achteraan in het handschrift van Anna Goudenhooft 
en de korte gevarieerde liedverzameling die het derde gedeelte uitmaakt van de 
bundel van Marguerite Liebaert dragen hier sporen van. Liederen worden dan 
minder nauwgezet genoteerd – lectuur ervan, al zeker door andere personen is niet 
het doel van de auteur –, en we kunnen vermoeden dat een deel van de teksten 
onvolledig is. De schrijver wil enkel het bestaan van het specifieke lied voor de 
geest halen, en kan dan voor de uitvoering ervan de rest uit het geheugen oproepen. 
In de collectie gezelschapsliederen hebben vele liederen ook meezingbare 
refreinen, die eerder op klank werken dan op inhoud, wat wijst op het functioneren 
van de liederen in een orale context eerder dan als lectuur voor de auteur zelf of 
voor andere lezers. Ook elders, in collecties met een meer verzorgd uiterlijk, zijn 
aanwijzingen te vinden voor de inpassing van teksten in orale liedactiviteiten. In de 
amoureuze liedcollectie van Marguerite Liebaert laat de schrijfster in een lied 
plaats voor de vertolker om de naam in te vullen van het aangesproken meisje in 
een liefdesklacht, aanduiding dat de tekst aan de grondslag kan liggen van 
meervoudige vertolkingen.119 
 
In de meeste bundels zijn liederen opgenomen die het zingen van liederen 
thematiseren. Enkel in het handschrift met Franstalige amoureuze en drinkliederen 
naast boekhouding komt dat thema, zelfs impliciet, niet voor. Drinkliederen met 
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connotaties van gezelschap en plezier zijn nochtans het uitgelezen genre om het te 
hebben over liedzang. Dat gebeurt in de twee handschriftelijke contexten waarin 
we het genre aantreffen: in de marge van geestelijke liedverzamelingen of als deel 
van wereldlijke en vaak amoureuze collecties. In de vijfde en laatste deelcollectie 
van het handschrift begonnen door Marguerite Liebaert - de brieven, medicijnen en 
geestelijke liederen -, worden de aanhoorders van een drinklied aangemoedigd om 
te zingen:120  

Wilt al te saemen wat vrught bedrijven 
Schincken en drincken en vroelyck sijn 

[…] 
danst ende springht 

singht en klinckt 
schinck en drinckt 

En het lied gaat verder: ‘Met melodie moet sijn ghepresen / dat Edel nat den coelen 
wijn’. Het lied definieert zichzelf als melodie en niet als tekst. Hetzelfde, maar dan 
meer utopisch geschetst, gebeurt in het lied dat zowel Joanna Marie Seghers als de 
auteur van de collectie gezelschapsliederen noteert. Het lied wordt aangeduid als 
meest gepaste medium om de boodschap van vrij plezier te verspreiden: ‘benissons 
dans nos chansons le sort dont nous jouissons’.121 En dat lied wordt gezongen: 
‘nous rions, chantons, dansons’. Die regel is vervormd in de versie in de collectie 
gezelschapsliederen, maar daar wordt op een andere manier uiting gegeven aan het 
orale aspect van het lied. Het refrein begint: ‘A nos vois unissons nos hautbois et 
nos musettes’. De variaties tussen de twee versies suggereren dat het lied inderdaad 
een traditie van orale overlevering doormaakt voor het de twee auteurs bereikt. 
 
Joanna Marie Seghers maakt ook in een van haar kerstliederen melding van 
zangactiviteiten: ‘wij songen laudamus met blijde geschal’.122 Het gaat dan niet om 
het zingen van het genoteerde lied zelf, maar in deze tekst, net als in vele 
gelegenheidsliederen in de verschillende handschriften, is de uitvoering van de 
tekst in gezelschap impliciet vervat in de tekst zelf. Het lied is bedoeld om ten 
gehore gebracht te worden op de sociale gelegenheid waarvoor het geschreven is. 
Zulke gelegenheidsteksten vinden we het meest in het schrijfwerk van de 
verschillende auteurs die werken aan het manuscript begonnen door een lid van de 
Brugse handbooggilde. Het lied ter ere van Sint Sebastiaan, patroon van het gilde, 
is één lange oproep aan de verzamelde leden om de stem te verheffen:123  

Laet ons al tesamen singhe lof 
[…] 

Wij moghen hier verclaren wel 
Sebastiaen lof talle tiden 
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met soete sanck en snarenspel 
[…] 

dus wilt elck singhen sonder mij den 
Lof heylich Sinte Sebastiaen 

[…] 
Dus sinct met stemme opgeheven 

lof heylicht sinte Sebastiaen   
De nadruk op het zingen van de tekst valt nog meer op in vergelijking met het 
volgende ‘Referein ter eeren van Sinte Sebastiaen’, gedicht voor dezelfde 
bijeenkomst. Deze tekst roept de aanwezigen evenzeer op om de patroonheilige te 
eren, maar nu niet met zangactiviteit:124 

Ende wilt beginnen lof te spreken leeren 
Sebastiaen ter eeren 

[…] 
Compt segt hier in thoft niemant hem en schamen 

Loft Sinte Sebastiaen onsen patroon verheven 
[…] 

Compt […] Om daer tsamen te segghe voor al dinghen 
Lof Sinte Sebastiaen onsen patroon verheven 

Slechts eenmaal worden de zangactiviteiten van de gilde aangehaald, wanneer de 
spreker enkele met naam genoemde leden uitnodigt ‘Om in thof commen lof 
sprecken oft singhen’.  
 
De gelegenheidsliederen in de volgende religieuze deelcollectie, op het welkom en 
afscheid van leden van de religieuze gemeenschap, verwijzen wel naar 
gezamenlijke verblijding en orale uitvoering van de tekst: ‘het is tijdt dat wij 
belijden / dat ghij ons wel behaeght’, maar ze vermelden de uitvoering niet 
expliciet als zangactiviteit.125 Dat is ook zo in het begrafenislied voor een lied van 
een geestelijke vrouwengemeenschap in de tweede deelcollectie van de bundel van 
Marguerite Liebaert. De vertelster maakt daarbij duidelijk dat ze ‘hier te 
verconden’ komt – misschien een aanduiding dat het lied bedoeld is als een 
solozang eerder dan een groepsgezang? -, maar geeft geen aanduiding dat ze het 
lied zingend ten gehore brengt.126 Maar de specifieke gelegenheden waarvoor de 
teksten geschreven zijn, sociale gebeurtenissen, en ook de titels die de 
handschriftschrijfsters aan de liederen geven, maken duidelijk dat de teksten niet 
alleen als lectuur bestaan, maar als teksten om in gezelschap en luidop uit te 
voeren. In de Brugse bundel heet een lied ‘den blijden Adyeu Jffr antonette 
domynycke beghynken in den wyngaert ghegheven aen haere mede susters op den 
dagh als sy ghegaen is uyt den wyngaert naer het clooster der carmelytessen 
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gheseyt Syon bynnen brugghe’.127 De titel laat er geen twijfel over bestaan dat de 
tekst is uitgevoerd op de gelegenheid waarvoor het geschreven is, en achteraf op 
schrift is gesteld. Deze schrijfster schrijft liederen misschien om nog eens te 
zingen, maar nog meer als herinnering aan zangactiviteit. Ook in de andere 
bronnen zijn er geen tekenen van het noteren van liederen in sociaal gezelschap. 
We kunnen ons bijvoorbeeld afvragen of de collectie gezelschaps- en jachtliederen 
opgetekend wordt aan de drinktafel tijdens de sociale liedactiviteiten, maar het 
handschrift geeft hier geen enkele aanduiding voor. Er zijn geen intekeningen van 
anderen, er zijn geen tekenen dat het handschrift tussen pot en pint wordt 
geschreven of circuleert, aanwijzingen die we wel vonden in de alba amicorum. 
Terwijl de teksten in vele gevallen dus wel naar orale en sociale liedactiviteiten 
verwijzen, gebeurt het schrijven in de regel niet tijdens die activiteiten, maar 
voordien, als ondersteuning voor, of achteraf, als herinnering aan.  
 
Dat liedhandschriften ook geschreven worden om te dienen als lectuur voor de 
auteur en andere personen kunnen we wel vermoeden, maar de gefragmenteerde 
bundels dragen hier weinig sporen van. De zeventiende-eeuwse lezers van de 
handschriften lezen in ieder geval niet met de pen in de hand. Geen van de 
manuscripten bevat latere aantekeningen in de marge van teksten of verbeteringen 
in teksten, waarvan we kunnen vermoeden dat ze later dan de opsteldatum zijn 
aangebracht. Niemand tekent de bundels ter aanduiding dat ze het manuscript 
ingekeken hebben, zoals we wel in de vrouwenalba uit het eerste kwart van de 
eeuw merkten. De enige ingebrachte tekst die op een later moment gewijzigd 
wordt, voor zover we kunnen nagaan, is de Latijnse eigendomsverklaring van de 
bundel met liederen en rekeningen, een verklaring die later doorstreept wordt. 
Onrechtstreeks kunnen we de bestemming van de genoteerde liederen als leesvoer 
wel afleiden uit de andersoortige teksten die auteurs zij aan zij met liederen 
inbrengen, en uit de zorg waarmee schrijvers en schrijfster hun liedteksten op 
papier zetten.  
 
Het andersoortige materiaal dat auteurs naast hun liedteksten opnemen, wijst in de 
richting van de inpassing van de handschriften in alledaagse schrijf- én 
leesactiviteiten van de eigenaars ervan. De medicinale recepten zijn bedoeld om 
instructieve notities bijeen te brengen op een plaats ze gemakkelijk, snel en 
herhaaldelijk geraadpleegd kunnen worden. Hetzelfde geldt voor de financiële 
informatie over uitgeschreven leningen die de laat zeventiende-eeuwse auteur na 
een collectie Franstalige liederen invoegt: het is een persoonlijke geheugensteun 
om te lezen en herlezen wanneer dat nodig is. Ook de prozateksten in de collectie 
geestelijk materiaal in het Brugse handschrift dienen als persoonlijke lectuur voor 
de schrijfster. Het neerschrijven van de leefregels voor religieuzen kan dienen als 
internalisering van de regels op het moment van schrijven, maar even goed om 
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later te herlezen en in het geheugen te prenten. Teksten als de ars moriendi, in 
gedrukte vorm, worden door zeventiende-eeuwse lezers intensief gelezen en 
herlezen. Er is geen reden om aan te nemen dat het anders is voor een 
handgeschreven versie in manuscript. Uit lectuurstudies weten we dat persoonlijke 
correspondentie voor vele zeventiende-eeuwse lezers een belangrijk aandeel 
uitmaakt van de dagelijkse lectuur. Briefschrijvers houden kopieën van in- en 
uitgaande post bij om steeds weer te herlezen. In de gefragmenteerde bundels 
vinden we liederen naast al deze vormen van alledaags schrijven en lezen, wat al 
aangeeft dat ze voor de handschriftauteurs een soortgelijke plaats kunnen innemen 
in het persoonlijke lectuurpakket. 
 
Sommige van de onderzochte liedcollecties bevatten vermoedelijk onvolledige 
teksten of worden zonder veel zorg op de pagina gezet, maar de meerderheid van 
liedschrijvers in de gefragmenteerde handschriften – en al zeker in de meer 
omvangrijke, inhoudelijk coherente liedbundels uit dezelfde eeuw die we in de 
andere hoofdstukken tegenkomen – zetten zich met ijver en zorg aan de notatie van 
liedteksten. De teksten worden duidelijk leesbaar ingebracht. Er zijn weinig 
doorhalingen – hier en daar om een verkeerde versindeling te corrigeren, maar dan 
netjes met een enkele horizontale lijn -, geen vergeten strofes die in de marge 
worden tussengevoegd – het dichtste daarbij in de buurt komen de liederen annex 
schrijfoefeningen van Joanna Marie Seghers waar een pastoraal drinklied na één 
strofe wordt afgesloten met ‘fin’ maar op de volgende pagina gewoon verder gaat -, 
geen van de tekenen die we in verband zouden brengen met een onvoorbereide 
notatie uit het geheugen of op basis van orale overlevering. Integendeel, de meeste 
auteurs zijn goed vertrouwd met de teksten die ze noteren. Sommige teksten 
worden wellicht gekopieerd van gedrukte of handgeschreven voorbeelden die de 
auteurs in handen krijgen, maar ook wanneer de schrijvers uit het geheugen werken 
kunnen we ons afvragen of in sommige gevallen niet met kladversies gewerkt 
wordt, die pas daarna in het liedhandschrift worden overgeschreven. Een voorbeeld 
daarvan zien we in het werk van geestelijke vrouw – de liedverzameling, 
medicijnen en brieven. Het elfde lied in haar collectie van vijftien wordt helemaal 
achteraan het manuscript, na 73 onbeschreven pagina’s, als kladtekst genoteerd.128 
Enkel de eerste twee strofen van de vijf worden in de kladversie genoteerd, met een 
mank lopende versindeling, heel wat spellingsvarianten en een refrein dat niet 
uitgeschreven wordt. Naarmate de kladversie vordert, in de tweede strofe, worden 
de verschillen met de versie in het corpus van de verzameling groter, teken dat de 
schrijfster het begin van de tekst zonder veel problemen onthouden heeft, maar 
even moet oefenen om het vervolg terug op te roepen. Pas dan noteert ze de tekst, 
in een definitieve versie, neer in het verlengde van de eerdere verzameling. De 
schrijfster schrijft duidelijk niet enkel voor het ogenblik, maar heeft een afgewerkte 
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vorm voor ogen waarin ze de bundel wil bewaren om opnieuw door te bladeren en 
de teksten door te nemen.  
 
Liedrepertoires in alledaagse liedcultuur 
 
Auteurschap speelt voor de schrijvers in alle bundels slechts weinig rol in hun 
schrijfactiviteit. Zelfgeschreven liederen worden niet uitgesloten van de 
verzamelingen. In ieder geval zijn er liederen die ofwel geschreven worden ofwel 
in belangrijke mate omgevormd worden door personen in de onmiddellijke 
omgeving van de auteurs, indien niet de auteurs zelf. Denken we maar aan de 
schrijver uit de Brugse handbooggilde die een liefdeslied opneemt geschreven door 
een onbekende auteur (de handschriftschrijver zelf of is hij de bestemmeling van de 
tekst?) voor Andries Declercq, een toewijding die in de laatste strofe expliciet 
gemaakt wordt:129  

Andries declercq mijn spesyael 
anmerckt doch nu dees cleenen jousten 

Tot uwer eeren principaelt 
Ies dit ghedaen uut goeder Joust  

Denken we evenzeer aan de verschillende gelegenheidsteksten in de bundels, op de 
feestelijkheden van een gilde, op begrafenissen van religieuze vrouwen, op 
welkomst- en afscheidsfeesten in religieuze gemeenschappen enzovoort. Deze 
teksten zijn daarom niet meer eigen werk dan andere liederen. Het begrafenislied in 
het tweede gedeelte van de bundel van Marguerite Liebaert is vermoedelijk 
genoteerd met een gedrukt voorbeeld uit het liedboek Den Lust-Hof der 
Christelycke Leeringhe ernaast. De gelegenheidsteksten in het middelste gedeelte 
van het Brugse gildehandschrift bevatten beide slechts één strofe met persoonlijke 
informatie over de betrokken persoon. Het gaat waarschijnlijk om variaties op 
generische modellen van gelegenheidsteksten voor typische gebeurtenissen waarbij 
toepasselijke liederen gewenst zijn. Maar, ook al is het generische model nog 
duidelijk zichtbaar in de tekst, de genoteerde liederen zijn in die mate omgevormd 
dat ze nog slechts voor één specifieke context van toepassing kunnen zijn. Vooral 
in de titels die de gelegenheidsliederen krijgen, lezen we de toe-eigening ervan 
door liedgebruikers voor hun eigen welbepaalde liedactiviteiten. We kunnen 
aannemen dat althans een gedeelte van de overige liederen in de gefragmenteerde 
handschriften op dezelfde manier geschreven of herschreven zijn door de schrijvers 
in de bundels zelf. Uit de inhoudelijke analyse van de liedcollecties bleek al dat 
slechts een minderheid van de liederen bekend materiaal is dat liedonderzoekers 
ook in andere bronnen hebben aangetroffen.   
 
Maar hier zien we al de grenzen van het begrip auteurschap voor de liedschrijvers. 
Dat ze ook andere van de teksten zelf geschreven hebben of dat ze teksten 
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opnemen bedacht door mensen in hun onmiddellijke omgeving, kan niet meer dan 
een vermoeden zijn. Geen van de auteurs in enige van de bundels geeft aanduiding 
dat ze dichter zijn van een lied of dat ze de auteur ervan persoonlijk kennen. Daarin 
hebben ze een andere opvatting over liederen en dichtactiviteit dan bijvoorbeeld 
rederijkers die in hun liedhandschriften wel het auteurschap in de verf zetten. 
Braekman is van mening dat de auteur van de Brugse handboogliederen een 
rederijker moet geweest zijn, en dat die wellicht naar rederijkersgewoonte zijn 
werk ondertekende, maar dat de naam verdwenen is met het afgescheurde einde 
van het manuscript.130 Dat is uiteraard moeilijk na te gaan. Slechts in twee 
contexten geven de gefragmenteerde handschriften inhoudelijk blijk van 
auteurschap: gelegenheidsteksten en teksten geschreven in opdracht. In de 
gelegenheidsliederen blijkt het auteurschap uit de specifieke context van 
uitvoering. In het liefdeslied geschreven in opdracht blijkt het auteurschap uit de 
opdracht. De naam van de opdrachtgever van de tekst is belangrijker dan de naam 
van de liedschrijver, die laatste wordt niet aangegeven.  
 
Noch wordt auteurschap beschouwd als een indelend criterium voor een 
liedverzameling. Dat zien we in de bundel van het lid van de Brugse 
handbooggilde. Van alle bundels bevat zijn collectie het grootste aantal teksten 
waarvan we kunnen vermoeden dat ze door de schrijver zelf gedicht zijn: de 
gelegenheidsliederen en het liefdeslied in opdracht. Maar naast die teksten neemt 
de schrijver een liefdesklacht op, ‘Nieu liedeken vanden seeir maegdeliken Jeucht’, 
een tekst die enkele jaren voor het opstellen van het handschrift al werd 
opgenomen in Druyven-Tros der Amoureusheyt, een liedboek geschreven door 
Pieter Lenaerts vander Goes.131 De schrijver neemt vermoedelijk zelf geschreven 
materiaal (of toch materiaal geschreven door personen in zijn onmiddellijke 
omgeving) op naast overgenomen materiaal uit gedrukte collecties, zonder enig 
onderscheid. Het begrip ‘auteur’ krijgt in de alledaagse liedcultuur die we 
gereflecteerd zien in de gefragmenteerde liedhandschriften weinig betekenis. Zoals 
Hermina Joldersma en Clara Strijbosch in hun werk al hebben aangegeven, is de 
Lebensgrund van de opgenomen liederen – het ontstaan, de traditie, overdracht en 
aanpassing die liederen ondergaan hebben om opgenomen te worden binnen een 
bepaalde context van liedgebruik en de functie die ze binnen die context vervullen 
– een meer zinvol concept om de eigentijdse betekenisgeving rond 
handschriftelijke liederen te ontleden.132 Auteurschap speelt in die constellatie van 
factoren slechts een beperkte rol voor handschriftschrijvers.
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Veel meer dan aan de afkomst van de liederen, hechten de auteurs in deze bundels 
belang aan het bijeenbrengen van een inhoudelijk geïntegreerd liedrepertoire. Uit 
de hun beschikbare liederen – liederen die ze kennen, die ze horen of lezen - 
selecteren ze een bij elkaar passend repertoire. Verweven met de lange 
termijnevolutie van verschriftelijking van de samenleving hypothetiseren 
onderzoekers van schrift- en leescultuur de opkomst van een ‘intieme sfeer’, 
waarin het individu, onttrokken van de controle van de groep, voor zichzelf kan 
lezen en schrijven. Individuele, ‘eenzame’ reflectie over en omgang met teksten is 
de hoeksteen voor deze nieuwe vorm van omgang met schriftelijke cultuur. 
Teksten worden losgerukt uit groepsgegenereerde betekenisvelden, en opgenomen 
in individuele, ‘eenzame’ betekenisgeving. Uit de analyse van de zeventiende-
eeuwse gefragmenteerde handschriften blijkt echter dat in het alledaagse schrijven 
van liederen de individuele auteurs van de manuscripten weinig nood zien om 
teksten los te trekken uit het groepsgegenereerde betekenisveld rond liederen. Voor 
de meeste auteurs bestaat dat uit de sociale liedactiviteiten in liedkringen. Gezien 
de positie van het lied als medium tussen uitvoering en tekst in, is het misschien 
ook niet onverwacht dat liedschrijvers weinig nood hebben om in hun handschrift 
liederen los te denken van de sociale inbedding ervan of om liedmateriaal te 
noteren over onderscheiden sociale liedpraktijken heen. Niets in de bundels wijst 
op schrijfactiviteiten die zich in groep afspelen of zelfs op lectuur van de bundels 
in groep, in die zin zijn de handschriften onttrokken aan de controle van de groep, 
maar de sociale inbedding van de alledaagse liedcultuur wordt meegenomen in het 
schrijven en gereflecteerd door het schrijven van bijna alle auteurs.   
 
Zeven van de liedcollecties in de gefragmenteerde handschriften vormen op 
zichzelf een inhoudelijke eenheid. Ze beperken zich tot een duidelijk afgescheiden 
en thematisch coherent geheel van liedgenres en inhoudelijke motieven. Drie van 
de collecties beperken zich tot geestelijke liederen en gelegenheidsteksten van 
toepassing op het leven in religieuze vrouwengemeenschappen. In twee van deze 
geestelijke verzamelingen worden enkele drinkliederen bijgevoegd. Deze 
vermenging van geestelijk liedmateriaal met werelds, drinkliederen, is typisch voor 
handschriften van deze periode. We kunnen er van uitgaan dat ze voor de schrijvers 
behoren tot eenzelfde lieddiscours. Drie andere collecties brengen Franstalige 
amoureuze liedteksten bijeen. In twee ervan zijn er banden met de vrouwenalba en 
liedcollecties zoals die in het eerste hoofdstuk besproken werden. Marguerite 
Liebaert noteert een begin van een dergelijke verzameling, maar staakt al snel het 
schrijven. In de bundel van Anna Goudenhooft vinden we een gedeelte met 
amoureuze teksten geschreven door verschillende auteurs, maar genoteerd als 
continu vervolg op de amoureuze liedverzameling van Anna. In de derde bundel, 
met liederen en rekeningen, vinden we hetzelfde Franse amoureuze jeugddiscours. 
De bundel dateert van later in de zeventiende eeuw en hier zijn geen sporen van 
een vrouwelijke auteur, maar inhoudelijk gaat het om eenzelfde type van 
amoureuze liedcollectie. De laatste van de zeven collecties waarin de auteur zich 
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aan een duidelijk afgebakend repertoire houdt, bevat mannelijke 
gezelschapsliederen: jacht-, maaltijd- en pastorale liederen om te zingen bij het 
drinken. De gezelschapsliederen en de collecties liederen voor religieuze 
gemeenschappen tonen inhoudelijk hun verwantschap met orale en sociale 
liedactiviteiten: ze bevatten gelegenheidsliederen, tonen sporen van de orale 
uitvoering, bespreken ook zelf de zangactiviteit, enzovoort. Van de amoureuze 
teksten weten we uit het voorgaande hoofdstuk dat ze het geldende lieddiscours in 
welgestelde jeugdige liedkringen kunnen uitmaken. Al deze auteurs gebruiken hun 
handschriften om liederen te noteren voor één welbepaalde liedcontext waar ze 
deel aan hebben, om te gebruiken binnen één liedkring waarbinnen ze zingen.   
 
Daar tegenover vormen slechts drie liedcollecties in de gefragmenteerde 
liedhandschriften op het eerste zicht geen inhoudelijk geïntegreerd geheel. Eén van 
deze collecties bevat de liederen en schrijfoefeningen van Joanna Marie Seghers. 
De tien liederen die zij noteert, zijn geplukt uit verschillende genres en tonen 
weinig inhoudelijke overeenkomst. Er is echter een onderliggende bindende factor 
die het schrijfwerk unificeert: de inpassing ervan in de schrijfoefeningen van 
Joanna thuis of in het kader van gevorderd, Franstalig, onderricht. Een dergelijke 
situatie – een thematisch heterogene liedverzameling die één gemaakt wordt op een 
onderliggend niveau -, komen we nog wel tegen in andere, meer uitvoerige 
zeventiende-eeuwse liedhandschriften. Dat zal blijken in het volgende hoofdstuk. 
In de bundel van Joanna Marie Seghers gaat het om liederen zoals ze functioneren 
in één welbepaalde context van liedgebruik voor de schrijfster, alleen is het eigen 
aan die context dat er openheid is voor meer inhoudelijke verscheidenheid dan in 
de meeste vormen van sociale liedactiviteit. In dit geval kunnen we wel minder 
spreken van de reflectie van liedactiviteiten binnen een liedkring. Er zijn sporen 
van sociale activiteiten met het lied in de schrijfoefeningen – aanwijzingen van 
notatie op basis van voordracht -, maar gaat het werkelijk om een liedkring, 
wanneer de liedpraktijk slechts een ondergeschikte rol speelt in een andere context, 
die van het onderwijs? De inhoudelijke verscheidenheid van de liederen in de 
onderwijscontext heeft in de eerste plaats te maken met deze ondergeschiktheid van 
de liedactiviteit en van de betekenis van de liederen aan een hoger doel.  
 
Voor de twee verzamelingen zonder aantoonbare inhoudelijke lijn in de 
gefragmenteerde bundels kan er op basis van de interne informatie, geen 
vergelijkbare bindende factor worden aangetoond. Van de bundel van het Brugse 
gildelid zouden we kunnen speculeren dat het gaat om een bundel zelf geschreven 
poëzie, misschien om zelf te herlezen, misschien ook om te tonen aan potentiële 
opdrachtgevers voor schrijfwerk. Maar wat doet het overgeschreven lied uit een 
gedrukt liedboek dan in de selectie, en wat is de reden voor liednotatie voor- en 
achteraan in het handschrift, met een lange onbeschreven ruimte tussenin? Het is 
niet duidelijk of iets de gelegenheidsteksten voor bijeenkomsten van het gilde, de 
liefdesliederen en het loflied voor Maria bindt, buiten dat ze door dezelfde schrijver 
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genoteerd worden. Op dezelfde manier kunnen we vermoeden van de korte, 
onafgewerkte liederen in het derde gedeelte van het manuscript begonnen door 
Marguerite Liebaert, dat ze ondersteuning leveren voor de schrijver bij voordracht 
van liederen en poëzie in gezelschap, maar zijn de amoureuze teksten, het kluchtige 
versje, het gezelschapsliedje en het geestelijke lied op de kruisweg van Christus 
bedoeld om in dezelfde kring ten gehore te brengen?  
 
In de alledaagse liedcultuur zoals we die gereflecteerd vinden in gefragmenteerde 
liedhandschriften zijn liedrepertoires van primair belang. Zeventiende-eeuwse 
handschriftschrijvers noteren niet zomaar losse, ongerelateerde liederen na elkaar, 
maar zijn bewust bezig met het samenbrengen van een inhoudelijk coherent 
repertoire van liederen. Het onderscheid tussen passende liedgenres en niet passend 
materiaal is ook voor moderne ogen duidelijk af te lezen uit de bundels. Het is geen 
grote sprong om aan te nemen dat we in een dergelijk handschriftelijk 
liedrepertoire een weerspiegeling lezen van het toepasselijke repertoire in een 
bepaalde context van sociale liedactiviteit. Het liedhandschrift werkt dan als 
reflectie van het circulerende oeuvre van liederen en van de gedeelde smaak binnen 
een liedkring. Zeventiende-eeuwse liedgebruikers kunnen liederen zingen, horen en 
leren kennen in uiteenlopende contexten, ze kunnen deel hebben aan verschillende 
liedkringen, maar wanneer ze zich aan het schrijven zetten van een 
handschriftelijke liedverzameling, dan wijden ze hun schrijfwerk aan het 
liedrepertoire in één context, in één liedkring. 
 
Maar deze laatste twee deelcollecties in de gefragmenteerde bundels wijken af van 
het standaardpatroon. Het zijn de enige liedschrijvers in de gefragmenteerde 
liedhandschriften, en bij uitbreiding in de zeventiende-eeuwse liedhandschriften uit 
de Gentse collectie, wiens schrijven niet duidelijk gemodelleerd is op 
liedactiviteiten in één welbepaalde context en binnen één liedkring. Dat kan te 
wijten zijn aan gebrekkige informatie. Wanneer we besluiten willen trekken uit de 
liedhandschriften stoten we steeds op de grenzen van wat we weten, en zeker voor 
deze twee deelcollecties is de identificatie onvolledig. Het is mogelijk dat de 
liedauteurs wel degelijk liederen noteren zoals ze functioneren binnen één context 
van liedgebruik waaraan de schrijvers deel hebben. Maar de liedactiviteiten van die 
liedkring zouden dan wel afwijken van de norm zoals we die weerspiegeld vinden 
in liedhandschriften. Misschien ook gaat het om twee schrijvers die liederen 
noteren los van hun inpassing in sociale liedactiviteiten, teksten die ze hebben 
opgepikt uit verschillende contexten of die ze uitvoeren in verschillend gezelschap, 
maar die hen persoonlijk aanspreken over contextgebonden liedrepertoires heen. 
En dat zou in zeventiende-eeuwse liedhandschriften erg ongewoon zijn.  
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II. LIEDREPERTOIRES NA 1650  
 
Hoofdstuk 3. Jeugdcultuur. Liederen door en voor jongeren 
 
In de volgende twee hoofdstukken behandel ik vier liedcollecties uit de tweede 
helft van de zeventiende eeuw. Het zijn uitgebreide en thematisch coherente 
verzamelingen die elk de hoofdbestemming uitmaken van het manuscript waarin ze 
genoteerd worden. Voor de auteurs vormen liederen een duidelijk onderscheiden 
veld van schriftelijke activiteit. De liederen worden niet gemengd met ander literair 
werk of intekeningen. Maar inhoudelijk zijn de repertoires gebouwd op erg 
verschillende rode draden. De schrijvers maken gebruik van verschillende 
liedbronnen, verschillende talen en uiteenlopende inhoudelijke motieven om elk 
een eigen betekenisveld op te bouwen. Liedkringen en individuele liedgebruikers 
tappen zo uit een deels overlappende liedschat, maar die liederen krijgen een plaats 
in duidelijk onderscheiden liedrepertoires met eigen functies en betekenissen. De 
verzamelingen zijn daarmee niet representatief voor brede stromingen in de 
liedcultuur, zoals de vrouwenalba van de vroege zeventiende eeuw dat zijn (hoewel 
ze waarschijnlijk ook niet uniek zijn). Maar ze geven het spectrum van betekenis 
aan waarbinnen liedgebruikers ruim verspreide liedgenres en motieven kunnen 
inzetten voor eigen doeleinden. Een genre als het drinklied is in de vier 
verzamelingen vertegenwoordigd, maar is telkens met een andere betekenis 
beladen binnen het repertoire.  
 
Specifiek richt ik aandacht op de verhouding tussen liedcultuur – in vier concrete 
vormen daarvan – en jeugdcultuur. In de tweede helft van de zeventiende eeuw is 
er een haast vanzelfsprekende identificatie van liedgebruikers van het wereldlijke 
lied met jeugdcultuur. Dat wil niet zeggen dat alleen jongeren wereldlijke liederen 
zingen, maar wel dat ook andere liedgebruikers zich geroepen voelen om in hun 
liedrepertoire in dialoog te gaan met, positie in te nemen tegenover de jeugd als 
voornaamste en bevoorrechte gebruiker van het wereldlijke lied. De eerste twee 
collecties - een Franstalige bundel met liederen om te dansen en te drinken en een 
lokaal liedrepertoire voor Leuvense jeugd - representeren liedcultuur als 
jeugdcultuur. Het zijn repertoires van jongerengezelschappen. De derde en vierde 
collectie, in het volgende hoofdstuk, zijn het werk van volwassen liedgebruikers. 
De eerste schrijfster richt zich op een jong liedpubliek met een boodschap over een 
kenmerkende jeugdkarakteristiek – het kiezen van een levensstaat. Denijs 
Bauwens, de tweede volwassen auteur, richt een eigen imaginair liedgezelschap in, 
de Calis bende, dat specifiek volwassen wordt vormgegeven, maar ook hij treedt in 
zijn teksten in dialoog met de jeugdcultuur.1 
                                                                                              

1 De bundels zijn: UG, Hs  676 (Chansons pour danser et boire), 1333 (Leuvense jeugd), 898 (het kiezen van een levensstaat) en 1485 (Denijs 

Bauwens). 
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1. Chansons pour danser et pour boire 
 
Sinds de dagen van het air de cour heeft het lied in Frankrijk niet stil gestaan. De 
galante hoffantasie van die teksten, afkomstig uit de hoogste maatschappelijke 
kringen rond het Franse hof, toonde zich rond 1600 aantrekkelijk voor welgestelde 
en sociaal elitaire Zuid-Nederlandse jeugd, die er in combinatie met 
vriendenboeken een medium in vond om de exclusiviteit van hun kring te 
benadrukken. De liedteksten schetsten een beeld van moreel verantwoord 
amoureus plezier van jonge mannen en vrouwen, een beeld dat de Zuid-
Nederlandse jeugd graag zichzelf - en andere luisteraars - voorhield. Maar de 
verspreiding van het air de cour naar steeds bredere groepen van gebruikers – van 
het Franse hof naar de salons en welgestelde stedelijke kringen in Parijs, naar de 
Franse provincies en de rest van Europa – via allerlei kanalen – de liedboeken van 
de Parijse drukkers met vorstelijk privilege, de vele illegale drukken van dezelfde 
teksten, de handschriftelijke overdracht en orale traditie -, maakt de band tussen de 
liederen en het hof, zo belangrijk in haar aantrekkingskracht voor nieuwe 
gebruikers, steeds losser. Van lied afkomstig van het hof wordt het air de cour een 
lied over het hof en hofpersonages. Sowieso was er steeds sprake van een grote 
mate van overlapping tussen het repertoire van het air de cour en liederen met erg 
gelijkende teksten die onder andere namen een bredere circulatie genoten. De 
stempel duidde in de eerste plaats op een sociale afbakening van haar gebruikers, 
maar de identificatie van het air de cour met het hof maakte wel dat 
hofcomponisten en befaamde dichters in niet onbelangrijke mate bijdroegen aan 
het gezongen repertoire.2 
 
Vanaf de jaren 1640 raakt het air de cour in onbruik. Het hof produceert geen 
nieuwe teksten of muziek, collecties van hofliederen worden niet meer gedrukt. In 
de woelige Franse binnenlandse politiek van het tweede kwart van de eeuw, 
waarbij de adel in partijen en fracties uiteen valt en sociale breuklijnen versterkt 
worden, is het etiket air de cour wellicht ook niet meer zo aantrekkelijk voor 
bredere lagen van zangers en liedgebruikers. Enkel in de salons leeft het nog verder 
als herinnering aan vervlogen dagen. Daar wordt het niet langer gezongen, maar op 
gezwollen wijze voorgedragen. De rol van het air de cour wordt overgenomen door 
een breed repertoire van chansons à boire en chansons à danser, dat de Franse 
liedcultuur van de late zeventiende en achttiende eeuw zal bepalen. Het zijn 
functionele liederen, geschreven om te zingen respectievelijk bij de maaltijd of het 
drinken en bij het dansen. Gedrukte collecties van het materiaal verschijnen vanaf 
het tweede kwart van de zeventiende eeuw, onder andere de treffend getitelde 
                                                                                              

2 G. Durosoir, L’air de cour en France 1571-1655, Luik, 1991, 6-7; C. Duneton, Histoire de la chanson française, II, Parijs, 1998, 458-493; A.-M. 

Goulet, Poésie, musique et sociabilité au XVIIe siècle. Les Livres d'airs de différents auteurs publiés chez Ballard de 1658 à 1694, Parijs, 2004, 15-

25, 123-128 en 307-319; G. Durosoir, ‘Air de cour’, M. Benoît red., Dictionnaire de la musique en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Parijs, 

1992, 8-9; H. Schneider, ‘Chanson’, M. Benoît red., Dictionnaire de la musique en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Parijs, 1992, 125-126. 
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Chansons à danser et à boire die vanaf 1627 in vele heruitgaven op de markt wordt 
gebracht. Het hof en de adel zijn dan niet bij naam verbonden met het genre, dat 
neemt niet weg dat ze de liederen kennen en uitvoeren en een aantal uitgaven van 
het repertoire overzien. Maar daarnaast worden dezelfde teksten veel ruimer 
verspreid op losse bladen en in meer betaalbare chansonniers. Van een exclusief 
geachte relatie tussen een welbepaalde maatschappelijke groep en een deel van de 
liedschat is er op dat ogenblik geen sprake. 
 
In de Nederlanden, zoals elders in Europa, blijft de Franse liedcultuur in haar 
nieuwe vorm een inspiratiebron voor inheemse liedactiviteiten. Dat gebeurt door 
melodieën over te nemen en te voorzien van teksten in de volkstaal. In kringen 
waarin de Franse taal als bekende stof wordt beschouwd, worden liederen ook 
zonder vertaling overgenomen. In de loop van de zeventiende eeuw breidt de 
Franse invloed in die tweede vorm zich in de Nederlanden zelfs verder uit. In de 
Republiek vindt men vanaf de jaren 1640 hier en daar Franstalige liedjes in 
modieuze wereldlijke liedboeken voor welgestelde jongelui. Eerder al zijn er 
handschriften met Franstalige liederen van adellijke jeugd, te vergelijken met de 
vrouwenalba uit de Zuidelijke Provincies, maar nu komen Franstalige liederen voor 
het eerst aan bod in Noord-Nederlands drukwerk. Tegen het einde van de eeuw is 
er in het Noorden sprake van een heuse Franse trend in de lied- en bredere cultuur. 
Franstalige literaire en galante teksten zijn in de mode en de burgerij richt zich op 
de omgangsvormen van de Franse bourgeoisie.3  
 
Ook in het Zuiden halen liedkringen de Franse chansons binnen in hun 
liedactiviteiten. Dat blijkt uit een bundel Chansons pour danser et pour boire in de 
Gentse collectie. Die betiteling is een omschrijving van de archivaris, ze maakt 
geen deel uit van het oorspronkelijke manuscript. Maar een meer treffende 
omschrijving is moeilijk denkbaar: de verzameling bevat 41 liederen met 
muzieknotatie. Daarvan zijn er 29 getiteld ‘Chanson pour danser’ en elf ‘Chanson 
pour boire’. Slechts één tekst, een ‘dialogue de deux filles’, heeft een ander 
opschrift. Na de liederen noteert de auteur nog zes uitgeschreven melodieën in 
notenbalkvorm, maar zonder teksten bij te voegen. De collectie is anoniem en de 
schrijver geeft geen datering of locatie voor zijn schrijfwerk. Voor de notatie 
hanteert de auteur een vast vormschema. Ieder lied is genoteerd op een verso zijde 
en de recto zijde van de volgende pagina. De titel staat bovenaan, gespreid over de 
openliggende pagina’s. Elk lied begint met de muzieknotatie, waaronder de tekst 
van de eerste strofe wordt geplaatst. De volgende strofen staan op de recto pagina. 
Alle liederen zijn Franstalig, en buiten de liedteksten en notenbalken bevat het 
                                                                                              

3 L.P. Grijp, ‘Zingen in een kleine taal. De muzikale taalkeuze van Nederland’, L.P. Grijp red., Zingen in een kleine taal. De positie van het 

Nederlandse in de muziek, Themanummer: Volkskundig Bulletin. Tijdschrift voor Nederlandse cultuurwetenschap, 21(1995)2, 153-184; W. Frijhoff 

en M. Spies met medewerking van van W, Bunge en N. Veldhorst, 1650; Bevochten eendracht, Den Haag, 1999, 233-235; C. Van Wyhe, ‘Between 

chastity and passion. The impact of the French exiles on the cult of courtly love at the Brussels court in the 1630s’, J.A. Steiger red., Passion, Affekt 

und Leidenschaft in der Frühen Neuzeit (Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung, 43), II, Wiesbaden, 2005, 951. 
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handschrift geen intekeningen of ander schrijfwerk. Als gevolg van het vaste 
vormschema is de eerste pagina van de bundel blanco gelaten, wat aangeeft dat het 
handschrift volledig is overgeleverd. De identificatie van de auteur is dus niet 
verloren gegaan, de auteur voelt niet de noodzaak zijn werk te identificeren voor 
andere gebruikers van de bundel. Het vaste vormschema maakt ook duidelijk dat de 
schrijver goed voorbereid begint aan het handschrift. Heeft hij de liederen 
overgenomen van andere schriftelijke liedbronnen, of heeft hij ze zelf eerst in het 
klad genoteerd om dan in de verzameling over te pennen? Van geen enkel lied zijn 
er versies bekend in andere liedbronnen, maar dat kan te maken hebben met 
identificatieproblemen inherent aan het handschrift. 
 

 
Notatie van een Chanson pour boire (Hs UG 676, f. 16v-17r). 

 
Die moeizame identificatie is er om twee redenen. Ten eerste komen Franstalige 
liederen in de regel niet voor in de Nederlandse Liederenbank. Het is moeilijk om 
de verspreiding ervan in de Zuidelijke Nederlanden na te gaan. Voor de liedschat 
uit Frankrijk bestaat geen vergelijkbare databank, zodat we wel kunnen vermoeden 
dat de liederen gemodelleerd zijn op Franse voorbeelden - de overeenkomst met 
gelijktijdige trends in het Franse lied is te groot om van toeval te spreken -, maar 
waar de Zuid-Nederlandse handschriftauteur precies de mosterd heeft gehaald, is 
onbekend. Ten tweede gaan de liederen vergezeld van muzieknotatie in 
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notenbalken, maar niet van de wijsnamen waaronder de melodieën bredere 
verspreiding zouden kennen in de Nederlanden. Het linken van de uitgeschreven 
muzieknotatie aan wijsaanduidingen zoals ze ons bekend zijn van andere liederen 
is een gespecialiseerde musicologische opgave waar ik niet aan toe ben geraakt, 
maar op basis van enkele in de Nederlanden verspreide melodieën die als 
openingsvers gebruikt worden kunnen we vermoeden dat de bundel niet vroeger 
dan de jaren 1640 tot stand is gekomen, en misschien een tijd later.4  
 
De beginregels van drie teksten aan het begin van de verzameling, ‘que ton ame est 
cruelle pour mon contentement’, ‘ princesse de ma pensee’ en ‘que sert de vous 
faire la court’ worden alle drie gebruikt als wijsaanduiding in een Antwerps 
liedboek van Guilielmus Bolognino, Den Gheestelijcken leeuwercker uit 1645. Er 
is geen ander gebruik van de melodieën bekend. Het beginvers van een vierde lied, 
‘a ce matin je me reveille’, is meer populair als melodie. Drieëntwintig liederen in 
de databank maken er gebruik van, allemaal uit zeventiende-eeuwse liedbronnen. 
De vroegste zijn al van rond 1600, na 1684 zijn er geen versies bekend. Misschien 
niet verwonderlijk blijken ook de melodieën zonder liedtekst achteraan de collectie 
populair geweest te zijn bij zeventiende-eeuwse liedgebruikers. Twee van de zes 
wijzen zijn terug te vinden in meerdere zeventiende-eeuwse liedbronnen: ‘douce 
captivite etc.’ in drieëndertig versies vanaf ongeveer 1600 doorheen de zeventiende 
eeuw, ‘C’este Anne si belle etc.’ in zes versies uit de zeventiende eeuw. Na de late 
zeventiende eeuw zijn er geen liederen op de melodieën bekend vroeger dan de 
volkskundige liedverzamelingen uit de negentiende eeuw. Een derde melodie 
achteraan de bundel, ‘Sortes soupirs, enfans de ma pensee etc.’, is misschien 
dezelfde als de wijs ‘Sortez soupirs témoins de mon martyre’, gebruikt in het 
Parijse muziekboek van de hand van Gabriël Bataille, Airs de différents autheurs, 
mise en tablature de luth uit 1614. Er is geen ander gebruik van de melodie bekend. 
De verspreiding van de melodieën in de Nederlanden beperkt zich in alle gevallen 
tot de zeventiende eeuw wat het onwaarschijnlijk maakt dat het handschrift van na 
1700 zou dateren. Hoewel enkele melodieën al vroeg in de zeventiende eeuw 
verspreiding kennen, suggereren de melodische overeenkomst met Bolognino’s 
liedboek en de inpassing van de liederen in recente ontwikkelingen in het Franse 
lied – de chansons pour danser et pour boire -, dat de verzameling niet vóór de 
jaren 1640 tot stand is gekomen. 
 
Liederen om te dansen 
 
De chansons pour danser zijn in de bundel synoniem voor liefdesliederen. En het 
recept voor die liefdesteksten toont op het eerste zicht weinig verandering ten 
aanzien van de vrouwenalba van enkele decennia eerder. Haast alle dansliederen 
                                                                                              

4 Een latere notitie aangebracht op het manuscript brengt het thuis in de zeventiende eeuw (Hs Ge UB, 676, f. 0r.). In de inventaris van de Gentse 

universiteitsbibliotheek wordt het niet preciezer gedateerd dan de periode 1600-1800. Mijn eigen datering, zeventiende-eeuws maar ten vroegste uit 

de jaren 1640, is gebaseerd op het onderzoek van de melodieën in de Nederlandse Liederenbank. 
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zijn liefdesklachten van een mannelijke vertelfiguur aan een onbereikbare dame die 
al dan niet op de hoogte is van zijn verlangen maar ervoor kiest om hem in 
onzekerheid te laten. Een typische liefdesklacht kan beginnen met het aanroepen 
van de onberekenbare en onweerstaanbare kracht van de liefde:5 

amour qui range tous les coeurs  
sous son divin empire 

enfin a trouve ses vainqueurs  
et luy meme soupire 

ce sont les beaux ieux de suson  
qui mettent les dieux en prison 

Zo verleidelijk is Susan dat ze de almacht van de liefde zelf overstijgt. De schrijver 
gaat verder met het prijzen van Susan. Hij valt ook zelf onder haar betovering:  

Quils sont puissant ses deux beaux yeux 
qui captivent mon ame 

puis qu’on void le plus grand de dieux 
en ressentir la flame 

ce sont [les beaux yeux de suson 
qui mettent les dieux en prison] 

 
Le moindre de ses beaux cheveux 

tient un ame enchainee 
iamais on a donne de veux 

a de fille mieux nee 
ce seroit manquer de raison 
de naymer pas cette suson 

Maar het verlangen van de zanger brengt hem slechts pijn: 
Je ne me plains pas de mon mal 

bien qu’il soit sans remede 
cest honneur d’avoir pour rival 

un dieu a qui tout cede 
ce sont [les beaux yeux de suson 
qui mettent les dieux en prison] 

 
Sa beaute son esprit sa voix 
seuls entr eux comparables 

quelques dures que soyent ses loix 
ils les rendent aymables 

et font qu’on chenit la prison 
de cette agreable suson   

Dit personage beklaagt zich niet over zijn ongeluk, hoewel het een ongeneeslijke 
kwaal is, een gevangenschap, een leven onder strenge wetten. In vergelijkbare 

                                                                                              

5 UG, Hs 676, f. 27v-28r. 
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klaagliederen krijgt het meisje naast prijzenswaardige eigenschappen een wrede zin 
en een ijselijk hart toegemeten. Dat is ook een vertrouwd element uit eerdere 
Fransgeïnspireerde liedrepertoires. Hetzelfde geldt voor de herinnering aan een 
vervroegd einde van de jeugd, een al dan niet gedwongen vroege keuze voor een 
levensstaat. Een verteller beschrijft zich zo als een martelaar voor de liefde van 
Isabelle, die ondertussen in een klooster is ingetreden. Hij vraagt haar als laatste 
gunst een lok van haar haren:6 

Puis que tu as donc fait de veux 
d’abandoner le monde 

au moins laisse moy des cheveux 
de ta peruque blonde 

 
Maar trouwe liefde en, impliciet, het huwelijk zijn niet langer het vooropgestelde 
doel van de jonge geliefden in de chansons pour danser, en daarmee wijkt dit 
liedrepertoire af van het air de cour. In de kring rond Anna de Hertoghe en Jeanne 
Rijm werd er nog gediscussieerd over de invoeging van een lied waarin een 
verteller een vriendin wilde verlaten voor een nieuwe geliefde. Voor de personages 
in deze teksten is het dagelijkse kost. De lange reeks van vrouwennamen die in de 
liefdesklachten aan bod komt, geeft daar al een eerste indicatie van: Silvie, Margot, 
Philis, Caliste, Catan, Climeine, Lisimeine, Isabelle, Susan… Hier laat een zanger 
niet één geliefde achter voor een nieuwe vriendin, maar een reeks:7  

qu’on me parle plus de climeine, 
de Silvie et de lisimeine 

catan, reyne de la beaute,  
triumphe dessus leur merite 
et rend leur gloire si petite  

qu’on croit qu’elle nont point este   
Sommige mannelijke vertellers zweren de liefde helemaal af omdat ze hun vrijheid 
niet willen opgeven: ‘amour n’eust iamais le pouvoir / d’arrester ma franchise […] 
iestime plus ma liberte / que les attraits dune beauté’.8 In een aantal teksten komen 
de mannen er openlijk voor uit dat hun affectie voor een meisje van voorbijgaande 
aard is. ‘Si ie voy un beau visage / soudain ie suis tout de feu’, zegt een minnaar, 
‘mais long temps luy faire hommage / ce nest pas bien mon usage’.9 De man geeft 
toe ‘[p]lus inconstant que la lune’ te zijn, maar zijn omgang wordt zo charmant 
bevonden dat hij geen probleem heeft om steeds nieuwe vrouwen te verleiden. Een 
ander lied maakt van die bekentenis een levensfilosofie: ‘aussi bien pour estre sage 
/ il faut changer chaque iour’.10 Het oordeel van deze zanger over de liefde lijkt 
wel te gelden voor vele van de chansons pour danser: 
                                                                                              

6 UG, Hs 676, f. 18v-19r. 

7 UG, Hs 676, f. 13v-14r. 

8 UG, Hs 676, f. 28v-29r. 

9 UG, Hs 676, f. 4v-5r. 

10 UG, Hs 676, f. 34v-35r. 
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Fuions le survoy d’amant 
ce mot n’est plus en usage 
a present cest le partage 
de quelque sot seulement 

Het doel van de liefdesklachten is niet eeuwige trouw, maar plezier in het hier en 
nu. ‘[C]esses d’estre mauvaise / et vous verres qu’il est charmant / qu’and un 
amant vous baise’, houdt een aanbidder voor aan Caliste.11 Zonder die 
genoegdoening vraagt hij zich ‘que sert de vous faire la court’. Een andere 
verteller heeft meer succes bij Philis: ‘elle souffre un baisser / que ie prends sur sa 
bouche / n’est ce pas [este heureux / que den estre amoureux].12  
 
De jeugdige hofmakerij verschijnt in de dansliederen als een speelveld waarop 
mannelijke en vrouwelijke spelers nu eens winnen en dan weer verliezen maar 
zonder al te veel consequenties. Dat blijkt nog het meest uit een reeks van drie 
opeenvolgende liederen gericht aan een vrouwelijk personage genaamd Philis. In 
het eerste lied maakt de zanger bekend dat ‘lautre iour philis m’asseura de son 
amour’, maar al haar inspanningen om hem voor zich te winnen, opgesomd in de 
volgende strofen, zijn vergeefs.13 Het refrein luidt steeds: ‘philis a trop peu de 
beaute / pour arrester ma liberte’. Aan het slot onthult de zanger nog dat hij 
verliefd is op een meer aantrekkelijke vrouw. Eén lied later toont de zanger al meer 
meevoelen: ‘Elle endure tant de douleur / qu’elle en a perdu la couleur / et qu’elle 
et tout blesme’.14 Maar het is tevergeefs, zegt hij haar, hij kan zich niet losrukken 
van de andere vrouw. En in de derde tekst is de zanger helemaal van positie 
veranderd. ‘[N]ous sentons la mesme ardeur / nous bruslons de mesme flame’ 
houdt hij nu de luisteraar voor, ‘O que ma philis est belle! / que cest un obiet 
charmant / ie veux eternellement, / soupire d’amour pour elle’.15 Philis is een 
standaardnaam voor aangesproken vrouwen in liefdes- en pastorale liederen, zowel 
Frans- als Nederlandstalig, en deze liederen moeten zeker niet (auto)biografisch 
gelezen worden, maar de plaatsing ervan als associatieve deelverzameling binnen 
de liedcollectie geeft iets aan van hoe de schrijver van het handschrift na het 
schrijven van het eerste lied aan de volgende teksten denkt, en hoe de eigentijdse 
lezer van het manuscript de liederen kan interpreteren. In het licht daarvan is het 
moeilijk om de klacht van een andere vertelfiguur ernstig te nemen, wanneer die 
Cloris afwijst omdat zij hem niet kan genezen van de wonde die Silvie hem 
toebrengt.16  
 

                                                                                              

11 UG, Hs 676, f. 6v-7r. 

12 UG, Hs 676, f. 20v-21r. 

13 UG, Hs 676, f. 29v-30r. 

14 UG, Hs 676, f. 30v-31r. 

15 UG, Hs 676, f. 31v-32r. 

16 UG, Hs 676, f. 33v-24r. 
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De uitkomst is nergens zo belangrijk als het spel van aantrekking te spelen. Niet 
spelen wordt niet geduld. De liederen voeren de druk op vrouwen op om mee te 
stappen op het pad van de liefde. Een verteller richt zich tot zijn zus, die haar 
aanbidders niet wil onderhouden:17  

que ton humeur est estrange 
de ne vouloir point aimer 
que lon doit peu s estimer, 
et que tu perds de louange 

ma seur qui vit sans galland 
n’a pas lesprit excellent 

Een vrouw die zich zo onbuigzaam toont zal een slechte reputatie krijgen: ‘on dit a 
tous moment / que si tu n’as point d’amants / cest par faute de merite’. Het spel 
moet gespeeld worden en daarbij zijn alle trucjes en listen toegelaten. Zoals deze 
man die zich steeds gehinderd ziet in zijn avances door tussenkomst van andere 
aanbidders:18 

Si ie m’approche pres d’elle 
pour mon mal luy raconter 
soudain quelque sentinelle 
s’auvance pour escouter 
 lors il faut parler 

de quelque discours en l’air  
Maar het spel is nog niet gespeeld, neemt hij zich voor: ‘Il faut pourtant que 
i’abuse / ces ialoux et envieux / et que i’invente une ruse / afin de tromper leurs 
yeux’. Indien hij zijn liefde niet hardop kan zeggen, dan moet het in geheimtaal: 

Si la voix est deffendue 
pour quelques signes discrets 

et des mains et de la veue 
nous nous dirons nos secrets 

 ainsi malgre eux 
 nous nous parlerons tous deux 

 
Daarmee beantwoordt het amoureuze discours in het Franse liedrepertoire aan de 
algemene evolutie van het wereldlijke lied in de zeventiende eeuw zoals 
onderzoekers die van oudsher hebben geschetst: minder verfijning, meer gewaagde 
liederen - en sterke veroordeling door eigentijdse moraliserende schrijvers. Dat 
gebrek aan verfijning wordt wel eens gekoppeld aan een mindere literaire kwaliteit 
van de liederen uit de late zeventiende eeuw, alvast een reden waarom het lied in 
de Nederlanden na 1650 minder onderzocht is. De literaire kwaliteit van de 
liederen laat ik hier in het midden. Maar de reden waarom jeugdige liedgebruikers 
het discours waarmee ze hun eigen romantische omgang reflecteren, in deze 

                                                                                              

17 UG, Hs 676, f. 22v-23r. 

18 UG, Hs 676, f. 35v-36r. 
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richting aanpassen, moet niet gezocht worden in een cultivatie van minder 
verfijnde sociale omgangsvormen. Immers, de romantische omgang in het 
lieddiscours speelt zich nog steeds af in het hof van de Franse vorst, toonaangevend 
centrum en geïdealiseerde inspiratiebron van verfijning in welgestelde kringen in 
heel Europa. Verschillende teksten stellen expliciet dat gezongen wordt vanuit het 
perspectief van Franse hofadel. Een liefdesbede schetst de eerste aanblik van een 
geliefde:19  

mais nostre dessein se change 
nous la voyons approcher 

aussi seroit il estrange 
qu’un soleil se peu cacher 

 enfin l’astre des amours 
 vient paroistre dans le cours 

Even verder stelt het lied nogmaals dat het meisje ‘ fait sa cours dans le cours’, ze 
houdt haar hof in het hof. Een tekst vanuit vrouwelijk perspectief beschrijft de 
omgang van de vrouw met haar aanbidder, een ‘gallant de la france’.20 Het hof 
waarbinnen de liederen zich afspelen, is wel degelijk het Franse hof. In de 
drinkliederen is het niet anders, het tweede lied in de verzameling heeft het over de 
militaire toestand in de Franse steden:21  

qu’un chacun mette bas les armes  
voicy le temps d’aranger 

adieu soldats, adieu gendarmes  
la paix vient en france loger 

nous ne verrons plus d’autre guerre 
q’avecq la bouteille et le verre 

Al is band tussen lied en hofadel niet meer dezelfde dan ze was enkele decennia 
eerder, voor liedgebruikers in de Zuidelijke Nederlanden is het meestappen in een 
nieuwe liedpraktijk met wortels in Frankrijk voldoende om deze associatie op te 
roepen. Het gebruik van het Frans als liedtaal alleen al duidt erop dat de liedkring 
zichzelf als sociaal exclusief beschouwt. Meertaligheid is ook in de tweede helft 
van de zeventiende eeuw slechts weggelegd voor de vermogende adel en burgerij, 
en per definitie voor kringen met meer toegang tot hoger onderwijs.22 Deze 
liedgebruikers willen hun sociale elitaire status net in de verf zetten, ze 
identificeren zich in hun liedrepertoire met sociale milieus die meer verheven, meer 
verfijnd zijn dan hun reële status. Ook inhoudelijk tonen de liederen met hun 
pleidooi voor veranderlijkheid overeenkomsten met hofliteratuur. Dezelfde 
opvattingen komen aan bod bijvoorbeeld in hofballetten en het etiquette-werkje 
Secrétaire de la cour (1630) van de Franse veelschrijver Jean Puget de la Serre 
(1594-1665) die in het gevolg van Maria de Medici in de Spaanse Nederlanden 
                                                                                              

19 UG, Hs 676, f. 21v-22r. 

20 UG, Hs 676, f. 14v-15r. 

21 UG, Hs 676, f. 2v-3r. 

22 P. Janssens, ‘Het taalgebruik’, P. Janssens red., België in de 17de eeuw. De Spaanse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, II, Gent, 2006, 104.  



 

181 

 

verblijft. Maar daar staat de behandeling ervan steeds in het teken van een 
veroordeling van de onstandvastigheid, een moraliserende invulling die in de 
chansons pour danser ontbreekt.23 
 
De inhoud van de liefdesliederen laat zich duidelijker lezen wanneer we hun titel, 
chanson pour danser, letterlijk lezen. Net zoals in de Franse liedcultuur duidt de 
betiteling op de functie van de liederen in de groepsactiviteiten van een Zuid-
Nederlandse jeugdkring. Het liedrepertoire dient om ten gehore gebracht te worden 
bij samenkomsten waar jonge mannen en vrouwen dansen en meezingen met 
muzikaal begeleide liederen. Het zijn niet de informele samenkomsten van 
adellijke jeugd waar jongeren om beurten liederen kunnen aandragen, die ze al dan 
niet zelf gedicht of aangepast hebben. Daar lieten handschriftbezitsters hun bundels 
rondgaan om bijgevuld, getekend, gelezen en van commentaar voorzien te worden. 
Daar was gelegenheid om over de betekenis en morele implicaties van het in 
liederen vervatte betekenissysteem te discussiëren, en dat alles met als doel om de 
waarachtige bedoelingen in elkaars hart af te lezen. Daar pasten liedhandschriften 
tussen uit Frankrijk en Italië geïmporteerde gedragsboeken en etiquettewerkjes. De 
chansons pour danser horen niet in de salons, maar in de herbergen waar jongeren 
samenkomen in hun vrije tijd en op uitvoeringen ervan dansen.  
 
De opmaak van de bundel ondersteunt deze specifieke context van liedactiviteiten 
die er omheen gebouwd wordt. De collectie toont een directe band met de 
vertolking van het liedmateriaal. Bij ieder lied voegt de schrijver muzieknotatie toe. 
En dat niet, zoals gebruikelijk in liedhandschriften en liedboeken, als een korte 
tekstverwijzing naar de melodie waar de aandachtige lezer zich mee uit de slag kan 
trekken, maar als uitgeschreven notenbalken. Die muzieknotatie neemt op vele 
plaatsen de overhand op de leesbaarheid van de tekst, waar de regels van de eerste 
strofe afgebroken en onder elkaar genoteerd worden om te passen onder de 
voorgetekende notenbalken. Bovendien schrijft de auteur achteraan het handschrift 
nog zes melodieën uit, waar hij geen liedtekst bijvoegt, enkel de muzieknotatie en 
de wijsaanduiding waaronder de melodie bekend staat. Dit is geen handschrift voor 
liedlezers, maar een verzameling die de muzikale uitvoering van liederen 
ondersteunt, een uitvoering waarvan we kunnen vermoeden dat ze zich in een 
sociale context afspeelt. De liederen veronderstellen inhoudelijk een samenzijn van 
jonge personen. Maar die sociale context van de liedactiviteit heeft geen sporen 
nagelaten in de bundel. Er zijn geen intekeningen van andere personen, geen 
ingevoegde liederen, spreuken of handtekeningen. Er is geen teken van liederen 
genoteerd op basis van orale voorbeelden, eerder het tegendeel, het vormschema 
waar de auteur zich aan houdt verraadt enige schriftelijke voorbereiding. Het 
handschrift vervult een functie in de sociale liedactiviteiten van een jeugdkring, 
                                                                                              

23 Over Jean Puget de la Serre: K. Porteman, ‘“J’ay pris pour duppes tous les Pays-Bas.” Jean Puget de la Serre en de Nederlanden’, J. Andriessen, 

A. Keersmaekers en P. Lenders red. Cultuurgeschiedenis in de Nederlanden van de Renaissance naar de Romantiek, Leuven en Amersfoort, 1986, 

217-238. 
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maar circuleert niet onder de leden van de liedkring. Het blijft in de handen van de 
bezitter ervan. 
 
Dansavonden zijn ruim beschreven in studies over de zeventiende-eeuwse 
jeugdcultuur in de Nederlanden, en daarbuiten. In de stad en op het platteland 
komen jonge mannen en vrouwen samen om te drinken, te praten, te spelen en te 
dansen. Op het platteland staan zo’n avonden bekend als labbayen of spinninghen, 
of in het Frans veillées of scriennes. In de stad heten ze bals of assemblées. 
Speelmannen staan in voor vrolijke dansmuziek. In vele herbergen kunnen ook 
bezoekers een instrument lenen en meespelen met de ingehuurde muzikanten en de 
rondtrekkende spelers die hopen op een vergoeding naar bewezen diensten. De 
jongeren dansen, zingen mee en gebruiken de dansavonden om de lokale 
huwelijksmarkt te verkennen. Voor de jeugdcultuur in de Republiek is het bekend 
dat binnen de welgestelde stedelijke burgerij ook wel danspartijen aan huis en in 
beperkte kring georganiseerd worden. En in de zomer kunnen dansavonden in open 
lucht gehouden worden. Maar voor het grootste deel van de bevolking, én in de 
populaire verbeelding, speelt dit vermaak zich doorgaans in de herberg af.24 
 
Dat wil niet zeggen dat de avonden openstaan voor alle geïnteresseerden. Ook 
herbergen kunnen zich richten op welbepaalde sociale groepen of jongeren met 
meer of minder geld te besteden. Het exclusief Franstalige materiaal van dit 
specifieke liedrepertoire laat vermoeden dat in dit geval de dansgelegenheid niet 
zomaar openstaat voor alle mogelijke bezoekers. Door de taal alleen al is het al niet 
toegankelijk voor een groot deel van de stedelijke en vooral landelijke jeugd, en die 
ontoegankelijkheid is een belangrijke reden om het Frans te gebruiken. We hebben 
te maken met een repertoire van welgestelde stedelijke jeugd, en het zal dan ook te 
horen zijn op het soort gelegenheid dat door deze kringen gefrequenteerd wordt: 
een meer exclusieve taverne of herberg, een bal of een feestje ten huize van, zoals 
in de Republiek. Misschien behoort het handschrift aan een muzikant die zich 
specialiseert in dit soort feestjes, misschien is het van een muzikaal geïnteresseerde 
deelnemer die graag meespeelt of thuis nog eens liederen nazingt. 
 

                                                                                              

24 G. Rooijakkers, Rituele repertoires. Volkscultuur in oostelijk Noord-Brabant 1559-1853, Nijmegen, 1994, 299-326; C. Vandenbroeke, Vrijen en 

trouwen van de Middeleeuwen tot heden. Seks, liefde en huwelijk in historisch perspectief, Brussel en Amsterdam, 1986, 194-206; L. Dresen-

Coenders en J. van Haaren, ‘Ontmoetingsplaatsen van vrijers en vrijsters’, P. Van Boheemen e.a. red., Kent, en versint, eer datje mint: Vrijen en 

trouwen 1500-1800, Zwolle, 1989, 70-71; H. Storme, Die trouwen wilt voorsichtelijck. Predikanten en moralisten over de voorbereiding op het 

huwelijk in de Vlaamse bisdommen (17e-18e eeuw), Leuven, 1992, 148-170; I.K. Ben-Amos, Adolescence and youth in early modern England, 

New Haven en Londen, 1994, 192;  D.J. Balfoort, Het muziekleven in Nederland in de 17de en 18de eeuw, ‘s-Gravenhage, 1981 (eerste druk: 

1938), 40; J.C. Dekker, H.F.J.M. van den Eerenbeemt en K.P.C. de Leeuw, Levensloop, cultuur en mentaliteit. Een geschiedenis van het alledaagse 

bestaan, Tilburg, 1990, 195-196; C. Van de Wiel, ‘Verboden leute en vermaak in het aartsbisdom Mechelen (1650-1795)’, P. Catteeuw en F. 

Hellemans red., In verscheidenheid. Liber amicorum Prof Dr. Em. Robert van Passen, Aartrijke en Kontich, 1993, 373-380. 
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Het discours van de liefdesteksten representeert daarmee niet zozeer veranderende 
opvattingen over romantische omgang tussen jongeren – er is geen indicatie dat er 
na 1650 losser wordt omgesprongen met relaties dan een halve eeuw eerder -, maar 
wel een geïdealiseerde verbeelding van de omgang tussen de twee geslachten op de 
dansavond. De hofmakerij in de teksten duidt vaak impliciet op één deelaspect van 
die hofmakerij: de dans. Het is in die context dat we de karakterisering van jonge 
liefde als een speelveld moeten interpreteren. De liefdesklachten zijn uitnodigingen 
ten dans, een aanzoek dat kan leiden tot onmiddellijk plezier, maar daarom geen 
belofte inhoudt. In de dans is het geen schande, is het integendeel wijs, om van 
partner te wisselen, soms meerdere keren op een avond of zelfs in één lied. In die 
zin is ook de druk op vrouwen om niet afzijdig te blijven van jonge liefde te 
begrijpen. Enerzijds is het een verzoek om zoveel mogelijk personen op de 
dansvloer te krijgen, anderzijds – omdat de dansavond ook reëel deel uitmaakt van 
het proces van jeugdige romantiek – hebben jonge vrouwen door hun aanwezigheid 
al kenbaar gemaakt dat ze niet afkerig zijn van de aandacht van eventuele 
aanbidders. De druk geldt dus enkel voor vrouwen die zich al op het pad van jonge 
liefde hebben gezet. Dat neemt niet weg dat de feestvierders, zoals in het lied van 
een broer aan zijn onwillige zus, graag benadrukken dat de afwezigen ongelijk 
hebben. 
 
Maar de liefdesliederen in dit repertoire mogen dan dansliederen zijn, dat neemt 
niet weg dat liefdesliederen ook na 1650 binnen jeugdkringen functioneren als een 
geïdealiseerde spiegel van romantische omgang zoals jeugdgroepen die zichzelf 
graag voorhouden. En die spiegel schetst hier een wel erg vrije omgang. De 
afwerende en zelfbeschermende houding van jonge vrouwen, die in vroegere 
liedrepertoires als regel gold, staat open ter discussie. Misschien zijn de jongeren 
zich daar ook van bewust en is het daarom dat er een behoorlijk aantal teksten met 
een vrouwelijke verteller wordt opgenomen tussen de dansliederen, een groter 
aandeel in het totale aantal liefdesliederen dan in de vroeg zeventiende-eeuwse 
bundels. En die vrouwelijke vertellers protesteren tegen de veranderlijkheid en de 
vrijheden die mannelijke aanbidders zich in de liederen getroosten. In zes teksten, 
bijeengebracht in het tweede kwart van de liedverzameling, geven vrouwelijke 
vertelfiguren commentaar op de erg vrije filosofie van de mannelijke zangers over 
de liefde. Eén vertelster klaagt tegen een vriendin over de onstandvastigheid van 
haar minnaar Tircis: ‘ie fuis l’amour d’un amant / qui n’ayme que le 
changement’.25 Ze noemt hem ‘inconstant’, en dat vindt ze maar een ‘humeur 
estrange’. In het daaropvolgende lied, een dialoog tussen een herder en Philis, 
werpt Philis haar geliefde dat verwijt voor de voeten: ‘tu ne fait que changer / ce 
nest que ta coustume’.26 De herder herhaalt enkel zijn bede om zich terug te 
trekken in de schaduw van het struikgewas waar vogeltjes hen zullen toefluiten. 

                                                                                              

25 UG, Hs 676, f. 11v-12r. 

26 UG, Hs 676, f. 12v-13r. 
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Twee liederen later moet een vrouw de avances van een ‘galant de france’ 
hardhandig afweren:27  

Un jour une apres dinee 
en revenant de mendou 
apres m’avoir carressee 

mit la main sur mon tetou 
mais il fut [sot iusques la 

qu’il ne me fait point cela]  
Enkel in liederen met een duidelijk kluchtige ondertoon komen vrouwelijke 
vertelfiguren er voor uit dat ze onmiddellijk plezier zoeken in een relatie eerder dan 
langdurige trouw. Een meisje vertelt dat ze wel vier of vijf aanbidders heeft 
waarmee haar moeder kan instemmen, maar geen van hen kan tippen aan ‘compere 
Jean qui rid’.28 Zelfs voor een trouwbelofte is uitgesproken is ze met hem het woud 
ingetrokken: ‘Souviens toy de la iournee / quand couche pres d’un ruisseau / au 
doux murmure de leau’. Deze vrouw is zeker dat de man haar kan plezieren. Het is 
anders voor de vertelster van een tweede klucht. Ze trouwde een man die zowel 
mooi als beleefd in de omgang is, maar ‘quand se vient pour travailler / le sot 
quitte l’ouvrage’.29 Nochtans probeert ze alles om hem in de juiste stemming te 
brengen. De echtgenoot is ook niet dronken, verzekert ze, maar hij kan zich niet 
aan het werk zetten. Ten einde raad vraagt ze om een ‘serviteur qui iour et nuit 
travaille’.  
 
Dergelijke posities worden in kluchten naar voren gebracht, net omdat ze op de 
rand liggen van wat gezegd kan worden. Ze amuseren omdat ze buiten de perken 
liggen van wat geoorloofd is binnen de kring van zangers en luisteraars, en op die 
manier kwamen ze ook voor in een aantal van de vroeg zeventiende-eeuwse 
bundels met Franse hofliederen. In een volgend lied in de bundel voeren twee 
vrouwen, Philis en Silvie, een dialoog over de vrouwelijke opties in de hofmakerij, 
en dat zonder dat er van een kluchtige context sprake is. Silvie kijkt toe hoe Philis 
zich op het liefdespad begeeft en, geeft ze toe, ‘une longue attente / remplit mon 
coeur de souhaits / de me voir un iour / comme vous faire l’amour’.30 Maar Philis 
geeft stem aan de aarzeling van haar vriendin. Het is Silvie’s ‘belle humeur’ dat 
haar weerhoudt om haar leven onder de strenge wetten van de liefde te plaatsen ‘de 
peur que l’amour / vous fasse souffrir un iour’. Silvie geeft toe dat de vluchtige en 
hevige emoties van de romantiek haar niet liggen: 

Je mesprise les souffrances 
et les peines des amants 

ou les douces recompenses 
suivent de pres les tourments 

                                                                                              

27 UG, Hs 676, f. 14v-15r. 

28 UG, Hs 676, f. 17v-18r. 

29 UG, Hs 676, f. 15v-16r. 

30 UG, Hs 676, f. 23v-24r. 
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 et qu’en fin l’amour 
 nous contente quelque iour 

Anders dan in het lied waarin een man zijn zus berispte om een dergelijke houding, 
staat Philis niet negatief tegenover Silvie’s opvatting: ‘Vostre liberte possede / de 
plus solides douceurs’. Silvie gaat akkoord: ‘philis, il ny a remede’. Elke vrouw 
moet haar eigen ingesteldheid volgen. Vrouwen die na een gewetensonderzoek 
besluiten dat het romantische pad niet in lijn ligt met hun persoonlijkheid, zijn 
uitgesloten van de sociale druk om het liefdesspel te wagen. Een herinnering dat de 
dansavond niet het geheel van jeugdige romantiek uitmaakt, en een herinnering dat 
romantiek niet het geheel van de jeugdige ervaringswereld uitmaakt.  
 
Liederen om te drinken 
 
Dat de jeugdkring niet alleen liefde aan het hoofd heeft, zien we ook aan het andere 
liedgenre in de verzameling. De drinkliederen situeren zich in dezelfde 
uitgaanssfeer als de dansliederen. Meer nog dan in de dansliederen vertellen de 
drinkliederen in eigen woorden over een context, al dan niet verbeeld, waarin de 
liederen ten gehore gebracht worden. De vertellers bevinden zich naar eigen 
zeggen ’s avonds en ‘s nachts in ‘le cabaret ou la taverne’.31 Daar amuseren ze 
zich in gezelschap aan tafel:32 

Lors qu’on se rencontre a la table 
et qu’on a du ius du la main 

 l’on fait des contes et des fables 
qui durent iusqu’au lendemain 

In de herberg houdt men zich bezig met ‘chanter […] boire manger et rire’.33 Een 
drankavond hoeft er niet zo anders uit te zien dan een dansavond, blijkt. Er wordt 
gesprongen, gelachen, gezongen en natuurlijk gedronken. Drank geneest de 
melancholie ‘et chasse les envies du coeur’ en is in staat vreemden of zelfs 
vijanden vrienden te maken.34 Dans- en drinklied worden niet van elkaar 
gescheiden in het handschrift. Ze wisselen elkaar af, maar de aandacht van de 
auteur gaat in eerste instantie naar dansliederen. Drinkliederen komen slechts 
sporadisch voor. Op het einde van de collectie voert de schrijver een 
inhaalbeweging uit, de laatste zes teksten zijn alle chansons pour boire, maar met 
een totaal van elf drinkliederen vormen ze een duidelijke minderheid in de bundel. 
 
Ondanks de plaatsing van de verschillende genres naast elkaar en het functioneren 
van beide genres in een gelijkaardige context van uitgaansvermaak voor de jeugd 
in herberg of taverne, worden de activiteiten van dansen en drinken erg 
verschillend vorm gegeven in de liedverbeelding. In drinkliederen wordt het 
                                                                                              

31 UG, Hs 676, f. 2v-3r. 

32 UG, Hs 676, f. 8v-9r. 

33 UG, Hs 676, f. 38v-39r. 

34 UG, Hs 676, f. 8v-9r. 
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gezelschap steevast als exclusief mannelijk voorgesteld. Van vrouwen, zo 
alomtegenwoordig in dansliederen, is er geen spoor. Liefde komt wel ter sprake, 
maar wordt vooral afgeraden. Wijn is meer genietbaar dan romantiek, Bachus de 
wijngod zegeviert over Cupido: ‘Je scay qu’amour est vrayment delectable / mais 
cest apres le plaisir de la table’.35 Sommige zangers willen de romantiek helemaal 
de rug toekeren: ‘ie fuis des dames / et mesprise leurs appas’.36 Alcohol kan dan 
dienen als middel tegen liefdespijn. Mannen die een blauwtje lopen in de liefde 
kunnen zich op de wijn storten, net omdat drinken in deze liederen een typisch 
mannelijke bezigheid is. In het discours van de drinkliederen zijn er geen vrouwen 
in de herberg waar mannen drinken. 
 
Daarmee steken ze wel af tussen de amoureuze liederen waarin samenzijn van 
mannen en vrouwen, ook in de herberg, impliciet steeds aanwezig wordt gesteld. 
Dansliederen en drinkliederen zijn twee kanten van de medaille in de collectie, zo 
lijkt het, twee mogelijke vormen van nachtleven die elkaar wederzijds uitsluiten. 
De vermenging van de twee soorten teksten in de collectie suggereert dat de 
passende gelegenheden voor het ten gehore brengen van de twee genres in 
werkelijkheid alvast niet zover uit elkaar liggen als de liederen zelf laten geloven. 
Algemeen verdwijnen vrouwen sinds de late Middeleeuwen meer en meer uit de 
beeldvorming rond herberg en sociaal drinken, om dan terug op te duiken als 
negatieve stereotypen, vrouwen die de grenzen van geoorloofd gedrag doorbreken. 
Dat heeft niet zozeer te maken met een reële terugtrekking van vrouwen uit 
herbergen en andere drinkgelegenheden. Ook na 1650 komen vrouwen van 
verschillende leeftijd en van allerlei slag, zowel in de stad als op het platteland, om 
allerlei redenen in de kroeg. Ze bedienen klanten of zijn zaakvoerder, ze logeren er 
als gast, of ze komen er gewoon als klant. Naast straten, pleinen en markten, is de 
herberg ook een belangrijk centrum van het openbare leven. Mensen komen er om 
nieuws te horen, om zaken te doen, om verveling te verdrijven of om zich te 
ontspannen met vrienden, om te praten, om te spelen, om te zingen en te dansen, 
om een partner te vinden. Mannen zowel als vrouwen, en ook gezinnen en families 
komen daarbij samen. Bovendien biedt de herberg onderdak voor een groot deel 
van het lokale culturele leven. Feesten, wedstrijden, dansavonden, zoals bezongen 
in de dansliederen, en ander vermaak spelen zich binnen de muren van de herberg 
af. Ook bij die gelegenheden zijn vrouwen aanwezig.37 

                                                                                              

35 UG, Hs 676, f. 36v-37r. 

36 UG, Hs 676, f. 41v-42r. 

37 V. Gammon, Desire, drink and Death in English Folk and vernacular song, 1600-1900, Aldershot en Burlington, 2008, 103-169; R. 

Muchembled, ‘Tijdsbeleving en sociale omgang’, P. Janssens red., België in de 17de eeuw. De Spaanse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, II, 

Gent, 2006, 355-362; M. Frank, ‘Satan’s servant or authorities’ agent? Publicans in eighteenth-century Germany’, B. Kümin en B.A. Tlusty red., 

The world of the tavern. Public houses in early Modern Europe, Aldershot en Burlington, 2002, 12-43; B. Kümin en B.A. Tlusty, ‘The world of the 

tavern : An introduction’, B. Kümin en B.A. Tlusty red., The world of the tavern. Public houses in early Modern Europe, Aldershot en Burlington, 

2002, 3 en 9; B. Kümin, ‘Public houses and their patrons in early modern Europe’, B. Kümin en B.A. Tlusty red., The world of the tavern. Public 
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De afwezigheid van vrouwen in drinkliederen heeft er ook niet mee te maken dat 
vrouwen verwacht zouden worden geen alcohol te drinken. Bier en wijn vormen 
een basisonderdeel van het dagelijkse dieet van de overgrote meerderheid van de 
bevolking in de vroegmoderne periode, man en vrouw, om de eenvoudige reden dat 
er weinig andere drank ter beschikking is. Thee, koffie en cacao zijn tot omstreeks 
de jaren 1680 nagenoeg niet verspreid in de Zuidelijke Nederlanden en verspreiden 
zich zelfs dan maar langzaam in brede kringen. Het oppervlaktewater is vaak 
vervuild. Bier voor de meerderheid van de bevolking en duurdere wijn voor 
vermogende kringen voorzien dan ook in het grootste deel van de 
drankbehoeften.38 De verbeelding van de herberg als mannelijke ruimte in de 
drinkliederen heeft vooral te maken met de populaire moraal rond overmatig 
drankgebruik, een moraal die specifiek voor jeugdgroepen erg gevoelig ligt. Veel 
drinken wordt geconstrueerd als onderdeel van de mannelijke identiteit, vooral 
voor jonge mannen geldt het als bewijs dat men onder mannen is. Dronkenschap, 
en het bijhorende verlies van zelfcontrole, daarentegen verzwakt de mannelijke 
identiteit. Het laat mannen op vrouwen lijken. Een dronken man toont dat hij geen 
maat kan houden, een typisch vrouwelijke eigenschap. Een dronken vrouw moet 
wel losbandig zijn, een reputatie die jonge vrouwen op zoek naar een 
huwelijkspartner in een moeilijke situatie kan brengen.39  
 
Vrouwen kunnen wel respectabel aanwezig zijn in de herberg wanneer er een 
duidelijke andere reden is voor hun aanwezigheid dan om te drinken. Een 
dansavond biedt zo een reden. De aanwezigheid van vrouwen op dergelijke feestjes 
past in de gestructureerde omgang tussen jongeren, waar de jeugdgroep zelf sociale 
controle laat gelden over haar leden. Deze aanwezigheid in de herberg kan dan ook 
positief geapprecieerd worden in de dansliederen. In de drinkliederen, die 
informele samenkomsten in de herberg veronderstellen, met het expliciete doel om 
de nacht weg te drinken, ligt dat moeilijker. Dat neemt niet weg dat meestal 
wanneer er sociaal gedronken wordt in de kroeg er vrouwen aanwezig zijn en 
misschien deel uitmaken van de drinkende groep. Wanneer de drinkliederen in dit 
repertoire ten gehore worden gebracht, kan het gezelschap even gemengd zijn dan 
                                                                                                                                                                                                                                                         

houses in early Modern Europe, Aldershot en Burlington, 2002, 56-58; P. Clark, The English alehouse: a social history 1200-1830, Londen, 1983, 
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wanneer er samen dansliederen worden gezongen. De opname van dansliederen en 
drinkliederen door elkaar in de verzameling is al indicatie dat ze voor de gebruiker 
van de bundel geen afgescheiden repertoires vormen. De twee genres kunnen op 
dezelfde avonden gezongen worden, drinkliederen tussen het dansen door wanneer 
men aan tafel bijrust. Alleen is er geen positief kader beschikbaar om de 
vrouwelijke aanwezigheid in de drinkliederen op te nemen, en eerder dan hun 
toevlucht te nemen tot negatieve vrouwelijke stereotypen, wordt de herberg 
vormgegeven als een mannelijke ruimte, althans zolang men aan tafel zit en niet 
begint te dansen. 
  
Drinkliederen leggen naast een lijst van positieve gewaardeerde factoren – 
mannelijk gezelschap, eten en drinken, het nachtleven, het vertellen van straffe 
verhalen, grappen en grollen, het zingen van drinkliederen – nadruk op een even 
lange lijst van negatief geëvalueerde elementen. Naast alles wat met romantiek te 
maken heeft, valt daar in de tweede plaats geweld onder. Drinkers worden 
aangespoord om hun wapens niet mee te brengen naar de drankgelegenheid: ‘ie 
r’enferme dans ma maison / et mon espee, et mon courage’.40 De enige confrontatie 
die men hoort aan te gaan in het nachtleven is die met het glas. Typisch in 
drinkliederen wordt het drinken zelf als een krijgsoperatie beschreven: ‘si ie me 
bats, cest contre un pot / qu’and ie le tue, il ne dit mot’ wordt gezongen in 
hetzelfde lied. Elders luidt het: ‘C’est une erreur que d’aller a la guere / le vray 
combat est celuy la du verre’.41 Dat de liederen herbergbezoekers aansporen om 
gewelddadige instincten te sublimeren in drankverbruik mag al als indicatie gelden 
dat kroegen en herbergen, al zeker ’s nachts, weinig veilige oorden zijn. De 
stedelijke overheden proberen de ergste excessen van het nachtelijke geweld tegen 
te gaan door verplichte sluitingstijden in te stellen, door boetes in te stellen op 
wapendracht in de kroeg, door dobbelen en andere kansspelen te verbieden in 
drankgelegenheden, door de aanwezigheid van muzikanten in drankgelegenheden 
te reguleren, maar meer dan symptoombestrijding komt er niet aan te pas. Daarvoor 
hebben steden ook teveel belang bij de inkomsten die ze zelf vanuit de dranksector 
ontvangen.42 
 

                                                                                              

40 UG, Hs 676, f. 38v-39r. 

41 UG, Hs 676, f. 36v-37r. 
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De feestvierders worden in het discours van de drinkliederen anderzijds 
aangespoord om hun wapens neer te leggen voor de avond – ‘qu’un chacun mette 
bas les armes […] adieu soldats, adieu gendarmes’ begint nog een tekst -, maar dat 
dringende verzoek maakt natuurlijk net duidelijk dat vele van de drinkers 
vertrouwd zijn met het wapengekletter.43 Geweld hoort niet in de context van het 
drinken, volgens de liederen, maar daarbuiten hoort het tot de dagelijkse 
bezigheden van de drinkers, lijkt het wel. De zelfidentificatie van drinkers als 
doorgewinterde soldaten van het nachtleven, niet alleen in deze collectie maar als 
topos in drinkliederen, heeft wellicht te maken met de voelbare aanwezigheid van 
soldaten in drinkgelegenheden. Herbergen worden doorheen de vroegmoderne 
periode en in het grootste deel van Europa ingezet als huisvesting voor soldaten, en 
herbergen vormen dan ook de belangrijkste ontmoetingsplaats tussen lokale 
bevolking en doortrekkende militairen. Het verzoek om wapens weg te bergen voor 
de avond geldt niet in het minst voor deze groep van klanten. Vele van de 
militairen zijn jonge mannen, die vrijwillig of onder dwang in dienst treden na 
problemen in hun plaatselijke gemeenschap. Ze vertrekken na ruzie, met verbrande  
 

 
Hans Ulrich Franck, Soldaten in de herberg, 1656. Twee soldaten in 

wapendracht drinken in de herberg, in het werk van de Duitse schilder en 
graveur.44 

                                                                                              

43 UG, Hs 676, f. 2v-3r. 

44 ‘Frank (Franck) Hans Ulrich’, U. Thieme en F. Becker red., Allgemeines Lexikon der bildenden künstler von der Antike bis zur gegenwart, XII, 
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bruggen achter zich. Velen verlaten gedwongen een vorig beroep en hebben weinig  
ervaring met of voeling voor militaire bezigheden. En toch verschijnt het 
soldaatschap, naast andere bezigheden met wapens, als een rolmodel van 
mannelijke jeugd in jeugdkringen in de zeventiende-eeuwse Nederlanden. Het is 
weinig waarschijnlijk dat er onder de zangers van het oeuvre in deze collectie 
soldaten zijn, maar voor drinkgezelschappen zijn soldaten een bekende en 
opvallende aanwezigheid. De negatieve houding tegen geweld is dan ook eerder 
momentaan. Op een dieper niveau leggen de liederen een verbinding tussen twee 
positieve elementen van mannelijke identiteit: drinken en een algemene 
vertrouwdheid met geweld en het soldatenleven in het bijzonder.45 
 
Anders is het met discussies over het politieke bestel. Daarover maken de zangers 
duidelijk dat ze er geen deel aan willen hebben, niet tijdens het drinken, maar ook 
niet daarbuiten: ‘nous ne sommes point gens d’estat’.46 Drinkliederen keren zich 
tegen de binnenlandse politiek van ‘le palais et les procureurs / et toute la 
chicanerie / avecq ses malheureux plaideurs / qu’i se veulent faire la guerre’.47 Ze 
keren zich tegen de internationale diplomatie – ‘ne parlons plus des suedois / 
laissons faire les hollandais’ – en tegen de advocatuur:48  

Si un advocat me conseille 
de plaider contre mon voisin 

que le suiet soit pour la meille 
et pour ce pretieux enfin 
car ie ne desire la guerre 

Al deze sectoren veroorzaken verdeling, en dat is tegengesteld aan het credo van 
het drinklied, waarin drank vreemden bevriend kan maken. In haar nadruk op 
naburigheid en jovialiteit onthult het drinklied haar functie, de liederen dienen om 
in gezelschap aan tafel te zingen en op die manier het groepsgevoel te versterken. 
Maar dat herbergen en andere drankgelegenheden zo sociaal inclusief zouden 
werken dat statussen worden opgeheven en alle aanwezigen samen drinken, valt 
erg te betwijfelen. Verschillende sociale groepen frequenteren tavernen en 
herbergen, maar er zijn weinig aanwijzingen voor een resulterend 
solidariteitsgevoel over sociale standen heen. De herberg is een min of meer 
openbare ruimte waarin vooral de bestaande sociale hiërarchie bevestigd wordt. 
Klanten van verschillende status krijgen verschillende plaatsen toegewezen, en 
houden zich behalve in welomlijnde situaties aan het eigen gezelschap. 

                                                                                              

45 B.A. Tlusty, ‘The public house and military culture in Germany, 1500-1648’, B. Kümin en B.A. Tlusty red., The world of the tavern. Public 
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Verschillende drankhuizen, en vooral in de steden zijn er zo heel wat – in 1584, net 
vóór de Opstand en de bijhorende exodus zijn er in Antwerpen een kleine 370 -, 
trekken bovendien een verschillend klantenbestand naargelang de ligging, de 
geserveerde dranken, etc. 49 
 
De dranksector lijdt in zeventiende en achttiende eeuw eerder onder een kwade 
reputatie als broedplaats van politiek verzet en rebellie, dan dat ze bekend staat als 
een instrument van harmonie over sociale breuklijnen heen. Het is vooral in die 
context dat we de afkeer van drinkliederen voor het bespreken van politiek en het 
openbare leven moeten lezen. Verschillende duidelijk onderscheiden groepen 
bevinden zich dicht bij elkaar, een verkeerde indruk is snel gegeven en kan 
ontaarden in meer nachtelijk geweld, slechte reputaties of zelfs gerechtelijke 
vervolging. Het onderwerp kan enkel leiden tot verdeeldheid, aldus de 
drinkliederen in dit repertoire, en het is dan ook beter om het helemaal te 
vermijden. Later, na 1700, verschijnt er een nieuw motief in de Europese familie 
van drinkliederen. Alcohol, en vooral bier, wordt dan meer en meer beladen met 
patriottische betekenissen. Drinken wordt geconstrueerd als symbool van nationale 
eenheid en nationale identiteit, nationale solidariteit over sociale breuklijnen heen. 
Maar het wantrouwen tegenover drankhuizen als platform voor ongesuperviseerde 
discussie over politiek en religie, neemt daarom niet af. Drinkliederen proberen op 
verschillende manieren de bestaande spanning te ontzenuwen.50 In dit 
liedrepertoire gebeurt dat door de vriendschappelijke houding tegenover alle 
mededrinkers hardop te zingen:51 

Tous les hommes sont mes amis 
a pas un ie ne porte envie 

ma foy ie nay point d’ennemis 
a qui ie veille oster la vie 

Si ie me bats, cest contre un pot 
En in één adem, in de volgende strofe, benadrukt dat lied dat de zingende drinkers 
zich niet inhouden met politieke of religieuze discussies. Het leidt tot niets. Ze 
willen zelfs geen kennis nemen van dat soort onderwerpen: 

A quoy sert de nous animer 
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contre la terre et contre l’onde 
et de vouloir nous informer 

scavoir que deviendra le monde 
le secret le plus important 

cest de tousiours vivre content 
 
Zowel de dans- als de drinkliederen in de bundel worden door de jeugdkring 
gebruikt om een sociaal verheven fantasie te construeren van de eigen groep en 
specifiek van de liedkring in de activiteiten waarbij de liederen gezongen worden. 
De liederen houden voor beide, apart vormgegeven maar in de realiteit verwante, 
activiteiten voor dat de jongeren zich op gepaste en moreel verantwoorde wijze 
amuseren. Daarmee verdedigen ze deze aspecten van jeugdcultuur tegen 
moraliserende stemmen, en dat wordt nodig geacht want dansende en drinkende 
jeugd kunnen op heel wat kritiek rekenen, niet in het minst vanuit religieuze hoek. 
Typisch is de uitspraak van de Mechelse aartsbisschop Alphonsus de Berghes die 
in 1675 een decreet wijdt aan dansfeesten voor de jeugd. Hij oppert dat er 
‘oneerelycke Liedekens worden ghesonghen, soodanige aenrakinge worden 
gesocht en geplogen, soo veel dertelheden ende vuyligheden, tot groote quetsinghe 
van conscientie worden gedaen’.52 Maar tegelijkertijd biedt de fantasie van 
verantwoord plezier concrete richtlijnen voor de gepaste omgangsvormen tijdens 
dansfeestjes en drinkavonden. Die richtlijnen, kunnen we vermoeden, ontlenen de 
jongeren met een groot deel van de liederen uit de recente Franse liedschat – die 
ontlening ondersteunt net de sociaal verheven fantasie waarmee de jongeren 
zichzelf identificeren. Maar de raadgevingen voor een gepaste omgang zijn 
evenzeer van toepassing op de jeugdcultuur in de Zuidelijke Nederlanden, zoveel is 
duidelijk uit de literatuur over de Zuid-Nederlandse jeugdcultuur. De fantasie van 
geïdealiseerde omgang tussen jongeren is niet verwijderd van de ervaringen van 
haar zangers, ze is erop gebouwd. Ze zingen hoe ze willen zijn. Belaagd door 
moraliserende stemmen is het voor de jeugdkring van belang om de morele status 
van hun activiteiten te vrijwaren. De klemtonen in de liederen suggereren dat 
jongeren hier zelf probleemvelden zien die het moreel verantwoorde plezier 
ondergraven. 
 
In dezelfde context passen de vele evocaties van overmatig drankgebruik in de 
liederen. Veel drinken is een teken van vitaliteit en mannelijkheid, ‘C’est le vin qui 
nous fait vivre’ luidt het in een van de drinkliederen. En drinken houdt ook de zorg 
om het aardse bestaan af: ‘ca ca ca la verre en main / peut est nous mourrons de 
                                                                                              

52 Pastorelen brief van syne Doorluchtighste Hooghweerdigheyt den Aerts-Bisschop van Mechelen. Tegens de Abuysen de welcke gecommitteert 
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main’.53 Maar overmatig drinken tot dronkenschap brengt lichamelijke aftakeling 
en een snelle dood met zich mee. Daar wordt in een enkele tekst nog even smalend 
om gedaan: ‘Voire pas serieux / m’abrege d’une annee’.54 Als het een jaar van zijn 
leven kost, dan is het maar zo, het plezier is het waard. Maar het vervolg van het 
lied maakt duidelijk wat voor een verteller zo’n positie inneemt. ‘[V]ive 
l’ivrongerie’ zingt de man, het is een dronkaard. ‘[P]our moy absent du vin / rien 
ne m’est delectable’, zegt hij nog. Behalve drank kan niets hem nog verblijden. 
Van het plezierige begin komt het lied uit op een pathetisch slot: ‘la nuit quand ie 
m’esveille / ie cherche la bouteille’. Dergelijke pathetische dronkaards worden ook 
opgevoerd in andere teksten, waarin de afstotende behoeftigheid van de dronkaards 
al van bij aanvang wordt geschilderd:55 

au matin qu’and me reveille  
mon soing est d’avoir le bouteille 

plu’tost que mon habillement  
et sans le secours de la treille 
et de son ius qui fait merveille 
ie ne scaurois vivre un moment 

Het refrein is een bede om hulp aan zijn mededrinkers: ‘du vin, du vin, ie vous 
supplie / la soif me presse tellement que ie crains de’. Waarvoor hij vreest, staat er 
niet, maar het laat zich raden. Overmatig drinken brengt een snel proces van 
lichamelijke aftakeling teweeg, dat enkel tijdelijk verlicht kan worden door meer te 
drinken. Dat moet een andere dronkaard ondervinden: ‘ha ie me meurs, chers amis, 
/ helas me voyla sous mis au supplice de tantale’.56 De ziekte is zo ver gevorderd 
dat hij niet eens zichzelf meer een beker wijn kan inschenken om zich beter te 
voelen:  

helas mon coeur n’en peut plus 
et mon bras qui est perclus 
ne scauroit penir le verre 
ayde moy, ouvre ma main 
car si tu ne va desserre 

ie ne puis prendre ce vin  
 
De reputatie van wijn als levensbrengend medicijn tegen liefdespijn en algemene 
melancholie kent een lange traditie. Plato sprak al over de verjongende werking 
ervan en alcohol behoorde al sinds eeuwen tot het arsenaal van de geneeskunde. 
Maar ook de keerzijde van alcohol, de bedreiging van de gezondheid wanneer het 
teveel gedronken wordt, is een constant thema in literatuur, al van in de 
Middeleeuwen en nog tot ver na de zeventiende eeuw. In de Zuidelijke 
Nederlanden somt Richard Verstegen in een moraliserend gedicht uit 1617 
                                                                                              

53 UG, Hs 676, f. 41v-42r. 

54 UG, Hs 676, f. 16v-17r. 

55 UG, Hs 676, f. 7v-8r. 
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vijfentwintig verschillende types van dronkaards op ter educatie van zijn 
lezerspubliek. In 1683 verschijnt in Antwerpen Triomph van de Christelycke Leer, 
een tractaat tegen overmatig drinken van de geestelijke Cornelis Hazart.57 
 

 
Op de Kapelle der Dooden, door den beroemden Pater Abraham van Santa 

Clara, 18de eeuw.58 De associatie tussen overdadig drinken en een snelle dood 
blijft een populair thema in literatuur en iconografie, zoals in deze afbeelding 

uit een achttiende-eeuwse vertaalde uitgave van een hekeldicht van de 
Oostenrijkse hofpredikant Abraham van Santa Clara (1644-1709). 

 
Vaak wordt de evocatie van de schade van overmatige consumptie verbonden met 
dronken ouderlingen, die in drinkliederen en andere literatuur geridiculiseerd 
worden. In de Chansons pour boire et pour danser is daar geen teken van. De 
leeftijd van de dronkaards wordt niet genoemd, de overheersende indruk is dat 
overmatig drankgebruik personen van elke leeftijd te gronde kan richten. Er is geen 
twijfel dat de schildering van dronkaards evenzeer dient ter amusement, maar ze 
herinnert de drinkers ook waar de grens ligt tussen veel drinken en overmatig 
drinken. In de jeugdkring wordt deze waarschuwing niet geprojecteerd op een 
andere groep van drinkers, ze wordt ingepast in de fantasie van het dansen en 
zingen van de jeugd.59 Dit liedrepertoire uit de tweede helft van de zeventiende 
                                                                                              

57 P.C. Sutton, ‘The Spanish Netherlands in the Age of Rubens’, P.C. Sutton red., The age of Rubens, Boston, 1993, 127. 

58 L. Moulin, Eating and drinking in Europe, A cultural history, Antwerpen, 2002, 227. 
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eeuw dient voor een heel andere gebruikscontext dan de vroegere alba met Franse 
liederen, maar binnen die context worden liederen ingezet voor dezelfde 
doeleinden: om kenbaar te maken dat de jeugdkring zich op verantwoorde wijze 
amuseert en daarbij geen controle van buitenaf nodig heeft, en tegelijkertijd om de 
leden van de kring vertrouwd te maken met en te herinneren aan de correcte 
omgangsvormen binnen die context. 
 
2. Wat heb ick van loven weer nuws vernomen 
 

 
Zicht op Grote Markt in 1659.60 

 
De verbeelding die liedkringen opbouwen in hun liedrepertoire kan ook net heel 
lokaal ingekleurd worden. In een Leuvense verzamelbundel met liederen uit het 
laatste kwart van de zeventiende eeuw, speelt het verbeelde amusement zich niet af 
in een veraf gelegen locatie als het Franse hof, maar in de straten en herbergen van 
de Leuvense binnenstad. Op het schutblad van de bundel, een boekje met hard kaft 
en een leren veter om dicht te binden, is een aantekening aangebracht door een 
latere onderzoeker: ’54 liedekens, waeronder latijnsche / meest schimp tegen 
schorenaers / Waerschijnlijk vaen een student’. Het is de inpassing van enkele 
liederen in het Leuvense studentenmilieu die de interesse heeft gewekt van 
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onderzoekers. Willy Braekman publiceerde in 1992 een aantal liederen uit de 
bundel in een kort artikel in het tijdschrift Volkskunde. Liesbeth Vandemoortele 
wijdde in 1999 een thesis aan de diplomatische ontsluiting van de bron. Vooral 
Braekman heeft getracht om de bundel meer precies te dateren en de auteur ervan 
te identificeren. Uit de inhoud van de bundel leidt hij af dat de verzameling in de 
loop van het laatste kwart van de zeventiende eeuw bijeengebracht zou zijn. 
Bovendien zou de anonieme auteur volgens hem naast student ook een geestelijke 
geweest zijn en waarschijnlijk een Leuvens zangkoor geleid hebben.61  
 
Anderzijds hebben beide onderzoekers minder oog voor de structuur van de 
verzameling. Het handschrift bestaat uit drie duidelijk onderscheiden 
deelverzamelingen. De eerste en laatste daarvan zijn van de hand van de 
oorspronkelijke auteur, die doelbewust twee verschillende liedrepertoires aanlegt. 
Het eerste en meest omvangrijke deel bevat 37 liederen in uiteenlopende genres. 
Kluchtliederen en drinkliederen zetten de toon, maar daartussen worden amoureuze 
teksten, geestelijke liederen en historieliederen geplaatst zonder onderscheid. Vele 
van deze teksten verwijzen naar een Leuvense jongerencontext, enkele specifiek 
naar studentenkringen. Achteraan het manuscript noteert de auteur een kleinere 
collectie van tien liedteksten. Dit zijn allemaal gelegenheidsteksten om te zingen 
bij de feestelijke intrede van mannen en vrouwen in verschillende geestelijke orden 
en begijnhoven. Samen bieden de repertoires een panoramisch beeld van 
rondgaande liederen in de stad en van de muzikale interessesferen van eigentijdse 
stedelingen. Hoewel het studentschap van de auteur zeker bijdraagt aan de selectie 
van het repertoire, bevinden de liedverzamelingen zich op het snijpunt van drie in 
de liedpraktijk overlappende sociale identiteiten die de schrijver draagt: student, 
maar ook muzikant en Leuvenaar. Tussen beide collecties in, aansluitend bij de 
eerste collectie, noteert een tweede schrijver nog acht liederen, voornamelijk 
religieuze liederen, maar ook twee kluchtliederen en een historisch lied.  
 
Liedboek van een student en Leuvenaar 
 
Bij aanvang van de eerste verzameling is de schrijver vooral geïnteresseerd in 
kluchtige teksten. De eerste tekst in de bundel, een ‘Liedeken’, dat de zanger in de 
tweede regel zelf omschrijft als een ‘vies en mottigh liet’, is een onzin- of net 
waarheidslied – een kluchtig genre met een lange traditie in de Nederlanden -, 
waarin twaalf strofen lang wordt volgehouden dat niets iets anders is dan wat het 
is: 62 

De borsten sijn geen billen 
en billen geen patreys 
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patreysen sijn geen brillen 
en brillen geen radeys 

radeysen sijn geen katten 
en katten geenen hont 

de honden sijn geen ratten 
en de ratten geenen stront  

Tussen de vele tegenstellingen vinden we verder nog steden en boeren, mannen en 
vrouwen, studenten en vlooien, terwijl de plezierige uitvoeringscontext waarvoor 
het lied bedoeld is wordt aangegeven met het einde van de laatste strofe waarin 
trommels, fluiten en hommels worden aangehaald vooraleer de zanger aangeeft 
‘daer me ist liecken uyt’. Daarop volgt een ‘nederlantsche kluchte’ over een droom 
waarin verpersoonlijkingen van verschillende Brabantse steden ruzie maken en 
elkaars inwoners beschimpen. Leuven gaat eerst met een tirade tegen Brusselaars, 
maar krijgt meteen lik op stuk:63  

Wel rotte peetermannen 
liefhebbers van de kanne 

sijt ghij sat oft voykack dan 
dat ghij niet en weedt daervan 

dat de pijcken u ghelijcken 
Smijdt daer in u magistraet 

Komt daer me de koy doen wijcken 
Swijght peer esel ghij komt te laet 

De scheldpartij ontaardt in een tafelgevecht tussen Leuven, Brussel, Mechelen, 
Geel, Diest en Vilvoorde, vooraleer de verteller ontwaakt uit zijn droom.   
 
Met de verwijzingen naar studenten, boeren en lokale steden bij naam en toenaam 
is al van bij aanvang duidelijk dat dit liedrepertoire dichter bij huis inspiratie zoekt 
dan de Franse voorbeelden van het vorige handschrift. Waar dat huis ligt, wordt 
duidelijk in de volgende tekst. Het lied spot met de lotgevallen van een 
trouwlustige kwezel die er uiteindelijk in slaagt te huwen met de ‘luyse vangher 
van sinte peetere kerk’, spotnaam voor de persoon die instaat voor het handhaven 
van de orde in het kerkgebouw – volgens het lied houdt hij vooral honden en 
bedelaars uit de kerk.64 Het lied vangt aan met een precieze bepaling van waar het 
verhaal zich afspeelt: ‘Wat heb ick van loven / weer nuws vernomen’. Die 
formulering kan nog laten denken dat de verteller nieuws uit Leuven vertelt in 
andere streken, maar in de eerste helft van de eerste deelverzameling wordt 
voortdurend verwezen naar Leuven, het nachtleven en jongerencultuur in Leuven. 
Bier is altijd ‘lovens bier’, dronkaards spreken hun drinkgenoten aan als 
‘peeterman’, de bommelwagen die zatlappen na het drinken naar ’ t fort bomel’ 
voert vertrekt in Leuven, de meest vermaarde drinkers van het land zijn de 
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‘ lovensche Juristen’, de ‘Jonckmans van loven’ zijn nietsnutten, de ‘myskens van 
loven’ moeten zelf uit vrijen gaan omdat de jongemannen zo lui en onverbeterlijk 
zijn, enzovoort.65 In het drinklied over de rechtenstudenten, de ‘lovensche 
Juristen’, worden Leuvense drankgelegenheden bij naam genoemd als trekpleisters 
voor drinkers: herbergen als ‘de swerte sleutel’ en ‘de ster’, die geïdentificeerd 
kunnen worden als eigentijdse Leuvense zaken.66 De Zwarte Sleutel zou aan de 
Tiensestraat liggen ter hoogte van het huidige Fochplein en de Ster mogelijk op de 
hoek van het Biestplein met de Heilige Geeststraat. Het lied noemt zelfs de tapsters 
van deze herbergen bij naam, ‘Mariken’ en ‘sussanne’. Het lied vermeldt verder 
brandewijncafés ‘severijn’ en ‘het wit kantoor’. Het is duidelijk dat de auteur goed 
op de hoogte is van de Leuvense geografie en gebruiken van haar inwoners, en 
hetzelfde verwacht van zijn publiek. Halverwege de eerste liedcollectie eindigen de 
rechtstreekse verwijzingen naar Leuven, hoewel bier wel Leuvens blijft in de 
drinkliederen, maar dan is de context van het repertoire al duidelijk. Dit zijn 
liederen voor Leuvense zangers en luisteraars. 
 

 
Rechts onderaan begint het lied ‘Wat heb ick van loven / weer nuws vernomen’ 

(UG, Hs 1333, f. 6v-7r). 
 
Dat het handschrift bekend staat als een verzameling studentenliederen heeft vooral 
te maken met de zeldzaamheid van de opgenomen studentenliederen, waardoor ze 
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als vanzelfsprekend de aandacht van onderzoekers getrokken hebben. Al bij al gaat 
het om een klein aantal teksten in het repertoire: drie liederen gebruiken het 
studentenleven als hoofdthema, in twee andere liederen wordt zijdelings verwezen 
naar Leuvense rechtenstudenten. Dat gebeurt voor het eerst in het negende lied, 
waarin een verbeelde wagen wordt opgevoerd die langs steden als Leuven, 
Mechelen, Antwerpen, Gent en Lier rijdt om dronkaards op te halen en ‘naer tfort 
bomel’ te rijden.67 Een specifieke groep van drinkers opgehaald door de 
bommelwagen, ‘de juristen van loven’, krijgt daarna een eigen lied toegewijd: ‘De 
lovensche Juristen / hoort hoe vermaert sij sijn / om dat sij hun gelt soo verquisten 
/ int drinkcken van bier en wijn’.68 Dat is het begin van een korte deelverzameling 
in de collectie waarin de auteur de aandacht richt op de Leuvense 
studentengemeenschap, rechtenstudenten in het bijzonder.  
 

 
De dronkemanswagen op de titelpagina van Sebastian Brants Daß 

Narrenschyff ad Narragoniam (1494).69 
 
De volgende tekst wordt gezongen vanuit het perspectief van een student zelf. De 
zoon van een adellijke familie richt zich daarin tot alle ‘patriotten die komen / naer 
de philosophie te loven’ en beklaagt zich dat zijn ouders niet antwoorden op zijn 
herhaaldelijke bedelbrieven om bijkomend geld.70 Hij heeft zijn matras moeten 
verkopen en slaapt op stro. Erger nog, hij heeft geen geld meer om te drinken. Hij 
zegt vaarwel aan zijn vrienden, want, zo beweert hij, ‘naer duytslant ick verhuyse / 
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ick gaen mij begeven in den beyerschen dinst’. De armoede dwingt hem in militaire 
dienst, wil hij aangeven. Daarop volgt een antwoordlied waarin de Leuvense 
studenten getypeerd worden als uitschot door een vertelfiguur die als 
buitenstaander gepositioneerd wordt. Ze verspillen het zuurverdiende geld van hun 
ouders aan drank, ze volgen God noch gebod en ze maken zich door hun losbandig 
leven onaantrekkelijke huwelijkskandidaten. En de rechtenstudenten zijn nog het 
ergst van al: ‘advocaet die is kornel / alt’gespuijs gaet hij te boven’.71 Daarop volgt 
een tweede antwoordlied waarin een onpersoonlijke verteller het lot betreurt van de 
Leuvense meisjes. Aangezien de Leuvense jongemannen zich enkel interesseren 
voor wijn en kan, zien jonge vrouwen zich gedwongen aanzoeken te aanvaarden 
van eender wie, zelfs soldaten:72 

De myskens van loven 
die sijn locht van geest sin 

[…] 
Sij gaen self uyt vrijden 

sijn heel desolaet 
kosten sij verlijden 
maer eenen soldaet  

Andere meisjes beklagen zich over hun toenemende ouderdom zonder man, lopen 
hele dagen door de straten ‘en doet niet als klaghen / van haer pael coleur / dat om 
te betrappen / een lovens Jurist’ maar zonder resultaat, of overwegen zelfs te 
huwen met een lutheraan.  
 
Slechts één van deze teksten wordt gezongen vanuit het perspectief van een 
student, de klacht van een student om meer ouderlijk geld. De andere liederen 
beschrijven de studentencultuur van buitenaf, en niet op een positieve manier. 
Studenten worden beschreven als uitschot, ze verkwisten hun geld aan drank, ze 
zijn onaantrekkelijk voor de plaatselijke vrouwen. Die slechte reputatie is niet 
uitzonderlijk in het zeventiende-eeuwse vertoog over het universiteitsleven. De 
gevaren van het studentenleven zijn welbekend: drank, tabak, gokspelen, betaalde 
liefde, het zijn allemaal verleidingen die studenten in het bijzonder treffen. 
Studenten zijn relatief jong wanneer ze hun studies beginnen, gemiddeld tussen de 
vijftien en zeventien. En ze kunnen zich aan een lang parcours zetten. Eerst de 
artesopleiding, die enkele jaren in beslag kan nemen, dan een keuze voor één van 
de andere faculteiten: rechten, theologie of geneeskunde. In die periode trekken de 
studenten vooral samen op. Onttrokken aan ouderlijke controle, storten ze zich op 
het uitgaansleven.73 Het is in Leuven niet anders. Ondanks ondersteuning van de 
aartshertogen bereikt de universiteit, zowel naar academische reputatie als naar 
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studentenaantal, de hoogten niet meer van de vroege zestiende eeuw. Daarvoor zijn 
de gevolgen van de Opstand te diepgaand. Studenten worden in de tweede helft van 
de zeventiende eeuw vooral gerekruteerd in de lage adel en stedelijke burgerij van 
de Zuidelijke Nederlanden zelf. Andere groepen, de hoge adel, minder gegoeden 
die een beurs krijgen, buitenlandse studenten, verdwijnen niet, maar vormen toch 
een minderheid van de studentenbevolking. De meeste Leuvense studenten zijn 
ingeschreven in de artes, tot drie vierde van het totale aantal studenten. Van de 
hogere faculteiten is de rechtenopleiding, waar in de liederen naar wordt verwezen, 
veruit de meest populaire.  
 
De reputatie van de Leuvense studenten als drinkers en nachtraven kent echter geen 
achteruitgang. De academische overheid treedt tegen de ergste excessen op. Het 
academische tuchtreglement bepaalt dat wie betrapt wordt in publieke 
ontuchthuizen opgesloten kan worden in de universitaire gevangenis. De statuten 
van de Artesfaculteit uit 1636 verbieden studenten kroegen te bezoeken. Colleges 
verbieden het binnenbrengen van alcoholische drank in de gebouwen. Het 
bijwonen van dansavonden of gokspelen is ten strengste verboden. Er wordt een 
avondklok voor studenten ingesteld. Maar de voortdurende herhaling van dezelfde 
verboden en geboden - en de akten van de academische rechtbanken -, geven aan 
dat het weinig uithaalt.74 Dat die overtredingen nochtans de studenten niet 
onaantrekkelijk maken voor Leuvense meisjes, zoals in het lied waarin de 
ongehuwde vrouwen zich tevreden moeten stellen met soldaten of lutheranen, blijkt 
uit de herhaalde maatregelen tegen al te gehaaste huwelijken tussen studenten en 
plaatselijke meisjes, de dochters van kotbazen voorop. Al van in de zestiende eeuw 
verbiedt de universiteit het bijwonen van trouwpartijen die niet publiekelijk zijn 
aangekondigd. In 1676 wordt dit nog verstrengd, en verbiedt de kerk op vraag van 
de universiteit haar pastoors om studentenhuwelijken in te zegenen zonder 
ouderlijke toestemming.75   
 
Studenten drinken en roken de nacht door in herbergen, hoewel het verboden is 
door de universiteit. En daarbij horen drinkliederen, die sterk vertegenwoordigd 
zijn in de verzameling. We vinden er dezelfde preoccupatie met lichamelijke 
aftakeling door overmatig drinken in terug, die ook in de Franstalige chansons pour 
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boire vervat zit. Tussen de vroege kluchtliederen in de collectie wordt ook al een 
amusant drinklied genoteerd, waarin de verleiding van Cupido afgewezen wordt 
ten voordele van het ‘lovens bier’. Maar wanneer de auteur met het achtste lied 
opnieuw het drinkthema opneemt, is de sfeer omgeslagen. Ditmaal gaat het om een 
klaagzang van een stervende alcoholicus - een voortzetting van het medische thema 
van de voorgaande klucht? -: ‘O lovens bier soo straf / send mij heel Jonck naer ’t 
graf’.76 Hij spoort zijn mede petermannen aan om zijn voorbeeld vooral niet na te 
volgen. Zijn lichaam is al bij leven verrot, hij laat vrouw en kinderen na in rouw en 
zal in de onderwereld onder een goot moeten schuilen. ‘[D]rinckt het met maten’ is 
zijn laatste raadgeving. Dit drinklied leidt de auteur weg van de kluchtige 
verhalende liederen. De volgende drie teksten gaan over de verleiding van het 
Leuvense bier. In het negende lied rijdt een wagen langs Leuven, Mechelen, 
Antwerpen, Gent en Lier om dronkaards ‘naer tfort bomel’ te brengen, een oord 
waar hen pijn en verschrikking te wachten staat.77 In de klacht van de stervende 
alcoholist, een tekst die trouwens twee keer genoteerd wordt in de collectie, werd al 
verwezen naar bomel. ‘[ I]ck treck rot naer bomel’ meldt de zanger daar, en hij laat 
er geen twijfel over bestaan dat hij daarmee de onderwereld bedoelt.78 De 
vermelding van een groep drinkers, opgehaald door de dronkemanswagen, de 
Leuvense rechtenstudenten, leidt de auteur vervolgens naar de opgenomen 
studentenliederen. 
 
In de liederen die bij hun uitgaansleven horen, nemen de studenten de negatieve 
reputatie die hen dat oplevert, over als een picareske zelfidentificatie. Ze 
verbeelden het oordeel van anderen over de eigen groep in de liederen. In een ander 
kluchtig drinklied gebeurt die picareske zelfidentificatie duidelijker op 
gefantaseerde manier. Een zatlap houdt voor ‘ick ben voorwaer van oud geslacht’ 
om vervolgens een overzicht te geven van zijn stamboom gevuld met ‘pagadder’, 
‘vrouw lamgat’ en ‘de dochter van maloot’.79 Zijn besluit is: ‘t’is waer al wat ick 
heb gesydt’, de eerste indicatie in kluchtliederen dat de verteller je een verhaal op 
de mouw speldt, ‘ick ben van groote qualitijt’. Ook de liederen over studenten 
worden gezongen ter amusement. Maar tegelijkertijd benadrukken ze het 
studentschap van de liedkring tegenover andere herbergbezoekers. Verderop in de 
eerste deelcollectie neemt de auteur bovendien vier Latijnse liedteksten op, wat ook 
in de richting van een auteur en doelpubliek met gevorderde opleiding wijst. Het 
eerste daarvan is een liefdesklacht met typische inhoud, een smartelijke klacht om 
de minnepijn waartegen drank niet kan helpen:80 

dum est laboro podagra 
opus est patientia 
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nam est maximum tormentum 
et clamores plus quam centum 

De verbeelding van de liedcollectie in een lokale context weerhoudt de auteur er 
niet van om, net als de elitaire zangers van Franse teksten, de exclusiviteit van het 
repertoire en haar gebruikers te benadrukken door het gebruik van een ander 
taalregister – Braekman typeert het als ‘studentenlatijn’. Latijnse liedteksten komen 
in geestelijke liedrepertoires wel meer voor, maar in wereldlijke verzamelingen zijn 
ze erg uitzonderlijk. Ze komen in geen enkel ander van de bestudeerde 
zeventiende-eeuws handschriften voor. Naast de enkele liederen over de Leuvense 
rechtenstudenten, zijn de Latijnse teksten de voornaamste aanwijzing om de 
schrijver als een Leuvens student te identificeren. Het publiek voor de Latijnse 
liederen bestaat dan in de eerste plaats uit medestudenten. Geïnspireerd door het 
eerste Latijnse lied, waarin een gebroken hart geassocieerd wordt met drinken, 
noteert hij een tweede Latijnse tekst, een drinklied. Verderop komt nog een paar 
Latijnse liederen voor: een lofzang voor Franciscus van Assisi en een historielied 
op de feestelijke intrede van de hertog van Brabant, Filips van Anjou, in Brussel op 
21 februari 1702. 
 
Maar de focus op studenten en studentenliederen is allerminst toonaangevend in het 
repertoire, ze is eerder bijkomstig aan de algemene interesse voor Leuvense 
thema’s. De auteur noteert enkele studentenliederen na elkaar, vooral over 
rechtenstudenten, maar gaat dan even snel weer over naar andere thema’s. Met haar 
verwijzingen naar Leuven, haar inwoners en herbergen, lijkt de collectie wel wat 
op een plaatselijk liedboek. Die subsectie van wereldlijke liedboeken geproduceerd 
voor de jeugdmarkt komt vanaf het tweede kwart van de zeventiende eeuw op in 
Holland. Al eerder verwijzen liedboekjes in hun titel naar de stad of provincie 
waar(voor) ze geproduceerd worden, maar gaandeweg wordt ook in de opgenomen 
teksten verwezen naar de lokale cultuur. De stad wordt bezongen, zowel in haar 
geschiedenis, als in haar eigentijdse geografie. Er wordt verwezen naar plaatsen 
waar jongeren samenkomen of naar populaire herbergen enzovoort. De schoonheid 
van de plaatselijke meisjes wordt geprezen, de boekjes worden vaak aan hen 
opgedragen. Soms worden spotliederen opgenomen op andere steden of kluchtige 
liederen over de dorpen rondom de stad. Dat neemt niet weg dat ook in lokale 
liedboeken de meerderheid van de amoureuze liederen niet plaatselijk zijn, maar 
door de titel en weerkerende verwijzingen krijgt de gebruikerskring een 
gelokaliseerde groepsidentiteit aangemeten. De plaatselijke jeugd vindt er een 
instrument in om zichzelf en hun belevingswereld af te bakenen van andere 
zingende groepen: jongeren elders of andere plaatselijke liedkringen.81  
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Het materiaal voor zo’n liedboeken wordt vaak bijeengeschreven door leden van de 
plaatselijke rederijkerskamer, en vervolgens in beperkte oplage uitgebracht door 
plaatselijke drukkers in de hoop in te spelen op een kortstondige liedmode bij de 
plaatselijke jeugd. Amsterdam is er het eerst bij, wat later volgt Haarlem en dan 
verschijnt het fenomeen in Rotterdam, Dordrecht, Leiden, Den Haag en een hele 
reeks kleinere steden. Andere liedboeken spreken een breder publiek dan de stad 
aan en richten zich tot de provincie of het gewest. Titels als Amsteldamse 
vrolikheyt, Haerlems minne-duyfje, Rotterdamsche faem-bazuyn, Friesche lust-hof 
en Zeeusche nachtegael geven aan wat de kopers van het boekje mogen 
verwachten. In de Zuidelijke Nederlanden zijn lokale liedboeken minder 
alomtegenwoordig, maar toch verschijnen er liedboeken voor de jeugd met titels 
die verwijzen naar Brussel, Antwerpen, Lier, Brabant enzovoort, denken we maar 
aan het Brabants Nachtegaelken of het Brussels moeselken. Het genre blijft 
doorheen de zeventiende eeuw populair bij uitgevers en, kunnen we vermoeden, bij 
lokale jeugdkringen.  
 
Het Leuvense repertoire hanteert op dezelfde manier bekende elementen uit de 
plaatselijke geografie en geeft lokale liedkringen een instrument om een specifiek 
lokale groepsidentiteit te articuleren. Buiten de expliciete verwijzingen naar 
Leuven, haar inwoners, haar bierindustrie en drankgelegenheden gebeurt dat nog in 
andere teksten door te verwijzen naar lokale fenomenen of nieuwtjes. De klucht 
over de kwezel en de luizenvanger van de Sint Pieterskerk, die ik eerder aanhaalde, 
is niet alleen herkenbaar omdat de zanger meldt dat het om nieuws uit Leuven gaat. 
Het lied sluit af met raad voor jongemannen op het liefdespad: ‘Sonder u te stooren 
/ wilt jonckmans hooren / op geen quesel u sinnen set / om een begijn doet oock 
geen divooren’. Het is niet helemaal duidelijk wat de kwezel en begijn 
onderscheidt in de context van dit lied, maar voor beide geldt dat ze wel goed 
genoeg zijn voor een luizenvanger, maar voor jongemannen zijn er genoeg ‘jonghe 
vrijster[s]’ in Leuven, aldus het lied. De schrijver wordt door deze tekst herinnerd 
aan een inhoudelijk verwant lied dat hij aansluitend noteert, een klucht over hoe het 
huwelijk van kwezels de plaatselijke jonge vrouwen jaloers maakt:82  

De meyskens hun beklaghen 
ia sij bersten schier van spijt 
sij konnen niet verdraghen 

dat een quesel woort gevrijdt 
Sij die sijn jonck en fris 
voor hun geen kans en is 

Ook in deze tekst gebruikt de schrijver de termen kwezels en begijnen door elkaar. 
De aanwezigheid van twee begijngemeenschappen in Leuven, beide in volle bloei 
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tussen 1650 en 1700, samen goed voor ongeveer 450 Leuvense begijnen, is voer 
voor de amusementszucht van de Leuvense schrijver. Dat de begijnen in principe 
op ieder moment de gemeenschap kunnen verlaten, en hun gelofte van kuisheid 
kunnen afwerpen, is voldoende om hen in het eigentijdse lieddiscours te 
positioneren als concurrentie voor jonge vrouwen op de plaatselijke 
huwelijksmarkt. Achteraan de bundel staat nog een Latijns historielied over de 
intrede van de nieuwe Brabantse hertog, Filips V van Anjou in Brussel in 1702. De 
tekst is van bredere interesse dan enkel voor Leuvenaars, maar becommentarieert 
een gebeurtenis die vooral voor Brabanders van speciale betekenis is.  
 
Net zoals de studentenliederen de liedkring afschermen van niet-studenten, zo 
schermen de specifiek Leuvense verwijzingen de studentenkring af van liedzangers 
uit andere streken, en dat is onder studenten, waarvan er vele van elders komen, 
niet onnuttig. Het repertoire zet niet alleen het studentschap van de zangers in de 
verf, maar even goed dat het om studenten afkomstig uit Leuven gaat. In de 
drinkliederen spreken de studenten elkaar consequent aan als Petermannen, een 
verwijzing naar de oudste Leuvense geslachten in het stadsbestuur, die ondertussen 
is geëvolueerd naar een bijnaam voor alle Leuvenaars.83 Het is bekend dat 
zeventiende-eeuwse studenten, niet alleen in Leuven, zich verzamelen in kringen 
op basis van de streek van herkomst, en die geografische afbakening is binnen het 
liedrepertoire even belangrijk als de definiëring als studenten. Aangezien de 
studenten uit Leuven zelf komen, kunnen we bovendien vermoeden dat ze minder 
geïsoleerd zijn van de lokale jeugdcultuur dan andere studenten. Ze kennen andere 
Leuvense jongeren die al dan niet ook gaan studeren, ze kennen jonge vrouwen in 
Leuven, nog voor ze inschrijven aan de universiteit. 
 
Die vertrouwdheid met de lokale jeugdcultuur uit zich in het opnemen van teksten 
die erg lijken op het repertoire van lokale liedboeken, teksten die zich richten tot 
een breder Leuvens jongerenpubliek. Daar hoort, zoals in lokale liedboeken, een 
deelverzameling liefdesliederen bij. Halverwege de collectie leidt een meilied de 
auteur in de richting van meer amoureuze motieven. De associatie tussen 
ontluikende natuur en jonge liefde is een basismotief in meiliederen en dat is hier 
niet anders. De tekst behandelt vooral de invloed van de antieke goden op de 
herlevende natuur, maar in het besluit verschijnt de liefde op het toneel: ‘hijdrinne 
vol minne / den tijdt sal beginnen / om haest te sijn de bruydt’.84 Op de volgende 
pagina’s noteert de schrijver enkele typische liefdesklachten en amoureuze 
lofliederen om te belanden bij een boerenbruiloftslied, nog een populair 
kluchtmotief met een lange literaire traditie. Personages gaan zich te buiten aan 
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feestelijkheden, zozeer dat enkelen per ongeluk in het vuur belanden, ‘was dat niet 
een bruyloffeest’?85 
 
In de liedverzameling is de spanning aanwezig tussen het discours voor jongens en 
meisjes zoals dat in lokale jeugdkringen verspreid is, en het discours voor de 
studentenkring, waarvan het exclusieve mannelijke karakter net een bepalend 
element van de zelfidentificatie is. Naast de liefdesliederen vinden we in vele 
opgenomen kluchtliederen een specifiek mannelijk lieddiscours over de 
rolverdeling tussen mannen en vrouwen. De vrees voor zelfstandige vrouwen bleek 
al in de liederen over de begijnen en kwezels die zich plots op de huwelijksmarkt 
begeven. Het thema duikt opnieuw op in een kluchtig verhalend lied over een 
vrouw die door de plaatselijke dokter en apotheker voor het gerecht wordt gedaagd 
omdat ze een andere vrouw een klisteer zette. De patiënte weigert zich te ontkleden 
voor de mannelijke dokter: ‘mijn billen te thoonen / fi aen eenen man / wilt mij er 
verschoonen / k’en hou daer niet van’.86 Daarop springt de behulpzame juffrouw 
in, maar even later ‘Den doctor doet daghen / Joff op t’stadthuys’. Ze doet aan 
oneerlijke concurrentie en krijgt een boete van honderd gulden opgelegd. De 
houding van de zanger tegenover het voorval is tweeslachtig. Enerzijds heeft het 
lied er geen problemen mee dat ‘quesels bagijne’ of ‘ nonnen’ dat soort taken op 
zich nemen, een categorie waartoe blijkbaar ook de juffrouw in kwestie gerekend 
wordt. De tekst raadt haar aan om de boete in te rekenen in het loon voor haar 
diensten en dat vele patiënten dat graag zullen betalen. Maar, gaat de zanger verder 
‘dockt ghij ons geen schijven / soo maeckt men een prent’, een verwijzing naar de 
gewoonte van marktzangers om bij het zingen van sensationele liederen 
afbeeldingen te tonen die het gebeuren illustreren, afbeeldingen die ook op losse 
liedbladen gereproduceerd kunnen worden, en zegt de zanger ‘men sal de klucht 
beschrijven / van het lavement’. 
 
In een ander lied beklaagt een man zich over zijn dominerende vrouw: ‘het is een 
vrouw soo quaet / soo boos en opstinaet / als ter op voeten gaet’.87 Voor haar is 
enkel het duurste eten goed, eten dat hij amper kan betalen, maar voor hem staat er 
nooit een maaltijd klaar. Hij moet de kinderen verzorgen en het huishouden doen, 
en wanneer hij eens een pintje gaat drinken gaat ook zij ‘met haer comeren uyt 
slincken / kinders en huys laet sij a la bandon’. Ze drinkt zich zat van brandewijn 
en dan beginnen de problemen pas: 

als sij thuys komt moet ick t’besuren 
de heele straet stelt sij daer in ruren 
het is ghij beest, ghij vercke vuyle fiel 

ghij deught niet, ghij luyssack 
ghij benghel en slaback 
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als een boos apel wijf 
valt sij mij op het lijf 

groet mij met vuysten stijf 
‘[ Ij ]laes sij draght de broeck’ besluit de zanger. Helemaal achteraan de eerste 
liedverzameling neemt de schrijver een gelijkaardige tekst op, maar hier wordt het 
gegeven niet uit de doeken gedaan door de man zelf, maar door een geamuseerde 
vriend:88 

Hoort met genuchte 
dees nuwe cluchte 

die hier te loven onlanckx es geschiet 
mijnen vrindt en makker 

n’en brawen backer 
die heeft een wijf de alder booste griet   

Ze is om de haverklap dronken en bestookt haar echtgenoot met ‘gekijf / slaghen en 
smijten / en oock verwijten’. Zoals de man in het eerdere lied al aangaf: ‘Sij heeft te 
veel povoor’. Dergelijke roldoorbrekingen worden niet geduld door de 
gemeenschap. Jongemannen verzamelen zich in het tweede lied om de man die zijn 
vrouw hiermee weg laat komen, te bestraffen. Herkent de studentenkring zichzelf 
in deze jeugdgroep die populaire rechtspraak over lokale relaties uitoefent? 

Met heele hoopen  
de ionghers loopen 

met pan stroy ketels en met groodt gedruys 
de bef te iaghen89 

sijn dat geen plaghen 
Maar de vrouw is zo erg dat zelfs dat haar niet raakt. Ze gaat logeren bij haar 
moeder en laat haar man in de steek in zijn uur van nood. De zanger besluit met 
een bede aan de vrouwen in het publiek om ‘den echten man’ in zijn waarde te 
laten in de hoop dat de populaire bestraffing toch afschrikt, want ‘siet wat sij 
winnen / die sulickx beginnen / de bef te iaghen ach dat komter van’. 
 
In deze liederen komt de preoccupatie met de maatschappelijke positie van 
vrouwen die als rode draad doorheen de kluchten in het liedrepertoire loopt, het 
sterkst naar voren. Het is zoals de auteur in het waarheidslied vooraan de collectie 
aangeeft: ‘vrouwen [sijn] geenen man’.90 De kluchten reageren tegen situaties 
waarin vrouwen de ongeschreven rolverdeling tussen de geslachten overtreden en 
op het terrein van de man komen: wanneer ze werk overnemen van mannen zonder 
daarvoor de geldende heffing te betalen, wanneer ze een zelfstandig leven als 
begijn verkiezen boven een huwelijk of een geestelijke roeping in een 
kloostergemeenschap, maar nog het meest wanneer ze in het huwelijk hun 
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echtgenoot aan zich onderwerpen. Het thema is allerminst uitzonderlijk in de 
klucht- en populaire literatuur van de zeventiende eeuw of zelfs de eeuwen 
daarvoor. De literaire traditie komt al op in de vroege vijftiende eeuw, in de marge 
van een breed West-Europees literair debat, de Querelle des femmes. De publicatie 
van het boek La cité des dames van Christine de Pizan omstreeks 1401-1402 is het 
startpunt voor een stroom van vijftiende en zestiende-eeuwse publicaties waarin 
vrouwen geprezen dan wel verguisd worden. Literatuur die waarschuwt voor het 
bedrieglijke vernuft van vrouwen gaat in de clinch met teksten die de vrouw als in 
wezen superieur beschouwen. De populariteit van de literaire twist, vooral in 
stedelijke milieus, heeft wellicht te maken met vijftiende-eeuwse ontwikkelingen in 
het huwelijk. Een huwelijk nieuwe stijl met meer strikte rolverdeling tussen man en 
vrouw, vooral geënt op stedelijke belangen, vindt langzaam ingang in bredere 
kringen, maar niet zonder mentale slag of stoot.91  
 
In de Nederlandse steden woedt de literaire strijd hevig doorheen de vijftiende en 
zestiende eeuw. Rederijkers en andere stedelijke literatoren buigen zich over de 
orde in het huwelijk als maatschappelijk hangijzer. In refreinen, kluchten, 
prozaromans en vastenavondteksten wordt het de populaire literatuur ingeleid. 
Neerlandicus Herman Pleij interpreteert de fascinatie voor het thema in 
Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden als een indicatie dat de positie van vrouwen 
in onze streken wellicht meer in geding is dan elders. Nederlandse vrouwen hebben 
in binnen- en buitenland een reputatie als zelfstandig en vrijmoedig, een reputatie 
die ook strookt met de werkelijkheid, aldus Pleij. Vrouwen zijn meer dan in de ons 
omringende landen aanwezig in tal van beroepen, onder andere het lager onderwijs 
en de medische sector, maar ook als zelfstandig ondernemer. De populariteit van de 
begijnencultuur in onze contreien is een indicatie dat vrouwen zich aangetrokken 
voelen om hun leven zelfstandig in te richten, niet onder voogdij van een 
echtgenoot of binnen de muren van de kloostergemeenschap. Literaire aanvallen op 
de vrouwelijke natuur tonen de achterdocht en weerstand tegen deze gepercipieerde 
roldoorbrekende situaties. De vele kluchten op pantoffelhelden, mannen die 
onderworpen worden door hun eigen echtgenote, functioneren volgens Pleij voor 
een mannelijk publiek als troost en als afleiding voor de bestaande vrouwenangst, 
maar tegelijkertijd werken ze als herinnering dat vrouwenmacht gevaarlijk is en dat 
mannen die hun vrouwen niet kunnen beteugelen in fout zijn. 
 
In de analyse van Pleij ebt de Querelle des femmes weg aan het einde van de 
zestiende eeuw. Het verwordt tot seksgrappen over vrouwen in kluchten en 
moppenboeken, licht amusement dat niet langer correspondeert aan een 
maatschappelijk knelpunt. Het is grappig omdat er een literaire traditie van dit soort 
grappen is, niet omdat het herkenbaar is in het dagelijkse leven van de 

                                                                                              

91 H. Pleij, Komt een vrouwtje bij de drukker… Over gezichtsveranderingen van de literatuur uit de late Middeleeuwen, Amsterdam, 2008, 40-44; 

H. Pleij, Het gevleugelde woord. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1400-1560, Amsterdam, 2007, 159-160, 354-368 en 589-594. 
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geamuseerde toehoorders. Maar het ondertussen eeuwenoude thema verdwijnt 
nooit uit de populaire literatuur. Teksten over de strijd om de broek of over Jan de 
Wasser en zijn Griet blijven herdrukt en verkocht worden. Misogyne teksten van de 
Engelse auteur Joseph Swetnam worden vertaald in het Nederlands, onder andere 
in 1641 als de Rechtbank van de luye, korzelighe ende wispeltuyrighe vrouwen. 
Hetzelfde gebeurt met de anonieme Latijnse tekst Hippolytus Redivivus die in 1644 
voor het eerst in de originele versie wordt gedrukt in de Nederlanden, en vanaf het 
volgende jaar ook in vertalingen. In het laatste kwart van de zeventiende en de 
vroege achttiende eeuw flakkert het vuur van de misogyne teksten opnieuw sterk 
op in de West-Europese literatuur. In de Nederlanden vinden we het in goedkope 
boekjes. In de Republiek wordt het thema van de ongehoorzame vrouw plots ook 
terug populair in het eigentijdse toneel, maar ondertussen is het motief 
geëvolueerd. Eerder dan dat de overheerste man bestraft wordt, omspant de 
narratieve boog de ontwikkeling van de man tot gerespecteerd hoofd van het gezin, 
een echtgenoot die uiteindelijk zijn autoriteit laat gelden.92 
  
Het kluchtige repertoire in de Leuvense bundel ontstaat ongeveer gelijktijdig en 
heeft een ander recent motief met de Noordelijke toneelstukken gemeen, de 
spilziekte van de ongehoorzame vrouwen, die hun mannen tot armoede brengt. 
Maar de kluchtliederen zijn verder erg in lijn met de eeuwenoude traditie van 
vrouwonvriendelijke grollen. Dat wil echter niet zeggen dat ze, conform het door 
Pleij geschetste tijdsverloop, niet meer aansluiten bij eigentijdse maatschappelijke 
kwesties. Dat de teksten populair blijven en inspiratie geven tot nieuw schrijfwerk 
duidt erop dat het nog steeds een eigentijds thema is voor de laat zeventiende-
eeuwse Leuvenaars. De begijnenbeweging – als symbool van zelfstandige vrouwen 
- is in de tussentijd niet verdwenen, maar kent net een bloeiperiode in de late 
zeventiende eeuw. Begijnhoven zijn aanwezig in de meeste grote en middelgrote 
steden in Vlaanderen en Brabant, het totale aantal begijnen overstijgt zelfs het 
aantal vrouwen in kloosters en abdijen, hoewel ook die instellingen bloeiperioden 
door maken. Het Groot Begijnhof in Leuven huisvest een record aantal begijnen in 
de periode 1650-1670, een aantal dat daarna slechts langzaam afneemt, een 
uitzonderlijke bloei die hen in staat stelt om in de periode 1630-1670 zowat de hele 
infrastructuur van het begijnhof te vervangen door nieuwe gebouwen. Ook in het 
Klein Begijnhof wordt omstreeks 1636 een eigen parochiekerk gebouwd voor de 
begijnen. Los van de herkenbare traditie zijn de thema’s dus nog steeds herkenbaar 
voor de toehoorders in het dagelijkse leven. Studenten kunnen zich tot de liederen 
                                                                                              

92 K. Porteman en M.B. Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1560-1700, Amsterdam, 

2008, 725; P. Arblaster, ‘Richard Verstegen. Scherp-sinnighe characteren. Oft subtyle beschrijvinghe vande propieteyten oft eyghendommen van 

verscheyden persoonen’, P. Delsaerdt red., Het dagelijks boek. Zeventiende-eeuwse lectuur anders bekeken, Antwerpen, 2007, 17-18; B. Cortoos, 

Den Eerelycken Pluck-Voghel: het huwelijksdiscours in de ontspannende gebruiksliteratuur van de zuidelijke Nederlanden in de 17de eeuw, 

Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, 1991, 2; S. Schama, The embarrasment of riches. An interpretation of 

Dutch culture in the Golden Age, New York, 1987, 668-669; R. Dekker en H. Roodenburg, ‘Humor in de zeventiende eeuw. Opvoeding, huwelijk 

en seksualiteit in de moppen van Aernoet van Overbeke (1632-1674)’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 10(1984), 253. 



 

210 

 

aangetrokken voelen om hun identiteit als exclusief mannelijke groep te 
benadrukken. Daarnaast kunnen de begijnhoven en meer algemeen, vrouwen die 
mannelijke rolpatronen overnemen, voor jongemannen op de huwelijksmarkt, die 
dus het gevestigde rollenpatroon van het huwelijk willen opnemen, een doorn in 
het oog zijn.93  
 
Het laatste deel van de eerste deelverzameling is meer verscheiden. Er komt nog 
wel eens een drinklied voor. Helemaal achteraan is er de klucht over een dominante 
vrouw, maar het zijn vooral historieliederen en geestelijke teksten. In de religieuze 
liederen wordt de lof gezongen van Sint Cecilia, de patrones van de muzikanten, in 
een Nederlandstalige tekst en van Sint Franciscus in een Latijns lied. Andere 
teksten bevatten oproepen aan de lezers of toehoorders om niet te vergeten ‘dat ghij 
moet sterven’ of brengen beden over van zielen in het vagevuur die hun 
familieleden smeken te bidden om hun verlossing.94 Er is een lied ter gelegenheid 
van Drie Koningen, met vreugde om de verlossing van zonde en kwaad. Het zijn 
typische genreteksten in geestelijke liedtradities.95 In de historieliederen wordt 
gereflecteerd over de vroege dood van de aartshertogin van Oostenrijk, over het 
beleg van de Ottomanen bij Wenen en over de intrede van de hertog van Brabant in 
Brussel. Braekman baseert zich voor zijn datering van de verzameling in het laatste 
kwart van de zeventiende eeuw op deze liederen over identificeerbare historische 
gebeurtenissen, waarin de auteur soms zelf het jaartal aangeeft waarin de 
beschreven feiten zich voordoen. De liederen behandelen achtereenvolgens het 
plotse overlijden van Maria Antonia, de aartshertogin van Oostenrijk, die in 1692 
op 24-jarige leeftijd overlijdt, het beleg van de Ottomaanse troepen voor Wenen en 
meer bepaald de overwinning van de Oostenrijkers op de Ottomanen in 1683, en de 
intrede van de nieuwe Brabantse hertog, Filips V van Anjou in Brussel in 1702. 
Verderop in het handschrift, tussen de liederen geschreven door de anonieme 
                                                                                              

93 M. Cloet, M., ‘De Kerk en haar invloed’, P. Janssens red., België in de 17de eeuw. De Spaanse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, II, Gent, 

2006, 23-24. 

94 UG, Hs 1333, f. 38v-39v. 

95 Eén lied dat hiertussen wordt opgenomen is moeilijker om te interpreteren. Het vertelt over de dagelijkse arbeid van drie smeden. Het 

smeedwerk wordt gedetailleerd weergegeven, en de zanger bewondert daarbij de perfecte eenheid van de drie smeden die samenwerken aan één 

project:(UG, Hs 1333, f. 41v-42v) 

drij smits aen den ambelt bij malkander 

die clopt ten root ijser den een naer den ander 

o soet acort al op de maet 

den hamer een duyncken slaet 

sij weten haer slaghen 

bij beurte te waghen  

en werken soo sonder pijn     

Is de harmonie tussen de drie smeden te begrijpen in de context van de omliggende geestelijke liederen? Is het een symbolische boodschap van 

standenconservatisme, harmonie is er zolang iedereen zijn of haar specifieke bijdrage levert aan het maatschappelijke bestel? Zegt het de 

eigentijdse luisteraars ook iets over de verhouding tussen mannen en vrouwen? Of is het een bewonderend ambachtslied van Leuvenaars voor hun 

smeden? De tekst staat op zichzelf in de bundel – en in de zeventiende-eeuwse wereldlijke liedhandschriften - en het is raden naar de aantrekking 

ervan voor de schrijver van het handschrift. 
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tweede auteur, is er een verwijzing naar de verdrijving van het Franse leger uit 
Namen in 1695.  
 

 
Typisch notatieschema voor liederen in de Leuvense bundel (UG, Hs 1333, f. 

22v-23r). 
 
Braekman gaat ervan uit dat de verzameling in de loop van een aantal jaren wordt 
bijgevuld, maar de historieliederen zijn niet in chronologische volgorde 
opgenomen zoals we zouden verwachten bij een langdurige opstelfase. Bovendien 
wijzen de consistentie van het geschrift en de eenheid van notatievorm in de 
richting van een in de tijd geconcentreerde opstelfase. De auteur werkt met een vast 
notatieschema voor de liederen. Elke nieuwe tekst wordt aangegeven met de titel 
‘Liedeken’ waaronder de vermelding ‘stem’ wordt aangebracht. Vanaf het derde 
lied wordt het einde van een tekst steeds aangeduid met ‘finis’.96 Enkel bij twee 
opeenvolgende van de vier Latijnse teksten wordt dat schema opzij gezet. Ze 
krijgen een langere titel waarin de inhoud wordt aangekondigd, lof van Franciscus 
van Asissi en de intrede van Filips V van Anjou in Brussel, en hier wordt geen 
melding gemaakt van een zangmelodie. Misschien bevat het handschrift de 
netnotatie van een aantal liedteksten dat de auteur over de loop van enkele jaren 
verzameld heeft, maar dat hij nu, omstreeks 1702 op één plaats samenbrengt. Het 
lage aantal doorhalingen en correcties suggereert dat de auteur schriftelijke 
voorbeelden ter beschikking heeft voor zijn schrijfwerk.  
 
                                                                                              

96 Enkel het voorlaatste lied besluit met de term ‘eynde’. 
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Anderzijds is de hele collectie volgens een associatief patroon opgebouwd. De 
kluchten over trouwende kwezels en jaloerse meisjes doen de auteur denken aan 
een volgende klucht over lollepotten. En het lollepotlied met haar verbeelding van 
wat er zich onder de rokken van vrouwen afspeelt, brengt de auteur op het verhaal 
over de vrouw die voor het gerecht wordt gedaagd omdat ze een andere vrouw een 
klisteer zette. De drinkliederen worden geassocieerd met de studentenliederen. Na 
de studentenliederen komt de auteur weer op wat kluchten. Een man beklaagt zich 
over zijn dominerende vrouw. Dat doet de auteur denken aan liefdesliederen en de 
collectie gaat weer verder op haar associërende pad. Soms werkt de associatie 
tussen teksten in twee richtingen. Het achtste lied in de collectie, de klacht van een 
stervende dronkaard, wordt opnieuw genoteerd als tiende lied. De twee versies zijn 
volledig identiek in formulering maar bevatten heel wat spellingsvarianten, wat 
inzicht biedt in de kopieertechniek van de schrijver. Hij leest de schriftelijke 
voorbeelden, maar noteert dan de woorden naar eigen voorkeur, en dat kan 
veranderen naargelang het schrijfmoment. Dat soort vergeetachtigheid is moeilijker 
te rijmen met een eenmalige geconcentreerde schrijfperiode. De associaties van 
lied tot lied suggereren dat de auteur zich laat leiden door de liedinspiratie van het 
moment eerder dan dat de collectie goed is voorbereid, hoewel het natuurlijk 
mogelijk is dat hij selecteert en kopieert uit een stapeltje voorgeschreven kladwerk. 
 
Dat de auteur geen melodieën vermeldt bij de liederen, maakt het moeilijker om na 
te gaan vanwaar hij de liederen overpent: eigen kladwerk of andere liedbronnen, 
liedboeken, liedblaadjes of –handschriften? Heel wat liederen dragen sporen dat ze 
door een periode van orale overlevering zijn aangepast en gestroomlijnd. Twee 
kluchtliederen beginnen bijvoorbeeld met een gelijkaardige aanhef. Een eerste lied 
dat spot met trouwlustige kwezels vangt aan: ‘O drollighe kluchte / hoort wat 
onlanckx es geschiet / aenhoort eens met genuchte / dit nuw en ardigh liet’.97 Twee 
teksten verder, in de klucht over de vrouw aangeklaagd door dokter en apotheker 
voor oneerlijke concurrentie, begint de schrijver: ‘o drollighe cluchte / onlanx hier 
geschiet / aenhoort met genuchte / dit aerdigh liet’.98 Het gebruik van dergelijke 
stokformules voor kluchtige liederen dient in sociale orale liedactiviteiten voor de 
zanger om de aandacht van het publiek te trekken en om zich in te werken in het 
lied, terwijl bij het publiek een verwachtingspatroon wordt opgeroepen, het 
volgende lied is een klucht. Het wijst op de band van het repertoire met een orale 
uitvoeringscontext van de liederen. Individuele liederen kunnen ontleend of 
overgeschreven worden van allerlei schriftelijke bronnen, maar het repertoire in 
haar totaliteit is ingepast in orale liedpraktijk, in een context van zingen en 
luisteren die de ontleende teksten grondig kan wijzigen. Het maakt het moeilijk om 
schriftelijke inspiratiebronnen te identificeren. 
 

                                                                                              

97 UG, Hs 1333, f. 8v-9v. 

98 UG, Hs 1333, f. 11r-12v. 
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Slechts van twee liederen zijn verwante teksten bekend uit eigentijdse liedbronnen. 
De klucht over de boerenbruiloft, en meer specifiek de boerenbruiloft als kluchtig 
thema, is erg populair in de zeventiende-eeuwse liedtraditie. Bredero al dichtte een 
boerenbruiloftslied vroeg in de eeuw en daarna is het thema in vele liedboeken 
terug te vinden. In het Zuiden bijvoorbeeld in Het Brabandts Nachtegaelken, een 
wereldlijk, amoureus, liedboek van Joan Mommaert uitgegeven in Brussel in 
165499 en in de Vermaeckelycke Duytsche Liedekens, een boek met meerstemmige 
bewerkingen van bekende liedjes, gecomponeerd door Jan Baptist Halbos en 
gedrukt te Antwerpen in 1663. In het Noorden ook in Koddige Olipodrigo 
(Amsterdam, 1655) en in de Oude, Mede Nieuwe Vreughde-klanck, een 
verzameling liedjes bijeengebracht door Joannes van Dyck en gedrukt in 1664 in 
Amsterdam, maar met aangeven van Antwerpen als publicatieadres. Die liederen 
dragen echter lang niet dezelfde tekst. Als varianten bewaren ze wel steeds de 
typische stokregel op het einde van elke strofe ‘was dat niet een bruyloffeest’, en 
vaak variëren ze op dezelfde openingsregels, in de Leuvense versie ‘hebt ghij niet 
gehoort liven themes / van mijnkens bruyloft feest’, maar verder kunnen ze 
inhoudelijk verschillende paden bewandelen.100 Het is een bijkomend teken van de 
levendigheid van de zeventiende-eeuwse verbeelding rond de boerenbruiloft. Het 
gelegenheidslied om op Drie Koningen te zingen op het einde van de verzameling 
is bekend uit drie andere zeventiende-eeuwse bundels De oudste versie staat in een 
Duits liedhandschrift van omstreeks 1650, het zogenaamde Wettener 
Liederhandschrift. Daarna zijn er varianten in twee Antwerpse liedboeken, de 
Cantiones Natalitiae quator uit 1667 en De alder-nieuwste Leyssem liedekens, een 
bundel kerstliederen uit 1684. Of de auteur van het liedhandschrift daadwerkelijk 
een van de schriftelijke versies van de twee liederen heeft gebruikt om zijn variant 
te noteren, is onzeker. Het repertoire als geheel suggereert eerder dat de 
meerderheid van de liederen via orale overlevering tot bij de schrijver is gekomen, 
maar dat hij wel eigen genoteerde versies ervan bijhield voor hij zich aan het 
liedhandschrift zette. 
 
Liedboek van een muzikant 
 
De auteur neemt actualiteitsliederen op en laat zich schijnbaar leiden door een 
geïmproviseerde associatieve aanpak voor de collectie. Maar anderzijds komt het 
handschrift waarschijnlijk op korte tijd tot stand en op basis van schriftelijke 
voorbeelden, dus met enige voorafgaande organisatie. Het repertoire toont tekenen 
van orale overlevering, maar anderzijds geeft de schrijver geen wijsaanduidingen 
aan waarop de liederen gezongen kunnen worden, toch een belangrijk aspect van 
de orale traditie. Is het handschrift enkel bedoeld voor lezers die op de hoogte zijn 
van de melodieën die bij de teksten horen? Enkel voor de auteur zelf? Maar in dat 
                                                                                              

99 Het gaat om een heruitgave van het gelijknamige werk uit 1650, maar in de oudere editie zijn deze twee teksten nog niet opgenomen. In ieder 

geval is het een populair liedboek dat ook in de vermeerderde versie verdere heruitgaven kent. 

100 UG, Hs 1333, f. 31v-33v. 
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geval zou het voortdurend aangeven van het bestaan van niet nader genoemde 
wijzen overbodig zijn. Of was de auteur van plan om later de zangwijzen bij te 
vullen, maar is hij daar nooit toe gekomen?  
 
Bovendien is de verzameling dan wel toegespitst op een specifiek doelpubliek, 
maar de schrijver ontleent naar gelieven teksten uit andere contexten waarin 
amusante wereldlijke ontspanningsliederen in Leuven circuleren. Vroeg in de 
collectie, nog vóór de studentenliederen, wordt een kluchtlied over lollepotten 
ingevoegd. Dat zijn aarden of koperen vaten die vooral door vrouwen worden 
gebruikt als verwarming voor de voeten, door er een vuurtje in aan te steken en 
vervolgens de potten onder de rokken te plaatsen wanneer men neer zit. ‘[D]en 
lollepot den lollepot / dat is een groodt gerief / de vrouckens en meyskens / quesels 
bogijntkens / hebben al te samen den lollepot lief’, volgens de tekst.101 Het lied 
beschrijft hoe vrouwen toestromen naar de Grote Markt wanneer de kraampjes 
nieuwe lollepotten te koop aanbieden, maar is vooral geïnteresseerd in ‘wat hoort 
ghij, wat siet ghij / wat voelt ghij, wat rieckt ghij / als ghij onder dat rocksken 
staet’. Braekman plaatst liederen over lollepotten om die reden in een mannelijk 
lieddiscours. Lollepotten spreken tot de verbeelding van mannelijke marktzangers, 
hun mannelijke toehoorders en van mannen in het algemeen, volgens hem, wat kan 
overeenkomen met de studentenkring waarbinnen de liedverzameling functioneert. 
Het lied in deze bundel is duidelijk geschreven vanuit mannelijk vertelperspectief, 
maar spreekt in de afsluitende strofe net een vrouwelijk publiek aan: ‘Vrouwkens 
en meijskens / komt coopt dan lollepotten […] laet met den lollepot de mans vrij 
spotten / hout hem in werde en hebt hem lief’. Het lijkt wel op een lied van een 
marktzanger, om te zingen op de Grote Markt naast de kraampjes met lollepotten, 
een lied dat dan in het repertoire van de eigenaar van het handschrift terecht komt. 
Hoewel er van dit lied geen andere versie bekend is, komen lollepotliederen vooral 
voor op losse liedblaadjes, een medium dat dicht verbonden is met marktzangers en 
andere rondtrekkende muzikanten. De auteur toont zich zo vertrouwd met en 
geïnteresseerd in verschillende liedtradities die hij naar believen verbindt met het 
discours in de eerste collectie. 
 
De kleine collectie gelegenheidsliederen achteraan heeft minder aandacht van 
onderzoekers getrokken, maar de aanwezigheid van dit tweede lieddiscours, 
doelbewust afgescheiden van de ontspanningsliederen vooraan – de schrijver laat 
dertig folia onbeschreven tussen beide collecties in -, is erg behulpzaam in de 
reconstructie van de ontstaanscontext van de twee liedcollecties en van de functies 
die beide liedrepertoires voor de auteur uitoefenen. De tien liedteksten in het 
tweede repertoire wijken inhoudelijk erg af van de eerdere liederen, maar toch is er 
in de meer omvangrijke collectie vooraan al een aankondiging te vinden van het 

                                                                                              

101 UG, Hs 1333, f. 9v-11r. Over lollepotten en ook over dit lied: W.L. Braekman, Hier heb ik weer wat nieuws in d’hand. Marktliederen, 

rolzangers en volkse poëzie van weleer, Gent, 1990, 101-128. 
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tweede register. Naar het einde van de eerste liedcollectie toe is een lofzang 
opgenomen voor Sint Cecilia, de patrones van muzikanten. In het openingscouplet 
worden twee specifieke groepen van lofdragers aangeduid: ‘pluckt nu lauwerieren / 
accademisten en musicans’.102 Dat zijn niet de enige feestvierders, in het vervolg 
worden nog andere groepen aangesproken: comedianten, herders, trompetters en 
timpalieren. Maar ook hun feest vieren past binnen de context van deze accademie, 
zoals blijkt uit de oproep aan de trompetters: ‘de trompet wilt steken / verheught de 
companie / hier en magh niet ontbrecken / in dees accademie’. Alle muzikanten 
worden opgeroepen om het jaarlijkse feest van de patroon op 22 november te 
vieren door zoveel mogelijk muziek te spelen: 

een nuw motet wilt singhen 
verheft van dagh haer feest 

wilt danschen ende springhen 
liefhebbers om het meest 

met bas viol en luyte 
schalmye en duytsche fluyte 

hobo citer orgel 
singht een nuw opera103 
ter eere ons patronersse 

Sinte Cecilia  
 
Dergelijke muzikale patroonsfeesten voor Sint Cecilia zijn geen verbeelding van de 
zanger. In 1670 wordt in Leuven, naar het voorbeeld van collegia musicum en 
muziekverenigingen in andere steden, een Lovaniensis musices adacemia 
opgericht, een vereniging voor muziekliefhebbers uit adel en burgerij die in 
besloten kring musiceren. In de tweede helft van de jaren 1670 komt de academie 
in het slop, maar in 1680 wordt ze heropgericht als Lovaniensis musices academia 
restaurata. De heropgerichte vereniging telt een kleine zeventig leden, waarvan 
velen uit het universitaire milieu. Uit de rekeningen van de academie blijkt dat het 
jaarlijkse Sint Ceciliafeest een van de hoogtepunten van het muzikale jaar van de 
academie uitmaakt. Is de accademie waar het lied naar verwijst deze Leuvense 
muziekvereniging? Is de schrijver van de bundel lid van de academie in haar korte 
bestaan – na 1682 zijn er geen activiteiten van het gezelschap bekend? Of is hij op 
een andere manier betrokken bij het feest, als ingehuurde muzikant, als genodigde? 
Het lied suggereert in ieder geval dat de zanger ervan, en dus kunnen we 
vermoeden de schrijver van de bundel, zichzelf identificeert als muzikant. En het 
liedrepertoire achteraan het handschrift toont een vorm waarin dat muzikantschap 

                                                                                              

102 UG, Hs 1333, f. 35v-36v. 

103 ‘Opera’ duidt hier op een muzikaal werk, niet op een opera zoals wij die nu kennen.  
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zich manifesteert, het is een werkrepertoire dat de schrijver als professioneel 
muzikant brengt.104 
 
Alle tien de liederen zijn geschreven om feestelijkheden op te luisteren wanneer 
mannen maar vooral vrouwen hun intrede doen als kloosterling of begijn. Twee 
van de teksten schrijven over mannelijke kloosterlingen, de overige acht zijn ter 
gelegenheid van vrouwelijke intreden. De liederen zijn erg gelijklopend wat inhoud 
en vorm betreft, formuleringen keren telkens weer en de structuur van de teksten 
verschilt weinig. Een typisch lied begint met een schets van de feestelijke sfeer, en 
vaak een aanroeping aan Apollo en zijn muzen om het feest bij te wonen:105 

Verlaet parnasssus Bergh 
met u musen wilt bij woonen 

Apollo compt 
om u ons vreught te thoonen 

op dees professie feest 
sijt vrolijck om het meest 

weest met ons te samen blij van geest 
die lacht de wereld uyt 

nu sij geworden es Jesus bruyt106   
Er wordt melding gemaakt van de strijd tussen verzaking en wereldse verleiding 
die binnen elke mens woedt, een strijd die voor de gevierde persoon in het voordeel 
van het hemelse kamp is uitgevallen. De feesteling zegt vaarwel aan de wereld, en 
ook aan vrienden en verwanten: 

sij seght adieu 
aen ouders, vrinden, maghen 

aen t’soet geselschap 
waer in sij namp behagen 

ter liefd van godt 
verkiest een eeuwigh slot 

Tot slot worden de aanwezigen aangespoord om te drinken op de gezondheid van 
de nieuwe kloosterling(e) of begijn. 
 

                                                                                              

104 G. Huybens, ‘Een merkwaardig handschrift van de Leuvense rederijker Jacobus van Nethen (1654-1726)’, Jaarboek van de Geschied- en 

Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving, 36 (1996), 82-85. Over een gelijksoortig Rotterdams muziekcollege: J.M. Zijlmans, 

Vriendenkringen in de zeventiende eeuw. Verenigingsvormen van het informele culturele leven te Rotterdam, Amsterdam, 1999, 43-58. 

105 UG, Hs 1333, f. 73r-73v.  

106 De uitnodiging aan Apollo en zijn muzen om van de berg Parnassus te komen, is geen vreemdsoortige mengvorm van christelijke en heidense 

traditie, maar verwijst naar een veel gebruikte topos in de Nederlandse literatuur van zestiende en zeventiende eeuw (zie bijvoorbeeld: K. Porteman 

en M.B. Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1560-1700, Amsterdam, 2008, 17-18). In 

de context van het gelegenheidslied betekent de aanroeping van de god van de dichtkunst en zijn muzen voor de aanhoorders dat het volgende lied 

gedicht is voor de gelegenheid, waarschijnlijk door de zanger zelf. De uitnodiging aan de muzen om van hun thuis op de Parnassus berg de zanger 

te komen bijstaan, benadrukt daarnaast dat de auteur vertrouwd is met de kunde van het schrijven en dat de toehoorders dus mogen vertrouwen dat 

het om een welgeschreven lied zal gaan.  
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Zes van de liederen volgen dat identieke vertelschema. De andere liederen zijn 
geschreven voor dezelfde soort van feestelijkheden, maar passen de structuur en 
inhoud wat aan. Drie teksten leggen sterk de nadruk op de strijd tussen goed en 
kwaad die van de wereld een tranendal maakt. Een mensenleven is een 
voortdurende oorlog ‘vol droefhijt, swoerighijt en ongeval / vol van ziel vernielder 
over al’.107 De feesteling kiest positie in die strijd: ‘Voor Jesus wilt sij strijden / 
verqisten haer bloet / met hem wilt sij lijden […] dat hij haer hier brand / snijdt, 
kerft, niet spaert’.108 Van de twee liederen voor mannen die in een klooster 
intreden, volgt één het meest voorkomende schema, en één deze tweede lijn met 
nadruk op de strijd om te verzaken aan het zondige leven. Een laatste tekst is 
geschreven als een dialooglied tussen de intredende bruid en haar ‘hemelsche 
bruydegom’, een ander liedmotief dat welbekend is in het zeventiende-eeuwse 
geestelijke lied.109  
 
De verzen, formules en motieven die de auteur gebruikt en hergebruikt geven een 
inzicht in de mechaniek van het dichten van gelegenheidsteksten. Liederen 
beginnen vaak met variaties op dezelfde zin. De aanroeping van de muzen zoals ik 
ze hierboven al citeerde, luidt drie teksten verder: ‘Verlaet parnassus en compt 
bijwoonen / Apollo met u musen dese feest / thoont vreught om t meest’.110 En nog 
eens twee teksten verder: ‘Apollo compt / met u musen wilt bij woonen / dees 
professie feest / thoont u vreugde om het meest’.111 Het gaat duidelijk om een 
bekend motief dat de auteur naar believen kneedt om het binnen verschillende 
rijmschema’s en over verschillende zangmelodieën te laten passen. 
Gelegenheidspoëzie voor allerlei gebeurtenissen is een belangrijk deel van de 
zeventiende-eeuwse poëzie, en de auteur kan dergelijke formules gemakkelijk 
opgepikt hebben uit een voorschriftboekje voor dergelijke teksten of uit 
voorbeelden uit de praktijk. Dat het hier gaat om eigen werk van de schrijver wordt 
ondersteund door het ontbreken van andere versies van de gebruikte wijzen, 
openingsregels of liedteksten in de Nederlandse Liederenbank. De liederen staan 
bol van gemeenplaatsen in de eigentijdse liedtraditie. Een aanvang als ‘Wat is het 
menschen leven dogh / als eenen gedurighen oorlogh’ is meteen herkenbaar voor 
een zeventiende-eeuws publiek.112 Hetzelfde geldt voor de openingsregel ‘adieu o 
werelt met u genuchten’.113 Maar nergens in de Liederenbank vinden we ze op deze 
manier terug. En ook de liedmelodieën lijken weinig verspreid geweest te zijn. De 
schrijver neemt voor de helft van de liederen een wijsaanduiding op, maar stemmen 
als ‘Van pot a feu’, ‘ ma matresse est infidelle’, ‘ sal ick om een vrijster sterven’ of 
                                                                                              

107 UG, Hs 1333, f. 74r-74v. 

108 UG, Hs 1333, f. 78v-79r. 

109 UG, Hs 1333, f. 75v-76r. 

110 UG, Hs 1333, f. 75r. 

111 UG, Hs 1333, f. 76v-77r. 

112 UG, Hs 1333, f. 74r-74v. 

113 UG, Hs 1333, f. 79r. 
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‘un coeur volage’ zijn niet bekend uit andere liedbronnen. Van eén wijs, ‘wegh 
Cupido vluht van mij nu duysent mijlen’, vinden we het corresponderende lied wel 
in de andere liedcollectie van dezelfde auteur, maar verder gebruik is niet 
bekend.114 
 
Slechts in één tekst wordt de betrokkene, de intredende man of vrouw, bij naam 
genoemd, een lied voor een zekere Catherina, waarvan ook nog vermeld wordt dat 
ze op jonge leeftijd kiest om bruid van Christus te worden. In vier van de teksten 
verschijnt wel de aanduiding ‘N.’ om een passage aan te duiden waar de naam van 
de gevierde man of vrouw ingevuld moet worden. Het gaat om typische 
aanspreekformules als ‘N. jonck van Jaren / inden fleur van hare Jeught’ of ‘ In dit 
hof N. / seght adieu aen haer naeste bloet’.115 Sommige van de gelegenheidsteksten 
zijn dus niet geschreven voor één welbepaalde intrede, maar kunnen mits minimale 
aanpassingen dienst doen voor een reeks van dergelijke feesten. Ze wachten slechts 
op een specifieke opdracht. Het wijst er op dat de auteur de verzameling 
bijeenbrengt omdat hij vaak betrokken is bij de muzikale omlijsting van dit soort 
gebeurtenissen. De liederen verwijzen niet steeds naar dezelfde orde. Vrouwen 
worden opgenomen in gemeenschappen van augustijnen of franciscanen, of in een 
begijnhof. De twee mannen kiezen voor de franciscanen. Er wordt ook nergens 
verwezen naar een specifiek klooster of begijnhof. Braekman oppert de hypothese 
dat de auteur een geestelijke is en dat hij waarschijnlijk een Leuvens zangkoor leidt 
dat zich specialiseert in deze gelegenheden. Het loflied op Sint Cecilia ondersteunt 
de hypothese van de auteur als professioneel muzikant. Dit tweede repertoire 
omhelst het werkrepertoire van de auteur. Een specifiek oeuvre van teksten dat 
dient om te zingen als professioneel muzikant of zanger. De nadruk op de 
Leuvense huwelijksmarkt in de eerste collectie lijkt de hypothese van de auteur als 
geestelijke tegen te spreken, hoewel het natuurlijk mogelijk is dat hij die teksten 
opneemt voor de studenten en Leuvense jongeren in zijn liedkring en niet zozeer 
voor zichzelf. In ieder geval komt de auteur dus ook in zijn professionele 
bezigheden in contact met begijnen.  
 
Voor het noteren van het werkrepertoire gaat de schrijver zorgvuldig te werk. Hij 
gebruikt hetzelfde vast vormschema als in de liedcollectie vooraan. Negen van de 
liedjes worden aangekondigd met de term ‘Liedeken’. Het tiende draagt een langere 
titel: ‘Geestelijck Liedeken bij forme van samenspraecke tusschen den hemelschen 
bruydegom ende sijne Lieve bruydt’. Onder de titels verschijnt steeds de 
aanduiding ‘stem’ om aan te geven dat het gaat om een gezongen tekst, maar, 
opmerkelijk, in de helft van de gevallen is de categorie verder oningevuld gelaten. 
Alle teksten worden afgesloten met ‘Eynde’, behalve de vierde tekst waar de 
aanduiding vergeten lijkt, en het laatste lied, maar dat is omdat de laatste pagina 
                                                                                              

114 M.A. Schenkeveld-Van der Dussen, ‘Poëzie als gebruiksartikel : gelegenheidsgedichten in de 17de eeuw’, P.J. Buijnsters red., Historische 

letterkunde; Facetten van vakbeoefening, Groningen, 1984, 81-84. 

115 UG, Hs 1333, f. 76v-77r en 77r-77v. 



 

219 

 

van het manuscript gescheurd is en het einde van de tekst ontbreekt. Het is geen 
kladwerk of haastig geschreven ondersteuning voor orale uitvoering – de bundel 
toont ook geen sporen van gebruik in een sociale context -, maar het is een 
georganiseerde schriftelijke collectie van een liedrepertoire dat uitdrukkelijk 
geschreven is om ten gehore gebracht te worden in een welbepaalde sociale context 
en daarbij treedt de auteur niet als amateur op, maar in de hoedanigheid van 
muzikant en misschien als lid of leider van een groep zangers of muzikanten.  
 
De aanwezigheid van dit tweede repertoire, doelbewust afgescheiden van de andere 
liedverzameling, op zich is al een indicatie van de onderliggende eenheid die de 
auteur aanwezig ziet in de gevarieerde genres van de eerste verzameling. Waar de 
gelegenheidsliederen zijn werkrepertoire voor een specifieke context 
samenbrengen, verzamelt hij hier een informeel ontspanningsdiscours in liedvorm 
zoals dat aan het einde van de zeventiende eeuw in Leuven rondgaat onder 
Leuvense jongeren en studenten. Maar ook in de eerste collectie is de auteur in zijn 
hoedanigheid van muzikant aanwezig. Het ontspanningsrepertoire wordt met 
dezelfde nauwgezetheid genoteerd als het werkrepertoire. De inpassing van teksten 
uit verschillende, deels overlappende liedtradities, liederen voor studenten, liederen 
voor Leuvense jongeren, marktliederen die op de Grote Markt gezongen worden, 
toont de interesse van de muzikant voor liederen in uiteenlopende contexten. 
Misschien noteert de schrijver de liederen als ondersteuning voor zijn eigen 
informele liedpraktijk, in kringen van gelijkgezinden. Misschien reflecteren ze 
liedactiviteiten als muzikant, liederen voor jongeren, voor in de herberg onder 
feestvierders en drinkers, voor studenten, enkele teksten die op de markt voor een 
groot publiek kunnen gebracht worden. Het is geen wonder dat een muzikant die 
zijn brood verdient in dergelijke contexten graag zou uitbreiden naar religieuze 
feesten. Voor al dat wereldlijke muzikantschap is betaling onzeker. Bovendien kan 
je als muzikant snel verzeild raken in dronkemansgrappen of herberggevechten.116 
Misschien verzamelt de auteur de liederen niet zozeer om zelf te spelen, maar uit 
een interesse voor de muziek die hij tegenkomt in het dagelijkse leven, ook niet zo 
ongewoon voor iemand die zelf muziek speelt.  
 
Postscript: Vervolg op het Leuvense repertoire 
 
Vermoedelijk een tijd later, hoewel er geen informatie is hoeveel tijd er verstreken 
is, voegt een nieuwe auteur acht liedteksten toe in het verlengde van de eerste 
liedcollectie van de Leuvense muzikant. Deze tweede verzamelaar laat geen ruimte 
tussen het voorgaande lokale liedrepertoire en zijn eigen bijdragen wat al aangeeft 
dat hij de oorspronkelijke liedverzameling verder wil zetten. Ook in notatievorm 
doet hij een poging om zich in de lijn van het eerdere werk te plaatsen, hoewel hij 

                                                                                              

116 J.C. Dekker, H.F.J.M. van den Eerenbeemt en K.P.C. de Leeuw, Levensloop, cultuur en mentaliteit. Een geschiedenis van het alledaagse 

bestaan, Tilburg, 1990, 195-196. 
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niet altijd consequent blijft. Vier van de liederen krijgen de titel ‘Liedeken’ zoals 
eerder, terwijl een vijfde tekst ‘Liedeken van de heylighe kercke’ heet. De drie 
andere teksten worden genoemd ‘Ode’, ‘ Ode de sanctu Patre Nostra’ en ‘Op het 
lijden van Jesus Christus’. Eveneens bij de helft van de teksten vinden we onder de 
titel de vermelding ‘stem’ of ‘ stemme’. Die is in twee gevallen ingevuld. De 
overige vier teksten hebben geen aanduiding van een bijhorende melodie. 
Onderaan de tekst wordt vijf maal de formule ‘finis’ gebruikt, driemaal ‘eynde’ en 
één keer is er geen aanduiding van het einde van het lied. In grote lijnen komt dat 
overeen met het vormschema zoals de eerste auteur dat consequent navolgde. 
 

 
Overgang tussen het Leuvense liedrepertoire en de toevoegingen van de 

tweede auteur (UG, Hs 1333, f. 43v-44r). 
 
Uit de liedtitels blijkt al wat de voornaamste interesse is van de tweede schrijver: 
geestelijke liederen. Vijf van de acht liedteksten zijn van religieuze inhoud, en drie 
van deze liederen zijn in het Latijn. De kleine verzameling begint met een Latijnse 
lofzang op het hiernamaals en op de hemelse maaltijd die voor de zaligen 
klaarstaat. Daarop volgt een Nederlandstalig ‘Liedeken van de heylighe kercke’ dat 
de rekening maakt van de protestantse beweging. ‘[W]ie sal al de ketters noemen / 
die van christi tijden aen / door de venster sijn geklommen’, vraagt de verteller zich 
af.117 De rij van acht liederen afsluitend vinden we opeenvolgend nog een Latijnse 
ode aan Sint Franciscus – echo van de ode aan dezelfde heilige in het eerdere 
repertoire, hoewel de tekst geen beïnvloeding aangeeft? -, een Latijns kerstlied en 

                                                                                              

117 UG, Hs 1333, f. 46r-47v. 
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een tekst ‘Op het lijden van Jesus Christus’, die ook rond de kerstperiode kan 
dienen.  
 
Tussenin wordt een groepje van drie niet-religieuze teksten geplaatst. Een kluchtig 
lied beschrijft een imaginaire reis naar allerlei vreemde landen:118  

ick gonck in het iaer twee blancken 
in de maent van wel geset 

in het straetken van salmancken 
daer men bier met elle medt 

men brant daer maer witte kolen 
ende schoenen sonder solen 

draght men daer 
In de volgende vijf strofen wordt telkens een ander land beschreven: landen waar er 
kelders zonder trappen zijn, waar men brood drinkt en wijn eet, waar huizen 
vliegen, waar mensen zonder hoofd leven, waar varkens versierd zijn met 
diamanten enzovoort. Dan komt de aap uit de mouw: ‘Ick en wil niemant bedrighen 
/ maer komt selver met mij sien / t’is gebeurt den sonder lighen / soo waer een en 
drij is thien’. Het lied is een verhalende variant op het motief van het waarheids-
/onzinlied. Na het volgende lied wordt de imaginaire reis nog eens hernomen. Op 
enkele spellingsvarianten na zijn beide versies nagenoeg identiek, op twee 
elementen na. In de vijfde strofe beschrijven ze elk een andere locatie: een land van 
mensen zonder hoofden of een land waar dieren regeren. Maar ook hebben ze een 
andere strofevorm. De eerste zes regels van elke strofe komen overeen, maar in de 
tweede versie telt de zevende regel twee keer zoveel lettergrepen en, waar het lied 
dan stopt in de eerste versie, worden de eerste regels nog eens herhaald in de 
tweede tekst. Wordt het lied op twee verschillende melodieën gezongen? De reden 
voor de herneming is niet duidelijk. Tussen de reisliederen in staat een historielied 
over verschillende veldslagen die in de jaren 1690 het grondgebied van ‘Belgica’ 
hebben geteisterd. Er wordt vooral stilgestaan bij de heuglijke herovering van 
Namen op de Fransen in 1695, maar de verteller verwijst ook naar het hierop 
volgende bombardement van Brussel door de Franse troepen in augustus van dat 
jaar, meteen de meest recente gebeurtenis in het lied.119  
 
Het is moeilijk om een algemene lijn te vinden in deze latere toevoegingen. Het is 
onduidelijk hoeveel tijd er verstreken is, maar erg veel kan het niet zijn. De slag om 
Namen in 1695 speelt zich af nog vóór de intrede van de Filips V van Anjou in 
Brussel in 1702, waarover de eerste auteur schrijft. Het lied over de protestantse 
ketterij toont verwantschap met een lied uit een laat zeventiende-eeuwse gedrukte 
liedbundel, Schrifturelijck Verhael Vande Weldaeden Van Het Alder-Heylighste 
Bloedt Ons Heeren Jesu Christi, uitgegeven in Brugge in 1688. De stem van het 
                                                                                              

118 UG, Hs 1333, f. 47v-48v. 

119 G. Huybens, ‘Een merkwaardig handschrift van de Leuvense rederijker Jacobus van Nethen (1654-1726)’, Jaarboek van de Geschied- en 
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lied, ‘wilt ghij ’t minne spel eens Liere etc’ komt al van in de jaren 1670 voor in 
Zuid-Nederlandse liedbronnen. Het lijkt er wel op dat het zijn of haar bedoeling is 
om de eerste, gevarieerde verzameling verder te zetten, op dezelfde manier als het 
album van Anna Goudenhooft eerder in de zeventiende eeuw werd overgenomen 
en verder gezet als continue collectie. De opgenomen genres en talen, 
kluchtliederen, historieliederen en geestelijke liederen, Nederlandse en Latijn, zijn 
ook alle aanwezig in het voorgaande schrijfwerk. Maar inhoudelijk is de latere 
reeks veel meer religieus geïnspireerd, een element dat in de eerdere collectie in de 
marge stond. En de latere toevoegingen dragen ook geen indicatie van een 
inpassing in geografisch of sociaal specifieke liedactiviteiten of liedkringen. Van 
de nadruk op Leuven als thuisbasis van zanger en luisteraar of van inpassing in 
studentenmilieus is hier geen sprake. 
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Hoofdstuk 4. Liedcultuur in dialoog met jeugdcultuur. Liederen 
voor en over jongeren 
 
1. t’ vrij eensaem leven 
 
Met zijn liederen over gewelddadige echtgenotes en trouwlustige begijnen pikt de 
Leuvense student en zanger in op een onrust over de maatschappelijke positie van 
vrouwen, een thema dat in het literaire verkeer van de late zeventiende eeuw weer 
actueel wordt. Aan de andere zijde van de woordenstrijd staat een ander 
liedhandschrift uit de late zeventiende eeuw. Daarin zet een vermoedelijk 
vrouwelijke auteur een didactisch programma van vrouwelijke zelfstandigheid 
uiteen in de vorm van raadgevende liederen, bedoeld als lees- en/of zangvoer voor 
jonge vrouwen op het pad om een levensstaat te kiezen. De liedcollectie biedt noch 
informatie over de auteur, zijn of haar sociale positie of leeftijd, de plaats en tijd 
van opstel, noch over de opzet van de verzameling. De archiefcatalogus vermeldt 
niet meer dan dat het gaat om een zeventiende-eeuwse anoniem handschrift. Door 
de gebruikte liedmelodieën te vergelijken met andere liedbronnen in de 
Nederlandse Liederenbank, kunnen we dat onder voorbehoud inperken tot de 
laatste jaren van die eeuw, maar de identificatie blijft erg mager. Het is een 
manuscript van bescheiden omvang met achtentwintig liedteksten op 44 pagina’s, 
zeventien liederen zijn in het Nederlands, tien in het Frans en één tekst wordt zowel 
in het Nederlands als in het Frans uitgeschreven. Maar de verzorgde en uniforme 
liednotatie, de weloverwogen keuze van de opgenomen teksten en de aangehouden 
inhoudelijke lijn van de collectie, geven de eenheid van opzet aan die aan de grond 
ligt van het handschrift. In haar geheel stelt de verzameling een eenduidig betoog 
op, bedoeld voor jonge vrouwen, een betoog dat ingaat tegen de opties die vrouwen 
in het breed maatschappelijke discours worden voorgehouden als mogelijke 
levenspaden.  
 
Na een titelopgave (niet meer dan een kort ‘Liedeken’) en wijsaanduiding begint 
het eerste lied in de verzameling:1 

Ic quam lestmael op een bruyloffeest 
daer sigh een jeudigh paer 

soo t’scheen vernoeght en blij van geest 
verzameld en te gaer 

men hoorde niet als vreugt alom 
en woorden suyker soet 

waermee dat bruyd en bruydegom 
elckanderen begroet 

Bruiloftsliederen zijn bekend in verschillende vormen in de wereldlijke liedtraditie 
van de tijd: gelegenheidsliederen om op het feest voor te dragen ter felicitatie van 
                                                                                              

1 UG, Hs 898, f. 1r-1v. 
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het koppel of kluchtige teksten over boerenbruiloften zoals de Leuvense student er 
één opneemt bijvoorbeeld. In wereldlijke liedcollecties van of voor jeugdige 
zangers, gedrukt of handgeschreven, met hun typische voorliefde voor amoureuze 
genres en motieven, komt het thema, behalve in expliciet kluchtige vorm, relatief 
zelden voor. De liederen in dat jeugddiscours zijn ondergedompeld in de 
leefwereld van jongeren, en worden begrensd door de ervaringen van jongeren. Het 
huwelijk, als einde van de jeugdperiode, is weliswaar het logische doel van de 
prille liefde beschreven in de amoureuze teksten, maar het blijft veelal een 
onzichtbare horizon. Het repertoire van dit anonieme handschrift, met 
liefdesklachten en amoureuze dialoogliederen, inspireert zich duidelijk op dit 
lieddiscours van en voor jongeren, maar de onzichtbare horizon, het leven na de 
jeugd, wordt van bij aanvang centraal geplaatst. En dat niet op kluchtige toon om te 
amuseren, zelfs niet volgens de conventies van enig ander genre van 
bruiloftsliederen zoals eigentijdse lezers of toehoorders die uit de liedtraditie 
kennen. 
 
De vreugde is niet meer dan schijn, de suikerzoete woorden zijn niet meer dan 
woorden, blijkt al snel. In de volgende twaalf strofen wordt het ideaal van een 
deugdzaam huwelijk, vervulling van het leven van de jongere, genadeloos 
uitgekleed. Bij aanvang van het feest is iedereen gelukkig, de felicitaties 
overspoelen het paar. Dan wordt de maaltijd opgediend en het feest ontaardt in een 
dronken gelach. Bruid en bruidegom worden snel vergeten door de gasten met al 
dat lekkers. Halverwege het lied raakt het bruidspaar verveeld en worden de gasten 
de deur uit gewerkt ‘maer t’kruyse dat sij dragen moet / dat houd de bruydt in 
huys’. Na de bruiloft begint het huwelijk pas: 

nouw is de deure toe 
en t’volck ten huysen uyt 

den man is sijn beleeftheyt moe 
dan word de bruyd ghebruyd  

De rest van haar jaren moet de vrouw zich schikken naar de wetten van haar man: 
‘Den man moet worden opgepast / en dit moet sijn uw vreught’. Hij nodigt thuis uit 
wie hij wil, iets wat vrouwen niet horen te doen. Het lied legt een klemtoon op de 
verspilzucht van getrouwde mannen. Vrouwen moeten spaarzaam het huishouden 
regelen, ‘maer lijden sonder spraeck of pijn / al wat den man verquist’ – 
spiegelbeeld van de vrouwelijke verspilzucht in vrouwonvriendelijke literatuur als 
de liederen van de Leuvense student? In de laatste drie strofen zet de vertelster haar 
eigen ideeën uiteen: 

Om dees en duysent andre reen 
[…] 

schat ick mijn vrijheyt thooghste goed 
mijn werck draeyt rond de spil 

van reden, ick volgh mijn gemoed 
en doen al wat ick wil  
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Ze weigert zich te onderwerpen aan de grillen van een man en ze herhaalt nog eens 
de redelijkheid van haar voornemen, ‘mij dunckt dat reedlick is’. Tot slot geeft ze 
weerwoord aan mogelijke tegenstanders van haar besluit, die ze in ieder geval wel 
verwacht: 

Men segh dan wat men seggen wil 
van d’een of d’ander staet 

ick kom met niemant in verschil 
doen t’mij niet aen, en gaet 

elck leve soo dat t’hem gevalt 
ick treck mij sulcks niet aen 

maer dat dien op mijn doen niet smal 
die niet en is voldaen  

 
Deze boodschap wordt in verdere liederen herhaald en verder ingekleurd met 
argumenten en voorbeelden. In het eerste deel van de bundel zijn deze liederen 
haast abstracte dissecties van maatschappelijke conventies en het rollenpatroon van 
mannen en vrouwen. Ze worden opgebouwd volgens een vast retorisch schema. In 
de aanhef wordt de probleemstelling nauwkeurig omschreven. Dat kan een 
vertelster zijn die zich afvraagt welke levensstaat te kiezen voor haar verdere leven: 
‘k’was lestmael in een twist getreden / op het verkiesen van een staet’.2 Maar er 
kan ook al van bij aanvang de verdediging gemaakt worden van het leven als 
ongebonden vrouw: ‘Soete vrijheyd hooghste goedt / noyt genoegh vol presen’.3 
Vervolgens worden de beperkingen van de traditionele vrouwelijke rollenpatronen 
of levensstaten onder de loep genomen. 
 
Dat is in de eerste plaats een leven als echtgenote. De beloften en vleierij van 
aanbidders, zoals beschreven in de amoureuze liedschat, laten weinig sporen na 
zodra de bruiloft voorbij is: ‘die badt nu ghebiedt / en geeft wetten naer sijn 
belangen’.4 Het is niet aan te raden om als echtgenote tegen deze wetten in te 
gaan:5 

biedt hem geenen tegenstant 
door veel weder legghen 
anders sal sijn liefde licht 

soog’hem niet ghenoegh en swicht, 
tot de soo ghenaemde plicht 
u met quaedtheyd dwinghen 

Een man verleid door de schoonheid van zijn aanstaande kan, volgens de vertelster 
die in al deze liederen wel dezelfde vrouw kan zijn, niet anders dan na verloop van 
tijd zijn lust verliezen. Hij zal haar tergen en kwellen als straf voor zijn eigen 
                                                                                              

2 UG, Hs 898, f. 6v-8v. 

3 UG, Hs 898, f. 4r-5r. 

4 UG, Hs 898, f. 2v-3v. 

5 UG, Hs 898, f. 4r-5r. 
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wisselvalligheid. Nog erger is het met een man verleid door het geld van zijn 
aanstaande, en daar zijn er veel van volgens de liederen: ‘sij verschijnen in t’spel / 
niet om schoonheyt van vel / of dat liefde tot deught hun gebiedt […] hun gepoogh 
hun gewelt / is vrijt liefde tot gelt’.6 Hij zal vanaf de eerste dag van het huwelijk het 
geld buitenshuis verspillen terwijl de vrouw moet rondkomen met wat overschiet. 
De liederen verdedigen zichzelf voortdurend tegen ongenoemde discussiepartners 
die de ideeën in twijfel trekken. Dat gebeurt ook zo in het hierboven geciteerde lied 
waarin gewaarschuwd wordt voor kwade dwang wanneer de vrouw tegenstand 
biedt aan haar man: 

Seght ghij t’gaet niet altijdt soo, 
men kan andre vinden 

‘k weet wel, maer t’is niet van noo 
t’pryckel t’ondervinden 

ick houw ‘ er mij liever van  
als geknopt sijnd’ aen een man 

daer ick nimmer van en kan 
sulx te laet beklaghen 

 
Al vanaf het tweede lied in de bundel wordt de eenvoudige tweedeling tussen 
huwelijk en vrijheid uitgebreid met een tweede negatief beschouwde levensstaat 
voor vrouwen: de geestelijke staat. De auteur beroept zich hiervoor op gesprekken 
met kloosterlingen ‘en ick hoorde wel aen hun woorden / dat hun veel moest tegen 
gaen’.7 Een van de getuigenissen vertelt over een lot ‘dat meer gal als hooningh 
uyt broedt’. Ook een leven als begijn of kwezel is weinig aanlokkelijk: ‘het gaet al 
wel corten tijdt / tot dat de quesel wort ghevrijdt’, en dan zijn we weer bij die 
andere onwenselijke levensstaat.8 Ook in de geestelijke staat is de gewenste 
vrijheid niet te vinden:9 

geen queselrije, bestiering, of beloften 
schoon sulck een staet verheft wort hemelhoog 

mij t’minst bekoren want hun gepoogh 
siet slechts op baet 

of op ghemact, en laet 
u noyt de vreught genieten daer s’op stoften 

Net als in het huwelijk zijn controle en geldzucht geen uitzondering in het klooster, 
aldus nog een getuigenis in het lied over de gesprekken met kloostervrouwen: 

men liet in het eerste mij nimmer alleen 
men hiel mij van doen als een lidt van tgemeen 
op dat mijne schijven met mij souden blijven 

men terghde men verghde nogh sprack mij van last 
                                                                                              

6 UG, Hs 898, f. 2v-3v. 

7 UG, Hs 898, f. 6v-8v. 

8 UG, Hs 898, f. 16r-16v. 

9 UG, Hs 898, f. 2r-2v. 
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voor aleer ick was clooster vast 
Het is lovenswaardig om God te dienen, maar de liederen stellen zich vragen bij de 
methode: ‘en of ick gaen wil in een slot / om daer te dienen mijnen godt / en kan ick 
noch niet wel versinnen’.10  
 
Na probleemstelling en afwijzing van de alternatieven volgt in deze liederen 
typisch een besluit waarin de lof wordt gezongen van de vrijheid, voor iedereen en 
voor jonge vrouwen in het bijzonder:11 

al wierd ghij door een diamante beten 
in goud gestelt, gebonden, mij gelooft 

sijn glans en waerde wierd haest verdooft 
want geen mensch wint 
dat vrijheyt rooft en bint 

schoon dit van veel maer wort te laet geweten 
De liederen zijn voorzichtig om de keuze voor een ongebonden bestaan steeds voor 
te stellen als een persoonlijke keuze van de vertelster. De vertelster spant zich in 
om veroordeling van het persoonlijk gekozen levenspad door anderen tegen te 
gaan, eerder dan dat ze andere vrouwen aanspoort om het voorbeeld na te volgen. 
Maar het retorische schema van de liederen, de vele argumenten die worden 
aangehaald om de positie te onderbouwen, alle van toepassing op vrouwen in het 
algemeen en niet op de vertelster in het bijzonder, maken duidelijk dat de teksten 
wel degelijk bedoeld zijn als instructie of minstens raadgeving voor andere 
vrouwen in de keuze voor een levensstaat. Ze waarschuwen voor een onaangename 
verassing waar bijna alle vrouwen in hun huwelijk voor komen te staan, aldus de 
liederen:12 

Van duyst niet een 
die sich door d’hoope lieten streelen 

van duyst niet een 
die in het houw’lijck sijn getreen 

hoe seer dat sij hun quaelen keelen 
die soo veel lachen als sij queelen 

van duyst niet een 
Steeds opnieuw geven de teksten aan dat zowel huwelijk als kloosterintrede een 
onomkeerbare beslissing vormt. Een leven als ongebonden vrouw is de enige 
garantie voor vrijheid en vrijheid is het hoogste goed.13 
 
Naarmate de collectie verdergaat, wordt dat retorische schema losser en beschouwt 
de auteur het thema vanuit verschillende oogpunten. De strenge levensfilosofie van 
de eerste liederen wordt daarbij meer flexibel. Eerst houdt de auteur nog aan een 
                                                                                              

10 UG, Hs 898, f. 16r-16v. 

11 UG, Hs 898, f. 2r-2v. 

12 UG, Hs 898, f. 11v-12r. 

13 UG, Hs 898, f. 4r-5r. 
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streng credo: ‘Ic leve voldaen en alleen sonder pijn / met van niemant afhangigh te 
sijn’.14 De vertelster kiest voor ‘t’vrij eensaem leven’.15 Later wordt de 
mogelijkheid open gelaten dat het alleen zijn te zwaar kan wegen. In dat geval kan 
vriendschap soelaas bieden, zolang die geen verbintenis inhoudt:16 

Naer mijnen sin 
lust het mij somtijts wat te praeten 

naer mijnen sin 
ick kies een vriend of een vriendin 

die soo sij weerd sijn dat ick s’haete 
af houden kan of weer verlaeten 

naer mijnen sin  
Vriendschap wordt ook verder in de collectie geprezen als een alternatief voor het 
gezelschap van het huwelijk of de religieuze gemeenschap, een alternatief dat de 
persoonlijke vrijheid niet aantast. In een ander lied richt de vertelfiguur zich tot 
God met een bede om haar leiding te geven. Het ongebonden bestaan wordt hier 
niet zomaar voorgesteld als een persoonlijke keuze van de vrouw, maar als een 
levenspad waarvoor God de vrouw heeft voorbestemd, en ver van voldaan en 
zonder pijn, ervaart ze het als een moeilijk pad dat volharding eist:17 

grooten godt ick vind in mij veel saecken, 
die mijn teer herte hier doen blaecken, 

en aftrecken vandern wegh 
waerop ghij mij gestelt hebt in dit leven 

In de latere liederen wordt een bijkomend argument voor het levenspad 
aangedragen: de wisselvalligheid van het menselijke gemoed kan niet aarden in de 
onwrikbare maatschappelijke rolpatronen. ‘Men siet dat alle menschen woelen / in 
alle staeten even seer / met te veranderen van gevoelen / in hun leven meenighe 
keer’, halen deze teksten aan, en dat wordt dan weer tegenover de 
onverbreekbaarheid van huwelijk en kloostergelofte geplaatst, reden te meer om 
een afwachtende houding aan te nemen.18  
 
De keuze van een levensstaat 
 
De beschouwende liederen over de vrouwelijke levensstaten vullen numeriek 
slechts de helft van de liedverzameling, maar met hun uitgesponnen lengte en 
voortdurende herhaling van dezelfde boodschap, zetten ze duidelijk de toon van de 
collectie. En de liedcollectie staat alleen in de zeventiende-eeuwse liedtraditie. Er 
zijn geen vergelijkbare liedverzamelingen, in druk of handschrift, overgeleverd. Er 
zijn ook geen afzonderlijke liederen in andere liedbronnen bekend, die op dezelfde 
                                                                                              

14 UG, Hs 898, f. 2v-3v. 

15 UG, Hs 898, f. 4r-5r. 

16 UG, Hs 898, f. 11v-12r. 

17 UG, Hs 898, f. 16r-16v. 

18 UG, Hs 898, f. 13r-13v. 
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wijze een leven als ongebonden vrouw in de wereld verdedigen. We moeten al 
teruggrijpen naar de dialoog tussen Philis en Silvie in de Chansons pour danser et 
pour boire om een lied te vinden dat vrouwelijke vrijheid en afzijdigheid van 
romantiek op een ietwat gelijkende manier positief voorstelt.19 Silvie hunkerde 
daarin om, zoals Philis, jonge liefde te ervaren, maar hield zich afzijdig omdat ze 
de wisselvallige emoties van liefde, veel verdriet en slechts weinig geluk, niet zou 
kunnen verdragen. Philis steunde Silvie in haar besluit. ‘Vostre liberte possede / de 
plus solides douceurs’, gaf ze aan. Iedere vrouw moet haar ingesteldheid volgen. 
Maar dat dialooglied paste duidelijk in een context van jonge romantiek, van prille 
verliefdheid en blauwe schenen. Het huwelijk verschijnt in die context net als een 
baken van gedurige liefde. Bovendien kan Silvie ook nog kiezen voor een 
religieuze levensstaat. De liberte van de dialoog is niet de levenslange vrijheid van 
t’vrij eensaem leven. Dat de liederen in die mate op zichzelf staan in de eigentijdse 
liedtraditie, en de inhoudelijke eenheid van de bundel, laten vermoeden dat de 
teksten eigen dichtwerk zijn van de schrijver of schrijfster. De inhoud wijst erg in 
de richting van een vrouwelijke auteur. Er is geen aanduiding dat de liederen 
bedoeld zouden zijn als karikatuur of als voorbeeld van een niet te volgen pad. We 
kunnen enkel aannemen dat ze door de auteur bedoeld zijn als open verdediging 
van een leven als ongebonden vrouw in de wereld. De vertelpositie die daarbij 
wordt ingenomen van getuigenis in de eerste persoon kan natuurlijk een literaire 
creatie zijn, maar dan stelt de vraag zich met welk doel een mannelijke auteur deze 
liedverzameling zou opstellen?  
 
De bundel is niet alleen uitzonderlijk in de liedtraditie. Ook in de bredere 
maatschappelijke discussie over de keuze van een levensstaat verdedigt ze een 
positie die haast niet aan bod komt in andere media, en wanneer dat toch gebeurt 
haast uitsluitend negatief belicht wordt. Maar voor verschillende elementen in haar 
argumentatie en voor de strategie die ze volgt om haar ideeën te verspreiden, zoekt 
de schrijfster wel aansluiting bij bekende thema’s en media in het maatschappelijke 
debat. Dat er gekozen moet worden voor een levenspad is bekende stof. Het 
concept van de levenstrap met een aantal duidelijk afgebakende en nauwkeurig 
omschreven levensfasen die iedere mens moet doorlopen, is al van in de 
middeleeuwen algemeen verspreid in de West-Europese samenleving. De 
belangrijke taak om tijdens de levensfase van de jeugd te kiezen voor een 
levensstaat voor de rest van je aardse dagen wordt vooral in het eigentijdse 
katholieke discours aan jongeren voorgehouden. In religieuze teksten, maar 
evenzeer in prediking en catecheseonderricht, wordt de jeugd aangespoord om zich 
ernstig te bezinnen over deze keuze. Immers, God heeft iedere mens voor een 
bepaalde levensstaat voorbestemd. Geluk in het verdere leven is alleen mogelijk 
indien de keuze die de jongere maakt voor een levensstaat overeenstemt met die 
voorbestemde lotvervulling. Dit idee van de roeping voor een welbepaalde 

                                                                                              

19 UG, Hs 676, f. 23v-24r. Het lied kwam eerder aan bod op p. 184-185. 
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levensstaat wordt al ontwikkeld in de late middeleeuwen, maar pas in de 
zeventiende eeuw raakt het via prediking verspreid in een breder dan 
binnenkerkelijk katholiek discours. Van daaruit wordt het opgepikt door de 
schrijfster van de liedbundel, die het gebruikt om haar eigen boodschap te 
argumenteren.20 
 
Geestelijke stemmen wijzen op het belang om dit innerlijke onderzoek naar de 
eigen aanleg al op jonge leeftijd te beginnen, vanaf twaalf jaar al. Dat wil zeggen, 
vóór jongeren aan het uitgaansleven toe zijn met de bijhorende verblinding van 
prille verliefdheid. Ze waarschuwen om passies en emoties zoveel mogelijk uit te 
schakelen bij de keuze, maar vooral rationeel te denken over de lotsbestemming. 
Gemiddeld tussen de leeftijd van zestien en negentien, in het normatieve discours 
van deze geestelijke auteurs, kunnen jongeren dan een beslissing nemen of men een 
huwelijkspartner zoekt, dan wel een geschikte religieuze gemeenschap waarbinnen 
men kan aarden. Het maatschappelijke discours over de jeugd wordt gedefinieerd 
door het conflict tussen die twee opties, de twee uitgestippelde levenspaden 
waartegen deze liedbundel zich afzet. In wereldlijke literatuur, in amoureuze 
liederen, maar even goed in populaire fictie en in instructieve vrijerijboekjes met 
raadgevingen voor amoureus gezinde mannen en vrouwen, vertalingen van Ovidius 
enzovoort, worden jonge mannen en vrouwen klaargestoomd voor het huwelijk. 
Dat kan gebeuren met verschillende graden van morele welvoeglijkheid, en tussen 
auteurs onderling vliegen verwijten heen en weer dat ze de jeugd verkeerd leiden 
op het amoureuze pad. Meer behoudsgezinde auteurs veroordelen andere literatuur 
omdat ze een te vrij richtsnoer voor jongeren biedt, maar gemeenschappelijk aan al 
deze literatuur is dat een huwelijk de – al dan niet onzichtbare – horizon is van het 
jeugdige amusement.21 
 
De afwijzing van prille liefde als een verblinding die het jongeren moeilijk maakt 
om rationeel na te denken over hun levensstaat, die we in het handschrift specifiek 
toegepast vinden op jonge vrouwen, is niet uitzonderlijk in het discours over de 
jeugd. Moralisten en geestelijken richten zich tegen de amoureuze liedboekjes en 
andere literatuur net om deze reden. De nadruk op amoureus vermaak in een 
belangrijk deel van de literatuur gericht op een jong leespubliek, kan volgens deze 
waarschuwende stemmen enkel leiden tot onkuisheid, een zwakte waar het jonge 

                                                                                              

20 H. Storme, Die trouwen wilt voorsichtelijck. Predikanten en moralisten over de voorbereiding op het huwelijk in de Vlaamse bisdommen (17e-

18e eeuw), Leuven, 1992; M. Cloet en H. Storme, ‘Relatie en huwelijk in de Nieuwe Tijd’, R. Burggraeve, M. Cloet, K. Dobbelaere en L. Leijsen 

red., Levensrituelen. Het huwelijk, Leuven, 2000, 15-16; I.K. Ben-Amos, ‘Inleiding. Trends en thema`s in de historiografie van de jeugd,` L.F. 

Groenendijk en B. Roberts red., Losbandige jeugd. Jongeren en moraal in de Nederlanden tijdens de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd, 

Hilversum, 2004, 12; G. Rooijakkers, Rituele repertoires. Volkscultuur in oostelijk Noord-Brabant 1559-1853, Nijmegen, 1994, 294-298. 

21 P. Van Boheemen, ‘’Hoe men een lief vinden en krijgen zal’. Ovidius als leermeester’, P. Van Boheemen e.a. red., Kent, en versint, eer datje 

mint: Vrijen en trouwen 1500-1800, Zwolle, 1989, 53-63; I.K. Ben-Amos, Adolescence and youth in early modern England, New Haven en 

Londen, 1994, 28; K. Porteman, ‘Vrijen en huwen in de 17de-eeuwse Zuidelijke Nederlanden. De stem van de literatuur’, P. Aron e.a. red., 

Verliefd, verloofd, getrouwd, Brussel 1988, 115-124. 
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hart maar al te zeer vatbaar voor is. In zijn geestelijk liedboek Goddelicke lof-
sanghen uit 1620 betreurt de Gentse priester en dichter Justus de Harduwijn om die 
reden zijn eerdere bijdragen aan de amoureuze poëzie, gepubliceerd in De 
weerliicke Liefden tot Roose-mond. Hij omschrijft de amoureuze liedschat als ‘siel-
quetsende Venus ghejancksel dat een broose schoonigheydt ghevrocht heeft in een 
oncuysch ledigh en dertel ghemoedt’, reden waarom hij in zijn nieuwe bundel een 
aantal van de gedichten uit de Roose-mond heeft omgewerkt tot geestelijke teksten. 
Algemeen waarschuwen moraliserende commentatoren voor een partnerkeuze op 
basis van fysieke overwegingen. Dat soort aantrekking kan nooit duurzaam zijn en 
geeft de beide partners bovendien over aan zondige lust.22  
 
Dat daarbij specifiek aandacht wordt geschonken aan de gevaren van het liefdespad 
voor jonge vrouwen is evenmin uitzonderlijk. In 1525 al waarschuwde Erasmus in 
zijn traktaat over het christelijke huwelijk Institutio christiani matrimonii voor de 
populaire liedboekjes als meisjesbedervers. Voor moralistische stemmen zijn jonge 
vrouwen het ideale slachtoffer van kalverliefde, verleiding en lust, en moet deze 
groep met aandrang tegen zichzelf beschermd worden. Om deze waarschuwingen 
en raadgevingen op alle mogelijke manieren naar jongeren over te brengen, grijpen 
de critici van het al te losbandige amoureuze lied naar het zelfde medium dat ze 
afkeuren. Dat gebeurt in geestelijke liederen die het wereldse genot van de 
amoureuze liederen onthullen als schijn en bedrog. Dat gebeurt ook in bredere 
moraaldidactische literatuur die de droomwereld van jonge liefde wil onttoveren, 
zoals de gedichten van Jacob Cats die ook in de Zuidelijke Nederlanden gekend 
zijn. Het gebruik van liederen, die zo sterk bijdragen aan de verspreiding van de 
cultus van prille liefde, om te waarschuwen tegen de negatieve consequenties van 
het jeugdige uitgaansleven, is een tactiek die met overtuiging overgenomen wordt 
door de auteur van de liederen voor vrouwelijke vrijheid. Maar deze schrijfster 
richt zich tot vrouwelijke lezers en luisteraars met een boodschap die erg afwijkt 
van de moralisten die vooral aandacht hebben voor jonge vrouwen omdat die veilig 
door de jaren geleid moeten worden vooraleer ze zijn thuisgebracht onder de 
autoriteit van een echtgenoot.23 
 
                                                                                              

22 Citaat: J. De Harduwijn, Bloemlezing uit Justus de Harduwijns “Goddelicke Lofsanghen” (Ghendt, 1620), O. Dambre ed., Zutphen, 1974, 49. 

Verdere informatie: B. Cortoos, Den Eerelycken Pluck-Voghel: het huwelijksdiscours in de ontspannende gebruiksliteratuur van de zuidelijke 
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gezelschappen 1610-1645. Onuitgegeven doctoraatsverhandeling, Universiteit Leiden, 2002, 160. 
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De manier waarop de liedverzameling de zorgen en gebreken van de huwelijkse 
staat in het licht stelt, herinnert aan het kerkelijke discours dat Zuid-Nederlandse 
jongeren in geestelijke teksten, maar nog meer in orale media zoals prediking en 
catechese wordt voorgehouden. Het huwelijk wordt daarin meer dan eens 
voorgesteld als een lastige en gevaarlijke levensstaat. De relatie tussen man en 
vrouw kan verzuren, er kunnen conflicten ontstaan, aldus de katholieke 
geestelijkheid, en dan kan men de onverbreekbare band van het aangegane 
huwelijk betreuren. Ze wijzen ook op de zware financiële lasten van het 
huishouden die vele koppels in armoede brengt en voor bijkomende conflicten 
tussen echtgenoten zorgt, én op de zorg voor kinderen die weegt op jonge ouders 
die niet door God voorbestemd zijn voor de huwelijksstaat. Daartegenover wordt 
het celibaat verdedigd, een maagdelijke levenswijze in dienst van God en Kerk. De 
bezwaren tegen het huwelijksleven in de liedverzameling zijn gelijklopend. Ook 
daar wijst de auteur op de relatie tussen man en vrouw die meer conflicten kan 
voortbrengen dan gedacht, op de onverbreekbaarheid van het huwelijk, op de 
financiële problemen, de zware zorg voor huishouden en kinderen. Maar met haar 
voornaamste argument – het verlies van zelfstandigheid voor de echtgenote – staat 
de liedverzameling alleen.24  
 
Hoewel een aantal argumenten overlappen, komen de liederen met hun structurele 
kritiek op de huwelijksstaat tot een heel ander besluit dan datgene wat jongeren in 
het katholieke discours wordt voorgehouden. De negatieve behandeling van het 
huwelijk in het kerkelijke discours heeft vooral te maken met de vaststelling van 
geestelijken dat jongeren geen aansporing nodig hebben om te trouwen, terwijl ze 
van de geestelijke staat vaak enkel de negatieve aspecten in rekening brengen. De 
kerkleer promoot daarom het celibataire leven in kloosterordes of begijnhoven. De 
kerk ziet de maagdelijke staat wel degelijk als een groter goed dan de huwelijkse 
staat, maar het huwelijk is nog steeds fundamenteel goed. De negatieve klemtonen 
in hun betoog rond het huwelijk zijn vooral een reactie tegen jongeren die al te 
gretig zijn om in het huwelijksbootje stappen, met onvoldoende rationele 
overweging van de verbintenis. De waarschuwing voor de financiële lasten van het 
huwelijk is een herinnering dat van een echtpaar verwacht wordt dat ze zich 
autonoom vestigen en in de kosten van een eigen huishouden voorzien. De 
geestelijkheid reageert vooral tegen onbezonnen jeugdromantiek en lichamelijke 
aantrekking als grond voor een huwelijk in plaats van duurzame, kuise liefde. De 
vertraging en bezinning die het geestelijke discours gerealiseerd wil zien in 
jeugdige romantiek, zien we ook in de veroordeling vanuit de Kerk van zowat alle 
vormen van wereldse ontspanning waarbij jongeren in gemengd gezelschap 
vertoeven: dansen, zingen, verklede feestjes, jeugdmode die te zeer de vormen van 
het lichaam accentueert enzovoort. In de liedbundel worden de geestelijke 
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bezwaren tegen kalverliefde veralgemeend naar alle huwelijksverbintenissen. De 
schrijfster ziet de nadelige consequenties van een te jong huwelijk in het geestelijke 
discours in alle huwelijken.25  
 
Dat de promotie van het celibatair leven vanuit kerkelijke hoek enige invloed heeft 
op jongeren bij de keuze van een levensstaat, blijkt uit de vlotte rekrutering van 
zowel bestaande als nieuw gestichte geestelijke orden in de zeventiende-eeuwse 
Zuidelijke Nederlanden. Maar de geestelijkheid heeft waarschijnlijk gelijk dat 
jongeren aangepord moeten worden om de keuze in een positief licht te zien. In de 
zeventiende-eeuwse amoureuze liedhandschriften die in de voorbije hoofdstukken 
ter sprake kwamen, komt intreden in een klooster wel eens aan bod, maar het is 
uitzonderlijk, en dan gaat het vaak om onbereikbare geliefden die onder dwang van 
ouders in een klooster zijn geplaatst. In het Zuid-Nederlandse amoureuze liedboek 
Den eerelycken Pluck-voghel vanaf 1669 uitgegeven in onder andere Brussel en 
Antwerpen, prijst auteur Livinus vander Minnen het huwelijk en de getrouwde 
staat niet alleen op zichzelf maar ook, in oppositie met het officiële kerkelijke 
standpunt, in vergelijking met het celibaat. Maar dat is een uitzondering, en Livinus 
vander Minnen bekritiseert de geestelijke staat niet zoals dat gebeurt in het 
liedhandschrift, als een onaanvaardbare inperking van zelfstandigheid. Voor die 
argumentatie is er geen model aan te halen in de discussie over levensstaten. 
Inderdaad, waar wereldlijke en geestelijke vertogen over de jeugd overeenkomen, 
is dat ze aan de keuze van een permanent vrijgezellenbestaan in de wereld vrijwel 
geen aandacht besteden. Enkel in het geestelijke discours wordt het wel eens 
aangehaald maar dan om te veroordelen in de strengste bewoordingen. Ongehuwd 
blijven om de lasten van het huwelijk te vermijden, is een onaanvaardbare positie 
voor de kerk, en al zeker voor vrouwen die leiding nodig hebben in het leven, van 
een echtgenoot dan wel van een geestelijke overste.26  
 
Of een ongehuwd leven in de wereld een keuze is die veel vrouwen maken, valt te 
betwijfelen. Ook in de populaire traditie van antivrouwenliteratuur waarin 
vrijgevochten vrouwen toch het belangrijkste mikpunt van spot uitmaken, gaat het 
steevast om begijnen of kloostervrouwen die professionele bezigheden opnemen, 
of nog om ongecontroleerde vrouwen binnen het huwelijk, zoals in de liederen 
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verzameld door de Leuvense student. Maar in het liedhandschrift dat we hier 
beschouwen, maakt de vertelster duidelijk dat zelfs een bestaan als begijn voor haar 
nog te veel externe controle inhoudt. Het ideale leven dat ze voorhoudt lijkt meer 
op een kluizenaarsbestaan, waarin zelfs conversatie met vrienden een ambivalent 
gegeven is. Het Europese huwelijkspatroon, erg stabiel doorheen de zeventiende en 
achttiende eeuw, geeft aan dat ongeveer tien procent van de volwassen bevolking, 
mannen en vrouwen, ongehuwd blijft. Hoeveel daarvan een dergelijk levenspad 
kiezen, is moeilijk te achterhalen. Historicus Chris Vandenbroeke geeft voor de 
Zuidelijke Nederlanden in dezelfde periode aan dat tussen de tien en vijftien 
procent van de bevolking vrijgezel blijft doorheen het gehele leven. Daarbij zijn 
inbegrepen vijf procent van de bevolking die ongehuwd blijven omwille van een 
mentale of fysieke handicap. De overige vijf à tien procent van de bevolking 
omvatten de mannen en vrouwen die voor een geestelijke staat kiezen. Er blijft 
weinig ruimte voor een bevolkingsgroep van ongebonden vrouwen in de wereld.27 
  
In ieder geval wekken ze weinig aandacht van commentatoren van de eigentijdse 
maatschappij. Niet van de strekkingen die jongeren in de richting van verschillende 
levenspaden willen beïnvloeden. Niet van teksten in oppositie tegen gepercipieerde 
overschrijding van het evenwicht tussen de geslachten door al te zelfstandige 
vrouwen. Maar ook niet van hun tegenstanders in de Querelle des femmes, de 
teksten die een verdediging van vrouwen opbouwen door te verwijzen naar 
beroemde vrouwen uit het verleden, uit de mythologie of uit de Bijbel, vrouwen die 
alles kunnen, zelfs beter dan mannen. Teksten als Agrippa’s Van de edelheydt des 
vrouwelicken geslachts, Heinsius’ Spiegel van de doorluchtige vrouwen, Van 
Beverwijck’s Uutnementheyt des vrouwelicken geslachts of Anna Maria van 
Schurman’s Dissertatio de ingenii muliebris. Sommige van deze teksten 
argumenteren dat vrouwen in wezen superieur zijn aan mannen, hoewel het eerder 
uitzonderlijk is, maar ook deze teksten besteden amper aandacht aan het leven dat 
in deze liederen als wenselijk wordt voorgedragen.28 
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De liedverzameling als neostoïcijns betoog 
 
Doorheen de liederen verweeft de schrijfster bekende motieven en thema’s voor 
een eigentijds publiek met haar eigen, minder courante boodschap. Zo wordt de 
boodschap, waarvan de schrijfster wel verwacht dat ze onvertrouwd zal overkomen 
en zelfs verzet zal oproepen, gepositioneerd in het verlengde van een bekend 
vertoog voor het zeventiende-eeuwse publiek. Die ontleende thema’s en 
argumenten vinden zich dan wel in een nieuwe context waarin ze tot een heel ander 
besluit leiden dan in de gangbare discussie over de keuze van een levensstaat. Maar 
ook voor de argumentatie van haar positie, om haar keuze te legitimeren tegenover 
tegenstanders, past de auteur zich in binnen een discours dat alomtegenwoordig is 
in de zeventiende-eeuwse literatuur en cultuur. In haar strategie om de lezer te 
overtuigen beroept de schrijfster zich op de principes van het neostoïcisme, de 
verzoening van de antieke filosofische traditie van het stoïcisme met de christelijke 
leer die sinds de zestiende eeuw bekende discussiestof is in heel West-Europa. Al 
sinds de veertiende eeuw wordt dat antieke gedachtegoed weer opgepikt door 
filosofen eerst in Italië en dan in andere landen. De oude teksten van Seneca, 
Cicero en andere denkers worden opnieuw uitgegeven. Ideeën worden 
overgenomen in nieuw werk van Erasmus, Calvijn of Montaigne, of worden 
bestreden door tegenstanders, maar vormen in ieder geval een weerkerend 
discussiethema. Relevante werken worden vanaf de vijftiende eeuw vertaald in 
verschillende Europese landstalen en vanaf de vroege zestiende eeuw met behulp 
van de drukpers voor een groter publiek beschikbaar gemaakt. Elementen van de 
filosofie worden opgenomen in het religieuze discours. Justus Lipsius legt de 
grondslag voor de verzoening van de antieke traditie met de christelijke leer. 
Vooral de jezuïeten tonen zich vanaf de late zestiende eeuw erg geïnteresseerd in 
de leer. Het neostoïcisme beïnvloedt in belangrijke mate de zeventiende-eeuwse 
moraal, de emotieleer, de kunst waar het artiesten als Rubens inspireert tot verdere 
studie van de menselijke anatomie, en de literatuur. In de Noordelijke en Zuidelijke 
Nederlanden worden principes verwerkt in toneel en ander werk van de 
rederijkers.29  
 
Eigen aan de (neo)stoïcijnse traditie is dat ze een gepropageerde levenswijze 
inhoudt eerder dan een theoretisch filosofisch systeem. De leer dient om toegepast 
te worden in het dagelijkse leven van haar aanhangers. Doel van de leefregels is om 
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in deugd te leven, en dus gelukkig volgens het stoïcisme. De belangrijkste 
voorwaarde daarvoor is een standvastige gemoedsrust, zodat men deugd en geluk 
kan bewaren ongeacht veranderende omstandigheden. En daarvoor is controle van 
de emoties noodzakelijk. Alleen zo kan men standvastigheid bekomen om de 
veranderlijkheid van het aardse bestaan, waarin de onberekenbare Fortuna steeds 
kan toeslaan, het hoofd te bieden. Deze overwegingen liggen in de liedverzameling 
aan de grondslag van de keuze voor een ongebonden bestaan. Keer op keer geven 
de teksten de noodzaak aan om te alle tijde een rustig gemoed te bewaren. Vrijheid 
wordt geprezen als het hoogste goed, maar het is net het meest waardevolle bezit 
omdat ze toelaat te streven naar een geest in rust:30  

De vrijheyt dan is topperst alles goeden 
die doet en laet het goon hij wenscht en lust 

vint hij in t’eene geen volle rust 
het ander kan 

vervollen t’goon hij van 
een saeck alleen niet ligt en kan vermoeden  

De wens om zich af te schermen van het veranderende lot blijkt al uit het lied 
gewijd aan Fortuna, dat eerder werd aangehaald. In het refrein geeft de schrijfster 
aan dat iemand die zijn of haar geluk zoekt, niets uit de streken van het lot kan 
leren, hoeveel keer men ze ook ondergaat:31 

Elck denckt met van tvoorgaende te leeren 
wijser te wercken als voor heen 

maer is dit wijsheyt leeren? 
o neen neen neen neen neen neen neen 

t’is sijne sotheyt maer vermeeren  
Neen, de schrijfster gebruikt haar vrijheid om zich te verwijderen van deze 
ingebakken menselijke veranderlijkheid:32 

Dus ick mij verklaer van nu 
voor t’vrij eensaem leven 

k’heb een afkeer en een gruw 
van mij te begeven 

onder eenigh mensch gewelt 
dit blijft bij mij vast gestelt 

dat het best is onverselt 
voor sijn rust te leven  

 
Beheersing van de emoties wil niet zeggen dat in de stoïcijnse leer gevoelens 
genegeerd worden. Integendeel, zelfcontrole kan enkel slagen indien men de 
opborrelende passies confronteert en het hoofd biedt. Daarvoor is een intens 
programma van introspectie nodig. In elke situatie dient men vooraleer te handelen 
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eerst het eigen gemoed te onderzoeken. Rationaliteit is daarvoor het richtsnoer. Het 
stoïcisme houdt voor dat mensen geen speelbal zijn van emoties, maar uit vrije wil 
kiezen hoe ze emoties hun handelen laten bepalen. In die vrije keuze kan enkel de 
rede de verblinding van de emoties tegengaan, en kan enkel de rede een goede 
basis voor het handelen vormen. Bovendien staat het stoïcisme een empirische 
methode voor om de nodige kennis te vergaren voor de rationele overweging van 
de te maken beslissing. Op basis van eigen ervaringen en observatie kan men de 
kennis vergaren om tot een goed, redelijk besluit te komen. Met die nadruk op de 
vrije wil en dus de persoonlijke verantwoordelijkheid van iedere persoon over zijn 
of haar eigen lot, is het niet verwonderlijk dat vele stoïcijnse denkers erop wijzen 
dat het best mogelijk is dat vrije onafhankelijke rationele introspectie leidt tot een 
keuze die niet door anderen herkend wordt als de beste mogelijke of zelfs als 
wenselijk. Maar een stoïcijn vertrouwt op zijn of haar eigen rationaliteit.33 
 
Dat programma wordt volledig overgenomen in de verdediging van het vrije, 
eenzame leven in de liedbundel. Jonge vrouwen worden steeds opnieuw 
aangespoord om eerst aan innerlijk zelfonderzoek te doen voor een beslissing te 
nemen. Al in het huwelijkslied dat de verzameling opent, verwijst de auteur naar de 
rede als beste grond voor die keuze. Ook in de andere teksten wordt daaraan veel 
aandacht besteed: ‘als al mijn werck maer en draeyt om de spil / van goe reden’.34 
De meest grondige uiteenzetting van de stoïcijnse overtuigingen van de vertelster 
vinden we in een lied dat als volgt begint:35  

k’was lestmael in een twist getreden 
op het verkiesen van een staet 

elck socht sijn reden, op t’best t’ontleden 
volghens sijn sin, sijn liefd’ of haet 
ick daer en teghen niet verleghen 
hiel het voor de vrijheyt staen: 

dogh elck mompeld’ en stompelde 
of ick had een fout begaen 

ick trock mij dan ten gezelschappen uyt 
nam voorders voor mij, en maeckte besluyt 

naer de kracht van mijn oordeel, de lasten en voorden 
wat naer der en klaerder te sien van elck een 

eer ick van mijn vrijheyt wou scheen 
In de rest van de tekst verwijst de vertelster naar persoonlijke observatie van en 
gesprekken met gehuwde vrouwen en vrouwen in de geestelijke staat om haar 
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beslissing te ondersteunen. Daar trekt ze maar liefst veertig weken voor uit: ‘dus 
ginck ick steken wel veertigh weken / in t’ondersoeck van yder staet / k’ley de 
vruchten en genuchten / van een yder in een schael’. En wanneer anderen haar 
beslissing niet goedkeuren, houdt ze vast aan de rationele keuze van haar eigen 
gemoed. 
 
De inpassing van de liedverzameling in een neostoïcijns discours brengt 
initiatieven in herinnering binnen de Zuid-Nederlandse rederijkersliteratuur. Al van 
in de vroege zestiende eeuw worden typische neostoïcijnse thema’s als de 
tweestrijd tussen standvastigheid en de veranderende wereld, het vertrouwen op de 
rede en het belang van introspectie overgenomen in een traditie van humanistische 
teksten in de volkstaal. De kolkende emoties die bedwongen dienen te worden en 
de onberekenbare werking van Fortuna worden daarbij doorgaans vorm gegeven in 
het thema van verdwazende verliefdheid. In voordrachtsteksten als Tghevecht van 
minnen (anoniem, 1516) of het rederijkersspel Spiegel der minnen (omstreeks 
1500, maar nog heruitgegeven tot in de late zestiende eeuw) van de Brusselse 
rederijker Colijn van Rijssele worden specifiek jongeren gewaarschuwd voor 
ongecontroleerde passies en worden remedies aangegeven om te vermijden 
meegesleurd te worden door een golf van verliefde verblinding. Brussel is het 
centrum van deze neostoïsche rederijkerij in de zestiende eeuw. Met als expliciet 
doel van rederijkers en Brusselse drukkers om de massa te bereiken worden de 
ideeën verwerkt in didactische literatuur voor een breder publiek. Deze initiatieven 
genieten uiteindelijk slechts beperkt succes, maar individuele teksten of 
toneelwerken worden gedurende lange tijd herdrukt of opgevoerd. De 
consequenties van de afwijzing van de jongerencultus van verliefdheid zijn erg 
verschillend in de liedverzameling, maar de schrijfster past op dezelfde manier 
neostoïsche principes in binnen didactische literatuur die in de eerste plaats bedoeld 
is voor een jeugdig publiek. Ook in de zeventiende eeuw verdwijnt het 
neostoïcijnse gedachtegoed niet uit de rederijkersliteratuur. We vinden het in het 
toneel van de Antwerpse rederijker Guillian van Nieuwelandt, in de Republiek in 
dat van Heinsius of in de geschriften van P.C. Hooft. Die laatste verdedigt in zijn 
werk de positie dat voor de ware stoïcus het gezin deel uitmaakt van het 
vergankelijke aardse bezit waaraan men zich niet moet hechten. Het is niet dezelfde 
boodschap als de schrijfster van de liederen, maar het komt al meer in de buurt.36 
 
Een thema dat binnen het zestiende en zeventiende-eeuwse debat over 
neostoïcisme aandacht krijgt is de gemoedsrust van de ambitieloze mens. Bij de 
onthechting van wereldse beslommeringen hoort ook dat men enkel de meest 
eenvoudige levensbehoeften nastreeft, dat men zich ver houdt van luxe en 
overdaad. De auteur van de liedverzameling schaart zich achter deze mening. Ze 

                                                                                              

36 H. Pleij, Het gevleugelde woord. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1400-1560, Amsterdam, 2007, 670-680; K. Porteman en M.B. 
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wijdt een heel lied aan het idee: ‘die ghenoegh met weynigh heeft / kan in deugd en 
eerden leven’ vat ze al vroeg in de tekst haar overtuiging samen.37 En verder geeft 
ze aan dat ambitie geen rust, deugd of geluk kan brengen: 

Die de groote wel bevroedt 
en hun ongerustigh draven 

vind dat sij zijn groote slaven 
van de driften huns gemoedt 

daer in tegendeel de menschen 
die de ruste van t’gemoedt 

stellen boven pracht en goedt 
alles hebben wat sij wenschen 

en in deughden meerder vreughden 
vinden als die in het gelt 

hebben al hun hoop gestelt 
Het eenvoudige leven als ideaal verschijnt nog in andere liedgenres in de bundel, 
zoals in een Franstalig drinklied waarin de verteller niet veel nodig heeft: ‘Dedans 
mon petit reduit / je vis a mon aise / je n’ai qu’un table et un lit / un verr et deux 
chaises’.38 Daar is het niet meer dan een aanloop voor de lof van alcohol: de 
verteller heeft niet meer nodig in het leven dan een pint en een glas. Maar uit de 
bovenstaande tekst spreekt een reële verdediging van het ideaal van onthechting. 
Dat eenvoudige leven wordt vooral ingevuld als tegenpool voor hebzucht. De 
voornaamste hinderpaal voor het eenvoudige leven is geld, en over geld is de 
schrijfster duidelijk: ‘waerom soud ik dan na gelt / of na pracht en grootsheyt 
trachten’. Dat idee staat haaks op de voortdurende herhaling dat vrouwen zowel in 
het huwelijk als in de geestelijke staat niet vrij beschikken over hun eigen kapitaal. 
Inderdaad, de controle over de eigen financiën wordt aangehaald als een belangrijk 
voordeel van de vrijheid. Dat maakt al duidelijk dat het ongebonden leven in de 
wereld enkel bereikbaar is voor vrouwen uit gegoede families. Voor andere 
vrouwen, en zeker vrouwen op het platteland, is er een bijna dwingende 
huwelijksplicht om in het eigen onderhoud te kunnen voorzien.39 
 
Succes van de bundel in jeugdkringen? 
 
De teksten waarin het programma uiteen gezet wordt, wegen door op de 
liedverzameling, maar ze vormen niet het geheel van het handschrift. Tussenin zijn 
liederen ingebracht in verschillende genres, liederen die naar vorm en inhoud veel 
meer aansluiten bij de zeventiende-eeuwse liedtraditie: drinkliederen, 
kluchtliederen, liefdesklachten en amoureuze dialogen. Na de eerste drie 
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bespiegelende liederen over het lot van getrouwde vrouwen, noteert de schrijfster 
twee drinkliederen. In tegenstelling tot het voorgaande zijn deze teksten Franstalig 
en geschreven vanuit een mannelijk vertelperspectief. In de eerste tekst wordt de 
liefde afgezworen ten voordele van het drinken, of zoals de verteller vrouwen 
voorhoudt: ‘vous n’estez pas toujours belles / et le vin est toujours bon’.40 Het 
andere drinklied gebruikt het bekende motief van de predestinatie. De goden 
hebben vooraf bepaald wat er met ons zal gebeuren, waarom ons dan druk maken 
om iets buiten amusement? Ook daarin delft de liefde het onderspit: ‘amour comte 
ses coups / Bachus jamais les comte’.41 Maar het is duidelijk dat het hier gaat om 
een genreconventie en niet om een uitgewerkt argument ter onderricht van de jonge 
vrouwen die het doelpubliek vormen van de schrijfster.  
 
Een Nederlandstalig kluchtlied schetst een weinig lovend beeld van het 
huwelijksleven, en specifiek, het gedrag van mannen tegen hun echtgenotes, maar 
ook hier gaat het om een stokmotief in het genre en in de zeventiende-eeuwse 
humor, eerder dan om een uitgewerkt deel van het betoog in de verzameling. De 
verteller van de klucht, Isaac Wuitere vertelt over zijn wedervaren in de min. Hij 
ziet de jeugd genieten van de liefde in de lente en ‘ t’behaegde mij om mee te 
doen’.42 Maar dat loopt niet goed af: 

ick was bedrooghen in mijn oogen 
als ick meende dat ick saggh 

veld godinnen, die mijn sinnen 
stoolen met hun blij gelagh 

maer t’viel op het lest uyt op katte gespel 
men pluymde mijn baert en men klouwde mijn vel 
ick was er een bottaerd een sottaerd een snottaerd 
een hauwaert een snauwaert een flauwaert en nogh 

Wat blijkt? Isaac wordt ontmaskerd als een gehuwde man. Hij druipt dan maar af 
naar huis: ‘k’bekende schult, ksey kheb misdaen / ick heb verlaeten het soete roosje 
/ en ben de doorens na gegaen’. In de context van de verzameling versterkt de 
overspelige Isaac nog eens het beeld van de onbetrouwbare echtgenoot die alle 
vleierei ten spijt de schoonheid van zijn bruid snel beu zal raken. Maar eerder dan 
dat ze dienen als ondersteuning van de centrale boodschap van de schrijfster, 
worden deze andere genres gebruikt als verademing tussen de teksten met een 
serieuze lading.  
 
Minder in lijn met het betoog neemt de schrijfster ook liefdesliederen op. Dat zijn 
vooral Franstalige liefdesklachten volgens de regels van de kunst. Mannelijke ik-
figuren smeken meisjes met namen als Iris of Climere om hun lijden weg te nemen 
en in te gaan op hun avances. Deze mannen zijn al lang aan het wachten, één 
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verteller dient zijn geliefde al zes jaar, zonder resultaat. Een andere verteller 
verwijst naar moeilijke discussies waarin hij zijn geliefde probeert te overtuigen dat 
liefde op zich een wenselijk idee kan zijn: ‘si vous scaviez / la douceur quil y at de 
s’entre aimer / quand un amant est fidel et constant / j’esperois / Iris de bien mieux 
vous persuader / que je n’ai pu / faire jusqu’a present’.43 Toepasselijk voor het 
handschrift is er plaats voor een aantal liefdesdialogen waarin vrouwelijke 
personages zich tot verliefde mannen richten. Het valt op dat haast alle aanbidders 
van een kale reis terugkomen en zeker wanneer ze te vrijmoedig zijn. Een herder in 
een pastorale dialoog biedt aan de schapen van een herderin te hoeden in ruil voor 
een zoen. Ze wijst hem geschokt af, hij probeert haar nog te bedaren, maar ze heeft 
haar besluit getrokken: ‘Neen uw steecken / sijn mij reeds gebleeken / de kans 
verkeken / keert nimmer een vriendt’.44 Een andere herder treft zijn geliefde 
slapend aan. Hij kan haar een kus ontstelen voor ze ontwaakt, maar ze loopt boos 
weg ‘en liet mij met spijt overlaen / alleenigh staen’.45 De boodschap voor 
verliefde mannen is duidelijk: ‘den minnegodt / die en laet liefde – snoeperij / noyt 
straffe vrij’. Soms beamen de vrouwen in liefdesdialogen de overwegingen uit de 
bespiegelende liederen. Een herderin Iris ziet niets in de relatie die een herder haar 
voorspiegelt: ‘j’ai seul aupres de mon troupeau / plus des longeurs, plus 
d’avantage / les tours que vous nommez amours / me semblent choses trop 
frivoles’.46 Ze lacht zijn betuigingen van oprechte en langdurige liefde weg: 
minnaars zijn noch baas over het heden noch over de toekomst. Haar enige 
verlangen is ‘independente’ te leven. Ze staat hem zelfs geen vriendschap toe, 
liefde en vriendschap liggen te dicht bijeen, ‘il faut pour mener bonne vie / l’eviter 
l’eviter avec bien du soin’. In een Nederlandstalige dialoog komt de echo van het 
anti huwelijksbetoog nog sterker door: ‘al mijn blijheid bestaet in vrijheid / ander 
goedt ick niet en ken’.47 
 
De auteur scheidt haar overtuiging niet volledig van het liefdesdiscours, elementen 
van haar betoog schemeren door in de liefdesteksten, maar ze zijn niet de enige 
mogelijkheid. In een enkele liefdesdialoog wordt de smekeling positief onthaald. 
Zijn geliefde trekt eerst zijn oprechtheid in twijfel, zoals het hoort, maar 
uiteindelijk is ze overtuigd en stemt ze wijs in met zijn vraag. Naar het einde van 
de collectie toe wordt in een tweede huwelijkslied een jong paar oprecht 
gefeliciteerd en al het beste toegewenst. Er wordt nadruk gelegd op de 
onverbreekbaarheid van het huwelijk, maar niet om voor te houden dat de bruid 
zich haar verbintenis zal betreuren. Onmiddellijk daarop volgt een lied met raad 
voor jonge geliefden over hoe een goede relatie op te bouwen. Het handschrift lijkt 
hier het katholieke discours over levenskeuzen na te volgen. Relaties en huwelijken 
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zijn niet slecht op zich, maar wel wanneer ze afgesloten worden zonder grondige 
voorafgaande bezinning en rationele overweging. Het lied kondigt zelf aan dat het 
handelt over: ‘les loix que dieu at fait pour nous / ce que vous devez a la belle / 
pareillement aussie ce qu’elle / a son tems doit donner a vous’, de wederzijdse 
vereisten die man en vrouw aan elkaar verschuldigd zijn.48 Maar de enige positieve 
richtlijn in het lied is dat jongeren zich best houden aan de deugd als richtsnoer. In 
de rest van de tekst wordt meer aandacht besteed aan de leugenachtige vleierij van 
mannen. En toch is het in deze teksten dat de auteur haar blikveld opent voor 
andere gezichtspunten over de liefde. Niet alle vrouwen zijn geneigd tot het vrije, 
eenzame leven dat ze zelf als ideaal voorhoudt. En dan is het van belang om ook de 
keuze voor liefde en het huwelijk op weloverwogen gronden te maken, en zich niet 
door liefde te laten verblinden.  
 
In de context van de liedcollectie zijn deze teksten deel van de strategie van de 
schrijfster om het geheel van de verzameling in te passen in een vertrouwd 
jeugddiscours over liefde. De teksten waarin ze haar levensfilosofie uiteen zet, 
reiken uit naar een publiek van jonge vrouwen. Het is in de eerste plaats didactisch 
materiaal en het bereiken van het vooropgestelde publiek is fundamenteel in het 
doel dat de auteur zich met de bundel stelt. Daarom worden de bespiegelende 
liederen zorgvuldig ingebed in een context van liederen die beantwoorden aan het 
geldende discours binnen jeugdkringen: genres als drinkliederen, kluchtliederen en 
natuurlijk amoureuze liederen, liederen die inhoudelijk aanleunen bij de positieve 
visie op jonge liefde die in repertoires van jeugdkringen gangbaar is. De keuze om 
de boodschap literair vorm te geven in liederen, een medium dat gezien wordt als 
verweven met jeugdcultuur, op zich kan al gelden als een strategie om dat jonge 
publiek aan te spreken. Dat brengt met zich mee dat de schrijfster in een aantal 
teksten andere visies, meer in overeenstemming met het geldende 
jongerendiscours, aan bod laat komen. Dat gebeurt in de aangehaalde amoureuze 
teksten, maar nergens meer dan in één lied dat wel erg afsteekt tegen de centrale 
boodschap van de bundel. In dat bespiegelende liefdeslied, het dertiende in de 
collectie, wordt de vraag opgeworpen: ‘Wie sal, wie kan de minne  kragten / 
beteugelen, wie is oyt soo stout / dat hij vrouw venus durft misachten / en niet 
bevreest is dat t’hem rouwt?’.49 De volgende strofen geven een overzicht van de 
kracht en sluwe intelligentie van Venus en Cupido. Hun onvoorspelbaarheid gaat 
de menselijke geest te boven. Dat lijkt nog enigszins op de neostoïcijnse 
overwegingen in andere liederen, zij het dan dat hier een meer pessimistisch 
standpunt verschijnt over de menselijke mogelijkheid om zich door de rede te laten 
leiden. Maar dan neem het lied een religieuze wending: 

Den eersten mensch ons aller vader 
gaf door sijn doen hier van bericht 
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hij heeft niet t’leven in ons aders 
gestort dien drift waer voor t’al zwicht 

en eerst verlicht 
den grond gesticht 

waerdoor dat wij sijn allegader 
de weerelt nazaetien verplicht  

Een menselijke plicht tot voortplanting is moeilijk in overeenstemming te brengen 
met het vrije leven in de wereld dat de andere liederen aanmoedigen, zelfs niet als 
individuele keuze. Maar dat is de enige plaats waar het evenwicht duidelijk 
verstoord is tussen de didactische boodschap en de gevolgde strategie om die 
boodschap het gewenste publiek te laten bereiken. 
 
Dat de didactische liederen in het repertoire vermengd worden met meer 
jeugdgevoelig materiaal, wil niet zeggen dat ze op dezelfde hoogte worden 
geplaatst. De liederen die de kern van het betoog uitmaken worden op twee 
manieren gescheiden van de andere teksten. Een eerste onderscheid is de lengte. De 
twee bespiegelende liederen die de bundel openen zijn dertien en twaalf strofen 
lang. De derde tekst, nog een didactisch lied, telt zes lange strofen, goed voor 
negentig regels. De drinkliederen die daarop volgen zijn elk vier strofen lang. Die 
tweedeling geldt doorheen de collectie. De programmaliederen nemen ettelijke 
pagina’s in beslag, met een maximum van zeventien strofen. De andere teksten zijn 
veel korter, meestal niet meer dan één pagina. De langste onder deze liederen, acht 
strofen, zijn enkele van de liefdesdialogen waarin het vrouwelijke personage dicht 
aanleunt bij de overtuigingen van de auteur. Het tweede identificatiemiddel is taal. 
Het aanraden van een vrij, ongebonden leven gebeurt in het Nederlands, terwijl in 
de andere genres vele teksten in het Frans zijn opgesteld. Van de vier drinkliederen 
zijn er drie Franstalig en wordt één opgenomen in parallelle Nederlandstalige en 
Franstalige versies. Van de vijf liefdesklachten zijn er vier in het Frans. Van de vier 
dialoogliederen daartegen is er dan weer slechts één in het Frans genoteerd en drie 
in het Nederlands. Het zijn aanwijzingen dat voor de auteur het om twee 
onderscheiden delen van het repertoire gaat, die bijeengebracht worden. 
 
Met haar ordelijke neerslag, de inhoudelijke lijn die wordt aangehouden, de 
exclusie van niet-lied materiaal, de weloverwogen keuze van opgenomen 
liedgenres en de volgorde waarin die in de collectie geplaatst worden is het 
duidelijk dat aan de opstelling van de bundel enige planning vooraf gaat. De auteur 
gebruikt een bekend medium – het amoureuze lied – dat in de zeventiende-eeuwse 
gedachtewereld haast automatisch met een bepaald publiek – de jeugd – verbonden 
wordt om een boodschap over te brengen bestemd voor althans een deel van 
datzelfde publiek – jonge vrouwen. In die zin is het handschrift niet in de eerste 
plaats bedoeld om in handen van de schrijfster ervan te blijven. Indien niet om door 
te geven, dan spreekt uit de inhoud toch duidelijk een wens om de liederen te laten 
rondgaan, om jonge vrouwen de bundel te laten lezen, eventueel om teksten uit de 
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collectie over te nemen. Of dat ook gebeurd is, weten we niet. Er zijn geen tekenen 
in de bundel zelf die wijzen op het gebruik ervan door andere lezers of eigenaars. 
Maar op basis van de inhoud kunnen we het vooropgestelde publiek wel verder 
inperken en ook kanttekeningen plaatsen bij het mogelijke succes van de bundel 
om dat publiek te bereiken. Hoewel de centrale boodschap in de liederen zelf wordt 
voorgehouden aan alle jonge vrouwen, is het duidelijk dat de auteur in feite 
welgestelde jonge vrouwen die een degelijke opleiding hebben genoten, 
aanspreekt. De nadruk die wordt gelegd op het verlies van controle over het eigen 
vermogen in het huwelijk of in een religieuze orde, is enkel van toepassing op 
vrouwen die van huis uit een vermogen hebben. Bovendien is een bestaan als 
ongebonden vrouw ook enkel mogelijk mits men zich niet in geldnood bevindt. Het 
gebruik van het Frans, en dat in de liederen die het dichtst moeten aansluiten bij de 
bestaande liedgewoonten in de kringen waarin de auteur de bundel wil verspreid 
zien, wijst opnieuw op een welgesteld stedelijk milieu, waarin jonge vrouwen vlot 
weg kunnen met het Frans, naast hun moedertaal, het Nederlands, dat in de 
programmatische liederen gebruikt wordt.  
 
Het feit dat de verzameling in handschrift bestaat, geeft de beperkingen aan van de 
mogelijke verspreiding ervan, maar is anderzijds in lijn met de verspreiding van 
vrouwelijk schrijfwerk in de periode. Hoewel vanaf de jaren 1640 dichtende 
vrouwen zowel in de Noordelijke als in de Zuidelijke Nederlanden meer openlijk 
gaan deelnemen aan het literaire verkeer, blijft hun toegang tot de geëigende 
kanalen voor wereldlijk literair werk, zeker in het Zuiden, beperkt. Slechts bij hoge 
uitzondering, het aantal is voor de zestiende en zeventiende eeuw op één hand te 
tellen, krijgen vrouwen toegang tot rederijkerskamers, zelfs maar om als niet 
aangesloten lid een bijdrage aan een rederijkerswedstrijd te leveren. Het is niet 
anders in andere literaire genootschappen zoals de toneelgilden. Het blijft voor 
vrouwelijke auteurs moeilijk om materiaal gedrukt te krijgen, zeker in wereldlijke 
genres. Eigen werk circuleert dan ook vaak tussen vrouwen onderling in 
handschriften: geestelijke literatuur in nonnenkloosters, handschriften die 
circuleren in een begijnhof of geschreven worden vanuit een begijnhof om te 
gebruiken in het kinder- en meisjesonderricht, poëziealbums in salons van 
welgestelde jonge vrouwen, teksten die binnen families worden doorgegeven of 
handschriften die circuleren in clusters van literair geïnteresseerde bevriende 
vrouwen. Het is mogelijk natuurlijk dat het handschrift geschreven is als 
voorbereiding op een uitgave in druk, hoewel de beperkte omvang van de collectie, 
kleiner dan een standaard liedboek repertoire, dat al betwijfelbaar maakt. In ieder 
geval is er geen gedrukte versie bekend van het repertoire of van eender welk lied 
uit de verzameling. Het is meer waarschijnlijk dat het handschrift, zoals ander 
schrijfwerk van vrouwelijke auteurs en voor een vrouwelijk leespubliek, hoewel 
het inhoudelijk erg afwijkt van de gangbare literaire paden die vrouwelijke 
schrijfsters volgen, van hand tot hand wordt doorgegeven in manuscriptvorm, door 
lezers wordt doorgenomen en geheel of gedeeltelijk overgeschreven, en zo verder. 
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En dat is toch een beperkt bereik, dergelijke vrouwenhandschriften komen, ook in 
andere contexten, niet snel buiten de directe kring van kennissen van de auteur 
terecht. En ook deze kennissenkringen zijn vooral in gegoede, opgeleide, stedelijke 
kringen te vinden.50 
 
De beperkte verspreiding is niet de enige factor die het succes van het handschrift 
in het bereiken van jonge vrouwen inbindt. Ten eerste al maken amoureuze 
liedrepertoires deel uit van de ontspanning in gemengde jeugdkringen. Dat jonge 
mannen en vrouwen samenzijn maakt deel uit van de context die de liederen zelf 
voorhouden als de gepaste omstandigheden om uit zo’n repertoire te putten. De 
liederen in het handschrift zijn weinig toepasselijk om te zingen in het samenzijn 
van jonge mannen en vrouwen. Dat is een verschil met andere didactische 
liedrepertoires gericht op de jeugd, zoals geestelijke liederen over de keuze van een 
levensstaat. Ten tweede, en dat nadeel treft geestelijke jeugdliederen evenzeer als 
deze collectie, bieden amoureuze liedrepertoires, in liedboeken en in handschriften, 
jongeren de mogelijkheid om via het zingen aan zelfidentificatie te doen. In de 
activiteit van het zingen vormen en articuleren jongeren hun identiteit als 
jeugdgroep. Voorwaarde daarvoor is een volledige onderdompeling van het 
lieddiscours in de belevingswereld van de jeugdgroep. Of de liederen nu 
geschreven zijn door jongeren zelf of door rederijkers voor jongeren, van belang is 
dat ze gezongen kunnen worden vanuit de ervaringswereld van jongeren. In het 
liedhandschrift gebeurt dat in enkele liefdesdialogen door de overtuiging van de 
schrijfster in de mond te leggen van het jeugdige personage in het lied, maar in de 
bespiegelende teksten waarin de boodschap uiteengezet wordt, spreekt de 
vertelfiguur als buitenstaander tot de jeugdcultuur. Het is iemand die meer weet 
over het lot van jongeren dan de jeugd zelf. Zo is er steeds een afstand tussen 
dergelijke didactische boodschappen voor de jeugd en de culturele praktijk waarin 
ze wensen opgenomen te worden.  
 
De poging om zich in te passen in het lieddiscours van de jeugd wordt ook 
weerspiegeld in de gebruikte melodieën waarop de auteur haar liederen schrijft. 
Vertrouwdheid met de modieuze melodieën is een basisvoorwaarde voor 
verspreiding in jeugdkringen. Zoals uitgevers van gedrukte amoureuze liedboeken 
merken, is het jonge publiek gebrand op het verwerven van nieuwe, nog onbekende 
liedteksten. Dat verklaart de vaak kleine oplagen waarin wereldlijke liedboeken 
gedrukt worden, en de latere heruitgaven met steeds nieuwe toevoegingen aan het 
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repertoire. Maar die nieuwe teksten hebben wel meer kans op brede verspreiding 
indien ze gezongen kunnen worden op de populaire liedmelodieën van dat moment. 
Vijf van de opgenomen liederen worden gezongen op wijzen die we via de 
Nederlandse Liederenbank ook elders in de bewaarde Nederlandstalige liedschat, 
in handschriften en in drukwerk, terugvinden. Het valt daarbij op dat het vooral 
voor de liederen die de kern van het betoog uitmaken, is dat de schrijfster bekende 
melodieën overneemt, en minder voor de randgenres die toch de inpassing in 
jeugdkringen moeten versoepelen. De gebruikte melodieën zijn echter niet 
gelijktijdig verspreid in de liedbronnen uit de Liederenbank.  
 
Het huwelijkslied aan de aanvang van de collectie is gezet op de stem ‘graef willem 
sat op solder’, van alle liedwijzen uit de bundel de meest verspreide. In de 
zeventiende eeuw is de melodie onder die naam ook gebruikt voor gedrukte 
liederen uitgegeven in Antwerpen en Brussel, en dat zowel in geestelijke als in 
wereldlijke context. De melodie wordt driemaal gebruikt in het Antwerpse 
liedboek, Bloem-hof, verciert met geestelijcke lof-sanghen uit 1659, en nog eens in 
Kersnacht, een boek met kerstliederen uit 1684, ook uit Antwerpen. In Brussel 
gebruikt Peter de Vleeschoudere de melodie tweemaal in een in 1660 door Jan 
Mommaert uitgegeven bundel met psalmberijmingen, Rymende uyt-legginghe naar 
den letterlycken, ver-holen, ende sedelycken sin. In wereldlijke context vinden we 
de melodie terug in een kluchtlied ‘vande Boere Kermis’ in het liedboek Den 
Kemschen hey-kreekel, in 1665 door Reynier Sleghers in Antwerpen op de markt 
gebracht. Rond 1668 wordt ze gebruikt voor een loflied op de boerenstand, een lied 
‘ tot loff vanden ghemeynen Huysman’, gedrukt als los blad door Martinus Verhulst. 
En Livinus vanden Minnen zet er een tekst op in het Brusselse Den Eerelycken 
Pluck-voghel uit 1677. Nog in de eerste helft van de achttiende eeuw vinden we de 
stem in drukwerk, maar behalve in een herdruk van het liedboek met kerstliederen 
uit 1684, wordt de melodie dan schijnbaar anders gezongen, het strofeschema van 
deze latere liederen komt niet meer overeen met de vroegere versies en het lied in 
het liedhandschrift.  
 
Een loflied op een leven van eenvoud in het handschrift wordt gezongen op de wijs 
‘vreugdigh herten tsaem geschaeckt / liefde nimmer soo gheluckte etca’.51 Een 
dialooglied waarin het vrouwelijke personage haar vrijheid verdedigt als hoogste 
goed is gedicht op de wijs ‘mijn gesellen’.52 Beide stemmen zijn terug te vinden als 
beginverzen van liederen in een zangspel, een gezongen toneelstuk, dat in 1706 
door Paulus Roose wordt uitgegeven te Brugge, De geluckige en ongelukkige 
Minne-strijdt gerymt door J. Acket. Hier stelt zich een chronologisch probleem 
want het lijkt weinig aannemelijk dat een zeventiende-eeuws handschrift in twee 
gevallen melodieën zou overnemen van toneelliederen die pas in het eerste 

                                                                                              

51 UG, Hs 898, f. 20r-21r. 

52 UG, Hs 898, f. 9r-9v. 
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decennium van de achttiende eeuw uitgebracht worden. Van de twee liederen zijn 
geen andere versies bekend. Jan Acket, de schrijver van het zangspel werkte in de 
late zeventiende eeuw. De lange titel van het zangspel suggereert dat het werk niet 
erg lang voor de uitgave geschreven of in ieder geval opgevoerd is: Operasche-
wijse ten Tonneel gevoert van bezonder Lief-hebbers der nederduytsche Rym en 
Reden-konst. Binnen Brugghe den 28. November 1706. Of er eerdere opvoeringen 
geweest zijn, is niet bekend. Het handschrift met de anti huwelijksliederen is altijd 
geïdentificeerd als zeventiende-eeuws, hoewel het geen verwijzingen bevat naar 
dateerbare feiten. Maar de voorgaande melodische overeenkomsten wijzen op een 
laat zeventiende-eeuws handschrift. Het is mogelijk dat het gaat om een netschrift 
van teksten die over de loop van verschillende jaren rond de eeuwwisseling 
geschreven worden.53  
 
De liederen in deze anonieme bundel tonen dus wel enige verwantschap met de 
poel van eigentijdse populaire liedwijzen, maar niet van heel dichtbij. Slechts vijf 
van de liederen gebruiken melodieën die bekend zijn uit de bredere liedtraditie. 
Van de liedteksten is er geen enkel teruggevonden in andere versies. Voor de 
Franstalige liederen is dat niet uitzonderlijk, omdat die weinig vertegenwoordigd 
zijn in de Liederenbank, maar toch lijkt het handschrift erg op zichzelf te staan, wat 
de morele boodschap betreft, maar ook wat melodieën en liedteksten aangaat. 
Sommige melodieën lijken op verspreide zangwijzen, maar komen bij nader 
onderzoek niet overeen. Zo wordt tweemaal in het handschrift gebruik gemaakt van 
de wijs ‘ach cupido kleynen godt’, voor een lied over de gevaren van het huwelijk 
en voor een Franstalig drinklied. Op zich komt deze melodie niet voor in de 
Nederlandse Liederenbank, maar wel de sterk gelijkende wijs ‘Cupido kleynen 
Godt’, die in Het Brussels Moeselken verschijnt in 1659. Een andere wijs, die er 
erg op lijkt, ‘Ach Cupido cleyn Venus wicht’, komt drie keer voor in ’t Hemels 
Lust-Hofken, een Antwerps geestelijk liedboek uit 1681. In beide gevallen gaat het 
om liederen met heel andere strofeschema’s. De schrijfster lijkt te verwijzen naar 
breed verspreide elementen van de liedcultuur onder jongeren, eerder dan dat ze 
                                                                                              

53 Nog voor twee andere liederen vinden we overeenkomsten met achttiende-eeuwse liedbronnen. De teksten worden verbonden door de gebruikte 

melodie: ‘Pour l’amitie’. De eerste van deze liederen gebruikt de melodie voor een Nederlandstalige tekst tegen het huwelijk. Drie liedteksten 
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onderrichten. Het gaat waarschijnlijk om een melodie uit de Franse liedschat die al geruime tijd oraal circuleert in de Nederlanden, vooraleer ze 
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de late achttiende eeuw nog wordt geschreven aan het handschrift. De overeenkomst met het zangspel van Jan Acket lijkt wel te groot om van 

toeval te spreken, wat suggereert dat de bundel rond de eeuwwisseling van 1700 in haar definitieve vorm werd gegoten, maar het is duidelijk dat de 

liedverzameling goed is voorbereid. De liederen kunnen in de loop van een aantal jaren zijn bijeengebracht. 
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van binnenuit uit de jongerencultuur schrijft. Die indruk wordt nog versterkt door 
de hoge mate van zelfverwijzing die in de verzameling plaatsvindt. ‘Ach cupido 
kleynen godt’ wordt tweemaal gebruikt als wijs. Twee Franstalige liederen delen 
een melodie ‘sans troubler le repos’, en twee andere een wijs ‘ce que je suis nen 
saurois je comprendre’. De beginregel van een van die teksten ‘Wie kan den lof der 
soete vrijheyt melden’ doet dan weer dienst als wijsaanduiding voor de enige 
liefdesdialoog waarin een vrouw zich laat overhalen door haar aanbidder.  
 
De recyclage van beginregels als wijsaanduiding gebeurt ook met een Frans 
drinklied waarvan de aanhef ‘Les Dieux nous ont formé / à leurs divins images’ 
weerkeert als wijs voor een vermaanlied waarin liefde vergeleken wordt met de 
onbetrouwbare zee. Soms wordt de formule eerst als wijsaanduiding gebruikt en 
daarna als beginregel voor een lied. ‘[D]e dans mon petit reduit’ is de melodie 
waarop een loflied aan de vrouwelijke vrijheid wordt gedicht, en keert later terug 
als begin van een Frans drinklied. Hetzelfde gebeurt met de melodie ‘Pour 
l’amitie’. Eerst is ze melodieaanduiding, pas daarna beginregel. Het kan natuurlijk 
dat de auteur een bekende stem uit de bredere liedtraditie toeeigent, die gebruikt 
om twee verschillende teksten op te dichten, één waarin ze een nieuwe beginregel 
verzint en één waarin ze de bestaande wijsaanduiding gebruikt als openingsregel. 
De stem ‘Pour l’amitie’ is in ieder geval later bekend aan andere lieddichters.  
 
Wat het succes van de bundel ook geweest is, ze brengt een uniek eigentijds 
perspectief naar voren op de huwelijksmarkt en op de geldende rollenpatronen voor 
mannen en vrouwen. Het vermoeden dat de schrijfster ervan ook zelf ongehuwd is, 
en het feit dat ze een dergelijke literaire collectie bijeenbrengt, zijn daarbij niet 
noodzakelijk onafhankelijk van elkaar te denken. Zoals Riet Schenkeveld-van der 
Dussen in haar overzichtswerk Met en zonder lauwerkrans, over schrijfsters in de 
vroegmoderne periode, opmerkt, is een meerderheid van het literaire werk van 
vrouwen geschreven door ongehuwde vrouwen, dat wil zeggen vrouwen die nooit 
trouwen dan wel vrouwen die schrijven in de periode vóór ze getrouwd zijn. Voor 
de meeste vrouwen, zelfs schrijfsters met al enige werken op hun naam, stopt hun 
schrijverscarrière bij het huwelijk. Misschien ontbreekt na het huwelijk de tijd om 
de pen op te nemen. Misschien heeft ook te maken met de verwachtingspatronen 
voor gehuwde vrouwen. Het afzweren van het huwelijk vergroot voor de auteur 
van de liedbundel ook de vrijheid om de liedverzameling te kunnen dichten. 
Anderzijds wordt mannen in het eigentijdse amoureuze discours, zowel in 
wereldlijke werken als in geestelijke leidraden voor jongeren, stellig afgeraden te 
huwen met al te verstandige of geleerde vrouwen. Op de rangorde van negatieve 
beslissingen volgt het meteen op huwen op basis van lichamelijke aantrekking. De 
schrijfactiviteit van de schrijfster als dusdanig, nog los van de vertrouwdheid die ze 
toont met filosofisch gedachtegoed zoals het neostoïcisme en haar verdediging van 
de rede als bron van individuele vrijheid, kan als een schild werken dat aanzoeken 
preventief afweert, althans volgens die normatieve stemmen en 
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voorlichtingsboekjes. De schrijfster is in ieder geval duidelijk dat, of vrouwen nu 
voor een huwelijk kiezen of niet, het belangrijk is om rustig en rationeel de opties 
af te wegen. Zoals ze samenvat in het besluit van een loflied op de vrijheid: 
‘Peyster wel op’.54 
 
2. Denijs Bauwens en de Calis bende 
 
Als enige van de vier liedcollecties van na 1650 toont de verzameling van Denijs 
Bauwens geen betrokkenheid op de liedpraktijk van jongerengroepen. Ze is noch 
functioneel ingepast in de bezigheden van een jeugdkring zoals de chansons pour 
boire et danser of de teksten van de Leuvense student, noch gericht op een jong 
publiek zoals het vertoog tegen het huwelijk van de voorgaande liedverzameling. 
Bauwens brengt een repertoire bijeen ontleend uit losse liedbladen verkocht door 
rondtrekkende zangers en ook uit recente Zuid-Nederlandse liedboeken voor de 
jeugd. Maar die teksten worden geplaatst binnen een geünificeerd repertoire dat de 
schrijver verbindt met een volwassen en mannelijke gebruikerskring, een 
gefantaseerd schrijversgilde van leeglopers en dronkaards, de Calis bende. Het 
handschrift bevat 39 Nederlandstalige liedteksten, een drietal poëziefragmenten en 
twee langere dichtteksten, alle geschreven in dezelfde hand. Onder vele van de 
teksten maakt de auteur zichzelf bekend als Denijs Bauwens. Hij vermeldt ook zijn 
woonplaats, het Oost-Vlaamse Kalken, gelegen tussen Gent en Dendermonde. Uit 
de dateringen die Denijs toevoegt blijkt dat het handschrift geschreven wordt in de 
periode 1661-1668. Het begin van het handschrift ontbreekt, en het is niet bekend 
hoeveel pagina’s er verloren zijn gegaan. Mogelijk is Bauwens al eerder begonnen 
met zijn schrijfwerk, maar daar hebben we te raden naar. Hoewel hij enkel 
Nederlandse teksten verzamelt, gebruikt Denijs voor vele van de onderschriften 
Frans.  
 
Met een auteursnaam, een woonplaats en een precieze datering van het schrijven 
van een heleboel liederen biedt de bundel de meest volledige identificatie van de 
handschriften uit de tweede helft van de zeventiende eeuw. Maar de informatie 
biedt weinig verdere houvast. Uit onderzoek van de doopregisters van Kalken leidt 
de volkskundige Willy Braekman in zijn postuum gepubliceerde artikel over het 
handschrift af dat Bauwens niet geboren is in Kalken. Er is wel een Denijs 
Bauwens te vinden in de doopregisters, maar met een geboortejaar van 1648 is die 
te jong om de liedcollectie te beginnen in 1661, vermoedt Braekman. Dertien is 
inderdaad erg jong, Bauwens toont geen tekenen dat hij de schrijfkunst nog onder 
de knie moet krijgen. Misschien is de pasgeborene uit 1648 wel familie van de 
auteur, maar het is niet zijn zoon, want de vader in het doopregister is aangeduid 
                                                                                              

54 UG, Hs 898, f. 16r-16v; R. Schenkeveld-van der Dussen, K. Porteman en P. Couttenier, ‘Inleiding’, R. Schenkeveld-van der Dussen red., Met en 

zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850: van Anna Bijns tot Elise van Calcar, Amsterdam, 1997, 7; C. 

Vandenbroeke, Vrijen en trouwen van de Middeleeuwen tot heden. Seks, liefde en huwelijk in historisch perspectief, Brussel en Amsterdam, 1986, 

19-20.  



 

250 

 

als Jan Bauwens. Braekman gaat ervan uit dat de auteur wellicht geboren is in een 
van de naburige dorpen en dan verhuisd is naar Kalken. Hij vermoedt verder dat de 
schrijver misschien molenaar van beroep is. Achteraan de laatste tekst zijn twee 
zeventiende-eeuwse intekeningen van andere personen in het handschrift 
ingebracht. Jacobus de Keyser vermeldt zijn naam en beroep ‘Muelemaker van 
syne style tot overmeyre’.55 Jan Vander Swalmen tekent met zijn naam en het 
jaartal 1699. Braekman neemt aan dat het om twee latere eigenaars van het 
handschrift gaat, en dat het beroep van Jacobus de Keyser een aanwijzing kan zijn 
naar het beroep van Denijs Bauwens, maar die hypothese is moeilijk na te gaan. 
Naast het artikel waarin hij de inhoud van de liedverzameling catalogiseert, 
besteedt Braekman aandacht aan enkele individuele teksten uit het repertoire in zijn 
boek over marktliederen Hier heb ik weer wat nieuws in d’hand: een lied over Sint 
Reinuut, patroon van dronkaards, een historielied over de verovering van de 
mythische stad Belgis door Julius Caesar en een moraliserend nieuwslied over een 
stadsbrand in Roermond in 1665. Verder bouwend op dat werk vermelden de 
historici Marc Jacobs en Johan Verberckmoes het Belgis-lied in een artikel over 
populair drukwerk in de zeventiende eeuw, maar hun identificatie van Denijs 
Bauwens als een tiener is wellicht een te gehaaste conclusie. Op de individuele 
liedteksten na, is de bundel nog nauwelijks onderzocht, een punt dat Braekman 
beaamt in zijn repertoriërende artikel.56  
 
De verscheidenheid aan liedgenres in het repertoire komt het dichtst in de buurt van 
de variëteit in de Leuvense liedbundel van omstreeks dezelfde periode. Zoals daar 
worden de liedgenres niet in deelverzamelingen van elkaar gescheiden. Ze wisselen 
elkaar af in de collectie: kluchten, liefdesliederen, religieuze en moraliserende 
liederen, drinkliederen en verhalende teksten. Hier en daar vinden we concentraties 
van een bepaald genre, periodes dat de auteur vooral in bepaalde types van teksten 
geïnteresseerd is, maar het enige teken dat het voor de auteur om verschillende 
soorten liederen gaat is te vinden in de opschriften waarin hij soms de aard van het 
lied aangeeft: ‘Een geestelijck liedeken’, ‘ Een eerlijck liedeken amoreus liet’, 
‘Kluchtigh nieuw Liet’, enzovoort. Of hij vat de inhoud van het lied al kort samen 
bovenaan de pagina: ‘Een liedeken vande vrijage van Ariaen, en Lisken waer in dat 
wort verbelt datmen beste vrijt met het gelt’ of ‘ Een devoot geestelijck liedeken van 
de passie Jesu chrysty’. Het zijn technieken die in gedrukte liedboeken typisch 
worden aangewend om lezers snel teksten te laten terugvinden in een ongeordend 
repertoire. Denijs Bauwens maakt op dezelfde manier zijn collectie 
gebruiksvriendelijk voor andere lezers, maar of hij het manuscript aan anderen laat 
lezen is niet duidelijk. De twee notities achteraan het manuscript zijn de enige 
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intekeningen door andere personen, maar wat hun relatie tot de liedverzameling is, 
is onbekend. 
 
Ouderlijke raad voor jonge geliefden 
 
Denijs Bauwens sluit de typische genres van het lieddiscours in jeugdkringen niet 
uit van zijn verzameling. Met veertien liedteksten en enkele korte gedichten is het 
brede genre van de liefdesliederen sterk vertegenwoordigd. Vier ervan zijn 
liefdesklachten, een genre dat haast emblematisch werkt voor de liedpraktijk in 
jongerenkringen. Daarnaast zijn er meiliederen, waarin de gebruikelijke associatie 
wordt gelegd tussen de ontluikende natuur op het platteland en prille liefde. De 
omgang tussen geliefden is spontaan en niet gebonden aan sociale omgangsregels 
in deze context:57 

Ick sach lanckx de groene weyen 
een maecht haer gaen vermeyen 

sij ginck bij die valleyen 
met blomkens in haer handen 
ick en cost niet langher beyen 

ick ginckse spelen leye  
De stokmotieven van meiliederen en pastorale teksten zijn aanwezig: 
muziekbeoefening, antieke goden die zich mengen met stervelingen… In een van 
de liederen zingt een parade van vogels voor een jong koppel: reigers, kwakkels, 
ooievaren, nachtegaaltjes, kalkoenen en hennen, pauwen, papegaaien, tot zelfs 
vleermuizen toe. ‘[W]ij hoorden naer den sanck / van dat voghels gheklanck / maer 
ick lach in bedwanck / van mijn liefs armkens blanck’ laat de verteller weten.58  
 
Twee van de vier liefdesklachten volgen de standaardpaden van het genre in 
jeugdrepertoires. Maar de twee andere smeekbeden van mannelijke vertellers 
wijken af van dit standaardpad, en onthullen meer van de erg persoonlijke 
liedsmaak van Denijs. In het tiende lied van de collectie wordt de klacht ingebed in 
een specifiek narratief kader. In het leeuwendeel van liefdesklachten in de 
zeventiende-eeuwse liedschat wordt specifieke informatie over de relatie tussen 
aanbidder en meisje zoveel mogelijk achterwege gelaten. Des te universeler de 
klacht wordt gehouden, des te gemakkelijker het is voor jonge mannen en vrouwen 
om ze toe te passen op de eigen hofmakerij. Maar de openingsverzen plaatsen de 
zanger van dit lied op de open zee: ‘Maer toen ick op neptuynus baeren / gedreven 
quam te zee waert in’.59 Er volgt een typische beschrijving van de pijn van de 
verteller: ‘Mijn pen en can geen syns afmaelen / den druck die mijn jonck hert 
belast / Absent van u reyn maegt te dwalen / die mijn hert haut in liefde vast’. Maar 
de schrijver is meer geïnteresseerd in de omstandigheden van de breuk tussen de 
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twee geliefden. Er is een fout begaan, waarvoor de man schuld bekent, kwatongen 
hebben een negatieve invloed op de relatie uitgeoefend: 

Want tis aldoor quae nijder tongen 
Gecomen dat ick ben verflaut […] 

hebt met uwen dienaer gedult 
en wilt mijn faut ditmael vergeven 
gemerckt dat ick beken mijn schult  

In liedhandschriften van de jonge schrijvers en schrijfsters gebeurt het wel eens dat 
een onbereikbare geliefde is ingetreden in een kloosterorde, maar voor 
tegenhangers van dit lied, met haar uitgebouwde verhaallijn, moeten we al 
verwijzen naar de liederen van Bredero, waarin ook wel eens zeereizen worden 
beschreven die geliefden van elkaar verwijderen. Bij Bredero heeft dat vaak te 
maken met het losrukken van liedteksten uit hun oorspronkelijke context door de 
postume uitgevers van het Groot Lied-Boeck. Die liederen horen oorspronkelijk in 
toneelwerken. Of dat ook het geval is voor de tekst van Denijs Bauwens is 
onbekend. Het einde van de tekst is onleesbaar geworden door corruptie van de 
pagina. De aanhef van het lied vermeldt geen verdere informatie om het lied te 
plaatsen en er zijn ook geen andere versies van de tekst gekend. Liederen met een 
narratieve rode draad, met een verhaallijn, oefenen een sterke aantrekking uit op 
Denijs Bauwens, dat blijkt ook uit de rest van de collectie. 
 
De vierde van de liefdesklachten, de vroegst genoteerde in 1661, trekt de 
smeekbede in een heel ander register. De geliefde van deze verteller is hem niet 
slecht gezind:60 

Mijn lief die ick verciese 
en is niet van de viese  

[…] 
Haer borstiens die so swien  

mach ick naer mijn wille 
tasten met handen anden 
al wat mij can genoegen 
can ick van haer ontfaen 

selfs in haeren schoot mij voegen 
Tot de voorlaatste strofe is het lied een ode, waarin de zanger de vrijheden die zijn 
vriendin hem toestaat, opsomt. De plastische beschrijvingen geven de tekst een 
kluchtig karakter. Het zou een dubbelzinnig lied zijn indien de auteur zijn 
bedoelingen niet zo duidelijk liet doorschemeren. In de laatste verzen komt de 
zanger tot het onderwerp van de smeekbede: hij wil nu een hele nacht in haar bed 
doorbrengen. De humoristische, platvloerse liefdesklacht ligt in het verlengde van 
een kluchtige traditie van liefdesliederen die we al terugvinden in de vroeg 
zeventiende-eeuwse alba van Jeanne Rijm en Magdalena Vanden Driessche, maar 
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daar wordt de humoristische lading gedragen door spraakverwarring en 
taalvermenging, liederen die verschillende talen afwissellen, liederen waarin 
molenaars niet begrijpen waar jonge vrouwen het over hebben… De auteur van 
deze liefdesklucht vindt humor net in de expliciete beschrijving van seks. Denijs 
Bauwens tapt gretig uit die kluchtige, zelfs platvloerse humoristische traditie in zijn 
liedcollectie. Het is naast het narratieve patroon van de vorige liefdesklacht, een 
tweede bepalende factor in zijn liedsmaak en beide factoren leiden Bauwens’ 
selectie van de liederen die hij neerpent. 
 
Tot zover zijn de liefdesliederen nog niet erg verschillend van teksten die we ook 
in zeventiende-eeuwse bundels van jonge liedzangers terugvinden. Maar vele van 
de amoureuze teksten zijn opgesteld vanuit het perspectief van een buitenstaander, 
een ouder persoon die jongeren raad biedt om een goede relatie aan te gaan. Die 
liefdesraad kan verschillende vormen aannemen. Soms wordt een lied expliciet 
voorgesteld als informerend. ‘Een niew liedeken van de dochteren’ begint:61 

Wat nieuws wil ick u vertellen 
al met een blijde aenschijn 

hoe dat de dochters haer stellen 
en soeken de jonckmans fijn 

Er volgen een aantal voorbeelden van mannen die zich laten verleiden door jonge 
vrouwen en dan besluit de auteur met een herhaling van de boodschap, waarbij hij 
het beoogde publiek rechtstreeks aanspreekt: ‘Jonckmans wilt u bedincken / vrij en 
so excelent / eer ghij gaet verdrincken […] eer ghij het water kent’. In een ander 
lied wordt dezelfde bedachtzaamheid aangeraden, maar dan voor jonge mannen én 
vrouwen: ‘Hoort al te saemen een nieuw liet / watter nu daghelijckx gheschiet / van 
dochters en gheselle’.62 De zanger haalt een voorbeeld aan van een jong getrouwd 
koppel, de vrouw is veertien jaar, de man zeventien: ‘dees twee wijse 
schaepshoofde / sijn weert om te besien’. Ze kunnen de verantwoordelijkheid van 
het huwelijk niet aan: ‘Binnen vier maenden of wat stijf / d’een kint draeght dander 
int lijf / Jan troost loopt spelen en drincken […] Krijsen en huylen is dant gheluyt’. 
In de typische slotstrofe wordt de les uitgespeld:  

Dus wortter meneghen op dat pas 
verdroncken eer sij wisten wat water was 

door Jonghe venus knape 
en die geeren bijslapen 

loopt niet so snel versiet u wel 
eer ghij u vint verdommet  

ter midden in dees hel 
 

                                                                                              

61 UG, Hs 1485, f. 5v-7v. 

62 UG, Hs 1485, f. 40v-41v. 
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Naast die algemene raadgevingen noteert Denijs Bauwens liederen met meer 
specifieke boodschappen. Iemand uit te zoeken van gelijke stand bijvoorbeeld:63  

Ghij joncmans die uut vrijen gaet 
wilt u eerst wel versinnen 

en siet naer goet oft hooghen staet 
wilt uws ghelijck beminnen 

In een dialoog tussen twee vrienden wordt het thema van de pop aangehaald, een 
verleidelijk meisje dat zich ontpopt tot een veeleisende echtgenote. De ene van de 
twee vrienden kan er van meespreken. ‘Wel goe vrient hoe staen u ooghen / so diep 
inden hop ghetoghen’ vraagt het eerste personage, ‘waer af sij dij so ontstelt / seght 
mij doch wat dat u quelt’.64 Het antwoord volgt: 

Seght mij vrient heb ick reden 
dat ghij over al mijn leden 
deese veranderinghe siet 

die mij door mijn wijf gheschiet […] 
vrient ick heb een pop ghetrouwt 

oft mij lief is off berouwt 
Niet alleen in de liedteksten, maar ook in tussengevoegde versjes en spreuken 
zitten zulke liefdeslessen vervat. Zoeken naar een vrouw zonder gebreken is bij 
voorbaat vergeefs. Trouwen met een vermogende oude vrouw in de hoop snel 
weduwnaar te worden, een andere vorm van een ongelijk huwelijk, is gedoemd tot 
falen. Enzovoort.  
 
Zelfs wanneer er binnen het lied geen les voor de luisteraar of lezer is ingekapseld, 
geeft Denijs de boodschap aan in een opschrift of een begeleidende tekst. In een 
liefdesdialoog probeert Ariaen Lisken te overtuigen met hem te trouwen door haar 
zijn veestapel aan te bieden, ‘mijn beste peert mijn vetste koey’, en hij belooft haar 
nog tien keer meer na het huwelijk.65 Lisken weigert eerst de geschenken, ze meent 
dat het om een grap gaat. Zelfs op het einde van het lied is ze nog niet overtuigd 
van de ernst van het voorstel en de tekst loopt dood zonder dat Lisken het aanbod 
aanneemt of afslaat. Maar in een onderschrift geeft Denijs aan dat ze wel degelijk 
huwt met Ariaen: ‘Lisken trauwt Ariaen om het gelt / D Bauwens 1665’. En de titel 
van de tekst geeft duiding bij dat besluit: ‘Een liedeken vande vrijage van Ariaen 
en Lisken waer in dat wort verbelt datmen beste vrijt met het gelt’. Zo’n amoureuze 
geboden en verboden zijn natuurlijk niet afwezig in liedrepertoires voor en van 
jonge mannen en vrouwen. Liedboeken voor de jeugd combineren in de regel 
opvoedkundige objectieven met het vermaak dat ze aanbieden, zoals Het Brabandts 
Nachtegaelken dat vanaf het midden van de eeuw in Brussel en Antwerpen vele 
malen heruitgegeven wordt tot na 1800, een liedboek dat Denijs Bauwens zeker 
kent en waaruit hij inspiratie put voor zijn handschrift. Achter de 
                                                                                              

63 UG, Hs 1485, f. 58r-59r. 

64 UG, Hs 1485, f. 61r-62v. 

65 UG, Hs 1485, f. 39v-40r. 
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ontspanningsliederen schuilt in Het Brabandts Nachtegaelken en soortgelijke 
liedboeken het hogere vooropgestelde doel om jongeren tot een deugdzaam 
huwelijk te leiden. Maar Denijs Bauwens verschilt op een aantal punten van 
mening met het gebruikelijke jeugddiscours. In het lied over Ariaen en Lisken 
blijkt dat bijvoorbeeld uit zijn stellingname voor een huwelijk om financiële 
overwegingen. In liedboeken en handschriften van jonge zangers heeft men het 
typisch over de corrumperende macht van geld en wordt oprechte liefde 
aangeprezen als tegenbeeld van een huwelijk uit geldzucht. In zulke liedrepertoires 
wordt het thema van ongelijke liefde vormgegeven rond leeftijdsverschillen tussen 
partners, maar wordt amper aandacht besteedt aan ongelijke sociale posities of 
rijkdom. Denijs Bauwens toont zich meer pragmatisch in de liefde: Hij raadt jonge 
mannen aan om een vrouw te zoeken van evenwaardige sociale en economische 
positie, zeker geen echtgenote die meer geld of status bezit. Jonge vrouwen 
daarentegen vrijen best met het geld.66   
 
Dat Denijs Bauwens zichzelf niet rekent tot de jeugdgroep waarover hij het graag 
heeft in liefdesliederen blijkt het meest uit het ‘nieuwe liedeken van piramus en 
thisbe’ in zijn bundel. Dat verhaal uit de Metamorfosen van Ovidius, de tragische 
romance tussen Piramus en Thisbe die uitloopt in de dood van de twee jongeren, 
kwamen we eerder al tegen in het album amicorum van Anna de Hertoghe.67 Door 
de eeuwenoude overlevering in allerlei talen en literaire vormen en als motief op 
afbeeldingen, is het verhaal gemeengoed voor een zeventiende-eeuws publiek. 
Vóór Denijs Bauwens het in zijn liedbundel opneemt, kent het gegeven al van in de 
veertiende eeuw verspreiding in Middelnederlandse en Nederlandstalige versies: 
als Van tween kinderen die droeghen ene starcke minne, een ontfarmelic dinc, een 
versverhaal dat onder meer in het Van Hulthem-handschrift is opgenomen, in de 
bewerking van Dirc Potter in zijn Der Minnen Loep, in twee zestiende-eeuwse 
rederijkersspelen, het anonieme Spel van Sinnen van de Historie van Piramus en 
Thisbe genaempt de Sinnelijcke genegentheijt van de Haarlemse kamer Trou moet 
blijcken en De Historye van Pyramus en Thisbe van Matthijs de Castelein. In 
verschillende Nederlands- en Franstalige liedteksten wordt het in de late zestiende 
en vroege zeventiende eeuw in vele vrouwenalba opgenomen. Naast dat van Anna 
de Hertoghe bijvoorbeeld in dat van de Haagse Margriet van Mathenesse.68  

                                                                                              

66 M. De Wilde, ‘Het Brabandts Nachtegaelken’, P. Delsaerdt red., Het dagelijks boek. Zeventiende-eeuwse lectuur anders bekeken, Antwerpen, 

2007, 51-52; E. Kolfin, Een geselschap jonge luyden. Productie, functie en betekenis van Noord-Nederlandse voorstellingen van vrolijke 

gezelschappen 1610-1645. Onuitgegeven doctoraatsverhandeling, Universiteit Leiden, 2002, 168-169. Meer over ongelijke liefde: Wonderlicke 

avontuer van twee goelieven, E.K. Grootes ed., Muiderberg, 1988, 24-25; J. Verberckmoes, ‘Het geslacht van het lachende lichaam in de zestiende 

en de zeventiende eeuw’, K. Wils red., Het lichaam (m/v), Leuven, 2001, 98; E. Fleurbaay, Ongelijke liefde in de zestiende eeuw. Onderzoek naar 

een topos in literatuur en beeldende kunst van de zestiende eeuw, Onuitgegeven doctoraatsverhandeling. Universiteit Amsterdam, 1979.  

67 Zie p. 48-49. 

68 G.A. Van Es, Piramus en Thisbe. Twee rederijkersspelen uit de zestiende eeuw, Zwolle, 1965, 30, 40-43; K. Thomassen, Alba amicorum. Vijf 

eeuwen vriendschap op papier gezet: het album amicorum en het poëziealbum in de Nederlanden, ’s-Gravenhage, 1990, 135-136; W.L. Braekman, 

‘Het liedboek van Denijs Bauwens uit Kalken (17de eeuw)’, Volkskunde, 107(2006)4, 329. Luc Debaene identificeert in zijn ‘De Nederlandse 
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De versie van Denijs Bauwens staat apart in die traditie. Meteen in de 
openingsregels wordt het publiek aangesproken met een moraliserende interpretatie 
van het verhaal:69  

Aenhoort ghij jonghers van moede kloeck 
en ghij dochters domme van sinnen  
die vroech studeren in venus boeck 
wacht u van d’waeffels te minnen 

veel sijnder verdroncken eer sij het water kennen 
sij en kennen niet het water van liefden vreet 
want de liefde is blint sonder recht bescheet 

Dezelfde terminologie over het verdrinken vooraleer men het water kent, keert hier 
weer die Denijs eerder gebruikte in zijn ‘niew liedeken van de dochteren’ en in het 
lied over de jonggehuwde ‘dochters en gheselle’. Het weerkerende motief bindt de 
liederen samen in een repertoire dat zichzelf positioneert buiten het jeugdige 
lieddiscours, maar wel van buitenaf naar binnen kijkend. Misschien schrijft Denijs 
Bauwens de liederen over uit één boekje, misschien zijn ze het werk van één 
dichter. Veel van de liederen in de bundel zijn immers overgeschreven werk, maar 
van geen van de drie teksten is een andere versie bekend. Het weerkerende motief 
toont hoe Bauwens zich bij de selectie van de liederen voor zijn collectie laat 
leiden door zijn eigen interesse voor bepaalde betekenissen die door liederen 
kunnen gedragen worden. Nog meer dan in de voorgaande amoureuze liederen 
wordt in de ballade van Piramus en Thisbe nadruk gelegd op de wijsheid van een 
oudere generatie en de onmacht van ouderen om meer te doen dan als toeschouwer 
te kijken hoe de jeugd zich in haar ongeluk stort. 
   
Het verhaal gaat als volgt. In Babylonië minnen de kinderen van twee 
vooraanstaande en naburige families elkaar, ‘dus hebben sij malkanderen bemint / 
maer tis quaet te minnen eert verstant begint’. Piramus is op dat moment achttien 
jaar. Veel te jong volgens het lied, ‘want sij op malcanderen verlieft waren / eer 
dat sij wisten wat van minnen was / die liefde verwint de Jonge sinne ras’. De 
ouders van het koppel worden geïntroduceerd als wijze raadgevers: 

Pieramus vader heeft dit verstaen 
hij heeft sij sone gaen bevelen  

dat hij henc soo stout niet en sou bestaen 
met thiesbe te spreken ofte spelen 

ofte sij sulckx dede hij sout bequelen 
maer piaramur vergat sijns vaders raet 
alsoo het heden met de Jonckheyt gaet 

 
                                                                                                                                                                                                                                                         

Volksboeken’ het anonieme rederijkersspel als een product van de Amsterdamse rederijkerskamer De Eglentier in plaats van de kamer uit Haarlem. 

(L. Debaene, De Nederlandse volksboeken, Antwerpen, 1951, 209-210.)  

69 UG, Hs 1485, f. 45v-46v. 
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De ouders van thisbe van d’ander sey 
sij hebben haer dochter doen bewaeren 

om dat sij tot gheender tijdt 
met pieramus meer en soude paren 

solfer en vier sietmen haest vergaren 
dat hebben die ouders seer wel gheordoneert 

waer op die Jonckheyt niet estimeert  
De zanger schaart zich volledig aan de zijde van de ouders en niet die van de 
geliefden, zoals gebruikelijk in Piramus en Thisbe-balladen. Maar de inspanningen 
van de ouders zijn tevergeefs. Door een spleet in de muur tussen de naburige 
huizen spreken de geliefden af om elkaar te ontmoeten aan een fontein in de buurt. 
Wanneer Thisbe daar eerst aankomt, wordt ze afgeschrikt door een jagende leeuw 
en schuilt achter een haag. Piramus vindt even later de leeuw met het bloed van 
gevangen wild nog om de mond. Hij neemt aan dat Thisbe het slachtoffer werd van 
het roofdier en stort zich in zijn wanhoop op zijn eigen zwaard. Thisbe vindt zijn 
lichaam daar en doodt zich met hetzelfde wapen. Het lied besluit met een 
herinnering aan de wijze woorden van de ouders: 

Princelijck prinsen weest wijs bedacht 
wilt u van venustreken wachten 

haer meest licht schijnt inde nachte 
haer weghen ligghen bij diepe gragten 
den meesten deel daer in versmachten 

die alle goede raede vlien 
en die hun ouders niet en ontsien 

 
Van de circulerende Nederlandstalige bewerkingen van het verhaal uit de 
Metamorfosen sluit het lied het meest aan bij het rederijkersspel van Matthijs de 
Castelein. De Castelein schreef zijn spel waarschijnlijk omstreeks 1515 en in de 
verdere zestiende en zeventiende eeuw is het in vele uitgaven en als opvoering voor 
lezers en toeschouwers toegankelijk. Het lied vertoont een aantal sterke 
inhoudelijke parallellen met het spel, specifieker dan louter bewerkingen van 
hetzelfde grondverhaal, en zelfs enkele woordelijke overeenkomsten. Het lied 
bevat bovendien geen enkel motief dat niet in het spel voorkomt, zodat het goed 
mogelijk is dat de schrijver van de liedtekst zich voor zijn werk enkel baseert op de 
versie van het verhaal in De Historye van Pyramus en Thisbe van de Castelein. 
Misschien dicht hij het lied wel na het bijwonen van een opvoering ervan. De 
meest in het oog springende overeenkomst is de uitvergroting van de rol van de 
ouders, iets wat de bewerking van de Castelein onderscheidt van eerdere 
Nederlandstalige bewerkingen. Maar die rol van de ouders wordt wel heel anders 
ingevuld in spel en lied. In de versie van de Castelein is de relatie tussen Piramus 
en Thisbe ‘een goet exempel van amoureuheyt’. De jongeren zijn ‘van reyne liefde 
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onbevlect’.70 De inmenging van de ouders is wreed en onredelijk, een interpretatie 
die de Castelein onderbouwt door een kamenier op te voeren die het voor de 
kinderen opneemt. Aan het slot van het spel treuren de ouders, zonder dat er sprake 
is van enig schuldbesef. De oorzaak voor de tragedie leggen ze bij ‘de brossche 
fortuyne, dat wankelbaar riet’. De schrijver van het lied en Denijs Bauwens die het 
lied neerschrijft, nemen de nadruk op de rol van de ouders over, maar laten het 
personage van de kamenier achterwege en scharen zich achter de vermanende 
opvoedingsregels van de oudere generatie. De tragische afloop is hier even 
betreurenswaardig maar niet gevolg van het blinde lot. De ongehoorzaamheid van 
de kinderen ligt aan de grond van hun ellende. Bovendien trekt het lied de leeftijd 
van Piramus op van veertien jaar in het spel tot achttien. Zelfs dan is hij te jong om 
wijselijk over de liefde te oordelen.71  
 
Een dergelijke ouderlijke blik op jonge liefde is niet volledig onbekend in de 
Nederlanden. In een ander vroeg zestiende-eeuws rederijkersspel, Spiegel der 
minnen van de Brusselse rederijker Colijn van Rijssele, vinden lezers en 
toeschouwers bijvoorbeeld een waarschuwing aan het adres van onbezonnen 
burgerjeugd die zich tegen de raad van hun ouders overgeven aan hun passies en 
lusten. In het kerkelijke discours over en gericht op de jeugd -  voorschriftteksten, 
prediking en catecheseonderricht -, wordt ook gehamerd op de gevaren van 
kalverliefde en worden ouders aangewezen als geschikte leidspersonen, naast 
geestelijke raadgevers. Zelfs in liedboekjes voor de jeugd worden wel eens 
boodschappen van matiging en ouderlijke raad ingelast, maar dat een 
liedrepertoire, zoals in de bundel van Denijs Bauwens, zo expliciet het standpunt 
inneemt van een oudere generatie die van buitenaf toekijkt op de jongerencultuur 
van passie en kalverliefde, is uniek in de zeventiende-eeuwse liedcultuur. Denijs 
Bauwens’ liedrepertoire is daarmee het enige zeventiende-eeuwse handschrift in de 
Gentse collectie dat is opgesteld voor een liedkring die zichzelf identificeert als 
exclusief volwassen. In enkele teksten richten de vertelfiguren zich dan wel tot 
jongemannen of ‘dochters en gheselle’ maar het is duidelijk uit het repertoire dat 
de zangers en toehoorders van deze teksten ervan uitgaan dat jonge personen net 
niet zullen luisteren naar de liederen.72 
 
 
 

                                                                                              

70 G.A. Van Es, Piramus en Thisbe. Twee rederijkersspelen uit de zestiende eeuw, Zwolle, 1965, 22 en 28.  

71 G.A. Van Es, Piramus en Thisbe. Twee rederijkersspelen uit de zestiende eeuw, Zwolle, 1965, 22-28, 40-43 en 159-275. De vergelijking tussen 

rederijkersspel en lied gebeurde door neerlandica Anke Van Herk (emailcontact). Zie hierover ook haar onderzoek naar Ovidiaanse stof in 

rederijkersspelen in de Nederlanden in bijvoorbeeld: A. Van Herk, ‘Cephalus en Procris, Ovidiaanse stof in een zestiende-eeuws toneelstuk’, 

Nederlandse Letterkunde, 6(2001), 240-259; A. Van Herk, ‘'Nederlandse blikken op Ovidius' naar aanleiding van: Olga van Marion, 

Heldinnenbrieven. Ovidius’ Heroides in Nederland, Nijmegen 2005’, Queeste, 13(2006), 91-96.. 

72 K. Porteman en M.B. Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1560-1700, Amsterdam, 

2008, 96. 
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Kluchten en verhalende liederen 
 
Meer dan in liefdesliederen is Denijs Bauwens geïnteresseerd in verhalende 
teksten. In een tiental liederen worden personages opgevoerd in anekdotische 
situaties. Een Gentse boer gaat uit om een zwijn te kopen maar komt thuis met een 
hond die hem prompt bijt. Spaanse soldaten zetten de boel op stelten in de 
Antwerpse prostitutiewijk, de Lepelstraat. Naarmate de collectie vordert, worden 
deze kluchten met alsmaar meer scatologische elementen overladen. Een barbier 
laat zijn mouw in de pot hangen wanneer hij zijn gevoeg doet, en loopt 
nietsvermoedend met de smurrie rond. Een Vlaming, een Kempenaar en een 
Luikenaar wedden voor de kosten van een gezamenlijk maal. Degene die de minst 
indrukwekkende stoelgang voortbrengt betaalt het gelag. Boer Tunus uit Tervuren 
laat drie vrouwen strijden om zijn hand. ‘Swerte maey’ plast door het oog van een 
naald, maar raakt daarbij de schoenen van de boer.73 Ook ‘Langhe lijn’ en Griet 
doen hun kunsten, maar de eerste blaast een zaadje in Tunus’ oog, de tweede kraakt 
een noot tussen haar bilspieren die belandt in Tunus’ mond, maar het is een rotte 
noot. De teleurgestelde boer verklaart dat hij geen van de vrouwen zal huwen, 
waarop ze hem met drieën te lijf gaan. Al deze kluchtliederen maken gebruik van 
personages die van naam en sociale positie worden voorzien. In vele van de teksten 
wordt ook aangegeven waar het verhaal zich afspeelt: rond Gent, in de Antwerpse 
Lepelstraat, in een Brusselse herberg, in Tervuren… Maar dat wil niet zeggen dat 
de liederen teruggaan op werkelijke voorvallen. Het zijn variaties op bekende 
humoristische verhaalschema’s die ook in andere liedverzamelingen terugkeren.  
 
Zo is er een lied over een wever die een vrouwelijke klant wil verleiden, maar in de 
val wordt gelokt door de vrouw en haar echtgenoot en uiteindelijk naakt op straat 
wordt gezet. De afwikkeling van het gegeven is niet zo heel anders dan het lied in 
verschillende talen dat in de vroeg zeventiende-eeuwse alba amicorum van 
Magdalena Vanden Driessche en Anna Goudenhooft wordt opgenomen over de 
geile verleider van gehuwde vrouwen die een lesje wordt geleerd door een vrouw 
en haar echtgenoot.74 In beide gevallen biedt de man geld aan in ruil voor seks. ‘Sy 
la mucher le vouloit baiser, o bonta o bonta / Hij wilden haer geven het geldt 
daervoor tout contant’, luidt het bij Magdalena. Bij Denijs ‘vraech hy haer of sy / 
voor t’gelt een kansken wagen wauw’.75 De vrouw protesteert dat ze gehuwd is: 

Wat meent gij sprack de vrauwe 
als dat ick ben een hoer 

dat ick mij man ontrauwe 
doen met een boer 

Of in de mengtaal van het andere lied: 
Elle voyant ce diable noir 

                                                                                              

73 UG, Hs 1485, f. 55v-57v. 

74 UG, Hs 986(1), f. 113r-114r. UG, Hs 973, f. 22r. Zie p. 54 en 88-89. 

75 UG, Hs 1485, f. 17v-19v. 
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bien saccordose de veoir ung noir / Et crie 
o los dios my marido jolie assignee 

Yo no ay gisto tal toda mi Vie  
De man herhaalt zijn voorstel en het vooruitzicht van rijkdom brengt de vrouw op 
andere gedachten. Ze gaat erop in, maar brengt heimelijk haar echtgenoot op de 
hoogte. Terwijl de verleider al zijn geld en juwelen op tafel legt, wordt de 
echtgenoot naar huis gehaald. In het lied van Denijs Bauwens wordt deze passage 
langer gerekt dan in de minder expliciete vertelling van Magdalena Vanden 
Driessche. De verleider trekt zijn kleren en schoenen uit, legt zich naakt in bed en 
roept op de vrouw om hem niet te laten wachten: ‘wilt bij mij comen / den brant mij 
over win’. Ondertussen slaat de echtgenoot het tafereel gade door een spleet in de 
muur. Dan komt hij in actie: 

hij quaem met twee gebeuren 
ten huyse in gestackt 

Hij sey waer is den wever nauw 
die hier komt slapen bij mijn vrauw 

De man wordt uit het echtelijke bed gesleurd, in elkaar geslagen, zijn geld wordt 
afgenomen en hij wordt naakt naar huis, naar zijn eigen vrouw, gestuurd. In het 
album van Magdalena kondigt de echtgenoot zijn aankomen aan: ‘den man en dy 
was tijn dict hola qui est la / opent de deur en laet mij in mijn alma’. De vrouw laat 
de verleider in een lege kist klimmen om aan haar echtgenoot te ontkomen, maar 
dan wordt de kist gesloten en laten ze twee buren het meubel wegdragen, zonder 
dat ze trouwens weten van de man die er in zit: 

Sijnde op een brugge Ilz ont ouy 
le Siegnor suchten et faire un cri, maer hoort hoort 
wat duyvel hebben wij hier geleeden ropt mort mort 

Ils l’ont Jette du haut en bas over het boordt  
  
Denijs Bauwens, of de schrijver waaraan hij de tekst ontleent, heeft vermoedelijk 
geen inzage in het album van Magdalena Vanden Driessche of dat van Anna 
Goudenhooft. Dit zijn vaste verhaalschema’s uit een rijke humortraditie in de 
Nederlanden en breder Europees, verhaalschema’s die net zo kneedbaar zijn in de 
handen van verschillende vertellers en auteurs als de genreconventies in de 
liedtraditie. Dat soort kluchtige humor verspreidt zich van mond tot oor als 
verhalen, raadsels, roddels en geruchten, liederen, spreekwoorden, op het podium 
in toneelstukken, via afbeeldingen op schilderwerk, op los drukwerk of als 
emblemen, maar ook via geschreven media, als politieke karikaturen, allegorieën, 
refreinen, pasquinades en andere poëzie op pamfletten, gecompileerd in gedrukte 
boeken, tussengevoegd in almanakken of reisverhalen enzovoort. De thema’s, 
motieven en dramatische technieken van die kluchttraditie blijven gedurende 
eeuwen erg constant. Het verhaal van de verleider van gehuwde vrouwen is een 
vroegmoderne variant van een middeleeuwse fabliau of fabel over een 
priesterverleider, en ook het kluchtige motief van het verstoppen van een minnaar 
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in een kist is al sinds eeuwen bekend.76 Dat neemt niet weg dat ze op verschillende 
momenten verschillende betekenissen dragen voor verschillende publieken – net 
zoals de liedtraditie -, maar de humoristische verhaalstof toont zich erg hardnekkig, 
pogingen vanuit verschillende groepen om ze in te binden of in een bepaalde 
richting te duwen ten spijt.77  
 
De humoristische liederen van Denijs Bauwens tonen zich zo verwant met de 
literaire traditie van kluchtboeken, compilaties van korte anekdoten, lineair 
verlopende, voor waar vertelde verhaaltjes die meestal uitlopen op een grappige 
pointe. Dergelijke kluchtboeken vormen een populaire traditie van 
Nederlandstalige gedrukte literatuur sinds de late vijftiende eeuw. Het genre is een 
permutatie van middeleeuwse orale en literaire literatuur, komische verhalen, 
exempelen in preken, klassieke literatuur, fabels en sprookjes. De oudste 
kluchtboeken bevatten nog gevarieerd proza en poëzie: verhaaltjes, raadsels, korte 
gedichtjes… Maar al snel wordt het kluchtboek een welomlijnd genre ter recreatie 
van de individuele lezer, maar ook en misschien nog wel meer als 
gebruiksliteratuur waaruit men inspiratie kan putten om te vertellen in gezelschap. 
In haar oudste vorm wordt het genre vooral gesmaakt door hooggeschoolden: 
humanisten, patriciërs, burgers. Maar al vanaf de zestiende eeuw zet zich een 
langzaam proces van verbreding in waarbij een steeds groter deel van de bevolking 
lacht om de kluchtboeken met hun verhalen vol pijnlijke valpartijen, geweld, 
fysieke en psychische handicaps, onwetendheid, seks, mislukte huwelijken, 
overspel, dubbelzinnigheid en onkuisheid, vrijpostige vrouwen, geld, 
standensatires, spot met andere nationaliteiten en religies, eer, bedrog en schande.78  
 
In de zeventiende eeuw onttrekt het gedrukte kluchtboek zich in de Nederlanden 
definitief uit het intellectuele repertoire om deel te worden van de 
colportageliteratuur verkocht door rondreizende boekverkopers in stadswijken, 
dorpen en op het platteland. Het kluchtboek is bij steeds grotere groepen lezers 
                                                                                              

76 Hans-Jörg Uther neemt het als onderverdeling op in zijn motievenindex van populaire literatuur: H.-J. Uther, The types of international folktales. 
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fabliaux, jest-books and local legends, IV, Bloomington, 1966 (tweede uitgave), 398-413.  

77 J. Verberckmoes, Laughter, jestbooks and society in the Spanish Netherlands, Londen, 1999, 104 en 151; H. Pleij, Het gevleugelde woord. 

Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1400-1560, Amsterdam, 2007, 424-432. 

78 J. Verberckmoes, Laughter, jestbooks and society in the Spanish Netherlands, Londen, 1999, 24-29; J. Verberckmoes, Schertsen, schimpen en 

schateren. Geschiedenis van het lachen in de Zuidelijke Nederlanden, zestiende en zeventiende eeuw, Nijmegen, 1998, 196-224; H. Pleij, J. van 

Grinsven, D. Schouten en F. van Thijn, Een nyeuwe cluchtboeck. Een zestiende-eeuwse anekdotenverzameling, Muiderberg, 1983, 8-28 en 45-46; 

L. Dresen-Coenders, ‘Huis en haard’, P. Van Boheemen e.a. red., Kent, en versint, eer datje mint: Vrijen en trouwen 1500-1800, Zwolle, 1989, 13-

19; E. Kolfin, Een geselschap jonge luyden. Productie, functie en betekenis van Noord-Nederlandse voorstellingen van vrolijke gezelschappen 

1610-1645. Onuitgegeven doctoraatsverhandeling, Universiteit Leiden, 2002, 45-53; E. Moser-Rath, >>Lustige Gesellschaft<<. Schwank und Witz 

des 17. und 18. Jahrhunderts in kultur- und sozialgeschichtlichen Kontext, Stuttgart, 1984; R. Dekker, Lachen in de Gouden Eeuw. Een 

geschiedenis van de Nederlandse humor, Amsterdam, 1997, 32-43 en 108-109; J. Koopmans en P. Verkuyck, Een kijk op anekdotencollecties in de 

zeventiende eeuw. Jan Zoet, Het leven en bedrijf van Clément Marot, Amsterdam en Atlanta, 1991. 



 

262 

 

populair, maar geplaagd door de strengere censuur die vanuit 
contrareformatorische hoek op humoristische literatuur wordt uitgeoefend, en ook 
wel als gevolg van de moeizame heropleving van de boekindustrie na de scheiding 
van Noord en Zuid, valt de zestiende-eeuwse productie van kluchtboeken in het 
Zuiden, vooral dan in Antwerpen, na 1627 helemaal stil, zeker tot het einde van de 
zeventiende eeuw. In het Noorden wordt de traditie opgepikt door uitgevers in 
Amsterdam en Leiden en vooral in de tweede helft van de zeventiende eeuw 
worden er in de Republiek een heleboel kluchtboeken geproduceerd. Herman 
Roodenburg schat de totale productie van kluchtboeken in Noord en Zuid tussen 
1600 en 1700 op minstens vijfentwintig verschillende verzamelingen die 
verschijnen in meer dan zeventig drukken en edities. In de Spaanse Nederlanden 
voorziet in de tweede helft van de zeventiende eeuw een nieuw drukgenre van 
anekdotenverzamelingen met een meer uitgesproken belerende doelstelling, om 
niet met de censor in aanvaring te komen, gedeeltelijk in de vraag naar nieuwe 
kluchten. Maar er worden dan wel geen nieuwe kluchtboeken meer uitgegeven, dat 
weerhoudt niemand om de nieuwe boeken uit het Noorden of uit Frankrijk op de 
kop te tikken en ook de oude Antwerpse kluchtboeken blijven nog lange tijd 
circuleren en verkocht worden. Zo blijft de kluchttraditie circuleren in het Zuiden, 
ondanks de windstilte in de druksector. Vanaf ongeveer 1700 is het Zuiden weer 
mee met de publicatie in de volkstaal van kluchtboeken. Het repertoire daarvan is 
nog steeds in lijn met de zestiende-eeuwse kluchtboeken. Oude anekdoten en zelfs 
hele verzamelingen worden geplunderd of gewoon herdrukt, zonder merkbare 
breuk met de nieuwe boeken van de vroege achttiende eeuw. Maar bij de overgang 
naar de achttiende eeuw raken de kluchtboeken voor het eerst in diskrediet bij 
hoger opgeleide en sociaal elitaire lezers. De bredere populariteit van kluchtboeken 
weerhield hogere kringen voorheen niet om de kluchttraditie te onderhouden, maar 
in de achttiende eeuw krijgt het genre een kwalijke reputatie en versmallen 
uitgevers het doelpubliek tot de jeugd, en vooral dan jonge mannen.79 
 
Kluchten en liederen vertonen heel wat parallellen, en dat ontgaat ook de 
eigentijdse gebruikers ervan niet. Beide literaire vormen bestaan in dialoog tussen 
papieren neerslag en orale opvoering. Kluchten en liederen vervullen in de ogen 
van zeventiende-eeuwse gebruikers ook gelijkaardige functies. Door uitgevers en 
maatschappelijke commentatoren worden ze verbonden met dezelfde weldadige 
werking: ze worden voorgesteld als verlichting voor de geest, als remedie tegen 
ziekte, melancholie en zwaarmoedigheid, of gewoon om de tijd de verdrijven. En 
net zoals liedamateurs, zetten liefhebbers van kluchten zich aan het opstellen van 
                                                                                              

79 H. Pleij, J. van Grinsven, D. Schouten en F. van Thijn, Een nyeuwe cluchtboeck. Een zestiende-eeuwse anekdotenverzameling, Muiderberg, 
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handschriftverzamelingen met een bijeen verzonnen en verzameld persoonlijk 
repertoire. In dat soort handschriften, waarvan de bundels van de Haagse advocaat 
Aernout van Overbeke van omstreeks 1673 de meest bekende zijn en met meer dan 
2000 moppen en anekdoten de meest omvangrijke in de Nederlanden, vinden we 
dezelfde personages, motieven en verhaalschema’s uit de brede kluchttraditie. 
Maar de handschriften bevatten vaak meer expliciete humor dan in de gedrukte 
kluchtboeken kan gepubliceerd worden, meer expliciet ook dan wat in de tweede 
helft van de zeventiende eeuw in beleefd gezelschap geapprecieerd wordt. Dat 
neemt niet weg dat Van Overbeke bijvoorbeeld kluchten noteert in verschillende 
talen en hoge en lage literaire tradities naast elkaar gebruikt in zijn verhaaltjes, 
maar het is duidelijk dat er zich een sociale evolutie heeft afgespeeld in de 
afbakening van wat als geciviliseerd amusement mag gelden, en dat de grenzen van 
passende humor in bepaalde contexten zijn bijgesteld. Volgens Peter Burke is de 
humor in de loop van zestiende en zeventiende eeuw gefragmenteerd. Dat zien we 
in de praktijk weerspiegeld in de aanhef van een Amsterdams kluchtboek uit 1644, 
‘Sint Niklaesgift’, waarin de uitgever aangeeft dat hij het materiaal voor de collectie 
bijeenzocht door niet minder dan dertig Amsterdamse herbergen en kroegen, die hij 
alle met naam noemt, te bezoeken. Elk drankhuis heeft een eigen sociaal profiel en 
een bijhorend repertoire van moppen, en geen van die repertoires geldt als passend 
in geciviliseerd gezelschap!80  
 
Het is duidelijk dat Denijs Bauwens zich met zijn liedrepertoire niet bekommert 
om een hoogstaande toon te bewaren. Integendeel, hij toont zich aangetrokken tot 
liederen die de normen van geciviliseerde omgang doorbreken. Voor hem niet de 
woordspelletjes en verfijnde dubbelzinnigheden die de schrijfsters van vroeg 
zeventiende-eeuwse vrouwenalba konden appreciëren. Voor hem niet de anekdoten 
met uitgesproken moraliserende bedoeling die met goedkeuring van de censor in de 
tweede helft van de eeuw van de Zuid-Nederlandse persen rollen – moralisering 
bewaart Bauwens voor zijn amoureuze liederen. De liedverzameling van Denijs 
Bauwens illustreert de voortlevende traditie van kluchtige humor in de Zuidelijke 
Nederlanden, die ook in afwezigheid van nieuwe gedrukte kluchtboeken en onder 
druk en censuur van verschillende maatschappelijke hoeken, blijft voortbestaan in 
verschillende orale en schriftelijke media en waarbij ook uitgevers en drukkers zich 
vanaf 1700 opnieuw aansluiten. Maar dat soort humor is wanneer Denijs Bauwens 
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het opschrijft al ver gevorderd op een langzame evolutie van sociale neergang en 
past al lang niet meer in welopgevoede kringen. 
 

 
De stad Belgies. Houtsnede uit Die Jeeste van Julius Cesar (DEN HAAG, 

Koninklijke Bibliotheek, 150C28/2: Die Jeeste van Julius Cesar).81 
 
Naast deze kluchtliederen is een reeks verhalende liederen opgenomen in de bundel 
van Denijs Bauwens. Ook deze teksten tonen zich verwant aan populaire literaire 
en iconografische tradities die op goedkoop drukwerk beschikbaar zijn voor een 
breed publiek, maar ook gemakkelijk van mond tot oor zweven en op die manier in 
de hele samenleving circuleren. Een pseudohistorisch lied overloopt de 
geschiedenis van de legendarische stad Belgis uit de oudheid: ‘gij waert groot 
belgis cloeck van expeerde / een stede groot schoon en fris’, volgens de verteller 
gesticht door de uitgeweken vorst van het gevallen Troje.82 

Int verloop van veel hondert Jaer 
sijn die begienen geworden machtich 
en brochten veel landen onder haer 
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met veel strijden crachtich83 
Maar die roem is lang vervlogen, hoewel Julius Caesar ‘vele millioenen ruyters’ 
nodig heeft om de stad te veroveren. Negenhonderd duizend mensen sterven op het 
slagveld, terwijl vrouwen, kinderen en overlevenden door een tunnel onder de 
aarde van de gevallen stad vluchten om in Gent weer boven te komen. De 
Romeinen vermoorden de laatste verdedigers en branden de stad tot de grond.  
 
De historie van Belgis is geen nieuw verzinsel van de dichter van dit lied. Het 
gegeven is in vele varianten, in handschriften en druk, in afbeeldingen, lyriek en 
prozateksten, in Latijnse versies en Nederlandstalige, overgeleverd. Al in de 
veertiende eeuw noteert Jacobus de Guisia, een geestelijke in dienst van Albert II, 
het in een Latijns handschrift. In de zeventiende eeuw wordt het in 
Nederlandstalige versies gedrukt in 1619 te Antwerpen, in een herdruk van een 
zestiende-eeuws werk van de Gentse rederijker Marcus van Vaernewijck Die 
historie van Belgis, diemen anders namen mach: den Spieghel der Nederlantscher 
audtheyt, en in 1654 ook in Antwerpen maar in een andere vorm als Een schoone 
Historie Van Julius Cesar ende de Romeynen, hoe sij dese Nederlanden eerst 
beheert ende ghewonnen hebben ende hoe sy naemaels weder daer uyt verdreven 
zijn. In liedvorm zijn er geen andere versies bekend van het Belgisverhaal, het is 
dan ook niet zeker of het lied eigen dichtwerk is van Denijs Bauwens of dat hij het 
overneemt van ergens anders. Vooral de volkskundige Willy Braekman bracht de 
overlevering van het verhaal in kaart. Volgens hem volgt het lied van Denijs 
Bauwens nauwgezet de structuur van het boekje van Marcus van Vaernewijck, zelf 
gebaseerd op een bloemlezing Illustrations de la Gaulle belgique van Jacques de 
Guyse voor het eerst uitgegeven in Parijs omstreeks 1531. Maar daarnaast bevat het 
verwijzingen naar algemeen bekende en voor waar genomen feiten over de oude 
geschiedenis van de Nederlanden en het Romeinse Rijk. Toehoorders of lezers van 
het lied zullen in ieder geval vertrouwd zijn met de afwikkeling van de narratieve 
draad zoals ze die kennen van het verhaal in andere media.84 
 
Een meer recent rampverhaal vinden we in een ander lied, ‘Waerachtich hestorie 
van een schrycklyck brandt die binnen de stat van rinnonde gheschiet is op den 
lesten mey en den 1 juni 1665’.85 De tekst, die Denijs Bauwens een jaar later, in 
1666, noteert, handelt over een stadsbrand in Roermond en de tussenkomst van de 
maagd Maria die een haar toegewijd deel van de stadsmuur redt van de 
vlammenzee. Het nieuws is aanleiding voor de dichter om mensen op te roepen te 
treuren: ‘Treurt vrij menschen wie ghij sijt / wilt u hooft met floers bedecken / en 
rauw kleederen aen trecken’ en vooral om berouw te tonen voor het te laat is: 
                                                                                              

83 ‘Begienen’ staat hier voor inwoners van Belgis, niet voor begijnen. 
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slaet doch af dan van u sonden 
cleeft de ware deughde aen 

Anders sult als rinnande 
ghij in vlam en vier vergaen 

 
O wat isser felder straf 

als int vier te sijn ghebraden  
 
Op 31 mei 1665 breekt bij de Heilige Drievuldigheidsprocessie in Roermond brand 
uit wanneer het traditionele geweerschot van het schuttersgilde door de felle wind 
op het strooien dak van een huisje belandt. Het vuur verspreid zich snel van de 
houten huisjes naar de stenen gebouwen en zelfs het bisschoppelijke paleis. Drie 
vierde van de stad gaat in de vlammen op. De ramp trekt erg de aandacht in de 
Nederlanden. Braekman vindt vermeldingen ervan in zeventiende-eeuwse 
kronieken en almanakken. Het lied dat Denijs Bauwens een jaar later opschrijft 
past ook in die nieuwsverspreiding. Liederen worden in die periode overal in 
Europa ingezet als een uitgelezen medium voor de snelle bekendmaking van 
sensationele gebeurtenissen. Dat gebeurt vooral door rondtrekkende zangers die 
dienst doen als zingende bulletins van recente informatie. Op openbare plaatsen 
verkondigen ze het nieuws en daarbij verkopen ze snel geschreven en gedrukte 
liedjes over de gebeurtenissen op vliegende bladen. Waarschijnlijk haalt Bauwens 
het lied van zo’n gedrukt blad en beslist hij om het over te nemen in zijn eigen 
repertoire. Dat gebeurt niet al te lang na de gebeurtenissen zelf, volgens zijn eigen 
notatie pent hij de tekst in 1666, een jaar na de feiten, wanneer eventuele lezers van 
het handschrift of, meer waarschijnlijk, toehoorders aan wie Denijs het lied zingt 
nog welbekend zijn met de gebeurtenis. De fascinatie voor het sensationele nieuws 
bij het eigentijdse publiek blijkt uit een ander lied over dezelfde brand dat 
Braekman aanhaalt. De tekst werd ontdekt door de liedverzamelaar P. Tummer, 
maar de precieze herkomst van de tekst is onbekend. De gebeurtenissen volgen 
hetzelfde parcours als in de tekst van Denijs Bauwens, en de twee liederen hebben 
ook de moraliserende boodschap gemeenschappelijk, maar het gaat wel duidelijk 
om twee onafhankelijk gedichte teksten op dezelfde nieuwsfeiten.86  
 
Om de religieuze les in de verf te zetten schrikt het lied in Denijs’ bundel er niet 
voor terug om de feiten enigszins bij te werken. De genade van Maria voor haar 
trouwe volgelingen uit zich in de wonderbaarlijke redding van een aantal 
gebouwen aan haar toegewijd: 
                                                                                              

86 W.L. Braekman, Hier heb ik weer wat nieuws in d’hand. Marktliederen, rolzangers en volkse poëzie van weleer, Gent, 1990, 187-205. Over de 

rol van rondtrekkende zangers in de nieuwsverspreiding in de Nederlanden: F. Martin, ‘De liedjeszanger als massamedium. Straatzangers in de 

achttiende en negentiende eeuw’, Tijdschrift voor geschiedenis, 97(1984)3, 422-446; A.K.L. Thijs, ‘Recreatie, educatie, devotie en informatie: 

Functie van populaire lectuur (17de-19de eeuw)’, Volkskunde, 105(2004)2, 166-170. Liederen als nieuwsdragers in West-Europa: J. Raymond, The 

invention of the newspaper. English newsbooks 1641-1649, Oxford, 1996, 2; H. Barker, Newspapers, politics and English society, 1695-1855, 

Essex, 2000, 1-2. 



 

267 

 

Haere kerck heeft sij behoet 
die men noemt de grote kerck 

met veel huysen aen de mercken 
och Maria is so goet 

t’minnebroeders cloosters mede 
de cruys broeders oock alleen 

die sijn maer door haer ghebede 
hier verlost van dit gheween 

In werkelijkheid blijven alleen het stadscentrum rond de markt van de stad, met de 
kerk, en de voorstad Sint Jacob gespaard van de vernieling. De twee kloosters die 
de dichter noemt, vallen met de stad. Het is een mooi voorbeeld van hoe 
rondtrekkende zangers naast recent nieuws ook een broodwinning vinden in 
moraliserend religieus materiaal, oogmerken die niet losstaan van elkaar.  
 
Andere verhalende liederen leunen dichter aan bij de kluchtliederen in de bundel, 
en zijn meer doorzichtig in hun functie om de toehoorder of lezer van amusement 
te voorzien. Een jachtlied beschrijft het helse ritme van de achtervolging vanuit het 
standpunt van het opgejaagde wild en vervolgt met het tafelgenot van de jagers in 
de herberg achteraf. Er is een typisch boerenbruiloftslied. Vertegenwoordigers van 
allerlei standen en maatschappelijke randgroepen schepen in op een schip dat hen 
naar het land van Calis zal voeren, in een lied over de patroon van de drinkebroers, 
Sint Reinuut. Boerenbruiloften en lofteksten voor Sint Reinuut zijn een al even 
ruim verspreid onderdeel van de zeventiende-eeuwse cultuur als het verhaal van de 
stad Belgis of nieuwsliederen. Andere liederen vertellen over de zwager van een 
zanger die door alcoholmisbruik van betrekking naar betrekking schippert en in 
armoede eindigt, over verwanten die komen logeren voor kermisfeesten maar 
langer blijven dan gewenst, over dronken mannen die achter meisjes aanlopen, 
enzovoort. De band tussen amusement en drinklied wordt soms erg dun. In de 
eerste helft van de verzameling worden ook enkele typische drinkliederen 
opgenomen. Het zijn lofliederen op de wijn. Drank brengt rust, ze verdrijft 
melancholie, ze wordt geassocieerd met mannelijk gezelschap en verkozen boven 
de liefde, terwijl drinken net ook beschreven kan worden als ware het de 
romantische omgang met een geliefde – typische liedmotieven in het zeventiende-
eeuwse drinklied.  
 
Aansluitend bij de moraliserende ondertonen in een aantal teksten, zoals het 
nieuwslied over de brand in Roermond, neemt Bauwens ook zes religieuze teksten 
op in zijn hoofdzakelijk wereldlijke repertoire. Het is erg uiteenlopend materiaal. 
Er is een kerstlied, een prozatekst ‘Revelatien van godt den heer gedaen aen 
brigitte eerst tot roomen gedruckt in Iteliaens en daer naer in onsen moederlicke 
Talen’ dat de druppels bloed opsomt die Jezus stort tijdens de passie, een 
uitbreiding van en bezinning op de tekst van het Onze Vader, een uitermate lang 
lied van 124 strofen en tweeëntwintig pagina’s dat het Passieverhaal weergeeft, een 
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monoloog van een stervend meisje dat zich beklaagt haar tijd te hebben verdaan 
aan de verfraaiing van een lichaam dat nu snel zal verrotten, en als afsluiting van 
het handschrift een lang gedicht (elf pagina’s) getiteld ‘Een saemenspraecken ofte 
een recreatieven Dicht tusschen de onwetentheyt en wijsheyt’ waarin raad wordt 
gegeven om een gelukkig en godsvruchtig huwelijk aan te gaan.  
 
‘Par moi Denijs Bauwens’  
 
Over de inhoudelijke verscheidenheid van de geselecteerde liederen heen wordt het 
repertoire één gemaakt door de aangehouden vormcriteria die Bauwens hanteert 
om de teksten op papier te zetten. Hij neemt om te beginnen enkel Nederlandstalig 
materiaal op. Hij kent minstens een beetje Frans, maar dat gebruikt hij enkel in 
onderschriften bij liederen. Op één na zijn alle liederen voorzien van een opschrift 
waarin de titel en/of melodie van het lied wordt aangegeven. Vijfendertig van de 
negenendertig liederen dragen een titel. Dat kan gaan om een korte notitie dat het 
gaat om een nieuw lied of een kluchtig lied. Soms, vooral bij verhalende en 
kluchtliederen, zijn het korte samenvattingen van de inhoud. In het eerste deel van 
de collectie maakt de schrijver nog geen prioriteit van het noteren van de 
melodieën. Slechts zes van de eerste vijftien liedteksten hebben een 
wijsaanduiding. Van de volgende vierentwintig liederen zijn er slechts twee 
waarvan de stem niet bekend is. Tussen 1662 en 1665 neemt Denijs Bauwens het 
noteren van de wijs mee op in de vormvereisten die hij aan de collectie oplegt. Ook 
op andere vlakken onthult zich het leerproces dat de auteur doormaakt in het 
opstellen van de collectie. In de eerste liederen is de scheiding tussen verschillende 
strofen van een tekst vaak moeilijk te ontwaren.87 Pas na enkele jaren van 
schrijfactiviteit begint hij consequent cijfers tussen de strofen te noteren. En vanaf 
dat moment houdt hij aan het systeem. In de loop der jaren maakt Denijs Bauwens 
zich zo een persoonlijk notatiesysteem voor liederen eigen. Gaandeweg worden 
allerlei aspecten van liednotatie – titels, melodieën, strofescheiding, enzovoort – in 
vaste banen geleid, en worden liederen in een vast vormschema gepast. Dat kan de 
indruk wekken dat Bauwens zich goed voorbereidt op de notatie van liederen in 
zijn bundel, maar dat klopt niet. Op verschillende momenten zet hij zich aan het 
neerpennen van een lied om dan na het noteren van de titel en de eerste regels de 
pen neer te leggen. In één geval haalt hij de onafgewerkte tekst door, elders laat hij 
het fragment gewoon staan. Op andere momenten toont hij zich afgeleid bij zijn 
schrijfwerk: vergeten strofen of versregels, woordherhalingen, verspringende 
nummering, enzovoort. 
 
Rondom de liederen en andere teksten brengt Bauwens intekeningen en 
begeleidende versjes aan. Een groot deel van de teksten wordt afgesloten met 
                                                                                              

87 Soms trekt Denijs één of twee horizontale lijnen tussen strofen of loopt de tekst gewoon door, soms zet hij cijfers in de marge voor het eerste 

vers van elke strofe, soms plaatst hij de nummers tussen de strofen in. Een notatievorm kan worden toegepast en dan in hetzelfde lied weer worden 

vergeten. 
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variaties op een typische slotformule. De eerste, en meest uitgebreide van deze 
formules vinden we onder het derde lied, een liefdesklacht waarin de zanger zijn 
voornemen bekend maakt om de nacht door te brengen in het bed van zijn 
geliefde:88  

-17-1661 Anni 
Finis de calis bende 

Par moi Denijs Bauwens 
Ce heure apartient a Denijs Bauwens 

A Jacques Anno 1661 
tot Calcken 

De auteur vermeldt zijn naam, geeft een datering van de intekening van het lied. 
Hij geeft aan dat hij eigenaar is van de bundel en dat hij op dat moment aanwezig is 
in Kalken. Bovendien verwijst hij naar een genootschap, de calis bende.  
 
Aan de hand van de dateringen in de onderschriften kan een ruwe chronologie van 
het handschrift opgesteld worden. Het derde lied van de bewaarde bundel is 
geschreven in 1661 op de zeventiende dag van een onbekende maand. Twee 
liederen later is het 18 januari 1661. Denijs begint dus vroeg in 1661 aan het 
schrijven en zet meteen vaart achter het noteren van een aantal teksten. Het zesde 
lied is ingeschreven op 31 januari van hetzelfde jaar, en het zevende volgens de 
titel op 19 februari 1661, hoewel de auteur in het onderschrift het jaar vermeldt als 
1662. Lied negen stamt uit 1662. Dan verdwijnen de dateringen een tijdje uit het 
schrijfwerk. Het negentiende lied is genoteerd in 1665, drie jaar later. Daarna is er 
weer stilte op dit punt, tot het zevenentwintigste lied dat geschreven is in 1666, het 
vierendertigste dateert uit 1667, een versje tussen lied 37 en 38 stamt uit datzelfde 
jaar, maar lied 39, het laatste lied, dateert van 1668. Denijs Bauwens brengt zijn 
verzameling gestadig bij elkaar. In de aanvangsfase noteert hij een aantal teksten 
per dag, misschien schafte hij zich het manuscript aan om een aantal losse teksten 
bij elkaar te brengen. Maar na de eerste dagen blijft de bundel een jaar liggen. Van 
1662 tot en met 1664 lijkt hij minder actief: Slechts negen liederen verschijnen 
tussen 1662 en 1665. In de periode 1665-1667 neemt hij de draad weer op, vóór hij 
de verzameling afrondt in 1668. De verblijfplaats van de auteur blijft gedurende al 
die tijd dezelfde: Kalken. 
 
Bauwens noteert zijn eigen naam onder elf van de opgenomen liederen verspreid 
over het hele handschrift. De manier waarop hij dat doet, met de formule ‘Par moi 
Denijs Bauwens’, lijkt een eigenaarrelatie met de tekst aan te geven. De teksten zijn 
door Denijs Bauwens geschreven, en dus in zekere zin zijn bezit. Dat kan doen 
vermoeden dat hij de liederen ook zelf gedicht heeft, maar niets is minder waar. 
Voor zijn repertoire put Denijs Bauwens uit een reeks gedrukte, en misschien ook 
handgeschreven, lieddragers die hij zonder schroom vaak letterlijk overschrijft. De 
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populariteit van de liederen waartoe Denijs Bauwens zich aangesproken voelt, 
blijkt al uit het feit dat ze vaak in meerdere liedbronnen bewaard gebleven zijn, een 
teken dat Bauwens’ doel ook niet is om de teksten als eigen werk af te doen voor 
anderen, die kennen de liederen en verhaalschema immers ook. Een loflied op de 
boerenstand, ‘Een nieuw Liedeken tot verheffinghe vande boeren op de wijse van 
cecillia’, is zo in nog vijf andere versies voor onderzoekers vandaag bekend. De 
oudste daarvan is als een van twee liederen op een zeventiende-eeuws vliegend 
blad uitgegeven door de Antwerpse drukker Martinus Verhulst. Het vliegende blad 
is niet gedateerd. Een latere aantekening op het blad geeft aan dat het van rond 
1668 zou dateren. In een artikel over verschillende liederen op vliegende bladen 
schat Braekman het iets eerder, tussen circa 1649 en 1654. Denijs Bauwens schrijft 
zijn versie, met identieke titelopgave, wijsaanduiding en openingsregels, maar 
slechts negen strofen in plaats van de twaalf op het vliegende blad, neer in 1665 of 
1666, wat het goed mogelijk maakt dat hij teruggaat op het vliegende blad, al dan 
niet met nog een verdere schriftelijke tussenschakel. Nog in de zeventiende eeuw 
neemt dezelfde drukker het lied ook op in een liedboek De Alder-Nieuwste 
Leyssem Liedekens die ghesonghen worden op Den Kersnacht, Ende De Nae-
Volghende Daghen uit 1684 – misschien wel een teken dat de tekst een positieve 
ontvangst heeft gekend bij de kopers van liedbladen. In de achttiende eeuw vinden 
we de tekst in nog drie liedboeken, het Brugse Het Aengenaem Lysterken 
samengesteld door Jacobus de Ruyter, verschenen tussen 1710 en 1733, en twee in 
Amsterdam gedrukte liedboeken uit de jaren 1740, de Delfschen Helicon ofte 
grooten Hollandschen nachtegaal en De nieuwe vermaaklyke gaare-keuken van de 
gekroonde A, waarin de openingsregel is aangepast om zoals alle liederen in het 
boekje te beginnen met de letter A. Een erg populair en geografisch ruim verspreid 
lied dus, dat gedicht is op een algemeen bekende melodie, want de Cecilia melodie 
wordt gebruikt voor maar liefst 88 liederen in de Nederlandse Liederenbank, vanaf 
de jaren 1620 tot ver in de achttiende eeuw.89 
 
Liederen op vliegende bladen zijn alvast één van de ontleningbronnen waar 
Bauwens zijn repertoire vandaan haalt. Door hun eenvoudige vormgeving, zo 
goedkoop mogelijke productieproces, en geringe omvang zijn vliegende bladen en 
het omvangrijke liedrepertoire dat via het medium verspreiding kent, slechts weinig 
bewaard gebleven. Wellicht hebben heel wat meer van de liederen in de bundel van 
Denijs Bauwens op die manier gecirculeerd dan we nu kunnen traceren, maar toch 
zijn er van nog enkele andere liederen versies bewaard in de Nederlandse Nijhoff 
collectie van volks- en straatliedjes uit de periode 1650-1750, een collectie die voor 
een groot deel teruggaat op ongedateerde en niet geïdentificeerde liedbladen uit de 
Nederlanden. Dat is zo voor twee van de geestelijke liederen die Bauwens 
opneemt: het haast eindeloze ‘devoot geestelijck liedeken van de passie Jesu 

                                                                                              

89 UG, Hs 1485, f. 41v-42v. De informatie over de gedrukte liedbronnen: Nederlandse Liederenbank (http://www.liederenbank.nl/).  Datering van 

het vliegende liedblad: W.L. Braekman, ‘Dutch black-letter ballads of the sixteenth and seventeenth centuries’, Quarendo, 4(1974)2, 141. 
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chrysty’ van 125 vier-regelige strofen en ‘een nieuw Liedeken van een Jonghe 
dochter die haer Juchdich leven beclaechde’.90 Beide liederen zijn nog in 
verschillende andere liedboeken en handschriften opgenomen – het lied van de 
jonge dochter is onder andere te vinden in zowel het bekende Haerlems Oudt Liedt-
boeck als haar meer moderne tegenhanger, de Laurier-krans der Amoureusen -, 
maar in 1710 komen ze opnieuw samen voor als liederen in een kamerspel van de 
verder onbekende J. Pook, De Hollebollige Lagchende Dokter, Of de bereysde 
Hans Zing-Zang. Verhalende al de gevallen van zyne reize door de Werrelt, 
uitgegeven door Timotheus ten Hoorn in Amsterdam, een teken dat de liederen ook 
voor andere liedgebruikers niet tot elkaar uitsluitende liedrepertoires behoren. Ook 
hier zien we Bauwens’ voorliefde voor liederen op erg bekende melodieën. Het lied 
over het meisje dat haar sterfelijk lichaam betreurt, is gedicht op de stem ‘van de 
brunettekens’, een zangmelodie die voor ruim over de honderd liederen in de 
Nederlandse Liederenbank dienst doet. 
 
Naast losse liedbladen gebruikt Denijs ook Zuid-Nederlandse liedboeken om zijn 
verzameling te compileren. Een heleboel teksten zijn bekend van versies in 
verschillende gedrukte collecties, geestelijke en wereldlijke boekjes. Het lied met 
de bezinning op het Onze Vader is populair bij uitgevers van geestelijke liedboeken 
een eeuw eerder. Tussen 1539 en 1590 wordt het opgenomen in vier Antwerpse 
uitgaven, Een devoot ende profitelijck boecxken, Dit is een schoon suyverlijck 
Boecxken, Veelderhande Schrifturelijcke Leysenen ende Gheestelijcke Liedekens en 
Het oudt Huysken van Bethleem. In dezelfde periode staat het in een Leuvens werk 
Het Hofken Der geestelycker liedekens en in een boek uit Wesel Den Geheelen 
Souter der Koenicklijcken Propheten Davids. Er zijn geen zeventiende-eeuwse 
versies van het lied overgeleverd, maar het lied kan via kanalen bij Denijs Bauwens 
terecht komen, via mondelinge en schriftelijke tussenschakels of hij kan gewoon 
een van die oude boekjes in handen hebben gekregen.  
 
Het zijn vooral wereldlijke liedboeken waarin hij inspiratie vindt. Meer dan de 
andere liedschrijvers uit de zeventiende eeuw toont Bauwens zich vertrouwd met 
deze Zuid-Nederlandse traditie van liedboeken. Na de stilte in het eerste kwart van 
de eeuw trekken Antwerpen en Brussel de productie ervan opnieuw op gang. De 
Triumphus Cupidinis van Joan Ysermans, het eerste wereldlijke liedboek van de 
zeventiende eeuw, met 59 liedteksten – voornamelijk amoureus - en een aantal 
gedichten, ziet het licht te Antwerpen in 1628. Dertien jaar later, in 1641, volgt de 
Brusselschen Blom-Hof van Cupido, een collectie minneliedjes, herderszangen en 
kluchtige teksten, gevolgd door een tweede boek met vooral gedichten. In de 
tweede helft van de eeuw blijven beide steden werkzaam op het veld. Uit 
Antwerpen volgen titels als Den Groeyenden Lierschen Blom-Hof (1650), Eenen 
Nieuwen Antwerpschen Liekens-boeck Ghenaemt Den Lust-Hof Der Jonckheydt 
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(1654), Het Liefelijck ende seer vermaeckelijck Antwerps Lust-Hofken (1661), 
Labyrinthus Cupidinis. Dat Is Den Dool-Hof Der Liefde (1663) en Den Kemschen 
Hey-Kreekel uit 1665. In Brussel verschijnen Het Brabandts Nachtegaelken (1650), 
Het Bevel Van Cupido (1653), Het Brussels Moeselken (1659) en Den Eerelycken 
Pluck-Voghel (1677). Op de Mechelse Schadt-Kiste Der Philosophen na, een 
rederijkerscollectie uit 1621 met liederen tussen refreinen en andere 
rederkijkersteksten, volgen andere steden pas laat het uitgezette pad. In 1667 wordt 
nog in Mechelen Den Minnelijcken Roosen-Knop gedrukt, het enige wereldlijke 
liedboek in strikte zin uit de streek. Net voor de eeuwwisseling doen Brugse 
uitgevers hun duit in het zakje met een aantal werken die een groot deel liederen 
bevatten: rederijkersverzamelingen als De Langhgewenschte Vernieuwynghe Der 
Vredevreught uit 1698, met liederen naast een aantal vertogen of De Heliconsche 
Echo, Of Wêerklank der Rymwerken En Gezangen uit 1700. Geen van de Brugse 
bijdragen is echter volledig of zelfs in de eerste plaats bedoeld als 
liedverzameling.91 
 
Bauwens haalt een kluchtlied, met de zelfverklarende titel ‘Een weymans lideken 
die meynde ras te schieten een een patrijs twas een pot met met pap die daer stondt 
in het rijs’, uit Den Lust-Hof der jonckheydt (1654).92 Veel meer teksten schrijft hij 
over uit Het Brabandts Nachtegaelken, Met zijn Driederley Gesangh, Te weten, 
Minne-liedekens, Herders-sangen, ende Boertigheden. Uyt der muyten in ’t lich 
gebracht tot lust der Juffrouwen, uitgegeven door Joan Mommaert. Het vroegst 
bewaarde exemplaar van dat werk dateert van 1650, maar het geeft zelf aan dat het 
al de tiende druk is van de liedcollectie. Of en wanneer die negen eerdere edities er 
geweest zijn, is niet zeker, maar het werk is in ieder geval erg populair en kent ook 
in de tweede helft van de zeventiende en verder in de achttiende eeuw, vooral in 
Brussel en Antwerpen, nog heruitgaven. Het boekjes bevat een omvangrijke 
collectie liederen, 67 in de editie van 1650, maar in latere versies tot 94. Daarvan 
zijn een deel van de hand van Joan Mommaert. Het boekje neemt daarnaast oudere 
liederen op uit de vroege zeventiende eeuw, van bekende auteurs uit het Zuiden, 
zoals de Antwerpse rederijker Jan IJsermans, maar ook uit de Noord-Nederlandse 
liedschat van na 1600: liederen van Bredero, Starter, Hooft, Coster en Cats, 
waarvan de titels, namen en woordenschat door Mommaert verbrabantst worden. 
Al met het tweede lied van zijn collectie, genoteerd in 1661, verwijst Denijs 
Bauwens naar het gedrukte liedboek, hoewel het niet zeker is dat hij zich 
rechtstreeks van Het Brabandts Nachtegaelken bedient. Het meilied dat hij 
neerschrijft is een adaptatie van een gelijkaardig Droomliedeken in Mommaerts 
werk. Mommaert drukt het lied echter als rederijkerstekst, met de naam en het 
                                                                                              

91 G. Huybens, Thesaurus canticorum Flandrensium. Het gedrukte Nederlandse liedboek in Vlaanderen (1508-1800). Deel 1: Bibliografie, 
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devies van de Brusselse rederijkerskamer Den Boeck verwerkt in het laatste vers 
van de tekst. Bauwens neemt die verwijzing niet over, maar voor de rest volgt de 
tekst grotendeels hetzelfde parcours. Misschien past Denijs zelf de tekst aan, om de 
verwijzing naar de rederijkerskamer te verwijderen. Misschien heeft hij in 1661 
Het Brabandts Nachtegaelken nog niet in handen, leert hij het lied kennen via 
andere kanalen.93 
 
Ten laatste in 1667 heeft Denijs in ieder geval wel een exemplaar van het liedboek 
in handen. Van de laatste elf teksten in de bundel zijn er negen letterlijk 
overgenomen van de gedrukte liederen. Het Brabandts Nachtegaelken is ingedeeld 
in drie secties: minneliedjes, herdersdichten en kluchtliederen. Denijs neemt twee 
teksten over uit het eerste gedeelte met amoureuze liederen, een meiliedje over 
twee geliefden die bezongen worden door vogeltjes in het woud en een liedje met 
de raad voor jongeren om te huwen met een gelijke in stand en rijkdom. Maar hij is 
vooral geïnteresseerd in de kluchtige teksten waarvan hij er zes overneemt. Deze 
zes teksten maken de hoofdmoot uit van het expliciet kluchtige materiaal in het 
liedhandschrift. Het zijn liederen waarin de barbier zijn mouw in het toilet laat 
hangen, waarin een Vlaming, een Kempenaar en een Luikenaar een schijtwedstrijd 
houden voor de rekening van een herbergmaaltijd, waarin dronken mannen 
tevergeefs vrouwen trachten te verleiden, waarin boer Tunus drie vrouwen kunstjes 
laat uitvoeren om zijn hand, waarin een drinkgezelschap na allerlei spelletjes de 
waard van een Brusselse herberg met de rekening laat zitten, waarin meisjes 
overtuigd worden om zowat al hun kledingstukken uit te trekken om een zieke 
Cupido warm te houden. Daartussen neemt de auteur nog één tekst over uit het 
toegevoegde gedeelte achteraan het liedboek, de vermeerderde editie die zeker al 
vanaf 1650 gedrukt wordt, het dialooglied tussen twee vrienden waarin de ene 
klaagt over de vrouwelijke pop waarmee hij gehuwd is.  
 
Bauwens noteert de negen liederen haast aaneengesloten aan het einde van zijn 
verzameling, er is slechts één andere tekst tussengevoegd en nog één lied dat volgt 
op de liedboekteksten. Mogelijk noteert hij ze ook in één schrijfsessie, volgens de 
ruwe chronologie zijn ze allen genoteerd in 1667. Maar hij volgt in ieder geval niet 
de volgorde van de liederen in het liedboek. Eerder lijkt hij te bladeren in de bundel 
totdat zijn oog op een geschikt lied valt, en dat bladeren gebeurt vaak van achteren 
naar voren. Hij noteert het vijfenzestigste lied uit Het Brabandts Nachtegaelken, 
bladert dan terug tot lied zestig, dan 59. Dan bladert hij helemaal naar het begin 
van de bundel voor lied 13 en daarop volgend 12, om daarna weer achteraan te 
beginnen met het lied uit de toegevoegde collectie, enzovoort. Hoezeer Denijs 
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Bauwens steunt op het liedboek om dit laatste gedeelte van zijn liedverzameling 
bijeen te brengen, blijkt uit de overname van enkele korte gedichtjes met amusante 
liefdeslessen die Mommaert in het liedboek tussen de liedteksten plaatst. Bauwens 
kopieert de gedichtjes op dezelfde manier in het verlengde van de liederen, maar 
volgt daarbij niet de ordening van het liedboek. Hij schrijft de tekstjes letterlijk 
over, maar hij plaatst ze bij andere liederen.  
 
Dat voor andere teksten geen overeenkomende versies kunnen gevonden in de 
Nederlandse Liederenbank, wil niet zeggen dat het in die gevallen om eigen 
dichtwerk van Denijs gaat. In hun bespreking van de bundel beschouwen zowel 
Willy Braekman als Marc Jacobs het handschrift als een collectie van 
marktliederen. Naar vorm en inhoud vertoont de verzameling inderdaad 
overeenkomsten met de variatie aan liederen die op het eenvoudige drukwerk te 
vinden is dat rondtrekkende muzikanten leuren op markten en dergelijke. In vele 
teksten lezen we typische formules die terug te voeren zijn op de conventies van 
het marktlied, waarbij een zanger de aandacht van voorbijgangers probeert te 
trekken om hen een gedrukte versie van het lied dat hij opvoert aan de hand te 
doen: ‘Wat nieuws wil ick u vertellen’, ‘ Comt hier minnaers van wevers’, ‘ Luystert 
vrienden die hier staen’, ‘ Hoort al te saemen een nieuw liet’…94 Hier en daar is de 
originele aanspreking aan het publiek om het liedje te kopen opgenomen: ‘oorlof 
gij mans en vrauwen / draeght hier een liedeken mee’.95 In een enkel lied maakt de 
vertelfiguur zich zelfs bekend als beroepszanger:96 

Maer die dit liedeken heeft [gedicht] 
hij was een sangher hij bracht int licht 

hij en salt voor niemant swijghen 
al een souder de hoeren geen rente crijghen 

Het is net omdat deze meest eenvoudige vorm van gedrukt liedmateriaal het minste 
kans had om lang bewaard te blijven, dat er voor veel teksten vandaag geen 
vergelijkingsmateriaal te vinden is. 
 
Maar dat Denijs haast alle teksten overschrijft van ander geschreven en gedrukt 
materiaal – in ieder geval met een voorbeeldtekst voor ogen – staat buiten kijf. Het 
handschrift vertoont alle kenmerken van kopiewerk: dubbel genoteerde verzen en 
strofen, vergeten verzen en strofen. Het lange lied waarin het passieverhaal 
naverteld wordt, komt uit op 125 strofen, maar Denijs vergeet de eenendertigste 
neer te schrijven en springt van strofe 30 naar 32. In datzelfde lied worden de twee 
laatste regels van strofe 123 doorstreept. Die had de auteur immers per ongeluk 
herhaald van de vorige strofe. Bij een van de liedjes afkomstig uit Het Brabandts 
Nachtegaelken geeft Denijs zelf zijn fout toe. In het ‘Kluchtigh Nieuw Liet’ over de 
barbier die zijn mouw in het toilet laat hangen, noteert hij onderaan een vierde 
                                                                                              

94 UG, Hs 1485, f. 5v-7v, 17v-19v, 22r-23v en 40v-41v.  

95 UG, Hs 1485, f. 16r-17v. 

96 UG, Hs 1485, f. 24v-26r. 
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strofe bij de eerdere drie.97 Daarbij vermeldt hij: ‘Dit navolghende veers is het 
tweede ic vergeten te schrijven’. Zonder deze vergeten strofe is het verhaal 
onmogelijk te volgen. Het gaat dus niet om een latere uitbreiding van de stof, maar 
om een essentieel onderdeel van het verhaal. Denijs maakt met de notitie van zijn 
naam onder een tekst ook geen onderscheid tussen overgenomen en origineel 
materiaal. Zijn naam staat onder liederen in verschillende genres, typische 
genreteksten als drink- en meiliedjes waarvoor geen andere vindplaatsen bekend 
zijn, liederen met raad voor jongeren om niet te verdrinken voor ze het water 
kennen, maar ook onder teksten uit Het Brabandts Nachtegaelken en onder de 
lange passietekst van 125 strofen die bekend is van losse liedbladen. Hij noteert 
zijn naam ook onder een tekst als het lied over de stadsbrand in Roermond, een lied 
waarvan geen andere versie bewaard is gebleven, maar waarvan we kunnen 
vermoeden dat het gaat om een lied van een gedrukt blad, verkocht door een 
rondtrekkende zanger. 
  
Wat de toe-eigening van dat overgenomen materiaal uit gevarieerde liedmedia voor 
Denijs Bauwens betekent, blijft een open vraag. Zelfs voor dichters die wel 
degelijk eigen dichtwerk schriftelijk neerleggen, is het laat in de zeventiende eeuw 
niet de gewoonte om dat werk met de eigen naam te ondertekenen. Lisa Perella, 
onderzoekster van het eigentijdse Franse lied, heeft het over de uitgesproken 
terughoudendheid van de Franse adel om hun naam te vermelden bij eigen liederen 
en ander schrijfwerk. Dat soort adellijk dichtwerk kan wel ruim circuleren onder 
vrienden en kennissen, en zo erg bekend worden, en auteurs hebben daarbij ook 
graag dat anderen weten van hun auteurschap, maar die naambekendheid moet via 
een omweg bereikt worden. Zelf het eigen auteurschap aanduiden, wordt niet 
gedaan. Dat zien we bijvoorbeeld wanneer Bénigne de Bacilly in 1661 zijn 
verzamelwerk van adellijke liedteksten laat uitgeven in Parijs, de Recueil des plus 
beaux vers, qui ont esté mis en chant. In die bloemlezing geeft de Bacilly de 
terughoudendheid van de verschillende auteurs aan, niet om hun werk te laten 
opnemen in de bundel, maar om hun naam naast de tekst te laten drukken. Het is 
enkel het feit dat het om een compilatie gaat, waarin hun naam naast die van andere 
adellijke auteurs zal staan, dat velen over de streep trekt. Maar de Bacilly neemt 
ook teksten op die hij zelf heeft geschreven, en daarbij geeft hij enkel zijn initialen 
en soms geeft hij zelfs een andere persoon aan als auteur van zijn eigen dichtwerk. 
Het eigen auteurschap verkondigen vertroebelt de mentale scheidingslijn tussen 
professionele broodschrijvers en de adellijke liefhebbers die de pen enkel ter hand 
nemen om zich ontspannen en amuseren. Hoewel het auteurschap van teksten dus 
wel bekend is, is te koop lopen met schrijversschap in adellijke kringen eerder een 
gevaar voor de status dan een zegen.98  
 
                                                                                              

97 UG, Hs 1485, f. 53v-54r. 

98 L. Perella, ‘Bénigne de Bacilly and the Receuil des plus beaux vers, qui ont esté mis en chant of 1661’, K. Van Orden red., Music and the 

cultures of print, New York en Londen, 2000, 239-258. 
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Denijs Bauwens hoeft niet te vrezen voor een statusverlaging zo radicaal als 
degene die de Franse adel te wachten staat, maar ook in gevestigde stedelijke 
milieus kan deze reflex aanwezig zijn. In rederijkerskringen van de late 
zeventiende en achttiende eeuw in de Spaanse Nederlanden merken we dezelfde 
terughoudendheid over auteurschap. Hoewel de rederijkerscultuur nog steeds de 
Zuid-Nederlandse maatschappij doordrenkt – er zijn nog talloze kamers werkzaam 
in grote en kleine steden en die onderhouden actieve netwerken onder meer door 
het organiseren van nieuwe rederijkerswedstrijden -, heeft het schrijfwerk van die 
latere generaties rederijkers weinig sporen nagelaten in de literatuurgeschiedenis. 
Dat komt vooral omdat deze rederijkers niet langer literaire roem nastreven buiten 
de beperkte en bekende kring van de eigen kamer. Hun werk wordt vaak enkel in 
handschriften vastgelegd, of wordt slechts in heel kleine oplagen gedrukt. Die 
handschriften of boekjes zijn slechts zelden voorzien van een auteursnaam, niet 
alleen omdat dat een statusbedreiging zou vormen, maar omdat de auteurs ervan 
uitgaan dat de teksten enkel gelezen zullen worden door gekende personen, mensen 
die al op de hoogte zijn van de auteur vóór ze de tekst openen.99 In de bundel van 
Denijs Bauwens merken we een omgekeerde beweging. Als enige van de 
liedschrijvers uit de tweede helft van de zeventiende eeuw, en erg ongewoon voor 
laat zeventiende-eeuwse auteurs algemeen, plaatst Bauwens zijn naam expliciet 
naast teksten die hij neerschrijft, maar met de wetenschap dat het niet om eigen 
werk gaat, maar om teksten die hij uit allerlei liedmedia selecteert. Populaire 
liederen ook waarvan hij weet dat hij ze niet als eigen dichtwerk aan anderen kan 
verslijten. De liederen zijn bekend uit andere media die even toegankelijk zijn voor 
personen rondom Denijs Bauwens als ze zijn voor Bauwens zelf. Er is geen 
drempel. Integendeel, de liederen in de bundel weerspiegelen de inhoud en 
verhaalstof van het meest goedkope en verspreide drukwerk in de Nederlanden, en 
nog breder, van een orale vertelcultuur die gedeelde kennis is over alle sociale 
lijnen heen. We vinden er een typisch mengelmoes in van liedgenres die op 
vliegende bladen verkocht worden, en die, kunnen we aannemen, ook deel 
uitmaken van het opgevoerde repertoire van rondtrekkende zangers. We vinden er 
verhaalstof en motieven in van Trojaanse mythologie over middeleeuwse 
kluchtthema’s tot recent nieuws, teksten die door eeuwenlange omvorming en toe-
eigening door een steeds breder publiek uiteindelijk aan niemand meer onbekend 
zijn.100  
 
 
 
                                                                                              

99 J. Kloek, ‘Een scheiding van tafel en bed (met verweesde kinderen). Over de Nederlandse literatuur van de achttiende eeuw in Zuid en Noord’, 

Nederlandse letterkunde, 10(2005)1, 1-17. 

100 M. Jacobs en J. Verberckmoes, ‘Populair drukwerk’, P. Janssens red., België in de 17de eeuw: de Spaanse Nederlanden en het prinsbisdom 

Luik, II, Gent, 2006, 107-108; F.K.H. Kossman, De Nederlandsche straatzanger en zijn liederen in vroeger eeuwen, Amsterdam, 1941, 26-38; V.E. 

Neuburg, Popular literature. A history and guide. From the beginning of printing to the year 1897, Middlesex, 1977, 56-57; A.K.L. Thijs, 

‘Recreatie, educatie, devotie en informatie: Functie van populaire lectuur (17de-19de eeuw)’, Volkskunde, 105(2004)2, 166-169.  
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De Calis bende 
 
De handtekening van het materiaal bewerkstelligt een eenmaking van het 
repertoire, een repertoire dat toegeëigend wordt door en expliciet verbonden wordt 
met de schrijver, Denijs Bauwens. Die plaatst zich daarbij in de hoedanigheid van 
een lid van de ‘calis bende’. In het handschrift vervult de bende dezelfde functie als 
een lidmaatschap van een rederijkerskamer. Ook zij bekrachtigen haast stelselmatig 
hun toebehoren aan het literaire gilde bij elke tekst die ze noteren. De calis bende is 
echter een groep met een veel lagere sociale status. Dat blijkt uit het lied dat Denijs 
Bauwens aan het genootschap wijdt: ‘Een Nieu liedeken vant Schyp van 
Syntreinuyt’.101 Al in de eerste strofe wordt daarin een verband gelegd tussen het 
schip van deze Sint Reinuut en de bende waartoe Denijs zich rekent: 

Comt hier minnaers van d’achter deur 
kinders van calis bende 
meest armoede in t’ende 

leeft sonder ghetreur 
tschyp is aenghecomen dat na calis gaet 

het volc wordt aenghenomen 
loopt eer twort laet, dat is den besten raet 

De leden van de Calis bende zijn minnaars van de achterdeur en armoezaaiers, 
maar dat is geen reden tot treuren, want het schip dat naar hun thuisland vaart is 
aangekomen en monstert aan. Het lied biedt een overzicht van de specifieke sociale 
groepen die gezocht worden voor de overtocht: 

Men nempt van alle volck daer aen 
Reentenaers en pachters 

poenen en schaepwachters 
die naert schyp wilt gaen 

comt ghij twynders met hoopen  
loopt eer het wordt te laet 
facteurs die op het coopen  

vooren sulckeen staet 
Ras naer het [schyp] toe gaet 

 
Eerst zijn het vertegenwoordigers van gevestigde ambachten: wevers, 
schoenmakers, kleermakers, ‘facteurs’ enzovoort. Naarmate de lijst vordert, wordt 
het sociale statuut van de groepen steeds lager: soldaten, timmermannen en 
metsers, visverkopers, klerken en ontvangers. Maar alleen die ambachtslui, 
soldaten of andere personen die aan lager wal zijn geraakt. Men ziet bijvoorbeeld 
veel wevers naar Calis varen, maar alleen omdat ‘veel die rijcke waeren, comen tot 
den val’. Armoede is een basisvoorwaarde om toegelaten te worden op het schip en 

                                                                                              

101 UG, Hs 1485, f. 9r-10v. 
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dus om een lid te kunnen zijn van de Calis bende. Daarop komt het lied steeds 
terug: 

Een schoenmaecker leeft in’t verdriet 
daer hij ’t leer placht te haelen 

sonder te betalen, tis k’en borgh u niet, 
cleermakers siet men loopen 

met het mutsken ront, 
qualijck om broot te coopen, 

sijn schrael en ghesondt 
hun borchs en wecht gheen pont 

Verderop in het lied wordt de band tussen de Calis bende en armoede aangehaald 
door de naam van het genootschap te verklaren als een uitbreiding van het adjectief 
cael dat berooid betekent: ‘timmerlien en metsers, bleckers en baerbiers / den smet 
en veel saeykletsers / sijn cael en beystier / met menich wynckelier’.102 En oorzaak 
of gevolg, de drank zit vaak voor iets tussen de armzalige toestand waarin de 
bendeleden zich vinden. Dat bleek al bij de strofe over de wevers: ‘daer ’t wijn is 
de craen / is langhe wech gegaen’. Ook andere groepen hebben hun geld 
opgedronken: ‘De schylder commen hier oock aen / als gelt al is verdroncken / 
moeten daer staen pronken, en na calis gaen’. Andere applicanten zijn het werken 
gewoon moe: behangers, marktkramers en leurders, vatenmakers, wijnverkopers, 
voerlieden en stropers. En zo komt het lied ook uit bij een speciale groep van 
bendeleden: 

meest alle de sanghers, die opt stoelken staen 
want sij seer geeren drincken uyt een volle can 

en doen de cele clincken 
voor so menich man, die gaen te calis aen 

 
Die zangers zullen hun bezigheden vinden in het land van bestemming, het 
thuisland Calis: ‘t’schyp steeckt vanden cant / want wij sullen gaen vaeren, lustich 
en playsant / naer het leegh lecker lant’. De laatste en laagste bendeleden kunnen 
zich nog net aan boord hijsen: schoenlappers en boeven. In de laatste strofen vertelt 
het lied over de sociale status die de passagiers zullen genieten wanneer ze 
aankomen: ‘eenen banckroetier, die ick in het liedt sou legghen / wordt daer 
offecier / en meester van het quatier’. In Calis heerst een omgekeerde wereld waar 
sociale status als het ware wordt omgekeerd: 

Hoe meerder filt, hoe meerder eer103 
Als ghij daer comt te lande 

t’en is u gheen schande, daerom haest u seer 
hebt ghij verdient te sterven 
schandich door beuls handt 

                                                                                              

102 Over de etymologie van het begrip calis, zie ook: W.L. Braekman, ‘Een oud lied van ‘Den wagen van Ronse’’, Volkskunde, 81(1980)1, 12-28. 

103 Een ‘filt ’ is een schurk. 
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voor loon sult ghij daer erven, en worden bestant, 
als coninck van het lant 

Het lied eindigt met hoopvolle woorden voor armoezaaiers, bedriegers en boeven: 
Oorlof minnaers van calis hoop 

die elck soeckt te bedrieghen 
met sweeren en lieghen als ghij maeckt de coop, 

wilt ghij cletsen en borghen 
elck moet sijn voldaen, 

of anders is’t te sorghen, 
van op het schyp te gaen, adieu naer calis aen 

En daaronder noteert Denijs een variant op zijn typische onderschrift: ‘finis tende 
calis bende Denijs Bauwens’. Het literaire motief van de Calis bende lijkt wel op 
de drinkliederen van de Leuvense student waarin een wagen langs Brabantse en 
Vlaamse steden trekt om dronkaards naar ‘tfort bomel’ te voeren.104 Maar het fort 
Bomel staat voor een onderwereld vol pijn en verschrikking voor dronkaards wiens 
lichaam door overmatig drinken al van binnenuit aan het rotten is. Het schip van 
Sint Reinuut en het land Calis zijn een rooskleurige droom voor leeglopers van 
allerlei soort. 
 
Noch de Calis bende, noch de verwante Sint Reinuut en zijn schip zijn ontsproten 
aan de fantasie van Denijs Bauwens. We kwamen ‘[M]ijn heere van calis en sinte 
renuyt’ al tegen in een tekst genoteerd, vermoedelijk, door de religieuze schrijfster 
uit het Brugse Sion-klooster.105 Daarin fungeerde hij als bruidegom in een kluchtig 
huwelijkslied, geflankeerd door een gastenlijst van schooiers en leeglopers. Sint 
Reinuut, in allerlei varianten van de naam, is al van in de vroege zestiende eeuw 
bekend in kluchtige teksten, drinkliteratuur en iconografie als de patroonheilige van 
dronkaards, en bij uitbreiding van allerlei mensen in de marge van de geordende 
maatschappij.106 Al in het Antwerps Liedboek worden overmatige drinkers 
verwezen naar het schip van de man: ‘Wilt sinte reynwts vaert vaeren / Tschip leyt 
buyten der stadt’.107 In dezelfde periode als het schrijfwerk van Denijs Bauwens 
komt de associatie van Sint Reinuut, Calis en het schip nog voor in het Antwerpse 
liedboek Den Kemschen hey-kreekel (1665). Het schip krijgt in het ‘Nieuw 
Liedeken, van de Schuyt Cael Reynuyt’ geen bestemming, samen varen aan boord 
van het schip lijkt het uitgezette doel.108 De afkomst van de naam van heilige laat 
zich raden, het drinken van het glas in één teug tot het volledig leeg is – in de 

                                                                                              

104 UG, Hs 1333, f. 14r-15v en f. 13r-14r. 

105 UG, Hs 914, f. 58r-58v. Zie p. 141-142. 

106 Over Sint Reinuut: W.L. Braekman, Hier heb ik weer wat nieuws in d’hand. Marktliederen, rolzangers en volkse poëzie van weleer, Gent, 

1990, 129-185 en ook zijn eerdere: W.L. Braekman, ‘Van ‘Sinte Reinuut’ en zijn schip’, Volkskunde, 81(1980), 280-301; C.P. Burger, ‘Het schip 

van Sinte Reynuut’, Het Boek, 20(1931), 209-221; A. Viaene, ‘Op ‘ Schip van Senten-Uut geraken. Op ’t eiland van Sint-Kenuut zitten’, Biekorf, 

52(1951), 275; F.J.H. De Bree, ‘Mensen die het schip ingaan’, Spektator, 19 (1981/82), 379-395. 

107 Antwerpener Liederbuch vom Jahre 1544 (Horae belgicae, 11), H. Von Fallersleben ed., Hannover, 1855, 73. 

108 Den Kemschen hey-kreekel: een onbekend Antwerps liedboek uit 1665, M. De Wilde en H. Meeus ed., Kalmthout, 2008, 11-27. 
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zeventiende eeuw trouwens deel van de welvoeglijke tafelmanieren, een glas hoort 
in één trek gedronken te worden.109 De orde van Sint Reinuut is niet zelden op weg 
naar het schip van hun patroon om weggevoerd te worden naar een Luilekkerland, 
een verbinding van het dronkenschapthema met het narrenschip of de 
gekkenwagen, nog zo’n alomtegenwoordig cultureel motief. Narrenschepen en 
wagens zien stadsburgers naast in literatuur en iconografie ook in realiteit 
voorbijgaan in de optochten en stoeten van het carnavalsfeest. Het schip van Sint 
Reinuut is bijvoorbeeld te zien op een rijmprent gedrukt door de Amsterdamse 
uitgever Doen Pietersz. omstreeks 1520, waarop een ballade van de groepen die het 
schip van de gefantaseerde heilige naderen gecombineerd wordt met een afbeelding 
van dat schip. Later vinden we een andere prent van het schip in een Amsterdamse 
druk van van de Venne’s Tafereel van de Belacchende Werelt uit 1635.110  
 

 
Het schip van Sint-Reynuyt (A. Van de Venne, Tafereel van de Belacchende 

Werelt, Den Haag, 1635, 158).111 
                                                                                              

109 L. Moulin, Eating and drinking in Europe, A cultural history, Antwerpen, 2002, 229. 

110 H. Pleij, Het gilde van de Blauwe Schuit. Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late Middeleeuwen, Amsterdam, 1983 (eerste druk: 

1979), 185-186. 

111 M. Van Vaeck en J. Verberckmoes, ‘Who do beggars deceive? Adriaen van de Venne, recreational literature and the pleasure of forging texts’, 

T. Van Houdt e.a. red., On the edge of truth and honesty. Principles and strategies of fraud and deceit in the early modern period, Leiden en 
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De Calis bende is minder verspreid als literair motief, maar in de eerste helft van de 
zeventiende eeuw vinden we ze vermeld in Suyp-stad of Dronckaarts leven van 
Dirck Pietersz. Pers, voor het eerst uitgegeven in 1628 in Amsterdam als bijvoegsel 
bij een ander werk van dezelfde auteur, Bacchus Wonder-wercken, twee teksten ter 
bevordering van de matiging in het drinken. In Pers’ hoofdstuk over de wetten van 
de Suyp-stad wordt de Calis bende aangehaald als een doordraaiergilde met als 
patroon de heilige Sint Reyn-uyt.112 De leden van de bende specialiseren zich in het 
ruïneren van vermogende mensen. Ze trekken hen de herberg in of gaan samen op 
uitjes, maar laten hen met de rekening zitten. Zo plukken ze hun slachtoffers kaal, 
tot die ook tot het gilde behoren. De slachtoffers klagen dan wel, aldus Pers, maar 
het is te laat.113 Pers schetst een beeld van een dergelijk nieuw lid. Een man zonder 
beurs, die op geen van zijn vermeende vrienden nog beroep kan doen. Om zijn 
uitstaande rekeningen te betalen moet hij zijn mantel en broek en ‘al sijn beste 
pand’ weggeven.114 Hij doet kunstjes voor wijn, maar niemand wil borg voor hem 
staan. Ten einde raad is hij genoodzaakt zijn thuisstad, al zijn vrienden en 
verwanten, te verlaten. Alleen op pad, zonder huis of thuis, moet hij nu wennen aan 
een leven in de Calis bende. Zo kan je volgens Pers een lid van de bende 
herkennen:115 

[…] hy heeft een holle tas, 
En krauwt dien wilden kop, en vloeckt pots dis und das, 
[…] Men speelter banckerot, en soeckt een ander kans, 

Men loopt als een schavuyt, of een gepluckte Gans. 
Het hayr steeckt door den hoed, de billen door de kleeren, 

De hosen noch de schoen en konnen hem niet deeren 
[…] Hy kan met weynigh woll’ hem treffelijck geneeren, 
En ’t sparen, door gebreck, wel dapperlijcken leeren: 
En ’t is een lastigh werck, om verr’ een wegh te gaen, 
Met schoenen zijn gedruckt, met kleeders zijn belaen. 

Daer hinckt de broeder heen, en wandelt sijnder straten, 
En moeter al sijn maets en sijn confraters laten 

Sommigen houden zo van het drinken dat ze dit lot verwelkomen, maar zelfs deze 
dronkaards moeten zich rekenschap geven van het ellendige lot dat hen te wachten 
staat:116 

De Calis bend, dat vrolijck goed, 
Die leyt te vast in mijn gemoed, 
En daer wil ick mee swerven: 

Maer dit quelt meest mijn groot verstant 
                                                                                              

112 D.P. Pers, Suyp-stad of Dronckaerts leven, J.E. Verlaan en E.K. Grootes ed., Culemborg, 1978, 124. 

113 D.P. Pers, Suyp-stad of Dronckaerts leven, J.E. Verlaan en E.K. Grootes ed., Culemborg, 1978, 110-111.  

114 D.P. Pers, Suyp-stad of Dronckaerts leven, J.E. Verlaan en E.K. Grootes ed., Culemborg, 1978, 120. 

115 D.P. Pers, Suyp-stad of Dronckaerts leven, J.E. Verlaan en E.K. Grootes ed., Culemborg, 1978, 120. 

116 D.P. Pers, Suyp-stad of Dronckaerts leven, J.E. Verlaan en E.K. Grootes ed., Culemborg, 1978, 124.  
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Dat sy berooyt loopt achter ’t land, 
En moet in ’t gast-huys sterven. 

 
Denijs Bauwens gebruikt de term nog terloops in enkele andere liederen in zijn 
bundel, in dezelfde betekenis die Dirk Pietersz. Pers er aan toekent. Dat is het 
duidelijkst in het ‘nieuw liedeken van cortesaer’, een tekst waarin de Calis bende 
slechts terloops aangehaald wordt, maar die het typische proces van verarming en 
sociale degradatie beschrijft dat we in de Suyp-stad vinden.117 Het is een verhaal 
van twaalf stielen en dertien ongelukken. Na zijn huwelijk vestigt de verteller zich 
als wever, maar ‘men macht wel weten sonder eten / moest ick dickmaels slapen 
gaen / daer om liet ick weven staen’. Hij wenst al gauw nooit getrouwd te zijn. ‘Om 
ons te helpen uyt de pijn / ginck ick daer naer coopman sijn’, maar zijn gekozen 
handelswaar, tabak en brandewijn, is te verleidelijk. Het grootste deel ervan rookt 
en drinkt het echtpaar op voor het verkocht kan worden. ‘Dit en cost niet blijven 
staen […] soo was mijn credyt ghedaen’. Om in zijn wijnbenodigdheden te 
voorzien, huurt hij zich uit als schrijver in het uitgaansleven:  

[…] op contoor vanden wijn 
socht ic om schrijver te sijn 

en ginck wachten allen nachten 
met mijn confrers op de baen 
om wijn schepen aen te slaen 

 
Kreeghen wij iemandt int net 

om een pystole ofte bet 
wiert tot ons drinck gelt gheset 

Ick wiert ghepresen fray te wesen 
t’was al mijn heer gillis besluyt 
maer nu ben ick schrijven uyt  

Hij sluit zich dan aan bij het brouwersgilde, in eerste instantie om van 
goedgelovige waardinnen gratis drank te kunnen versieren. In de bierhandel blijkt 
geld te zitten, maar de man is te ver heen op het pad naar de Calis bende: 

Ick ginck vercoopen brauwers nat 
daer wiert rijcke mijns gelt 

trecken al nae calis toe 
en ick ben het wercken moe  

Ook die betrekking moet hij spoedig opgeven en hij gaat zakken laden in de 
molens. Na twee jaren laat hij dat weer varen voor een verdere betrekking, tot 
niemand hem nog wil aannemen. Op dat moment springt zijn schoonbroer hem ter 
hulp, de Cortesaer in de titel van het lied. Die wil hem betalen om het verloop van 
zijn leven neer te pennen, met opsomming van alle ‘mijn bedrijven / en oock al 
dambachten mee’ die hij heeft uitgevoerd. Cortesaer is een rondtrekkende zanger, 
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en op het dieptepunt van zijn fortuin mag de verteller mee rondreizen en het lied 
van zijn leven zingen. Bauwens noteert onder het liedje een kort gedicht om de 
moraal van het lied te illustreren: 

Oorlof vrienden alle gaer – die fortuyn draegt wonderbaer 
met veel menschen hier en daer – wie can weten de secreten 

waer toe dat hij comens al – tot geluc of groten val 
Niemand kent zijn lot, lidmaatschap van de Calis bende kan ons allen overkomen, 
lijkt hij mee te geven aan zijn lezers. 
 
Elders in de liedverzameling figureert de bende in een drinklied - weer de band 
tussen leeglopers en herbergbezoek -, waarin een beker wordt toegesproken als een 
mooi meisje, een vrouw die geprezen wordt om haar dikke buik en haar ene oor. 
Indien ze de zanger ontrouw zou zijn, dan maakt die zich daar weinig druk om: 
‘Siet dat sij een ander aencleeft / Sij salder vele naer calis doen reysen’.118 En nog 
in een amoureuze tekst, een lied met advies voor jonge mannen om een sociale 
gelijke te minnen, geschreven door Joan Mommaert en overgenomen uit Het 
Brabandts Nachtegaelken. Daarin vinden we de enige verwijzing naar vrouwelijke 
leden van de bende, afwezig in de inscheeplijst van het schip van Sint Reinuut. 
Maar in dit lied geeft Mommaert jongemannen de raad om ver te blijven van ‘een 
Juffrouw eel van staet / oft een van calis bende’.119 In beide gevallen ‘t’is van nood 
dat ghij vroech en laet / u winst hanght aen haer lenden’. Deze tekst neemt 
Bauwens letterlijk over van Mommaert, maar Mommaert en Bauwens moeten 
onafhankelijk van elkaar het motief van de Calis bende hebben leren kennen, want 
de andere liederen over het thema noteert Denijs jaren voordat hij zich aan het 
kopiëren van Het Brabandts Nachtegaelken zet. Het vroegste bekende lied uit de 
Nederlanden dat specifiek over de Calis bende handelt, is Een nieuw cluchtch fraey 
Liedeken van Cales bende op een ongedateerd vliegend liedblad uit Haarlem, dat 
zeker van na 1593 stamt. In dat lied is de bende een toevluchtsoord voor 
werkverzuimers en feestvierders die de rekening ontduiken:120 

Wy sijn een sober Bende 
Wy hebben pant noch gelt 

Wy comen van broods ende 
Al ouer Bijsterveldt / 

Ons Brieuen houden van gebreken 
om dat wy het wercken vlien / 

wy vieren die ganse weke 
Wy sullen niet bedyen 

Dat seggen ons de Lien 
Het blad is waarschijnlijk niet bedoeld voor verkoop in de Spaanse Nederlanden, 
het bevat onder meer ook een Geuzenlied, maar het geeft aan dat de Calis bende al 
                                                                                              

118 UG, Hs 1485, f. 14r-14v. 

119 UG, Hs 1485, f. 58r-59r. 

120 Nederlandse Liederenbank (http://www.liederenbank.nl/text.php?recordid=9261&lan=nl). 



 

284 

 

zeker op het einde van de zestiende eeuw bekende stof is in Nederlandstalige 
liederen. 
 
De Calis bende is slechts één verschijningsvorm van een eeuwenoude traditie van 
valse gildes, geestelijke ordes en dwazenorganisaties die sinds de late 
Middeleeuwen in iconografie, in orale, geschreven en gedrukte literatuur in de 
Nederlanden wordt opgediend: de ordo vagorum, l’ordre de bel ayse, de orde van 
de Heilige Libertinus, het Sint Anthonis gilde of het Sint Sobers convent dat wel 
eens te Calis gelegen is, enzovoort. Literatuurhistoricus Herman Pleij heeft deze 
traditie van uiteenlopende gefantaseerde genootschappen van leeglopers voor de 
Nederlanden in de late Middeleeuwen samengebracht in zijn werk over het gilde 
van de Blauwe Schuit, nog een term die ongeveer dezelfde lading dekt. Typisch 
voor de verbeelding rond dit soort verenigingen zijn spotmandementen, uit de duim 
gezogen stichtingsakten, reglementen of ledenlijsten, typische akten van werkelijke 
instellingen die zo getrouw mogelijk worden nagevolgd. Alleen zijn de principes 
van de ordes tegengesteld aan de idealen van de stedelijke samenleving, zijn de 
gewenste eigenschappen van de leden samengeraapt uit datgene waar de gevestigde 
samenleving zich van wil ontdoen, staan de reglementen zo haaks mogelijk op de 
eigentijdse moraal. De functie van al deze verbeelding ziet Pleij in de opbouw van 
een nieuwe burgerlijke moraal in de late middeleeuwen. De teksten, afbeeldingen 
en dramatische voorstellingen geven cultureel vorm aan frustraties en morele 
ambities van de stedelijke samenleving. Door de regels tijdelijk te ontkennen, tonen 
ze net de bruikbaarheid van de zedencodex. Tegelijk binden ze de lezers van de 
teksten, toeschouwers van de iconografie en deelnemers in de lijfelijke verbeelding 
van de spotorden samen als burgerlijke groep met een duidelijke identiteit. Hun 
verbeelding van de omgekeerde wereld identificeert hen net als eerzame burgers.121  
 
Het lied dat Bauwens uitkiest om de Calis bende voor te stellen, ‘vant Schyp van 
Syntreinuyt’, is een latere versie van de ledenlijsten van de dwazengenootschappen 
die Pleij in zijn werk aanhaalt. In een berijmde tekst in een vijftiende-eeuws 
handschrift uit de Noordelijke Nederlanden staat het gilde van de Blauwe Schuit 
open voor berooide adel, brassende en onkuise geestelijken, bankroete burgers en 
hun verwende zonen, dronken ambachtslieden en middenstanders, dienstpersoneel 
dat haar loon verspeelt, oude vrijsters en jonge vrouwen met bejaarde echtgenoten. 
Zij kunnen toetreden, maar ook weer ontslagen worden wanneer ze zich financieel 
weer kunnen redden of trouwen. Maar er zijn twee verschilpunten met de Calis 
bende. Enerzijds worden in het gilde van de Blauwe Schuit vrouwen opgenomen. 
Bauwens vermeldt wel vrouwen in de Calis bende in de tekst die hij overneemt van 
Joan Mommaert, maar op het schip van Sint Reinuut worden ze niet verwacht. In 
de teksten die Willy Braekman verzamelde over Sint Reinuut krijgen vrouwen vaak 
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een prominente rol toebedeeld, soms liggen ze zelfs aan de grond van het 
lidmaatschap van alle leden. Maar Bauwens construeert de bende, zoals de 
liedkring rond zijn handschrift, als een exclusief mannelijk genootschap. Dat heeft 
misschien te maken met de kluchtige liederen die hij graag ten berde brengt. Zoals 
cultuurhistorici Rudolf Dekker en Barry Reay aangeven in hun onderzoek naar 
zeventiende-eeuws populair amusement, is de gepaste humor erg afhankelijk van 
het gezelschap waarin men zich bevindt, en daarbij speelt het geslacht van de kring 
een belangrijke rol. De tolerantie voor uitbundig lachen is het grootst wanneer 
mannen of vrouwen onder elkaar zijn, besluit Dekker. Zo’n mannelijk gezelschap 
is ook mogelijk doordat een aantal typische ontmoetingsplaatsen en gelegenheden 
niet toegankelijk zijn voor vrouwen, zoals gildebijeenkomsten, sportieve 
gelegenheden en sommige exclusief mannelijke drinkoorden.122  
 
Anderzijds worden veroordeelde misdadigers uitgesloten van het gilde van de 
Blauwe Schuit. Het gilde is voor mensen die nog opnieuw op het goede pad kunnen 
raken, dwazen eerder dan misdadigers. In de Calis bende worden veroordeelden tot 
de dood het koningschap voorgespiegeld van het beloofde land waar ze heen varen. 
In de twee eeuwen die het gilde van de Blauwe Schuit scheiden van Bauwens’ 
Calis bende hebben boeven en misdadigers een stek kunnen veroveren in het 
genootschap van leeglopers en feestvierders zonder krediet.123 Dat bindt de Calis 
bende met een andere tak van de literatuur, de schelmenliteratuur die vanaf de late 
vijftiende eeuw tot ver in de zeventiende eeuw in de Nederlanden en breder in heel 
West-Europa in grote getallen op de markt wordt gebracht. Die boeken worden 
gepresenteerd als getuigenissen van schelmen zelf, zwervers en oplichters die 
behoren tot een duistere onderwereld, een aparte wereld die in oppositie wordt 
geplaatst met de ordelijke stedelijke maatschappij waartoe de lezers behoren. De 
geregelde wereld wordt geconfronteerd met een antiwereld, zoals Pleij het stelt in 
zijn werk over de laatmiddeleeuwse vagebondteksten in de Nederlanden. Voor het 
burgerlijke publiek van de schelmenliteratuur staan de antihelden en vrijbuiters 
voor vrijheid van de strikte sociale codes waarin ze zelf leven. In de late 
middeleeuwen biedt het genre, net zoals de spotorden en leeglopergilden, een 
morele waarschuwing voor zichzelf respecterende stadsmensen, maar al vanaf de 
zestiende eeuw zet zich een evolutie in waarbij de sensatie en opwindende 
verstrooiing van de oplichterpraktijken en criminele operaties het halen op de 
morele implicaties die de teksten bevatten voor de stedelijke lezers. Afgrijzen voor 
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de afgesloten onderwereld waartoe gevestigde burgers geen toegang hebben mengt 
zich met sympathie, angst met bewondering. De rogues zoals ze vanaf de tweede 
helft van de zestiende eeuw in de Engelse schelmenliteratuur genoemd worden, 
stelen het hart van het publiek. Pleij gaat niet verder in op het langzame proces van 
corruptie in steeds slordigere herdrukken en goedkopere edities van de 
schelmenliteratuur in de Nederlanden na 1600. In hun werk over de Engelse 
literaire traditie geven Craig Dionne en Steve Mentz een nieuwe potentiële 
betekenislading aan voor deze voortlevende schelmenliteratuur in de late zestiende 
en zeventiende eeuw. Niet alleen is de morele waarschuwing ingeruild voor 
sensationele prikkeling, maar de schelmenliteratuur wordt voor een breed publiek 
een mogelijke drager van kritiek op de geordende maatschappij van de stad, die ze 
in oorsprong diende te verstevigen.124 
 
De schelmenliteratuur biedt een culturele constructie van een alternatieve 
maatschappij voorbij de marge van de stadssamenleving, een aaneengebonden 
groep van uitgestotenen die dient als tegenpool om de groep waartoe men zelf 
behoort, sterker te omlijnen. Maar voor de verbeelding van die antiwereld steunt ze 
op observatie van een groeiend probleem in de werkelijke stad. In de vijftiende en 
zestiende hebben de Nederlanden, en heel West-Europa, te kampen met een steeds 
groeiende stroom van armen, mensen zonder vaste verblijfplaats en zonder enig 
middel van ondersteuning, die van het platteland naar de stad trekken of 
rondzwerven door het land. Het bestaan van een aanzwellende groep armen in de 
samenleving wordt zo steeds meer zichtbaar in het dagelijkse leven, een realiteit 
waar ook vermogende klassen zich moeilijk van kunnen afschermen. De 
middeleeuwse kanalen ter verlichting van de nood, gebaseerd op naastenliefde, zijn 
niet in staat om het probleem aan te pakken en het tij te keren. In de zestiende eeuw 
kunnen vele steden in Vlaanderen en Brabant het niet meer aan, maar pas aan het 
einde van de eeuw worden er in enkele Noord-Nederlandse steden pogingen 
ondernomen om, in lijn met nieuwe humanistische ideeën over armoedebestrijding, 
op overheidsniveau het armenprobleem aan te pakken.125  
 
Van belang hierbij is dat de verbeelding rond schelmen en zwervers – gebruikt als 
quasisynoniemen in de literaire traditie – niet louter een culturele constructie is van 
gevestigde burgerij, maar dat werkelijke personen in het dagelijkse stadsleven 
symbool staan voor de schelmen, leeglopers en oplichters waarrond de verbeelding 
wordt opgebouwd. In die slingerbeweging tussen symbolische verbeelding en 
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realiteit nemen rondtrekkende zangers, muzikanten en verkopers van goedkoop 
drukwerk een bijzondere plaats in. Als deelgroep van een bredere sociale categorie 
van rondtrekkende handelaren behoren ze bij uitstek tot de oplichters en schelmen 
waarover verteld wordt. Muzikanten die van kroeg naar kroeg trekken om wat bij 
te verdienen, troggelen klanten en herberghouders geld af, ze stelen van slapende 
dronkaards en pikken zelfs kerkelijke goederen in zonder verpinken. 
Liedjeszangers zijn beducht om hun misleidende tovertrucs waarmee ze 
waardeloze rommel begerenswaardig laten lijken voor brave burgers. Zo staat het 
toch in de schelmenboekjes. Muzikanten genieten dezelfde status als vagebonden 
of kermisvolk.126  
 
Dat is gedeeltelijk ook realiteit. Vrije muzikanten, dat wil zeggen niet ingeschreven 
bij een stadsgilde, zijn beperkt in het aantal en het soort opdrachten dat ze op één 
plek kunnen bemachtigen. Ze leven een moeizaam bestaan in de uitgaanswereld. 
Vaak worden ze niet betaald voor ingehuurde arbeid of worden ze zelfs mishandeld 
door dronken feestvierders.Ze spelen in de herberg, maar ook op straat. Met wat 
geluk krijgen ze een korte betrekking als privéleraar. Velen van hen spelen muziek 
als bijverdienste naast allerlei andere karweitjes of verkoopsartikelen die ze 
aanbieden. Anderzijds zijn er ook vrije muzikanten die zich op één plaats kunnen 
vestigen, zich daar aansluiten bij het muzikantengilde en leven van hun loon als 
muziekonderwijzer of dansinstructeur en van losse opdrachten als uitvoerend 
muzikant. Ze versterken de stadsmuzikanten bij belangrijke gelegenheden. Ze 
worden ingeschakeld in het theater of in het kerkelijke leven of geven privé 
opvoeringen in opdracht van vermogende burgers.127 In de onderste lagen van het 
maatschappelijk bestel vinden we wel de meerderheid terug van de rondtrekkende 
liedzangers. Al vanaf de elfde eeuw zijn er getuigenissen over deze zangers en 
verkopers die continu op doorreis zijn, onderweg naar de volgende gelegenheid om 
zoveel mogelijk volk aan te spreken. Ze brengen hun repertoire op markten, 
kermissen, bedevaarten of gewoon op straat, en vormen zo een openbare en 
alledaagse vorm van liedzang. Om zoveel mogelijk toehoorders te lokken, 
gebruiken ze prenten, ze zingen de meest populaire melodieën van het moment, 
soms plaatsen ze zichzelf op een meegebracht verhoog. Met hun performance 
proberen ze hun meegebrachte waar aan de man te brengen: allerlei prullaria en 
relatief goedkoop gebruiksdrukwerk, waaronder ook liederen maar daarom niet 
noodzakelijk de liederen die ze zelf net ten uitvoer hebben gebracht. Hun liederen 
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zijn overgenomen van andere zangers of van gedrukt werk, soms ook zelf bedacht 
of geschreven door een bevriende rijmelaar in hun opdracht.128 
 
Marktzangers die hier en daar op markten opvoeringen doen in de hoop wat 
goedkope liedbladen aan de man te doen, horen vaak tot de armste categorie van 
rondtrekkende handelaren, en zien zich genood allerlei, zelfs verboden, teksten aan 
te bieden met risico op boetes of zelfs gerechtelijke vervolging, om toch maar geld 
in kas te krijgen. Anderzijds verbergt de eenzijdige negatieve mening van de 
burgerij over rondtrekkende zangers, muzikanten én handelaars een complex 
geheel van ambulante handel waarin heel wat verschillen bestaan in organisatie, 
inkomsten en sociale status. Sommige rondtrekkende zangers schakelen zich in 
binnen een georganiseerd ambulant handelssysteem: ze kopen hun producten aan 
van vaste leveranciers, ze hebben een vaste kalender van markten en andere 
openbare gelegenheden waar ze telkens opnieuw verschijnen. Maar in de publieke 
opinie worden ze over dezelfde kam geschoren als de meerderheid van de zangers, 
in het beroep gedwongen door economische nood en in feite niet te onderscheiden 
van andere bedelaars. Het zijn mensen die zich om een of andere reden in de marge 
van de samenleving vinden en weinig toegang hebben tot andere broodwinningen: 
gehandicapten, soldaten tussen betaalde betrekkingen door, ambulante verkopers… 
Zingen is een onderdeel van de overlevingsstrategie voor deze mensen die op 
allerlei manieren hun inkomen bij elkaar proberen te verdienen. Bij uitbreiding treft 
het wantrouwen tegenover deze vagebondmuzikanten alle personen die met 
musiceren hun brood verdienen.129 Hun slechte reputatie wordt verder ondersteund 
door de bereidwilligheid van sommige onder hen om tegen betaling mee te werken 
aan publieke vendetta’s en spotternijen, door voor een zo groot mogelijk publiek 
speciaal gedichte spotliederen te zingen op andere personen. Voor het 
gecentraliseerde gezag zijn de rondtrekkende zangers met hun moeilijk te 
controleren nieuws- en opinieverkondiging een doorn in het oog. Door producten 
aan te bieden onder de prijzen van gevestigde handelaars in de steden, maken ze 
zich ook in middenstandskringen niet populair. Overheden ondernemen sporadisch 
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pogingen om het ergste zingen van aanstootgevende liederen in te dijken op 
kermissen en dergelijke, maar de ambulante muzikanten en verkopers lijken een 
constante aanwezigheid te vormen op het achterplan van de West-Europese 
muzikale geschiedenis van de middeleeuwen tot in de vroege twintigste eeuw.130 
 

 
David III Rijckaert (1612-1661), Bedelmuzikant en kind. Visuele verbeelding 
van rondtrekkende muzikanten en bedelaars in het werk van de Antwerpse 

schilder.131 
 
Naarmate de schelmenliteratuur in steeds slordigere en goedkopere edities wordt 
uitgebracht, behoort ze steeds meer tot de verkoopswaar van deze ambulante 
handelaars, en dat geldt al zeker voor liederen over het thema die op goedkope 
losse bladen aan de man worden gebracht door de marktzangers. De 
schelmenliteratuur, ontworpen door de stedelijke burgerij maar voorgesteld als 
getuigenis vanuit de onderwereld, wordt zo door een sociale groep die in de 
literatuur integraal thuishoort in die culturele constructie van de antiwereld, 
opnieuw aan stedelijke kopers verkocht. Ze kan zo in toenemende mate door de 
                                                                                              

130 Dat soort publieke spotcampagnes is een bekend fenomeen doorheen sociale lagen in verschillende Europese landen. Het is vooral bestudeerd 

voor Engeland en de Noordelijke Nederlanden, maar ook voor de Zuidelijke Nederlanden zijn voorbeelden bekend uit gerechtelijke dossiers. L.P. 

Grijp, ‘Spotliederen in de Gouden Eeuw’, Volkskundig Bulletin, 18(1992), 340-366; C. Vandenbroeke, Vrijen en trouwen van de Middeleeuwen tot 

heden. Seks, liefde en huwelijk in historisch perspectief, Brussel en Amsterdam, 1986, 79; R. Suggett, ‘Vagabonds and minstrels in 16th-century 

Wales’, A. Fox en D. Woolf red., The spoken word. Oral culture in Britain 1500-1850, Manchester en New York, 2002, 138-172; A. Fox, Oral and 

literate culture in England, 1500-1700, Oxford, 2000, 300-302; A. Fox, ‘Ballads, libels and popular ridicule in Jacobean England’, Past and 

present, 145(1994), 47-83; C. Dionne en S. Mentz, red., Rogues and early modern English culture, Michigan, 2004. 

131 P. Vandenbroeck, Beeld van de andere, vertoog over het zelf: over wilden en narren, boeren en bedelaars, Antwerpen, 1987, 123. 
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lezers begrepen worden als een authentiek getuigenis uit een alternatieve, 
marginale maatschappij. Immers, ze hebben de teksten toch gekocht van een 
typische rondzwervende sjacheraar. De andere zijde van de medaille is dat wanneer 
de prijs zakt, de literatuur ook binnen het bereik komt van een steeds groter 
publiek. De teksten en verbeelding kunnen zo in toenemende mate toegeëigend 
worden door maatschappelijke groepen die het meeste risico lopen om werkelijk tot 
dakloze armoede te vervallen en de rangen van de Calis bende te vervoegen. Een 
groeiend publiek opent de deur voor de schelmenliteratuur om nieuwe betekenissen 
te dragen in de late zestiende en zeventiende eeuw.132 
 

 
Marskramer op een prent uit de eerste helft van de zestiende eeuw. (Ex. 

Parijs, Bibliothèque d’Arsenal).133 
 
In vele liederen die Denijs Bauwens in zijn handschrift opneemt, wordt de 
sleutelfiguur van de rondtrekkende zanger of dichter om den brode expliciet in het 
                                                                                              

132 C. Dionne en S. Mentz, Rogues and early modern English culture, Michigan, 2004, 204. 

133 H. Pleij, Het gilde van de Blauwe Schuit. Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late Middeleeuwen, Amsterdam, 1983 (eerste druk: 

1979), 77. 
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voetlicht gebracht als bedenker of vertolker van het lied. Dat merkten we al in het 
lied van ‘cortesaer’ waarin de zanger zichzelf presenteert als een mislukte 
ambachtsman die nu samen met zijn schoonbroer door het land trekt om zijn 
avonturen in liedvorm ten gehore te brengen, of in andere teksten waarvan de 
aanhef het aanwezige publiek rond zich roept zoals marktzangers doen. Een 
kluchtig lied over Spaanse soldaten die de Antwerpse prostitutiebuurt de 
Lepelstraat onveilig maken, maakt haar eigen bedenker bekend in de voorlaatste 
strofe:134 

Maer die dit liedeken heeft [gedicht] 
hij was een sangher hij brocht int licht 

hij en salt voor niemant swijghen 
al en souder de hoeren geen vente crijghen  

Dergelijke zangersstrofes zijn sinds eeuwen bekend in de liedtraditie, maar ze zijn 
in de zeventiende eeuw verouderd. In andere Zuid-Nederlandse liedhandschriften 
of gedrukte liedboeken vinden we ze niet terug, maar ze leven door in de orale 
traditie van het lied en op losse liedbladen in het marktlied. Denijs Bauwens voegt 
niet zelf de oude gewoonte van de zangersstrofe – en dat met een focus op volkse 
zangers om den brode – terug in binnen zijn liedverzameling, maar de 
aanwezigheid van het motief wijst enerzijds op de liedkanalen waaruit Bauwens 
zijn repertoire bijeenbrengt, en vormt anderzijds ook een aantrekkingspool voor 
Denijs als liedverzamelaar. Hij geeft zijn liedhandschrift vorm als repertoire van 
een liedkring die hij zelf presenteert als de Calis bende, en zoals rondtrekkende 
zangers en verkopers symbool staan voor de leeglopers die aan het woord zijn in de 
schelmenliteratuur, zo staan dezelfde zangers ook garant voor de authenticiteit van 
de liederen van de Calis bende. De verbeelde zanger zingt om den brode, maar ook 
uit overtuiging. Hij is een spreekbuis voor de laagste sociale klassen, een 
spreekbuis die zich door niemand laat tegenhouden om zijn boodschap te 
verkondigen. 
 
In een ander kluchtig liedje is de dichter geen zanger om den brode, maar een 
amateur die tijdens een drinkgelag in een volkse taverne de pen ter hand neemt:135 

Die dat liedeken heeft ghedicht 
het was een ruyter al van sijn plicht 

hij sat in een laveren136 
die meyskens spelen fa fa la fa 
die knechtens drincken geeren  

De Calis bende wordt zo weer verbonden met kroegamusement en herbergbezoek, 
een andere constante in het repertoire van Denijs Bauwens. Daarmee sluit de 
bundel niet alleen bij literaire voorbeelden aan, maar ook bij een zeventiende-
eeuwse iconografische traditie van afbeeldingen, op schilderijen, gedrukte prentjes 
                                                                                              

134 UG, Hs 1485, f. 24v-26r. 

135 UG, Hs 1485, f. 63v-64r. 

136 ‘Laveren’: taverne. 
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Adriaen van Ostade, Taverne, 1662 (L. Moulin, Eating and drinking in Europe, 

A cultural history, Antwerpen, 2002, 242). 
 
en tekeningen, van vermaak van de laagste sociale klassen, vooral geconcentreerd 
rond de herberg, een thema dat haar wortels vindt in middeleeuwse afbeeldingen 
van ondeugden. Het hoeft dus niet te verwonderen dat de afbeeldingen, zoals ook 
voor de literatuur telkens bleek, naast amusement moreel onderricht op het oog 
hebben van stedelijke elites. Zij vinden in de iconografie toonbeelden van 
menselijke dwaasheid, ondeugd en zonde die zo realistisch mogelijk worden 
afgebeeld om de kijkers een beeld voor te spiegelen van een pad dat men best 
vermijdt. De tavernen en bordelen van onder andere David Teniers, Adriaen 
Brouwer en Joos van Craesbeeck, waar boeren en leeglopers aan het kaarten zijn, 
verdoofd door tabak en alcohol, dienen satirisch gelezen te worden, maar net zoals 
de teksten die een vergelijkbare functie uitoefenen, kunnen ze door steeds nieuwe 
toeschouwers met steeds nieuwe betekenissen beladen worden. Rond 1600 valt de 
lijfelijke afbeelding in carnavalsstoeten van zuipordes en leeglopergilden door 
gerespecteerde stadsburgers stil, voor Pleij een teken van de verminderde 
maatschappelijke relevantie van deze omgekeerde wereld, van het vieren van 
ondeugden en dwaasheden geïdentificeerd in specifieke maatschappelijke groepen 
als bekrachtiging van de heersende moraal. De teksten worden daarna nog wel 
herdrukt in allerlei goedkope edities maar zouden langzaam wegzinken naar een 
status als louter amusement voor een breed en vaak jong publiek. De levendige 
zeventiende-eeuwse iconografische traditie toont echter de voortdurende actualiteit 
van amuserende en moraliserende afbeeldingen van leeglopers, feestvierders, 
zwervers en oplichters voor een burgerlijk publiek, ook wanneer het thema 
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tegelijkertijd door een steeds breder publiek wordt toegeëigend en op nieuwe 
manieren betekenis wordt gegeven.137 
 

 
‘De rokers’, schilderij van Adriaen Brouwer (1605-06 – 1638) (P.C. Sutton 

red., The age of Rubens, Boston, 1993, 175-176.). 
 
Hoe Denijs Bauwens zich positioneert in de verschuivende betekenissen van de 
maatschappelijke verbeelding over valse leeglopergildes, oplichterbendes, 
schelmenliteratuur en het nachtleven, of om het anders te formuleren, de betekenis 
die Bauwens legt in de Calis bende zoals hij die vormgeeft in zijn handschrift, laat 
zich aflezen uit zijn behandeling van een andere veel besproken figuur in al deze 
kluchten, satires en parodieën: de boer. Lompe boeren zijn te vinden op vele van de 
kroegtaferelen, ze figureren als slachtoffer in allerhande kluchtverhalen, ze worden 
in teksten bespot als ruw en onbeschaafd. De stadsgemeenschap meet de boer af 
aan de burgerlijke gedragsregels en idealen en de boer schiet tekort. Eens te meer 
hebben we te maken met een omkering van het burgerlijke beschavingsideaal en 
zelfbeeld. Zo verschijnt de boer ook in de liederen van Denijs Bauwens. In 

                                                                                              

137 P.C. Sutton, ‘Painting in the Age of Rubens’, P.C. Sutton red., The age of Rubens, Boston, 1993, 61-64; K. Renger, ‘Flemish genre painting: 

Low life – High life – Daily life’, P.C. Sutton red., The age of Rubens, Boston, 1993, 175-176; R. Muchembled, ‘Tijdsbeleving en sociale omgang’, 

P. Janssens red., België in de 17de eeuw. De Spaanse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, II, Gent, 2006, 336-362. 
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kluchten komen ze steeds bedrogen uit wanneer ze enig initiatief nemen. Neem het 
voorbeeld van een boer uit het Gentse:138 

Een klucht heb ick vernomen 
t’mach elck wel sijn bekent 
hoe een boer is ghecomen 

al uyt de stat van gent 
met een braet vercken in sijnen sack 
soo ghinck den man op sijn ghemack 

in ghinck in eenen winckel naer 
om t’gheen dat hem ghebraeck 

In de winkel vermeldt de boer trots zijn laatste aankoop, een varken dat hij in een 
zak met zich meedraagt. ‘Wylt mij dat swijn eens toogen / Sprack desen 
winckelier’. De boer haalt zijn varken uit de zak, maar de winkelier beweert dat het 
geen varken is maar een hond. Dat wil de boer niet geloven, en hij gaat verder met 
zijn aankopen. Ondertussen haalt de winkelier zijn eigen hond binnen en wanneer 
de boer met andere zaken bezig is, verwisselt hij het varken met de hond. De boer 
neemt zijn zak op en loopt verder. Het nieuws heeft zich ondertussen als een 
lopend vuurtje verspreid, en overal waar hij komt roepen mensen hem toe over zijn 
hond, maar de boer wil er niet van weten. Zelfs wanneer het beest in de gesloten 
zak begint te blaffen, verwondert de boer zich over de trucjes die het varken kan, 
zelfs blaffen als een hond! Thuis gooit hij de gesloten zak op de grond en het dier 
begint wild te grommen. 

Sij deden den sack open 
daer den hont sat alleen 
quam daer uyt gecropen 
beet den man in het been  

En dan slaat zijn eigen vrouw nog op hem in en gooit ze scheldnamen: ‘gij lompen 
boer gij slechten knuyst’.  
 
Zo vaart het de boeren in het handschrift van Denijs Bauwens. Boer Tunus uit 
Tervuren beklaagt zich dat hij drie vrouwen om zijn hand laat duelleren, want hun 
kunstjes bevallen hem alle slecht, maar wanneer hij besluit met geen van hen te 
trouwen vallen ze hem aan en havenen ze hem toe. Een ander lied vertelt over een 
weiman die meent een patrijs te schieten, maar het is een pot met pap die hij 
vernielt. En als eerste tekst in het bewaarde deel van de bundel neemt Denijs een 
boerenbruiloftslied op, dat typische liedgenre waarin boeren, dronken rumoer, 
herbergfeesten, lusten, ondeugden en geweld worden opgevoerd als parodie op het 
overmatige feesten. Door de slechte staat van het handschrift ontbreekt zowel het 
begin als het einde van het lied, maar die liederen eindigen steevast in chaos en al 
dan niet in mesgevechten. Denijs heeft er geen moeite mee boeren en andere 
                                                                                              

138 UG, Hs 1485, f. 16r-17v; E. Moser-Rath, >>Lustige Gesellschaft<<. Schwank und Witz des 17. und 18. Jahrhunderts in kultur- und 

sozialgeschichtlichen Kontext, Stuttgart, 1984; P.C. Sutton, ‘Painting in the Age of Rubens’, P.C. Sutton red., The age of Rubens, Boston, 1993, 61-

64; P. Vandenbroeck, Beeld van de andere, vertoog over het zelf: over wilden en narren, boeren en bedelaars, Antwerpen, 1987, 63-115. 



 

295 

 

plattelandsbewoners met de vinger te wijzen en als mikpunt van spot in liederen op 
te voeren. Daarmee schaart hij zich aan de kant van de geciviliseerde stadsburger. 
Eén tekst zou anders kunnen doen vermoeden, een lied ‘tot verheffinghe vande 
boeren’, een loflied op de boerenstand waarin van de spot uit de kluchtteksten plots 
geen spoor meer is:139  

Als vader adam spette 
en moeder eva span 

waer vontmen toen de heeren oft oock den edelman 
hoort pausen en prelaten die wonder sijt geacht  
hoort groote potentaten die eel sijt van gheslacht 
hoort menschen allegader want adam is u vader 

en waerom dan de boeren so wondelijck versmaet 
de boeren en die heeren comt al van Adams saet  

Vertegenwoordigers van andere standen zouden de handen van de boer moeten 
kussen als dank voor zijn harde werk: ‘en waer den boer niet besich van smorgens 
vroech al aen / met spitten en met spayen Wij souden al vergaen’. Het lied somt 
andere sociale groepen op en geeft aan wat ze te danken hebben aan de boeren. De 
koning zou nooit zijn land kunnen besturen zonder het tolgeld en de belastingen die 
de boer betaalt. De adel zou nooit haar grote banketten kunnen houden zonder het 
eten en de wijn die de boeren telen. De heren zouden failliet gaan zonder het 
pachtgeld van de landbouwers. En de dichter gaat verder met een reeks stedelijke 
beroepen en hoe al deze stedelingen afhankelijk zijn van landbouwproducten: 
koopmannen, winkeliers, ambachtsmannen, molenaars, brouwers, bakkers, 
enzovoort.  
 
Maar die erkentelijkheid voor de verdiensten en het moeizame bestaan van de 
boerenstand, eindigt waar sociale aanpassingen ten gunste van de boer beginnen. 
Dat stelt het lied duidelijk in de slotstrofe: 

Met oorlof ghij boerinnnen en boeren altemael 
al heb ick u ghepresen t’is maer int generael 

al sij dij prijsens weerdich al moet dij sijn geacht 
sijt daerom niet hooveerdich maer hout u sonder prael 

de ootmoet sult aen kleven altijt in duechden leven 
zijt danckbaer aen den schepper en looft hem op dit pas 

en seght oock alle daeghen eens den gracias  
Daarmee onthult het loflied voor de boerenstand zich als een typisch burgerlijk 
product. Al van in de late middeleeuwen is er parallel aan de spot met de lompe, 
domme boeren een literaire traditie van lofzangen op de boerenstand. In de 
vroegmoderne tijd neemt die stroming enkel toe. In die teksten wordt benadrukt 
hoe onmisbaar de boer is voor het maatschappelijk bestel. Die lof komt er vooral 
omdat het harde bestaan van de boerenstand – geplaagd door armoede en het gros 

                                                                                              

139 UG, Hs 1485, f. 41v-42v. 



 

296 

 

van de oorlogslasten op zich nemend, belastingen, maar ook vernield land - meer 
en meer sociale problemen oplevert. De boerenlof moet vooral begrepen worden 
als overtuigingsmiddel aan boeren in moeilijke omstandigheden om zich rustig te 
houden en vooral niet te verzaken aan de taken van hun stand. Nog in andere 
teksten in de bundel van Denijs lezen we die behoudsgezinde sociale boodschap. 
Hij noteert zo een rijmtekst waarin de vraag gesteld wordt welke sociale groep het 
het beste heeft, maar ‘die begeert te weten waer dat bewaert is des / werelts 
schatvaert die menich ontspaert’ komt van een kale reis terug.140 Iedereen heeft te 
lijden onder de grillen van anderen. Het gemene volk lijdt onder de grillen van 
soldaten, maar die staan onder hun kapiteins, en die gehoorzamen aan hun heren en 
zelfs de hoogste heren moeten zich schikken naar hun vrouwen, die dan weer te 
lijden hebben van kwade bedienden en kwade bedienden worden gebeten door de 
luizen, aldus de tekst. Ook hier toont Denijs Bauwens zich aan de kant van de 
gevestigde orde.141  
 
Besluit: De Calis bende als literair genootschap 
 
Denijs Bauwens trekt in zijn selectie van de liederen en de andere teksten in zijn 
bundel een heleboel breed verspreide ideeën, literaire, iconografische en orale 
tradities en motieven over de keerzijde van de geordende samenleving samen. Die 
tradities zijn vaak al eeuwenoud, maar dat wil niet zeggen dat Denijs een 
afgestorven cultuurvorm van onder het stof haalt. Denijs compileert zijn 
handschrift uit goedkoop drukwerk, vliegende bladen gekocht van marktzangers, 
geestelijke en wereldlijke liedboekjes, liedjes opgenomen in volkse toneelstukken... 
Recent gedrukte en verschenen publicaties in de Spaanse Nederlanden. Ander 
materiaal schrijft hij wellicht uit na het gehoord te hebben van andere zangers of 
het gelezen te hebben in een handschrift dat een andere schrijver hem toont. De 
thema’s zijn nooit uit circulatie verdwenen en zijn ondertussen bekende stof over 
allerlei sociale scheidingslijnen heen – terwijl hun originele bedoeling net mede 
was om sociale grenzen duidelijker af te tekenen en in stand te houden. Maar de 
verdergaande popularisering ervan hangt samen met verschuivende betekenissen 
die de thema’s dragen voor verschillende publieken. Van oorsprong burgerlijke 
teksten geschreven als ware het getuigenissen van over sociale grenzen heen, 
dienden ze om de stedelijke burgerij hechter te binden in een groepsidentiteit. Maar 
die bindende functie vervaagt zodra de teksten door een breder publiek gelezen en 
toegeëigend worden. Dat wil niet zeggen dat gegoede lezers zich niet langer te 
goed doen aan boekjes met schelmenliteratuur of met spotmandementen van 
bedelorden. Maar de genres genieten niet langer aanzien, in goed gezelschap zijn 
ze niet langer welkom, ze worden schuldige pleziertjes voor individuele lezers. 
                                                                                              

140 UG, Hs 1485, f. 62v-63v. 

141 H. Pleij, Het gilde van de Blauwe Schuit. Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late Middeleeuwen, Amsterdam, 1983 (eerste druk: 
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Opname van de thema’s door minder welgestelde groepen van lezers, toeschouwers 
en luisteraars, sociale groepen die een veel lagere status genieten ook, opent de stof 
anderzijds als potentieel kanaal om kritiek te bieden op de geordende burgerlijke 
samenleving van de steden. De teksten kunnen zo een aanval worden op de sociale 
groepen die ze ontwierpen.  
 
De vraag is hoe Denijs Bauwens zich positioneert als gebruiker van al deze 
culturele topoi: de Calis bende, het gilde van Sint Reinuut, de onderwereld van 
oplichters, leeglopers en veel drank, de marktzanger als spreekbuis van de onderste 
sociale lagen enzovoort. Op basis van de boerenteksten in de bundel kunnen we al 
vermoeden dat Denijs zich niet inlaat met de sociaalkritische betekenisgeving die 
historici als Dionne en Mentz aflezen in de Engelse rogue literature. De sociale 
behoudsgezindheid van de auteur vinden we ook in het onderschrift bij het lied 
over de man van twaalf stielen en dertien ongelukken die nu bij zijn zwager in de 
leer is als marktzanger:142 

Oorlof vrienden alle gaer – die fortuyn draegt wonderbaer 
met veel menschen hier en daer – wie can weten de secreten 

waer toe dat hij comens al – tot geluc of groten val 
Denijs is geen boer, en hoewel we geen biografische gegevens over hem kennen, is 
hij ook geen rondtrekkende zanger. Zijn verblijfplaats blijft in de acht jaar dat hij 
aan de bundel schrijft ongewijzigd, Kalken. De vertelfiguren van publieke zangers 
op een spreekgestoelte, ruiters die een liedje dichten in de herberg, geldverspillende 
wevers en dergelijke meer zijn personages die Denijs Bauwens zich graag aanmeet 
– hij toont zich gefascineerd door teksten van die soort -, maar ze komen niet 
overeen met de biografie van Bauwens, kunnen we aannemen. Maar dat wil niet 
zeggen dat hij de liedverzameling hanteert zoals soortgelijke teksten 
functioneerden voor een stedelijk publiek in de late middeleeuwen en zelfs nog tot 
in de zestiende eeuw, dat wil zeggen als een moraliserende spiegel van de 
geregelde maatschappij. Bauwens verzamelt geen spotteksten over marginale 
groepen in de samenleving om zijn eigen sociale kring, van hoger aanzien, hechter 
samen te binden in een gedeeld patroon van hoogstaande zeden en normen. De tijd 
dat dergelijke liedteksten aangeheven konden worden in voornaam gezelschap is 
voorbij. Denijs Bauwens haalt zijn liederen niet uit dure liedboeken of 
rederijkersverzamelingen, maar uit vliegende blaadjes en liedboekjes voor de 
jeugd. Wat meer is, Denijs toont zich erg bewust dat de toon van zijn verzameling 
niet goedgekeurd zou worden in beleefd gezelschap, en dat feit draagt bij aan de 
aantrekkelijkheid van de opgenomen teksten. De teksten provoceren de goede 
smaak, en dat is een essentieel onderdeel van het plezier dat Denijs vindt in zijn 
omgang ermee. 
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Centraal in de betekenisgeving van Denijs Bauwens aan zijn liedbundel staat de 
identificatie van de Calis bende, als lid waarvan hij de collectie samenbrengt, als 
een literair genootschap, een doelbewust platvloerse en sociaal onacceptabele 
tegenhanger van de rederijkerskamer. Bauwens is niet de eerste die de onderwereld 
van armen, dronkaards en criminelen als schrijversgenootschap verbeeldt. In haar 
uitgave van het Antwerps liedboek, geeft Hermina Joldersma het gebruik aan voor 
teksten in dat liedboek. ‘Lage teksten’ die zogenaamd autobiografisch zijn maar in 
feite het werk zijn van schrijvers uit hogere kringen, rederijkers vaak, die satirisch 
schrijven over de laagste sociale klassen als feestvierders, oplichters en nietsnutten, 
en die tegelijkertijd parodiëren op circulerende orale en, zelden, geschreven 
populaire liederen en andere literatuur.143 Dat gebeurt niet alleen in het Antwerps 
Liedboek. Rederijkers in de vijftiende en zestiende eeuw tonen zich erg bedreven 
in het nadoen van wat ze als lage straatliteratuur beschouwen. Dat soort literatuur 
wordt dan zo getrouw mogelijk nagevolgd in leugenteksten, zoals de gebruiken van 
werkelijke instellingen zo getrouw mogelijk worden nagevolgd in de 
stichtingsakten en ledenlijsten van de zuiperorden en het gilde van de Blauwe 
Schuit. Dat heeft niets te maken met een appreciatie voor populaire literatuur in 
verheven rederijkerskringen. Integendeel, de leugenteksten zijn slechts één 
onderdeel van een bredere aanval tegen de literaire concurrentie van straatdichters, 
rondtrekkende zangers en kluchtspelers. In andere teksten schoppen rederijkers 
wild tegen de smaak van het grote publiek. Lezers, luisteraars en toeschouwers 
vallen als vliegen voor de doorzichtige trucs van literaire oplichters die enkel voor 
het geld dichten en vertolken. En dat geld drinken ze toch weer op. Contrasterend 
daarmee zien de rederijkers zichzelf als goddelijk geïnspireerde schrijvers. Voor 
hen is er geen monetair oogmerk, maar enkel het nastreven van de verheven, 
zuivere dichtkunst. Rederijkers stellen zichzelf vaak voor als apostelen, ze stellen 
zich ten dienste om deze door God ingegeven literatuur naar het publiek te 
brengen. Dat verklaart hun woedende taal wanneer het grote publiek zich niet 
wenst te laten beschaven, maar valt voor het lage amusement van straatdichters. De 
tweespalt tussen amusement en inspiratie, tussen vleselijke en geestelijke literatuur 
stelt zich hier scherp voor rederijkers. In die context past ook de hevige discussie 
binnen en tussen kamers over de superioriteit van de dichtkunst boven muziek, met 
als belangrijk argument voor de verhevenheid van de dichtkunst het feit dat muziek 
vooral geassocieerd wordt met vrolijkheid en drinkgelagen, elementen van 
populaire literatuur die volgens velen niet in de rederijkerskunst thuis horen.144 
  
In de tweede helft van de zeventiende eeuw, wanneer Denijs Bauwens liederen 
schrijft, is de maatschappelijke en literaire positie van de rederijkerskamers in de 
Spaanse Nederlanden grondig gewijzigd. De beweging herstelt zich in de 
                                                                                              

143 H. Joldersma , Het Antwerps liedboek: A critical edition, I, Ann Arbor, 1982, xcix-ci. 

144 H. Pleij, Het gevleugelde woord. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1400-1560, Amsterdam, 2007, 322-325, 608 en 658-664; N. 
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zeventiende eeuw slechts langzaam na het effectieve stilvallen van het literaire 
verkeer in de kamers ten tijde van de Opstand. De rol van de rederijkersbeweging 
in de verspreiding van het protestantse gedachtegoed en het verzet tegen Filips II, 
maakt de beweging verdacht in de ogen van vele centrale en stedelijke autoriteiten. 
Als gevolg daarvan plooit de beweging zich, ook in de verdere zeventiende eeuw 
wanneer de relatie met overheden opnieuw soepeler wordt, op zichzelf terug. De 
kamers zijn minder zichtbaar aanwezig in de stadscultuur, er worden weinig 
wedstrijden georganiseerd of publieke opvoeringen gehouden. Inhoudelijk passen 
de rederijkers vooral op om niet buiten de lijnen te kleuren van de officiële 
religieuze leer, de heersende moraal en de sociale welvoeglijkheid, daar zit de 
herinnering aan de Opstand wellicht voor iets tussen. De rederijkersbezigheden 
spelen zich zo vooral in eigen kring af, binnenskamers. Tegelijkertijd wordt het 
lidmaatschap van de kamers wel steeds exclusiever en aantrekkelijker voor de 
maatschappelijke elite. In de zeventiende eeuw worden de kamers, volgens de 
analyse van historica Anne-Laure van Bruaene, gelijkaardige instellingen als 
schuttersgilden of broederschappen. Ze dienen in de eerste plaats voor gezellige 
contacten tussen lokale elites onderling en achter gesloten deuren. Er wordt nog 
wel aan literatuur gedaan, maar van Bruaene spreekt van een gesloten literaire 
sociabiliteit. De rederijkers ambiëren niet langer weerklank in de bredere 
samenleving en in de tweede helft van de zeventiende eeuw wordt het literaire 
werk hoe langer hoe meer overladen, hermetisch en artificieel, zodat het ook 
weinig publieke interesse opwekt.145   
 
In discussie treden met de smaak van het brede publiek behoort niet tot de orde van 
de dag voor de rederijkersbeweging in de jaren 1660. Het handschrift van Denijs 
Bauwens is ook geen leugentekst, geschreven door een verheven literator als 
parodie op circulerende straatliteratuur. Neen, de schrijver toont zich goed 
vertrouwd met de kanalen en producten waarin goedkope literatuur aan de man 
wordt gebracht. Hij put eruit en neemt de teksten vaak letterlijk over. Het motief 
van het schrijversgenootschap van leeglopers is dan wel ontleend aan het arsenaal 
van rederijkers die zich tegen populaire liedliteratuur kanten, maar voor Denijs 
Bauwens staat de Calis bende niet voor een aanval op de straatliteratuur, maar net 
voor een verheerlijking van de soort platte, amusante teksten die de rederijkers 
eertijds publiekelijk en nog steeds binnenskamers verwerpen als vleselijke literaire 
oplichterij. De Calis bende is voor Denijs Bauwens een literaire geuzennaam, een 
provocatie van de literaire normen en waarden die in goed gezelschap gelden, 
ingebed in de sociale praktijk van de teksten die Bauwens noteert. Immers, een 
bende is niet een eenzame schrijver in een manuscript. Het is niet zeker of Denijs 
                                                                                              

145 K. Porteman en M.B. Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1560-1700, Amsterdam, 
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Sutton, ‘The Spanish Netherlands in the Age of Rubens’, P.C. Sutton red., The age of Rubens, Boston, 1993, 123-126; A.-L. Van Bruaene, Om 

beters wille. Rederijkerskamers en de stedelijke cultuur in de Zuidelijke Nederlanden (1400-1650), Amsterdam, 2008, 184-185. 



 

300 

 

zijn teksten opvoert in of deelt met een liedkring, waarin mensen hem beluisteren 
of zelf soortgelijk materiaal naar voren brengen, daarover biedt het handschrift 
geen informatie. Maar of het nu beantwoordt aan een reële liedkring of enkel 
bestaat in de fantasie van de schrijver, de Calis bende geeft vorm aan liedpraktijk in 
gezelschap. Een gezelschap waarbinnen men wel bekend is met de codes voor 
gepaste literaire ontspanning in beleefde kring, maar waarin men plezier vindt in 
het doorbreken van die beleefdheidscodes. De Calis bende is Denijs Bauwens’ 
bewuste overtreding van literaire welvoeglijkheidscodes voor zijn eigen 
amusement.  
 
Het voorbeeld van Denijs Bauwens illustreert hoe de toe-eigening van allerlei 
laatmiddeleeuwse burgerlijke verbeelding over de keerzijde van de samenleving 
door steeds bredere sociale groepen, ook de weg effent voor een nieuwe omgang 
met en betekenisgeving van hetzelfde materiaal door de burgers die de motieven 
vroeger gebruikten als moraliserende, en amuserende, spiegel voor de nieuwe 
burgermoraal. Met de bredere circulatie van de ideeën weegt de moraliserende en 
groepsvormende functie voor haar originele publiek steeds minder. De verbeelde 
onderwereld is niet langer een spiegel voor zichzelf, maar evolueert tot een 
gepercipieerde autonome maatschappelijke sfeer waarin de burger kan 
binnengluren. Het is een exotische wereld waarin de strikte gedragscodes van de 
burgersamenleving niet gelden. Een wereld die, nu ze niet meer in een strikte 
relatie staat met de leefwereld van de burgerlezer als omkering daarvan, erg 
verleidelijk kan ogen, ze doorbreekt de alledaagse realiteit. De overtreding van 
beleefdheidscodes is centraal in Denijs’ plezier in de liedjes. Die overtreding gaat 
nergens te ver, ze komt nooit in de buurt van het sociaal opruiende materiaal 
waarvoor marktzangers wel eens boetes opgelegd krijgen of vervolgd worden. Zo 
ver drijft Denijs Bauwens het nooit, integendeel, hij past er wel voor op om sociaal 
behoudsgezind te blijven. En ook in de amoureuze teksten waarin hij een jongere 
generatie toespreekt, behoudt hij een voorzichtige koers, én plaatst hij zichzelf in 
een rol als autoriteit, als ouder. De overtreding die Bauwens nastreeft is louter 
symbolisch, en kan niet meer dan een boze opmerking of blik veroorzaken wanneer 
hij zich misrekent in de bereidwilligheid van zijn publiek om de beleefde 
omgangscodes even op te schorten. De bestaande orde komt niet in gevaar, het is 
een spel van verbeelding. Zoals hij schrijft onderaan nog een overgenomen lied:146  

Die ons dit liedeken dichte 
die was vol fantazyen 

Maer onsen lieven heer wilt hem verlichten 
tis inder eeuwicheyt hem verblij  

 
 
 

                                                                                              

146 UG, Hs 1485, f. 26v-28r. 
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3. Besluit: Liedcultuur in handschriften na 1650 
 
In de tweede helft van de zeventiende eeuw gebruiken nieuwe generaties van 
liedgebruikers liederen om nieuwe betekenissen te creëren. Sommige liedschrijvers 
gebruiken oude, bekende liederen, liedgenres en liedmotieven, maar passen ze in 
binnen een nieuwe context en laden ze met nieuwe betekenissen. Dat zagen we in 
de laatste casus, de collectie van Denijs Bauwens, maar ook in het werk van de 
anonieme Leuvense student die allerlei liederen uit bekende tradities, kluchtige 
marktliederen, drinkliederen, etcetera, samenbrengt in een repertoire 
geconcentreerd rond studenten, jongeren en Leuvense liedzangers en –luisteraars. 
Andere liedkringen laten zich inspireren door meer recent liedmateriaal dat ze 
overnemen, zoals de dansende en drinkende jongeren die de laatste modes in het 
Franse lied navolgen. Of nog auteurs schrijven eigen liedteksten om een betekenis 
over te brengen die ze niet terugvinden in de hun bekende liedschat, denk maar aan 
de schrijfster van het liedhandschrift met een pleidooi voor een ongebonden leven 
voor vrouwen. Op die manier vernieuwt de liedcultuur in de Spaanse Nederlanden 
zich, nieuwe betekenissen worden aan oude teksten gehecht, nieuwe teksten 
worden aan de bekende liedschat toegevoegd terwijl andere in onbruik raken, denk 
maar aan het air de cour dat zo populair is in het eerste kwart van de zeventiende 
eeuw, maar daarna nagenoeg verdwijnt.  
 
Onder die nieuwe tendensen stroomt de liedcultuur, althans voor zover ze ons in 
handschriften is overgeleverd, verder in de vormen die ze al kende. Liedgebruikers 
in de Nederlanden blijven, naast Nederlandstalige liederen, erg geïnteresseerd in de 
nieuwe ontwikkelingen in het Franse lied, hier en daar vinden we ook een Latijnse 
tekst. Liedschrijvers in handschriften geven, zoals voorheen, weinig indicatie dat 
het auteurschap van materiaal een bepalende factor vormt in hun omgang met 
teksten. De Leuvense student neemt gelegenheidsliederen op die waarschijnlijk zelf 
gedicht zijn. Maar daarvoor doet hij duidelijk beroep op bekende liedschema’s 
voor dergelijke gelegenheden, die met minieme aanpassingen – een enkele strofe, 
de titel – in de juiste vorm worden gegoten, zodat ze enkel en alleen van toepassing 
kunnen zijn op de specifieke gelegenheid. Misschien dicht hij ook wel enkele 
andere teksten, maar die staan dan tussen een repertoire overgenomen uit 
liedboeken en liedbladen en uit de orale overlevering. De liederen tegen het 
huwelijk in de bundel van de anonieme vrouw zijn zeer waarschijnlijk eigen werk, 
de uniforme toon in de vele teksten over het thema maakt het weinig aannemelijk 
dat ze uit verschillende bronnen overgenomen zijn, en de onbekendheid van het 
thema in de bewaarde liedbronnen laat vermoeden dat het om eigen werk gaat. 
Maar het auteurschap wordt nergens aangegeven, en ook hier worden de teksten 
geplaatst tussen andere liederen, bedoeld om het repertoire te laten inpassen in de 
bekende liedschat van jeugdkringen – het doelpubliek van de schrijfster. Het is 
duidelijk dat de schrijfster geen eensluidend positieve reactie op haar werk 
verwacht, en het weglaten van de auteursnaam kan hier verstaan worden als een 
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behoedzame strategie van de auteur. Anderzijds is er Denijs Bauwens die wel zijn 
naam noteert alsof hij eigen werk signeert, maar die hoegenaamd niet de dichter is 
van de liederen in zijn bundel. Van alle auteurs neemt hij het meest expliciet andere 
geschreven liedbronnen letterlijk over.  
 
De zeventiende-eeuwse liedcultuur cirkelt rond het zwaartepunt van de jeugd. Niet 
alleen jongeren zingen, maar ze worden wel gezien als een sociale groep die bij 
uitstek verbonden is met het lied. Twee van de vier handschriften van na 1650 
kunnen thuisgebracht worden in de sociale liedpraktijken van jongerenkringen. De 
Franse liederen die dienen voor dansavonden waar jonge mannen en vrouwen 
samenkomen om te dansen, drinken en elkaar het hof te maken, becommentariëren 
inhoudelijk de activiteiten waarbij ze weerklinken en bieden jongeren een 
richtsnoer voor correcte omgang met het andere geslacht en met andere drinkers in 
de herberg. De liederen van de Leuvense student zijn op dezelfde manier 
werkzaam, ze dienen als bindend element voor Leuvense studenten, en meer 
bepaald, in de groepsvorming van studenten rond gedeelde afkomst, als 
bindingsmiddel voor studenten van Leuvense afkomst. De liedcollectie schommelt 
zo tussen een lokaal liedrepertoire – dat de banden aanhaalt tussen de Leuvense 
studenten en andere Leuvense jongeren, en meisjes -, en het mannelijke repertoire 
van studenten onderling, dat meer thuishoort in de kluchtige sfeer van het 
drinkgelag in de herberg. De andere twee liedrepertoires zijn geen reflectie van de 
liedpraktijken in reële jeugdkringen, maar de auteurs ervan, volwassen 
liedschrijvers, gaan elk op een eigen manier in dialoog met de jeugdcultuur als 
bevoorrechte gebruiker van de liedcultuur. De schrijfster met haar programma van 
het vrije, ongebonden leven, dicht haar betoog in de vorm van liederen, net omdat 
ze het liedmedium identificeert met de ontspanning van de jeugd, en dat is het 
publiek dat ze wil bereiken met wat ze schrijft. Daarom ook past ze haar eigen 
schrijfwerk in tussen liederen die zo veel mogelijk lijken op liedrepertoires zoals 
die verspreid zijn in jeugdkringen. Denijs Bauwens beschouwt de 
jongerenliedcultuur meer van op afstand, maar ook hij is zich bewust van de band 
tussen de jeugd en het lied. Dat blijkt al uit zijn gebruik van liedboekjes voor de 
jeugd zoals Het Brabandts Nachtegaelken om zijn eigen liedverzameling bijeen te 
brengen. Maar Bauwens neemt expliciet het perspectief in van een oudere 
toeschouwer van en commentator op de zingende en verliefde – twee 
eigenschappen die innig verbonden zijn in de liedverbeelding – jeugd, misschien 
iemand die zelf kinderen heeft van die leeftijd. En in de teksten over jonge 
verliefdheid spreekt hij ook een publiek aan van die leeftijd. Ja, jongeren zouden 
gebaat zijn bij het luisteren naar de wijze lessen van de oudere generatie, maar de 
kans dat ze dat zouden doen, schat Bauwens erg laag in.  
 
Na 1650 blijven liedmanuscripten als thematisch coherente en inhoudelijk 
geïntegreerde liedrepertoires van primair belang in het schrijfwerk van 
handschriftauteurs. Liedhandschriften zijn geen losse bundelingen van allerlei 
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individuele liedteksten die de schrijver zonder orde of samenhang bijeenbrengt. De 
innerlijke samenhang van de geselecteerde teksten in het repertoire is van 
doorslaggevend belang voor de auteurs. Dat brengt sommigen, zoals de Leuvense 
student en muzikant, ertoe om verschillende, duidelijk onderscheiden, collecties in 
hetzelfde manuscript in te brengen: een werkrepertoire voor religieuze 
gelegenheden naast een ontspanningsrepertoire. Dat het schrijven van een 
liedhandschrift ettelijke jaren in beslag kan nemen, zoals blijkt uit de dateringen die 
Denijs Bauwens bij teksten voegt, stoort de inhoudelijke samenhang ervan niet. De 
teksten uit 1661 reflecteren op dezelfde manier Bauwens’ verbeelding van de Calis 
bende als de teksten uit 1667 en 1668 achteraan zijn bundel. En die inhoudelijke 
samenhang van het repertoire is in alle gevallen gegrondvest in sociale liedpraktijk: 
liedhandschriften reflecteren het circulerende repertoire van een liedkring waartoe 
de auteur toegang heeft, of zijn gevormd naar en gericht op het repertoire van 
liedkringen waartoe de auteur toegang wenst. De sociale praktijk van het materiaal 
dat schrijvers als geschreven tekst noteren, de activering van de teksten in de orale 
liedcultuur, ligt steeds impliciet aan de basis van de repertoires die ze neerpennen.  
 
Geen van de handschriften van na 1650 toont materiële sporen van sociale 
circulatie of intekeningen van andere schrijvers. Misschien is de functie van de 
manuscripten niet om zelf rond te gaan in de liedkring, om doorgegeven en 
ingekeken te worden, maar de sociale circulatie van de repertoires is inherent aan 
de betekenissen waarmee de auteurs hun collecties beladen. Het zijn reflecties van 
orale liedcultuur in groepsverband. De chansons pour boire et danser ontlenen hun 
betekenis aan het feit dat ze ten gehore worden gebracht op dansavonden waar 
groepen jongeren elkaar ontmoeten. De gedragscodes in de liederen zijn verankerd 
in de sociale praktijken die ze zo ijverig becommentariëren. Hetzelfde geldt voor 
de amoureuze teksten, drink- en kluchtliederen van de Leuvense student, die allen 
passen in de vorming en articulatie van groepsidentiteiten. De hechte band tussen 
liedhandschrift en orale liedpraktijk wordt onderstreept door het feit dat de auteur 
zichzelf als muzikant aan de lezer voorstelt. En de gelegenheidsliederen die hij in 
die hoedanigheid gebruikt, hebben geen andere functie dan om bij de relevante 
gebeurtenis publiekelijk ten gehore gebracht te worden.  
 
We kunnen vermoeden dat de jeugdhandschriften liedactiviteiten in bestaande 
liedkringen reflecteren, sociale liedactiviteiten die de neerslag van de 
handschriftrepertoires vooraf gaan. De sociale circulatie van de liedschat in de twee 
volwassenenhandschriften is minder eenduidig. Het is aannemelijk dat de 
schrijfster van het handschrift voor jonge vrouwen haar liederen in isolatie creëert. 
Haar eigen gedichte liederen zijn erg persoonlijk, ze tonen weinig overeenkomsten 
met de bredere liedcultuur. Waarschijnlijk vinden we in haar bundel geen 
weerspiegeling van een liedkring die bestaat voorafgaandelijk aan de notatie in het 
handschrift. Maar met de inbedding van haar programmatorische teksten in een 
collectie gemodelleerd naar het voorbeeld van typische amoureuze 
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jongerenrepertoires, richt ze zich op de verspreiding van het repertoire bij dat 
doelpubliek, en dus in de sociale liedpraktijk van liedkringen. Of de schrijfster 
succes kent met die onderneming is twijfelachtig, maar de functie die de 
verzameling voor haar draagt – het uitdragen van haar levensfilosofie naar jonge 
vrouwen – is essentieel verweven met de betekenisgeving van het handschrift als 
een coherent repertoire om opgenomen te worden door specifieke liedkringen. Ook 
of het handschrift van Denijs Bauwens moet begrepen worden als neerslag van het 
oeuvre van een kring blijft een open vraag. Hij presenteert het repertoire in ieder 
geval als liedschat van een sociale groep, maar het is niet duidelijk of onder de vlag 
van de Calis bende een werkelijke liedkring schuilgaat, of dat het een symbolische 
provocatie van de goegemeente is. Denijs’ teksten zijn in ieder geval niet onbekend 
bij vele liedamateurs, hij selecteert ze uit breed verspreide liedmedia. Maar met de 
stichting van zijn eigen literaire genootschap voor straatliederen eist Denijs 
Bauwens zich, in ieder geval symbolisch, een sociale ruimte op voor het ten gehore 
brengen van de teksten die in beleefd gezelschap wel eens in verkeerde aarde 
zouden kunnen vallen. Reëel of symbolisch, Denijs Bauwens verbeeldt zichzelf en 
zijn liedrepertoire als de spil van een sociale liedkring. 
 
De band tussen handgeschreven liedrepertoires en specifieke contexten van sociale 
liedpraktijk blijft in de tweede helft van de zeventiende eeuw erg strikt. 
Handschriftauteurs houden zich aan het toepasselijke oeuvre binnen welbepaalde 
inhoudelijke en stilistische grenzen die bepaald worden door het gezelschap waarin 
gezongen wordt en de gelegenheid waarbij gezongen wordt. In de Spaanse 
Nederlanden is er nog weinig sprake van een versoepeling van die band, waarbij 
het gemeenschappelijk zingen van liederen of het individuele verzamelen ervan op 
zich de hoofdbestemming kan uitmaken van activiteiten met het lied, en waarbij 
allerlei verschillende soorten liederen zonder onderscheid naast elkaar kunnen 
geplaatst worden, zoals onderzoekers wel geconstateerd hebben voor de eigentijdse 
liedcultuur in Engeland bijvoorbeeld.147 Neen, de vier auteurs van 
liedhandschriften geven allen hun schrijfwerk aan een liedverzameling betekenis 
als verwijzend naar en congruent met de sociale liedpraktijken geldend binnen 
specifieke liedkringen, en die sociale liedpraktijk vertrekt van liedrepertoires die 
innig verbonden zijn met de identiteit van de leden van de kring en hun reden van 
samenkomst. Die loskoppeling van liedpraktijk en de betekenissen gearticuleerd 
door het lied komt er wel in de achttiende eeuw.  
 
 
 
 
 
 

                                                                                              

147 T. Watt, Cheap print and popular piety, 1550-1640, Cambridge e.a., 1991, 11-16.  
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III. HET LIED IN DE ACHTTIENDE EEUW  
  
Hoofdstuk 5. ‘Is’t minnen geene daed die ons vrije staet’? 
Amoureuze liedcollecties op het einde van de achttiende eeuw 
 
Amoureuze liedhandschriften op maat van de jeugd kennen een opmerkelijke 
heropleving vanaf de jaren 1760 tot zeker de eerste jaren van de negentiende eeuw. 
Tenminste, een dergelijk piekmoment laat zich aflezen uit het bronnenbestand van 
de Gentse handschriftencollectie. Dat soort typisch jeugdrepertoire is nooit 
verdwenen uit het arsenaal van de zeventiende en achttiende-eeuwse liedschrijvers 
in manuscripten, maar de concentratie van inhoudelijk en vormelijk erg gelijkende 
bundels in de tweede helft van de achttiende eeuw – acht van de negentien 
achttiende-eeuwse handschriften uit de steekproef vallen onder deze categorie – is 
enkel te vergelijken met de golf van soortgelijke bundels in de periode rond 1600.1 
En de verzamelingen vanaf 1760 tonen nog wel meer overeenkomsten met de 
verfijnde romantische hofverbeelding in vrouwenalba van het eerste kwart van de 
zeventiende eeuw. Ook op het einde van de achttiende eeuw gaat het om een mode 
in de Oostenrijkse en Franse Nederlanden voor recente Franse liedcultuur, die 
geassocieerd wordt met de hoogste adellijke kringen en het hof van Parijs. En ook 
na 1760 gaat het voor zover we kunnen identificeren om jonge, ongehuwde 
vrouwen uit welgestelde, zelfs adellijke, families die zich aan het noteren zetten 
van een liedschat die ze vermoedelijk ook met andere jongeren samen, in liedkring 
voor elkaar zingen en uitwisselen. Dat neemt niet weg dat er belangrijke 
verschillen zijn in de inhoud van de verzamelingen, de cultuurvormen die 
verbonden worden met de liedactiviteiten, de inpassing van de manuscripten in 
sociale liedactiviteiten, én de betekenisgeving verbonden met de liederen. Het 
Franse hof waarmee de vroeg zeventiende-eeuwse jeugdkringen zich graag 
identificeren, ligt in de tweede helft van de achttiende eeuw in het oog van een 
politieke storm. De Zuid-Nederlandse hofverbeelding volgt de ontwikkelingen op 
de voet en kiest gretig kant in de politisering rond het hof, en de ontwikkelingen 
die retro-actief worden samengebracht als de Franse Revolutie. 
 
Drie van de acht auteurs zijn bij naam bekend. Gijsberta Therese Caroline M. 
Rottiers noteert twee afzonderlijke amoureuze liedrepertoires in hetzelfde 
manuscript, een met 22 ‘Vlaemsche Liedekens’ en een Franstalige collectie van 48 
liederen die vanaf de laatste pagina omgekeerd de pagina’s vult. Ze maakt zich op 
afzonderlijke voorbladen voor de beide collecties bekend als de bezitster van de 
bundel en ze voegt het jaartal toe waarin ze begint te schrijven, 1763.2 Op dezelfde 
manier geeft Colette Volcquart haar naam, verblijfplaats en het begin van haar 
                                                                                              

1 Het gaat om de handschriften UG, Hs 964, 991,1170, 1373, 1388, 1438, 1461 en 2182bis. 

2 UG, Hs 964, -3 en -1 en omgedraaid, voorblad.   
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schrijven aan op het voorblad van een volledig Franstalige verzameling van 48 
liederen: ‘Ce livre appartient a Colette Volcquaert demeurant aux dames Ursulines 
a bruxelles Ce 9 fevrier 1796’.3 Zoals Gijsberta Rottiers gebruikt ze het handschrift 
voor een tweede bestemming door de bundel om te draaien en vanaf de laatste 
pagina opnieuw te beginnen, maar het gaat dan niet om een liedverzameling maar 
om gekopieerde correspondentie, 13 Franstalige brieven van en aan verschillende 
familieleden en kennissen. Tussen de brieven noteert ze nog een enkele liedtekst, 
maar ze houdt de functies van de bundel gescheiden. En dan is er Marie Catherine 
Van Dievoet die in hetzelfde jaar, 1796, begint aan een eveneens volledig 
Franstalige liedcollectie van 41 teksten. Ook zij noteert die informatie vooraan haar 
‘Chansonnier’.4 De andere collecties zijn anoniem, maar nog één bundel is zeker 
het werk van een vrouwelijke auteur, een meertalige verzameling met 29 
Nederlands-, 22 Frans- en 3 gemengd Nederlands- en Franstalige liedteksten. In het 
achttiende lied verklaart de vertelster dat ze zich wil afkeren van de wereld en 
Christus tot echtgenoot nemen: ‘je veux finir mes jours comme une Magdelaine’.5 
Dertien van de volgende teksten zijn gelegenheidsliederen om te zingen bij 
verjaardags- en jubelfeesten van medezusters en abdissen in een klooster dat 
afwisselend ‘Maegdendael’, ‘ Magdendal’ en ‘Maagdendal’ wordt genoemd: de 
Cisterciënzerinnenabdij Maagdendale in Oudenaarde.  
 
Van de drie bij naam bekende schrijfsters is er over Gijsberta Rottiers verder niets 
bekend. Tussen liederen over de gewoonten van het Franse hof neemt ze een Frans 
drinklied op, waarin Bacchus welkom geheten wordt in Vlaanderen. In die tekst 
trekt de god van de drank doorheen heel Europa – Bretagne, Hongarije, Spanje, 
Italië, Holland enzovoort – om uiteindelijk aan te komen bij de zangeres en 
toehoorders van het lied: ‘Bien venu Bacchus en flandre / fais chez nous constant 
sejour’.6 De ‘citoiens de flandre’ mogen zich wel gelukkig prijzen met de 
aanwezigheid van de god in hun midden. Maar Vlaanderen kan hier evenzeer 
fungeren als verzamelnaam voor de Zuidelijke Nederlanden, zoals Holland in het 
lied staat voor het Noorden, en niet als specifieke verblijfplaats van de auteur. In 
haar Nederlandstalige deelcollectie kopieert ze een lied over de Antwerpse roep, 
dat wil zeggen het straatrumoer van Antwerpse handelaars die hun waren 
aanprijzen, maar dat thema is in liederen verspreid tot ver buiten die stad. Zonder 
verblijfplaats is het moeilijk om Gijsberta Rottiers te identificeren. 
 
Dat is wel mogelijk voor Colette Volcquaert. Ze stamt uit een Gentse adellijke 
familie met diepe wortels in het Gentse stadsbestuur. Mogelijk is het handschrift 
een verjaardagscadeau, want in de maand dat ze het schrijfwerk aanvat, februari 
1796, wordt ze zeventien jaar. Naar eigen zeggen verblijft ze op dat ogenblik bij de 
                                                                                              

3 UG, Hs 991, voorblad. 

4 UG, Hs 1461, f. 2r. 

5 UG, Hs 2182bis, p. 22. 

6 UG, Hs 964, p. 47-49. 
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Ursulinen te Brussel. Wellicht is ze daar niet als voorbereiding op een regulier 
leven, want later keert ze terug naar Gent om te trouwen met Joseph Jean De 
Rouck, hoewel de datum van het huwelijk onbekend is, en ze zal uiteindelijk in die 
stad overlijden op 16 maart 1847. Het is meer waarschijnlijk dat ze bij de Ursulinen 
school volgt. Al van in de zeventiende eeuw verzorgt de Brusselse 
Ursulinengemeenschap pensionaatsonderwijs voor meisjes uit de gegoede klassen. 
Na een onderbreking onder het bewind van Jozef II pikken ze die draad op het 
einde van de achttiende eeuw weer op. Daar leren de meisjes, zoals bij andere 
religieuze ordes die voortgezet meisjesonderwijs voorzien, ‘toutes les parties qui 
doivent orner l’esprit d’une jeune demoiselle’.  7 Naast Frans, lezen en schrijven 
gaat het vooral om muziek, zingen, clavecimbel, dansen, borduren, tekenen en 
schilderen.8  
 
Marie Cathérine van Dievoet hoort in ieder geval tot de oude Brusselse 
patriciërsfamilie van Dievoet. Er zijn twee personen met de naam bekend uit de 
periode van het Chansonnier, 1796, moeder en dochter, maar beide lijken weinig 
voor de hand liggende kandidates. De jongste van de twee wordt geboren op 11 juli 
1786 te Brussel. Ze is op het moment dat het handschrift begonnen wordt amper 
tien jaar oud, erg jong voor de schrijfster van een bundel vol amoureuze klachten 
en dubbelzinnige liedjes over seks. In de collectie vinden we wel een lied waarin de 
verteller, een jongeman van zestien, danst met zijn lief van twaalf, maar de ouders 
van het meisje zijn daar niet mee opgezet:9 

elle a douze ans moi j’en ai seize 
ah si la mere de nicolas 

n’etoit pas toujours sur nos pas 
hebien, quoique cela me deplaise 

aupres d’elle je suis bien aise 
et puis nous nous parlons tout bas 

tous bas tout bas 
De jonge Marie Cathérine trouwt zelf pas in 1820, op haar vierendertigste, met 
Rémi Aerts, een notaris uit een andere Brusselse familie. Marie Cathérine is de 
dochter van Jean-Baptiste van Dievoet (1747-1821), een wijnhandelaar en 
vrijmetselaar, en Marie Pétronille Catherine van den Velden. Mits enige 
naamsverhulling zou ook Marie Pétronille Catherine achter de auteursnaam kunnen 
schuilen, maar zij is 45 wanneer de bundel geschreven wordt, en al lang getrouwd. 

                                                                                              

7 Zo stelt een contemporaine advertentie van de zusters van het Mechelse Blydenberg het althans, in Wekelijks Berigt voor de stad en de provincie 

van Mechelen op 6 juni 1784 (E. Put, De cleijne schoolen. Het volksonderwijs in het hertogdom Brabant tussen Katholieke Reformatie en 

Verlichting (eind 16de eeuw-1795), Leuven, 1990, 111-113). Verder over het Ursulinen onderwijs: M. De Vroede, Religieuses et beguines 

enseignantes dans les Pays-Bas meridionaux et la principaute de Liège aux xviie – xviiie siècles (Studia Paedagogica, 20), Leuven, 1996, 50; P. 

Annaert, Les collèges au feminin. Les ursulines: enseignement et vie consacrée aux xviie et xviiie siècles, (Collection Vie consacrée, 3), Namen, 

1992. 

8 UG, Hs 991, voorblad; V. Volckaert en N. Volckaert, Stamboom Vol(c)kaert(s) ( www.volckaert.org/familytree/index.html). 

9 UG, Hs 1461, f. 4v-5r. 
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De naam Marie Cathérine komt vaak terug in de stamboom van de familie, 
misschien is er nog een derde gelijktijdig familielid dat de naam draagt.10 
 
In een artikel over een vijfde liedverzameling, de enige volledig Nederlanstalige 
met 34 liederen, identificeert Willy Braekman, de bundel als het repertoire van een 
Antwerps marktzanger. Een straatzanger geeft inderdaad zijn naam als Joos in één 
van de opgenomen liederen. Bovendien bevat de collectie een vijftal teksten 
bekend van negentiende-eeuwse herdrukken van achttiende-eeuwse Antwerpse 
vliegende bladen, en ook andere liederen in de verzameling lijken uit het oeuvre 
van een publieke zanger te zijn overgenomen, onder andere enkele historieliederen 
over de intrede van prins Karel in Brussel in 1717, de inname van Antwerpen en 
andere Brabantse steden door de Fransen en hun bevrijding door Maria Theresia 
van Oostenrijk in de periode 1746-48 en een vermeende Antwerpse stadsbrand in 
1765. Maar de marktzangersliederen dienen eerder, zoals in de bundel van de 
Leuvense student, om een lokale toets te geven aan een liedrepertoire dat in 
hoofdzaak amoureus is. Ze kunnen overgenomen zijn van vliegende bladen door 
een schrijver of schrijfster die helemaal geen marktzanger is. Ook rondtrekkende 
zangers zingen en verkopen amoureuze liederen, maar in het handschrift maken ze 
de meerderheid van het materiaal uit. De aanwezigheid van een aantal 
liefdesklachten met een vrouwelijk vertelperspectief in de bundel, onder andere 
enkele klachten van verlaten zwangere meisjes, wijzen meer in de richting van een 
schrijfster. Maar dat de bundel Antwerpse liedcultuur reflecteert, daar kunnen we 
van uit gaan.11  
 
Amoureuze teksten gezongen vanuit het standpunt van vertelsters vinden we ook in 
drie andere manuscripten waarvoor geen auteursidentificatie mogelijk is. De meest 
omvangrijke van de amoureuze verzamelingen bevat 133 veelal korte Franstalige 
liedteksten, haast exclusief materiaal met liefdesthema’s, op 102 pagina’s. De 
bundel wordt daarna overgenomen door een nieuwe auteur die verder liederen 
neerpent, maar alle van de ongeveer negentig liederen in dit tweede deel handelen 
over een politieke strijd in de thuisstad van de auteur, Verviers, tussen de zittende 
burgemeesters en hun tegenstanders onder leiding van Jean Joseph Fion, tot wiens 
kamp de schrijver zich rekent. Zelf titelt hij het handschrift ‘Receuil des chansons, 
pasquinades, vers &c touchant les brouilles de notre ville de Vervier de 1787 de 
1788 et 1789 &c’.12 Het is niet duidelijk of er een band is tussen de originele 
verzameling van Frans geïnspireerde liefdeslyriek en dit latere, politieke werk, 
                                                                                              

10 P. Van Win, Van Dievoet (gw1.geneanet.org/index.php3?b=gabaon&lang=fr&m=N&v=van%20DIEVOET); A. Van Dievoet, Généalogie de la 

famille van Dievoet originaire de Bruxelles, dite Vandive à Paris, Brussel, 1986. 

11 UG Hs 1373; W.L. Braekman, ‘Uit het repertoire van een Antwerps marktzanger (18de E.)’, Volkskunde, 106(2005)4, 405-423.  

12 UG, Hs 1170, p. 103. Nog later neemt een derde bezitter de bundel in bezit, een hevige tegenstander van Fion. Hij noteert spotliederen op de 

man en voegt wijzigingen toe aan de lofliederen op Fion van de vorige eigenaar, om hun waarheidsgehalte in twijfel te trekken. Over de 

burgemeesterstrijd, en het drukke liedverkeer dat eraan voortspruit, zie: D. Droixhe, «Le cri du public». Culture populaire, presse et chanson 

dialectale a pays de Liège (xviiie-xixe), Brussel, 2003, 101-112. 
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zelfs niet of de eerdere schrijfster (of schrijver) in dezelfde stad schrijft. Een andere 
bundel is onvolledig overgeleverd. Ze begint halverwege het enige 
Nederlandstalige lied dat erin te vinden is en gaat verder met nog twintig 
Franstalige amoureuze en politieke teksten. Misschien stelt de auteur, zoals 
Gijsberta Rottiers, twee deelcollecties samen, Nederlandstalige en Franstalige 
lyriek, misschien gaat het slechts om een enkel Nederlands lied vooraan of te 
midden van de Franse liederen, maar enkel het Franstalige gedeelte is bewaard. De 
pastorale amoureuze hofverbeelding wordt afgewisseld met liederen die het 
verloop van de Franse Revolutie in de vroege jaren 1790 volgen. Zo komen de 
gevangenname van Lodewijk XVI en de revolutionaire beweging in Luik aan bod. 
De auteur kiest daarbij de kant van de ‘sans culottes’, revolutionairen die strijden 
om zich van het juk van de tirannieke vorst te bevrijden, in Frankrijk en in Luik.13 
De kortste liedverzameling tot slot, telt slechts negen Franse liedjes, allemaal in 
amoureuze genres, met opnieuw ruim plaats voor teksten met een vrouwelijk 
vertelperspectief. De verzameling biedt geen mogelijkheid om de auteur ervan te 
identificeren of zelfs om de periode waarin de bundel tot stand komt nader af te 
bakenen.14  
 
De chronologie van de acht handschriften is even fragmentarisch als de 
auteursidentificatie, maar zeven ervan kunnen we met enige voorzichtigheid 
dateren in een periode van ongeveer dertig jaar, van 1763 tot het midden van de 
jaren 1790. De vroegste verzameling is die van Gijsberta Rottiers, die ze naar eigen 
schrijven begint in 1763. Van even later dateert waarschijnlijk het Antwerpse 
repertoire met amoureuze en marktzangersliederen. Daarin worden gebeurtenissen 
bezongen van 1717 tot 1765 (een vals alarm voor een stadsbrand geslagen op 29 
augustus 1765). Het handschrift is dus ten vroegste geschreven in de jaren 1760. 
Maar gezien het voorkomen van liederen op gebeurtenissen van een halve eeuw 
eerder, is het goed mogelijk dat ook de stadsbrand een poos vóór het schrijven 
plaatsvindt. Het handschrift van de vrouwelijke cisterciënzer in abdij Maagdendale 
stamt van ongeveer dezelfde periode. De schrijfster dateert geen enkele van haar 
teksten, maar in haar gelegenheidsteksten worden twee abdissen van het klooster 
met naam genoemd: Beatrix Van Meldert, abdis vanaf 14 mei 1768 en Antonia 
Magerman, abdis vanaf 1776 en de laatste abdis van het klooster vóór het van 
overheidswege opgedoekt wordt. Maagdendale wordt op 15 december 1791, tijdens 
de eerste Oostenrijkse Restauratieperiode na de Brabantse Omwenteling, 
onteigend. De gebouwen worden verkocht, en de Cisterciënzerorde kan later geen 
herstel maken van de gemeenschap. Van deze moeilijkheden wordt in de 
gelegenheidsteksten geen gewag gemaakt, wat laat vermoeden dat het handschrift 
van enige tijd eerder dateert. De gelegenheidsteksten dateren vermoedelijk van de 
jaren 1770-1780, het voorgaande amoureuze repertoire wellicht van iets eerder. Het 

                                                                                              

13 UG, Hs 1388. 

14 UG, Hs 1438. 
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amoureuze handschrift dat later verdergezet wordt door de aanhanger van Jean 
Joseph Fion in Verviers, ten vierde, is zeker afgewerkt vooraleer de politieke 
collectie geschreven wordt, vanaf 1787. De auteur van het amoureuze gedeelte 
neemt vele liederen op met wijsaanduidingen uit opera’s en muzikaal drama van 
het derde kwart van de achttiende eeuw, met als meest recente titel een ‘ariette du 
barbier de Seville’.15 Dat stuk werd oorspronkelijk geschreven door Pierre 
Beaumarchais in 1772, maar het wordt voor het eerst opgevoerd in 1775, zodat de 
liedverzameling tot stand moet gekomen zijn in de periode tussen 1775 en 1787.  
 
Drie andere bundels stammen uit de jaren 1790. Het anonieme handschrift dat de 
revolutionaire beweging van de sans culottes verdedigt, becommentarieert in 
chronologische volgorde de lotgevallen van de Franse koning Lodewijk XVI, die 
bespot wordt als verspilzieke zwakke vorst, dan gebrandmerkt wordt als lafaard 
wanneer hij op de vlucht slaat in 1791 en later in de cel moet boeten voor zijn jaren 
als tiran. Tussenin is er een tekst waarin bij de Luikenaars gepleit wordt om de 
zijde van de Franse revolutionairen te kiezen, waarschijnlijk terug te voeren op de 
revolutionaire strubbelingen daar in 1792. Maar van het doodsvonnis van de laatste 
Franse vorst, getekend midden januari 1793 is de auteur niet op de hoogte, of dat 
blijkt toch niet uit de liederen. Ook Colette Volcquaert becommentarieert in haar 
verzameling de Franse Revolutie, inclusief de terechtstelling van Lodewijk XVI, 
maar dan vanuit koningsgezind standpunt. Zij geeft op het titelblad van haar 
manuscript aan dat ze haar schrijfwerk begint in 1796. En Marie Cathérine van 
Dievoet noteert hetzelfde jaartal vooraan haar notities. Enkel voor de kortste 
liedverzameling is er geen datering mogelijk op inhoudelijke gronden. Maar onder 
de negen teksten vinden we een klaagzang van een gehuwde vrouw bedrogen door 
haar echtgenoot. Hetzelfde ‘Ariette du secret’, in identieke bewoordingen op een 
halve versregel na, is te lezen in het liedrepertoire van Marie Cathérine van Dievoet 
uit 1796.16 En dat is niet het enige voorbeeld van gedeeld liedmateriaal in de 
verschillende repertoires. Marie Cathérine deelt vier andere liederen met de bundel 
van Colette Volcquaert uit hetzelfde jaar.17 Colette Volcquaert kent dan weer 
eenzelfde liedje, gezongen op een melodie uit La belle Arsène, als de eerste 
schrijver of schrijfster in het handschrift over de burgemeestersstrijd in Verviers.18 
En die collectie heeft nog teksten gemeen met twee andere bundels: die van 
Gijsberta Rottiers en de anonieme collectie waarin de sans culottes verdedigd 
worden.19 Dit gemeenschappelijke repertoire bindt de liedcollecties samen. Enkel 
de bundel met het Antwerpse repertoire en de liederen uit Maagdendal – niet 
                                                                                              

15 UG, Hs 1170, p. 50. Andere verwijzingen naar recent toneelwerk zijn er naar o.a. Le tonnelier (1765), Le peintre amoureux de son modèle 

(1757), Zémir et Azor (1771), Le deserteur (1769) en Les deux avares (1770). 

16 UG, Hs 1438, f. 4v en UG, Hs 1461, 24v-25r. 

17 UG, Hs 1461, f. 7r-9r, 18r-18v, 19r-19v en 25v komen overeen met resp. UG, Hs 991, f. 28v, 5r-5v, 18v-19r en 6v. 

18 UG, Hs 9911, f. 1v. en UG, Hs 1170, p. 97.  

19 UG, Hs 1170, p. 77c-78 en UG, Hs 964 omgedraaid, p. 45-46: UG, Hs 1170, p. 35-36 en 43 komen overeen met UG, Hs 1388, f. 19v-20r en 

15v-16r. 
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toevalling de twee bundels met de grootste aanwezigheid van Nederlandstalig 
materiaal - tonen geen overeenkomsten met de andere zes collecties. 
 
Hoe deze interne overeenkomsten passen in een bredere verspreiding van de 
liederen in de Zuidelijke Nederlanden is onduidelijk. Er zijn nog wel enkele versies 
bekend van teksten uit de handschriften in andere liedbronnen. De Antwerpse 
bundel heeft het meeste treffers, elf van de 34 teksten zijn in andere eigentijdse 
liedbronnen terug te vinden: de Nederlandse Liederenbank wijst een aantal 
liedbladen en achttiende-eeuwse liedboeken aan uit Noordelijke en Zuidelijke 
Nederlanden. Twee andere liederen komen elk voor in een van de achttiende-
eeuwse handschriften die besproken worden in het volgende hoofdstuk.20 Van de 
Nederlandstalige liederen in de bundel van Gijsberta Rottiers zijn twee teksten 
bekend uit Noord-Nederlandse liedboeken van het midden van de achttiende eeuw: 
Apollo’s Nieuwe-Jaers-Gift (’s-Gravenhage, 1745) en De nieuwe Amsteldamsche 
buyten-Zingel (Amsterdam, 1771).21 Nog twee Nederlandstalige liederen uit de 
bundel van de Magdelaine komen overeen met liederen in de latere Grooten 
Hollandschen Nachtegaal (’s-Hertogenbosch, zeker na 1815). Een van beide, een 
loflied op het boerenbestaan, wordt al van in de zeventiende eeuw gedrukt op losse 
liedbladen en in liedboeken zoals De alder-nieuwste Leyssem Liedekens 
(Antwerpen, 1684), maar ook nog in de achttiende eeuw, bijvoorbeeld in het boekje 
Kers-nacht ende de naervolgende dagen (Antwerpen, [1736]). Van de Franse 
liederen is er in de Nederlandse Liederenbank geen spoor. Enkel in de bundel van 
de voorstander van de sans culottes is er een opzwepend lied dat revolutionairen 
oproept om zich tegen de Franse tirannen te verzetten, dat nog in de jaren 1860 in 
België en Nederland verspreiding kent op een liedblad. Er zijn ook een aantal 
teksten in de grootste collectie, met het tweede deel over Verviers, terug te voeren 
op gezongen passages uit opéras comiques, vaudeville theater en ander recent 
scènewerk in het derde kwart van de achttiende eeuw. De auteur benut de bekende 
melodieën van op de planken niet alleen voor liederen met herdichte teksten, maar 
neemt ook oorspronkelijke teksten over. Dat doet hij of zij bijvoorbeeld in het 
eerste lied van de collectie, met als betiteling en wijsaanduiding ‘Ariette du 
tonnelier’:22 

un tonnelier vieux et jaloux 
aimoit une jeune bergere: 
il vouloit être son epoux 

mais il n’avoit pas seû lui plaire 
lubin berger jeune et bienfait 

                                                                                              

20 UG, Hs 1373, f. 1r-2r en UG, Hs 2167, p. 10-12; UG, Hs 1373, f. 2r-3r en UG, Hs 1754, p. 262-263. Zie ook: W.L. Braekman, ‘Uit het 

repertoire van een Antwerps marktzanger (18de E.)’, Volkskunde, 106(2005)4, 406. 

21 In Apollo’s Nieuwe-Jaers-Gift staat een Nieuwjaarslied, dat in een langere versie in het handschrift te vinden is. Met De nieuwe Amsteldamsche 

buyten-Zingel heeft de bundel een bespiegelend lied gemeenschappelijk, waarin het huwelijk vergeleken wordt met een meloen , maar dat zal niet 

de versie zijn die Gijsberta overneemt want zij begint haar collectie acht jaar eerder. 

22 UG, Hs 1170, p. 1. 
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courtisoit la belle en secret 
travaillez, travaillez bon tonnelier 

racommodez votre duvier 
Het lied vertelt niet alleen de verhaallijn van de opéra comique Le tonnelier van 
Gossec en Audinot, oorspronkelijk geschreven in 1761, maar komt ook in haast 
identieke bewoordingen zo voor in het toneelstuk.23 Na de eerste genoteerde pagina 
met twee en een halve strofe van de tekst zijn er aantal bladzijden uit het 
handschrift gescheurd, en de rest van het lied is niet te vergelijken met het 
origineel, maar het lijkt er wel op dat de auteur het lied, en nog wel meer teksten in 
de verzameling, ontleent van recente Franse toneelliteratuur.  
 
Maar dat er op dit moment geen andere versies van de teksten in de Nederlandse 
Liederenbank aanwezig zijn, wil niet zeggen dat het gaat om een geïsoleerde 
cultuurpraktijk van enkele liedkringen die zich inspireren op een Franse liedcultuur 
die verder onbekend is in de Nederlanden. Een groot aantal van de beginverzen van 
Franse teksten in verschillende handschriften zijn wel in de databank aanwezig als 
gekende liedmelodieën in de Nederlanden in de tweede helft van de achttiende en 
vroege negentiende eeuw, dat wil zeggen als roepnaam voor zangwijzen waarop 
nieuwe, Nederlandstalige teksten gedicht zijn. Dat is geen wonder gezien de 
voorliefde in die tijd in de Nederlanden en andere Europese landen voor Franse 
lied- en andere cultuur. De Liederenbank vertoont na 1700 grote gaten in de invoer 
van comparatief materiaal. Van alle eeuwen is er voor de liedbronnen van de 
achttiende eeuw nog het minste comparatieve materiaal in de bank aanwezig, en al 
zeker voor Franstalige liedteksten die verspreiding kennen in het Zuiden. Ook voor 
het Nederlandstalige lied zijn er voor het Zuiden minder gedrukte liedcollecties 
voorhanden om de handschriften mee te vergelijken. In zijn bibliografie van het 
gedrukte Nederlandse liedboek uit de Zuidelijke Nederlanden haalt Huybens 
slechts elf voorbeelden aan van bewaard gebleven achttiende-eeuwse liedboeken 
waarin wereldlijke liederen zijn opgenomen, al dan niet naast geestelijke teksten, - 
twee van de elf dan nog op de grens met de zeventiende eeuw -, tegenover zestien 
zeventiende-eeuwse voorbeelden.24 Het voorkomen van gemeenschappelijk 
bekende liederen in de acht amoureuze handschriften is enerzijds een teken dat de 
liedkringen zich gedeeltelijk baseren op dezelfde inspiratiemodellen voor hun 
liedactiviteiten – en dus een reden om de individuele collecties als deel van een 
bredere liedmode in de tweede helft van de achttiende eeuw te beschouwen -, en 
anderzijds een aanwijzing dat deze teksten breed verspreid en bekend zijn in de 
Oostenrijkse Nederlanden. Ze bereiken de auteurs van de liedbundels van mond tot 
oor, in geïmporteerde Franse versies, overgenomen handgeschreven bundels en op 
inheems gedrukt materiaal.  
 
                                                                                              

23 F. Van Duyse, Het oude Nederlandsche lied. Wereldlijke en geestelijke liederen uit vroegeren tijd, I, Den Haag en Antwerpen, 1903, 888.  

24 G. Huybens, Thesaurus canticorum Flandrensium. Het gedrukte Nederlandse liedboek in Vlaanderen (1508-1800). Deel 1: Bibliografie, 

Leuven, 2004.  
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1. Verliefdheid en pastorale erotiek 
 
Voor ik de liedcollecties inhoudelijk voorstel, kijk ik even naar de opmaak van de 
bundels en de verschillende soorten intekeningen die de schrijfsters erin maken. 
Van de culturele praktijken die rond 1600 in de vrouwenalba geassocieerd worden 
met liedpraktijk is er na 1760 weinig te merken. Liedverzamelingen zijn geen alba 
amicorum meer. Nochtans kent het vriendenboek in dezelfde periode een 
hernieuwde populariteit. Na het midden van de zeventiende eeuw komt het genre in 
onbruik, maar laat in de achttiende eeuw is het weer in trek bij studenten, het 
milieu waarin het vriendenalbum haar ontstaan kent. Pas op het einde van de 
achttiende eeuw verspreidt het zich opnieuw in bredere, niet-universitaire kringen, 
en komen er in de Nederlanden ook een aantal vrouwelijke vriendenboeken voor, 
maar die zijn naar vorm en functie veel meer uniform dan hun zeventiende-eeuwse 
voorgangers. Alba amicorum worden nu enkel als intekenboek voor vrienden en 
kennissen gebruikt en niet meer bijvoorbeeld als liedverzameling. Hetzelfde 
kunnen we zeggen voor de liedhandschriften. Die dienen voor de schrijfsters als 
liedverzameling en niets anders. Geen intekeningen van vrienden en medezangers, 
geen vermenging met embleemliteratuur of met de andere literaire vormen die in 
de vroege zeventiende eeuw worden ingezet om de literaire status van het lied te 
verhogen: refreinen, sonnetten… Hier en daar worden nog enkele losse versregels 
toegevoegd onderaan een liedtekst, maar dat is incidentele rijmelarij. Ook 
tekeningen behoren niet tot de inhoud van liedcollecties. Enkel Gijsberta Rottiers 
versiert uitzonderlijk de titel of initiaal van een lied, als engel, zwaan of duif of 
aangezicht. Of ze tekent een hart in de tekst in plaats van het woord ‘coeur’.  
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Titelpagina’s van de amoureuze liedcollecties van Gijsberta Rottiers, Colette 
Volcquaert en Marie Cathérine van Dievoet (UG, Hs 964, p. -3, p. -1 en 
omgedraaid, voorblad; UG, Hs 1461, f. 2r; UG, Hs 991, f. 0r). 
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Wat we wel vinden zijn titelbladen. De drie bij naam bekende eigenaressen noteren 
hun naam op een voorbehouden pagina die de liederen vooraf gaat. Gijsberta 
Rottiers voorziet zelfs drie dergelijke voorbladen, twee voor haar Nederlandstalige 
collectie – een eerste waarop ze haar eigenaarschap over ‘desen boeck’ kenbaar 
maakt, haar naam noteert en het jaartal, en een tweede waarop ze een frontispies 
tekent en daarbinnen de inhoud van de collectie aankondigt: ‘Hier volgen eenige 
Vlaemsche Liedekens / Al zingende looft den Heere’.25 Het afbakenen van het 
eigenaarschap is de belangrijkste functie van deze pagina’s. Gijsberta herhaalt, 
maar dan in het Frans, op de omgekeerde laatste pagina van de bundel, het begin 
van de Franse liedcollectie, dat het een ‘Livre de Chanson appartenant a Gijsberta 
Therese Caroline Rottiers’ is. Hetzelfde zien we in de bundels van Colette 
Volcquaert en Marie Cathérine van Dievoet. Die laatste noteert de 
eigendomsformule (‘Ce livre appartient a Colette Volcquaert…’) zelfs vier maal 
onder elkaar op de bladzijde. Daarnaast is het enige toegevoegde materiaal anders 
dan liederen in deze manuscripten de persoonlijke correspondentie die Colette in 
een afzonderlijk deel van haar manuscript neerschrijft, maar ze houdt de 
gekopieerde brieven zorgvuldig gescheiden van haar liedverzameling. Liederen en 
nog eens liederen zijn het enige waar deze schrijfsters zich in hun liedhandschrift 
voor interesseren. 
 
En het alomtegenwoordige thema in die liederen is jonge liefde. De genres waarin 
de prille verliefdheid van jongeren bezongen wordt, lijken wel eeuwig: pathetische 
liefdesklachten, liefdesoden, dialoogliederen tussen aanbidders en voorzichtige 
meisjes, meiliederen, al dan niet vervlochten met pastorale motieven of elementen 
uit de antieke mythologische verhaalstof. Er is in al deze liedcollecties een 
onverbreekbare associatie tussen de zang van jongeren en hun amoureuze beleving. 
Dat zien we bijvoorbeeld in de grote verzameling waarvan de auteur gretig ontleent 
aan recent toneelwerk. Daarin brengt een verteller mooi de verbonden betekenissen 
van ontluikende natuur, jeugd, zang en liefde over aan zijn toegesproken geliefde:26 

quand auprès de moi dans la plaine 
tu repete quelques chansons 
je mele ma voix a la tienne 
et nous chantons à l’unison 

Het lied is een verdediging van jonge hofmakerij als een onschuldig plezier van 
oprechte jongeren, geen gevaar voor de zuivere band van het huwelijk, maar een 
geoorloofde voorafgaande fase in het leven: 

des simples jeux de l’enfance 
heûreux qui se souvient longtems 
les jeux qu’inventa l’innocence 
n’amusent que les vrais amants 

                                                                                              

25 UG, Hs 964, p. -1. 

26 UG, Hs 1170, p. 41. 
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on dit que dans le marriage 
on en apprend de plus charmants 
je n’en scais rien mais en ménage 

comme l’amour soyons enfants 
Zelfs voor de, vele, onbeantwoorde verliefde vertellers biedt het zingen van 
liefdesliederen troost. In het handschrift van Colette Volcquaert zingt een minnaar 
bij afwezigheid van zijn geliefde maar tegen een geplukte bloem in het veld: ‘Si je 
ne puis esperer autre chose / en te chantant je charmerai mon coeur’.27  
 
De oprechte en eeuwigdurende liefde vinden we in ontelbare liefdesklachten 
waarin de ongelukkige onbeantwoorde zangers de wonden beschrijven die de liefde 
hen toebrengt, tot stervens toe:28  

als ick aen schouw schoon Lief 
 u schoon Bruyn oogen, 

dan wort ick in diepste van mijn 
siel bewogen, als ick aen schouw 
 schoon lief u schon bruy oogen 
dan wort ick int dipste van mijn 
siel door wont // en u af wesen 
ach dat doet mij sterve, en om 

bij u te sijn dat maeckt mij weer  
gesont, mogh ick van u eens 

weder liefde bearven, geen conte 
nient ter weirelt meer en vont 

Wanneer de vertellers de ware liefde gevonden hebben in het jeudige spel van 
hofmakerij, volgt daar als vanzelfsprekend het verlangen uit om te trouwen en zo 
de levensfase van de jeugd af te sluiten. In de volgende strofen van het lied uit het 
Antwerpse lokale liedhandschrift wordt het meisje dan ook om haar hand gevraagd, 
en, zo herinnert de zanger, indien ze weigert dan zal de man eindigen zoals 
Pyramus en Thisbe, geveld door oprechte liefde: 

[…] ach moet 
ick u schoon lief noch langer derve 
van spijdt en droefheyt mij ionck 
herte beeft / ach dan wil ick als 

pirarmus gaen sterve, daer om het 
iae woort aen mij nu aenstont geeft 

Het liefdesverhaal van Piramus en Thisbe, zo populair in de vroegere vrouwenalba, 
is niet vergeten door de jonge zangers van de late achttiende eeuw. En in een 
andere bede in dezelfde bundel herinnert de schrijfster aan dat andere antieke 
motief dat de omgang tussen jonge mannen en vrouwen symboliseert voor de 

                                                                                              

27 UG, Hs 991, f. 5v-6r. 

28 UG, Hs 1373, f. 5r-6r. 
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schrijfsters van de alba: ‘komt oock gij iachtgoddinne / die staedigh daght en nacht 
/ de netten komt te spanne / waer doordat men versmacht’.29 Het verhaal van 
Acteon, de jager, die door de jachtgodin Diana wordt omgevormd tot hert, omdat 
hij haar bespiedt terwijl ze aan het baden is, wordt nog eens van begin tot einde uit 
de doeken gedaan in een tekst van Gijsberta Rottiers. Zelfs vóór Acteon 
geïntroduceerd wordt, schetst ze het verleidelijke tafereel voor de toehoorder:30 

Als Diana had haeren graegen lust 
ten vollen met de jagt geblust, 

en als haer hertje was verflouwt, 
ging laeven in het wout: 

zij kwam met g’heel den maegden trijn 
in een groen vallye bij een fontijn 

daer zij dikmaels plagt te zijn; 
zij heeft boog en pijl daer afgeleyt, 
en heeft uytgeschut haer jagt habijt 

en is zoo met haere naekte Leên 
het water in getreeên 

Acteon komt voorbij gewandeld en ‘vond die blozende Diaen / ontbloot in het 
water staen / hij loerde zoetjes hier en daer’, maar Diana wordt hem gewaar, ‘zij 
heeft haer daetelijk gespoed / en Acteon met het nat besproed’. Het verhaal van 
overtreding en bestraffing lijkt hier op de ongedwongen romantische spelletjes 
tussen herders en herderinnen die in vele pastorale liederen in dezelfde bundels 
verteld worden. In de derde strofe pas volgt de eigenlijke bestraffing. Acteon wordt 
van spraak beroofd, groeit horens, verandert in een hert en wordt door zijn eigen 
jachthonden verorberd. Nu pas beseft hij ‘daer den Lust hem had gebragt’. De 
wrede godin bekijkt lachend de slachtpartij:  

Acteon wat een zwaere straf 
die u de Goddin Diana gaf 

dat om een oogslag zonder list 
want zij zag u eer gij’t wist 

dit moest nog hedendag geschiên 
wat een herten en zouden wij niet zijn 

onder alle die soort van liên 
veel zijn er die met pijn en smert 
het ciersel draegen van den hert 

maer dit is ligtelijk verdriet 
want eenider en ziet het niet 

 
De tekst functioneert gelijkaardig als het sonnet over Diana en Acteon dat Anna de 
Hertoghe in 1593 in haar liedbundel noteert.31 Gijsberta Rottiers verwijst naar een 
                                                                                              

29 UG, Hs 1373, f. 3r-4v. 

30 UG, Hs 964, p. 7-9. 

31 Zie p. 41-42. 
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algemeen bekend discours over de grens tussen aanvaarbare omgang tussen 
mannen en vrouwen, en overtreding van morele normen met de daarop volgende 
bestraffing. In beide gevallen wordt dat discours vervolgens ingepast in een 
eigentijdse context van romantische omgang tussen jongeren. Al in de vroeg 
zeventiende-eeuwse versie kiest de tekst daarbij de kant van Acteon. Het sonnet 
stelt Acteon’s bestraffing voor als onevenredig zwaar voor zijn overtreding. De 
mannenstem in het sonnet vraagt aan de vrouwen in zijn omgeving, Franse 
hofdames, om zich niet zo wreed te tonen als de jachtgodin, maar om medelijden 
en vriendschap te betonen aan de verliefde mannen die hen benaderen. Dat die 
bede niet in dovemansoren terecht komt, blijkt al uit het feit dat een jonge vrouw 
de tekst met het mannelijke verzoek opneemt in haar bundel, waarschijnlijk om te 
zingen voor mannen in haar eigen kennissenkring. In het lied van Gijsberta Rottiers 
is er van een verzoek geen sprake meer. De onpersoonlijke vertelstem gaat er van 
uit dat heel wat achttiende-eeuwse mannen zich zonder schuld in dezelfde situatie 
bevinden als Acteon. Ze veranderen niet in een hert, maar ze lijden onder het 
aanzien van schoonheid die ze niet eigen kunnen maken en dat is al meer 
bestraffing dan ze verdienen. Des te meer wanneer de aangesproken vrouwen het 
lijden dat ze veroorzaken, niet eens beseffen. De spanning tussen toegelaten 
romantische omgang en zonde wordt zo uitgehold, en zelfs omgekeerd. Indien er 
iemand schuld treft is het volgens het lied van Gijsberta Rottiers de jonge vrouw 
die het hart van de man in vuur en vlam zet. 
 
Niet onverwacht vinden we deze tweede invulling van romantiek – naast de pure en 
onbereikbare liefde van de liefdesklachten -, het spel van snelle verovering en even 
snelle vergetelheid, de ongedwongen lichamelijke romantiek, vooral in pastorale 
liederen. In dat beeld van de liefde passen amusante liedjes over meisjes die nooit 
tegenspartelen tegen de verlangens van hun geliefden, en als ze dat doen dan is het 
enkel om hun minnaar verder op te winden. Dat zien we in een lied dat Marie 
Cathérine van Dievoet inschrijft, een ‘air de la chasse’ waarin een jager zich 
zingend door het bos begeeft:32  

au son de ma voix une fille 
s’empressoit pour venire m’aider 

je la trouvois tender et gentile 
je voulois lui donner un doux baiser 

Maar ze biedt weerstand, ze schreeuwt en huilt, en de man laat haar los overtuigd 
van haar onschuld: 

Elle s’encouroit d’abord sans cesse 
hors du bois se mit à chanter 

Dieu d’amour Dieu de la tendresse 
quel lardeau quel lourdeau j’ai rencontré 

 

                                                                                              

32 UG, Hs 1461, f. 9v-10r. 
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il ignore qu’une jeune fille  
malgré soi se doit opposer 
et qu’ayant fait la difficile 

d’accorder des Baisers de meillieur gré 
 
Meisjes leggen zich best niet te slapen in het bos of op het platteland. Het kan 
natuurlijk dat hun geliefde herder hen vindt, zoals het gebeurt met Lison. Haar 
geliefde strooit bloemen over haar heen, geeft haar kussen op de mond en werpt 
takjes op haar tot ze ontwaakt.33 Maar Jeanneton valt in slaap in het struikgewas en 
‘ il passait par Aventure / trois cavaliers bons garçons’.34 De eerste geeft zijn ogen 
de lust, de twee geeft haar een kus, ‘ce que fit le troisieme / n’est pas mis dans la 
chanson’. De zanger weigert uit te spreken wat de derde ‘cavalier’ uitspookt omdat 
het de oren van de aanwezige dames rood zou kleuren, maar, durft hij nog 
besluiten: ‘n’aimeriez vous pas que l’on fasse / ce qu’on fit a Jeanneton’? De 
afwijzende houding van jonge vrouwen tegen amoureuze voorstellen is hier niet 
meer dan een vast ritueel van de hofmakerij. Het is een hindernis die vrouwen 
opwerpen om hun goede naam te bewaren, maar dat vrouwen al te graag ingaan op 
de voorstellen van hun geliefden wordt als vanzelfsprekend aangenomen in het 
discours van deze liederen. Marie Cathérine van Dievoet noteert wat kan gelden als 
het credo van de mannen in deze amoureuze vertellingen:35 

Parlez-moi d’une belle enfant, 
qui de l’amour ne se defend 

que pour n’être jamais légere 
mais la femme cherche à plaire, 
pour faire d’amour un mic mac 

 je la méprise, 
et je la prise 

moins qu’une prise de tabac 
Voor deze hedonistische minnaars is het huwelijk niet het logische vervolg van 
hofmakerij, maar een slavernij die hun genot inbindt. Zowel Colette Volcquaert als 
de auteur van de grootste collectie noteren een air of ariette ‘de la belle arsene’ 
waarin de verteller het huwelijk afwijst op deze gronden:36 

non, non: j’ai trop de fierté 
pour me soumettre à l’esclavage! 

dans les liens du marriage 
mon coeur ne peut être arrêté 

[…] 
je cheris ma liberté; 

je pretens en faire usage; 
                                                                                              

33 De tekst is te vinden in: UG, Hs 1388, f. 19v-20r en UG, Hs 1170, p. 35-36. 

34 UG, Hs 1388, f. 8r-9r. 

35 UG, Hs 1461, f. 12r. 

36 UG, Hs 1170, p. 97 en UG, Hs 991, 11v. 
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ma regle est ma volonté 
Het lijkt wel wat op het antihuwelijksvertoog van de liedbundel uit de tweede helft 
van de zeventiende eeuw, met dit verschil dat de vertelfiguur in dit lied niet als 
vrouw wordt voorgesteld. Het kan een man of een vrouw zijn, maar het is 
waarschijnlijk dat de jonge zangers stilzwijgend aannemen dat het om een 
mannelijk standpunt gaat. 
 
Zo staan de bundels vol van gewaagde verhaaltjes over pastorale amoureuze 
avonturen, vervat in dubbelzinnige teksten. Op het platteland vind je herders die 
elke gelegenheid te baat nemen om meisjes te versieren, geen wonder dat een van 
de meest populaire pastorale liedmotieven in al deze collecties teksten zijn waarin 
een herderin vlucht uit de buurt van een wolf enkel om in de armen terecht te 
komen van een andere wolf, de behulpzame herder. Sommige plattelandsmeisjes 
zijn onschuldig en vallen jammerlijk ten prooi aan verleiders, andere doen zich 
onschuldig voor maar leiden de man zonder dat die het doorheeft naar waar ze het 
willen, nog andere weten zich danig te verweren, ze sturen hun hond af op 
onwelkome aanbidders. Herderinnen tonen zich vernuftig in het ontmaskeren van 
hooggeboren heren die op veroveringstocht komen in het bos. Die worden zonder 
medelijden terug naar het hof gestuurd, al hun pleidooien ten spijt dat ze geen 
dames van het hof willen minnen, zoals in een pastorale dialoog in de bundel uit 
Maagdendale, waarin de heer en de herderin elkaar versregel per regel van 
antwoord voorzien:37 

ha je n’aura point toute ces jeune Desmoiselle 
oui mon Mon:r tous ces jeuns Courtisans 

j’aimerois mieux une jeune bergere 
et moi Mon:r un fils d’un paysan  

 
In het verlengde van de amusante pastorale liefdesavonturen vinden we in vele 
manuscripten humoristische teksten over de liefde. Die nemen vaak de vorm aan 
van gezongen kluchtverhalen. In het Antwerpse liedrepertoire staat een tekst over 
een zatte man die een groepje vrouwen lastigvalt met de vraag of één van, of allen 
samen, hem tegen betaling willen minnen. De meisjes sleuren hem mee met valse 
beloften, maar vallen hem dan aan. Ze nemen zijn geld af, slaan hem bont en blauw 
en stelen zijn kleren. De man kruipt naakt naar huis waar hij zijn moeder moet 
wekken om hem binnen te laten. Marie Cathérine van Dievoet pent een verhalend 
lied op basis van een bekend kluchtmotief: handelaar Guillaume leert zijn vrouw 
steeds beleefd te blijven tegen klanten, zelfs wanneer hun eisen buitensporig zijn. 
Na een handelsreis van twee jaar vindt hij zijn vrouw thuis met twee pasgeboren 
kinderen. Dat is het resultaat van al te veel beleefdheid, besluit het lied. Humor 
vinden de schrijfsters ook in dubbelzinnige verwijzingen naar seks, zoals de vele 
teksten over ijverige tuiniers die met overgave hun grond bewerken en hun 

                                                                                              

37 UG, Hs 2182bis, p. 31 en 33. 
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bloemen verzorgen vooraleer ze te plukken. Of, nog in de bundel van Marie 
Cathérine van Dievoet, een dialoog waarin een man en vrouw onderhandelen over 
de prijs van haar ‘marmotte’, een doorzichtige zinspeling op de maagdelijkheid van 
het meisje.38 De man is er erg op gebrand dat de marmot nog in leven is op het 
moment van aankoop. Het meisje verzekert hem hiervan en de transactie geschiedt, 
maar de marmot overlijdt ter plekke.   
 
Zoals in liefdesklachten en pastorale liederen duiken in humoristische liedgenres 
dezelfde motieven op van een kleine twee eeuwen eerder in de vrouwenalba. De 
suggestieve betekenisverwarring van de dubbelzinnige liederen hoort daar bij, en 
net zoals in de zeventiende eeuw wordt die betekenisverwarring vorm gegeven in 
taalspelletjes. Dat kan in liederen die naast elkaar in Nederlandstalige en 
Franstalige versies worden genoteerd. Gijsberta Rottiers doet dat bijvoorbeeld met 
een kluchtlied over een geile edelman misleid door een eerbare plattelandsdochter. 
Ze wendt voor dat ze ingaat op zijn voorstel om tegen betaling met hem te slapen 
en ze laat hem van zijn paard afstijgen om de omgeving af te speuren of haar vader 
en broers niet in de buurt zijn. Maar dan springt ze op zijn paard en rijdt weg met al 
zijn bezittingen. Gijsberta schrijft de tekst als allereerste ‘Liedeken’ in haar 
Nederlandstalige collectie:39 

Daer was eens eene dogter, 
eene dogter van eer, 

die haeren heer behaegde zeer: 
dezen ontrouwen heere 
ontmoet zij op de baen, 

die daer te peerd kwam aen 
Naar het einde van haar Franse deelcollectie toe neemt ze een letterlijke, woord 
voor woord, vertaling van het lied op:40 

Il etoit une fille, une fille d’Honneûr, 
qui plaisoit fort a son seigneur; 

en son chemin rencontre 
ce Seigneur de Loÿal 
monté sur son cheval 

Het gaat hier om spiegelliederen, die voor de schrijfster in verbinding met elkaar 
functioneren, genoteerd in hetzelfde handschrift, na elkaar gezongen, zodat de 
klemtoon komt te liggen op de taalverschuiving.  
 
Bewuste taalverwarring wordt ook gecreëerd in gemengd Nederlands- en 
Franstalige liederen. Het gebruik komt minder voor dan in de zeventiende-eeuwse 
alba, maar de schrijfster in klooster Maagdendale pent er enkele neer, onder andere 
een ‘Liedeken’ over Pieter de Pachter, een dronkemanspersonage dat veldslagen op 
                                                                                              

38 UG, Hs 1461, f. 16r-18r. 

39 UG, Hs 964, p. 1-2. 

40 UG, Hs 964 omgedraaid, p. 44. 
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het veld en in de herberg afwisselt met avonturen met zijn vriendinnetje. De tekst 
vangt aan in het Nederlands, maar schakelt over naar het Frans zogauw van de 
algemene sfeerzetting wordt overgegaan naar de dronkemanspraat van de 
personages:41 

piter onsen pachter 
hij smoorden en hij was sat 

hij spelden op sijn tromppetje 
hij smoorden uyt sijn gat 

hij rommelt en hij trommelt 
al met grooten lof uyt sijn guytten 

als een fluytten fijn en grof 
dry om pour boire on dit que vous été 

et pour combater on dit que non 
on dit que vous aves été 

au combat sans avoir tûre 
un Coup du sable ni pistole 

hij crolt hij poeyert near den sin 
Heer hij sal nemen sijn vrindin 

ach wat sotte curen heeft het vrijden  
Maar de meertaligheid in de bundel uit Maagdendale is veel minder uitgewerkt dan 
in de liederen die Jeanne Rijm of Magdalena Vanden Driessche overschrijven. In 
de vroeg zeventiende-eeuwse liederen wisselen drie of vier verschillende talen 
elkaar af in elke versregel en nemen de auteurs moeite om de geplogendheden van 
amoureuze lyriek zo getrouw mogelijk na te volgen. Ze schrijven facsimiles van 
liefdesklachten die enkel in meertaligheid verschillen van het omringende materiaal 
in de liedverzamelingen. Het motief komt in de late achttiende eeuw veel minder 
voor in amoureuze handschriften, en duidt dan op dronkemansgebrabbel. 
 
Het veranderde gebruik van meertaligheid is symptomatisch voor een brede 
betekenistransformatie van de eeuwenoude amoureuze en pastorale liedschat. De 
liedgenres, -motieven en technieken leven onverminderd verder, maar de liederen 
zijn niet dezelfde, en de betekenissen die ze dragen voor de jonge 
handschriftschrijvers zijn dat evenmin. Voor de vroeg zeventiende-eeuwse 
liedkringen kaderen de taalspelletjes, betekenisverhulling en suggestieve 
dubbelzinnigheden in een fascinatie voor waarheid. Liederen bieden speels 
commentaar op het onvermogen van mannen en vrouwen om in elkaars hart de 
ware bedoelingen van anderen af te lezen, de nood ook om in gezelschap zich 
anders voor te doen dan men innerlijk voelt. Tegelijkertijd zijn liederen een 
medium dat net wel een dergelijke directe toegang tot het hart van de ander toelaat 
– de ‘Ne regardez au mal escrit; / Mais au coeur de celuy qui le fyt’ van 

                                                                                              

41 UG, Hs 2182 bis, p. 14-15. 
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Magdalena Vanden Driessche.42 Dergelijke ideeën vinden we sporadisch nog wel 
terug in de achttiende-eeuwse bundels. In het omvangrijke handschrift, later 
verdergezet door de politieke auteur uit Verviers, staat een ‘ariette’ dat dezelfde 
boodschap overbrengt als het korte versje van Magdalena Vanden Driessche:43  

Si je pense – c’est votre ouvrage 
je vois en vous la verité 

vous m’en enseignez le langage 
avec plaisir j’en fais usage 

je peins ma sensibilité 
excusez ma timidité 

pour un maitre c’est un homage 
mais dans mon Coeur sans fausseté 

que la reconnaissance engage 
demêlez bien la verité 

dont vous m’enseignez le langage 
 
Maar de waarheidsonthullende gaven van het lied gelden enkel nog voor de pure 
invulling van de liefde die we vinden in liefdesklachten, en zelfs dan is hun 
vermogen beperkt. Jazeker, wensen de jonge geliefden elkaar hun hart te tonen, 
maar er zijn betere middelen daarvoor. Zo meldt een tekst in dezelfde bundel:44 

Si vous voulez vous entendre 
parlez aux coeurs 

un je vous aime un coup d’oeil tendre 
un soupir se fait mieux comprendre 
que les vers les plus enchanteurs  

Niet de petrarkistische liefdesliederen staan centraal in het lieddiscours van de late 
achttiende eeuw, hoewel het nog steeds in deze liederen is dat de zangers en 
auteurs zichzelf en andere jeugd een beeld voorhouden van ideale romantische 
omgang, een spiegelbeeld dat ze herkennen als zichzelf. Centraal zijn de pastorale 
liefdesfantasie en de amoureuze avonturen van hedonistische personages in 
verhalende amoureuze liederen. En deze liederen dienen expliciet niet om de 
zingende jongeren een spiegel voor te houden, maar wel om verschillende rollen te 
verkennen, om niet zichzelf te zijn. Dat idee wordt gearticuleerd in een filosoferend 
loflied op het platteland – en op de fantasiewereld van het pastorale lied:45 

lorsque je suis à la campagne 
je les contrefais tour à tour 

toujours la gaieté m’accompagne 
je change d’habit chaque jour 

hier officier jeune et leste 
                                                                                              

42 UG, Hs G7855, f. 30r. Zie p. 73-74. 

43 UG, Hs 1170, p. 37.  

44 UG, Hs 1170, p. 22. 

45 UG, Hs 1170, p. 50. 
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aujoudhui Robin empese 
et demain faussement modeste 

d’un abé j’aurai l’air pincé 
Zo vinden we tussen de pastorale teksten liedjes waarin arme herderinnen huilen 
om het verlies van hun melkemmer, waarmee ze hun dieren voederden, dieren die 
nu van honger zullen omkomen, of waarin dezelfde herderinnen door het 
struikgewas waren naar een verloren lam.  
 
Dit spel van identiteit en identiteitsverhulling is geen nieuw idee van laat 
achttiende-eeuwse zangers. Het is al in de zeventiende eeuw een weerkerend thema 
in het baroktheater, in haar Spaanse en Franse vorm, en geniet via de Franse 
stukken bekendheid ook in de Zuidelijke Nederlanden. In typische verhaallijnen 
voor komedies zijn personages niet wie anderen denken dat ze zijn, of wie ze zelf 
denken dat ze zijn. De plot doorloopt een reeks van vergissingen over de identiteit, 
tot uiteindelijk het personage geen onderscheid meer kan maken tussen de twee 
identiteiten – de echte en de aangenomen. Het is niet meer duidelijk wie het 
personage is, hij is twee personen geworden. Het thema weerspiegelt een barokke 
fascinatie voor relativiteit. Niets staat vast, geen waarheid is zeker, alle mensen 
schuilen achter een masker, en dat wordt niet noodzakelijk negatief bedacht.46 Ook 
in zeventiende-eeuwse pastorale liederen vinden we een dergelijke 
betekenisgeving, ook in amoureuze jeugdrepertoires is het dus niet nieuw, maar in 
de laat achttiende-eeuwse bundels schuiven pastorale teksten en thema’s van 
identiteitsverhulling en masker naar het centrum van de betekenisgeving in het 
amoureuze lieddiscours. De liefdeslyriek dient in deze laat achttiende-eeuwse 
liedbundels niet in de eerste plaats als manier om de identiteit van amoureuze jeugd 
positief te definiëren, maar wel om zich momentaan los te maken van het 
geoorloofde gedrag in realiteit en amoureuze paden te verkennen die in realiteit 
niet open staan. Om het met een populaire liedmelodie in de bundels te zeggen, de 
liedzang is een ‘bal masqué’. Ook dat is geen onbekend idee voor de eigentijdse 
jeugd in hoge kringen. Leden van de hoge adel participeren in dezelfde periode in 
de mascarades, gekostumeerde stoeten die in Brussel en andere steden regelmatig 
door de straten trekken. Edellieden organiseren in hun residenties ook besloten 
opvoeringen van toneelstukken en zangspelen waarvoor ze professionele 
muzikanten en acteurs aantrekken, maar waarin ze ook zelf met hun familie 
meespelen. Het masker is een vast onderdeel van het amusement van hogere 
kringen.47  
 
 
                                                                                              

46 A. Cioranescu, Le masque et le visage. Du baroque espagnol au classicism français, Genève, 1983, 9-10 en 297-358. 

47 K. Buyens, ‘Het muziekleven te Brussel, 1740-1780. Een sociaal-historische verkenning’, De achttiende eeuw, 37(2005)2, 145-146; J.-P. Van 

Aelbrouck, ‘Les mascarades à la Cour de Charles de Lorraine: divertissements dansés à caractére rococo?’, Rocaille. Rococo, Etudes sur le XVIII 

siécle, 18(1991), 47-64; C. Therry, Masquerade and civilization : the carnivalesque in eighteenth-century English culture and fiction, Stanford, 

1986. 
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2. Het einde van de jeugd 
 
Een thema dat de schrijfsters van alle bundels intrigeert, is het leven na de jeugd. 
Veel meer dan in de vroegere alba worden teksten overgenomen waarin oudere 
personages, vooral vrouwen, zich bezinnen over de keuzes die ze in hun leven 
gemaakt hebben en waar die hen gebracht hebben. Hier passen de zangers en 
schrijfsters zich een ander persona aan, een toekomstige versie van zichzelf die de 
jongere versie toespreekt met advies. Zo zijn er liederen over de onafwendbare 
loop van de tijd, over hoe jongeren hun jeugd achter zich moeten laten door de 
voortgang van de jaren. Marie Cathérine van Dievoet verbeeldt zich in een tekst 
achtereenvolgens als jonge ongehuwde vrouw, echtgenote, weduwe en moeder van 
een volgende generatie:48 

j’étois dans ma jeunesse 
gentille comme un coeur 

j’avois de la finesse 
j’avois de la fraîcheur 

Mais le tems qui s’envole, 
A détruit mes appas 

[…] 
Près d’un époux sensible 

je trouve mille appas 
mais la mort inflexible 
l’arracha de mes bras 
si le tems qui s’envole 

Mit un terme à l’amour 
Mon cher fils m’en console 

et me dit chaque jour; 
Maman! maman! ma bonne 

petite maman 
We moeten het leven met gelatenheid ondergaan. Dat zegt de zoon aan zijn 
moeder, dat zegt de rede aan het meisje dat haar jeugdige uiterlijk verliest, dat zegt 
het refrein aan de jonge liedzangers: 

Point de mélancolie 
bannissons les regrets; 

pour jouir de la vie 
ne nous plaignons jamais 

Hetzelfde idee van vervlietende tijd is af te lezen in een vrouwelijke monoloog in 
de bundel met de latere teksten uit Verviers:49 

je ressemblois trait pour trait 
j’etois jeune, assez jolie 

                                                                                              

48 UG, Hs 1461, f. 29r-29v. 

49 UG, Hs 1170, p. 83. 
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on maimoit à la folie 
hé bien l’on ne m’aime plus 

faut-il que je me desole 
non, non le tems que s’envole 

rit de nos voeux superflus 
Mannelijke lezers en luisteraars worden een ander toekomstperspectief 
voorgespiegeld in dezelfde collectie. Ook mannen moeten de romantiek laten met 
de jaren, maar ze krijgen er wel een reeks andere bezigheden voor in de plaats:50 

quand l’age vient, l’amour nous laisse 
c’est un loi qu’il faut subir 

la jeunesse aime la jeunesse 
comme la rose le zephyr 

 mais sans gemir en vain 
d’un sort inevitable 

n’avons nous pas le vin 
et la chasse et la table, 

et l’amitie, ce don divin? 
 
Deze confrontatie met de voortgang van het leven, met het onvermijdelijke 
afsluiten van de jeugdjaren, is vooral een vrouwelijke aangelegenheid. Het zijn 
vooral jonge vrouwen die zich best beraden over hun verdere leven, suggereren de 
bundels. Hier en daar is er wel een moraliserend lied bedoeld voor de mannen in 
het jeugdgezelschap, om zich niet te laten meeslepen door het wereldlijke genot 
waarover in pastorale en minneliedjes verkondigd wordt. In het Antwerpse 
liedrepertoire is er een ‘beklagt liedeken van een Jonman’, die op zijn twintigste op 
zijn sterfbed ligt omwille van ‘venus roosen krans’, een ziekte opgelopen bij de 
talrijke meisjes, Vlaamse maagden en hoeren, die hij in zijn korte bestaan heeft 
gemind.51 Het lied schetst een afschrikwekkend beeld van het lichamelijke verval 
dat minnen zonder morele richtsnoer aanricht: 

In ’t midden van mijn tormenten en weenen 
soo lig ik naekt gelijck een dorre spruyt 
mijn pokken vel met al mijn rotte beenen 
valt schier van een en rompelt nu heel uyt 

 
Em hondert steken kerven op kerven 

blaken smooren en knoken dag end nagt 
brayen en quellen ach tis om te sterven 

vervloekt tis de hoer die tmij heeft toe gebragt  
Maar het is het enige voorbeeld van een dergelijke waarschuwende tekst die 
uitdrukkelijk voor mannen bedoeld is. Daartegenover staat een populaire traditie 

                                                                                              

50 UG, Hs 1170, p. 70. 

51 UG, Hs 1373, f. 50r-52r. 
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van teksten waarin oudere, gehuwde vrouwen zich gelukkig prijzen dan wel 
beklagen om het huwelijk dat ze gesloten hebben. Teksten met de twee mogelijke 
standpunten worden zij aan zij of dicht bij elkaar neergeschreven in de bundels. 
Het zijn spiegelliederen waarin jonge vrouwen hun eigen toekomstige zelf 
oproepen. Zoals de collectie van Gijsberta Rottiers waarin twee gelijklopende 
teksten een teleurgestelde echtgenote, die een verkeerde keuze maakte voor haar 
echtgenoot, en een gelukkige echtgenote, die de juiste keuze maakte, naast elkaar 
worden geplaatst:52  

Quand j’etois dans mon jeune age 
je formois Mille desirs 

je ne pensois qu’au ménage 
L’on goutoit les vrais plaisirs 
j’ai bien change de L’angage 
helas, j’aprouve a mon tour 

que le Gout du Mariage 
est le tombeau de L’amour 

Maar in het andere lied vinden de lezers het alternatief:53 
Belle dans votre jeune age 
formez des tendres desirs 

et pensez bien qu’en ménage 
L’on goûte les vrais plaisirs 
gravez en vous ce L’engage 
vous prouverez qu’un jour 
que le noeud du Mariage 
est Le throne de L’amour   

 
De les die de handschriftschrijfsters uit deze teksten trekken is de 
onberekenbaarheid van hun geluk. Immers, beide vertelsters in de pendantliederen 
van Gijsberta trachten een goede huwelijkskandidaat aan de haak te slaan, maar de 
ene man verliest alle aandacht voor zijn bruid zogauw het jawoord is uitgesproken. 
Liever gaat hij met zijn vrienden uit stappen. De andere man toont zich een 
zorgzame en toegewijde echtgenoot. Zo zijn er talloze vertelsters in deze bundels 
die ondanks hun beste voornemen alleen thuis eindigen met een echtgenoot op de 
lappen, of zelfs een ontrouwe man. Een bedrogen vrouw in de meest omvangrijke 
collectie beklaagt zich tegen haar echtgenoot: ‘oui milord je vous l´avouerai / votre 
conduite est une offense / est un abus de confiance / de douleur je suis penetré’.54 
Nog erger is het in een ´Romance L´inconstance d´un epoux´ die Marie Cathérine 
van Dievoet opneemt.55 Daarin vindt de vrouw aan het woord zich verlaten door 
haar echtgenoot voor een andere vrouw. In een wanhopige smeekbede aan de 
                                                                                              

52 UG, Hs 964 omgedraaid, p. 10-11. 

53 UG, Hs 964 omgedraaid, p. 13-15. 

54 UG, Hs 1170, p. 67. 

55 UG, Hs 1461, f. 33v-34r. 
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afwezige man, met haar kinderen rondom zich, kan ze niet aanvaarden dat ze haar 
echtgenoot heeft verloren:  

Ces enfans, touchés de mes pleurs 
 N´osent sur mes genoux, me parler de leur père  

[…]  
Pauvres enfans, de sa memoire 
un Pere, á t’il pu vous bannir? 

Non, cher époux, non, je ne puis le croire 
 Ah! Si je le croyois, tu m’en verrois mourrir 

 
Van toekomstige versies van de jeugdkring die zichzelf over de tijd heen raad 
geven, is het slechts een stap naar teksten waarin ouders hun kinderen adviseren 
over de liefde. Schrijfsters van de late achttiende eeuw ruimen uitzonderlijk veel 
plaats in voor de relatie tussen ouders en hun adolescente kinderen. Ouderlijke 
personages bieden een mogelijkheid om verschillende aspecten van jeugdidentiteit 
langs buitenom te definiëren, zoals de jonge schrijfsters en hun liedkringen die 
graag zichzelf voorhouden. In een jeugddiscours waarin jongeren zichzelf een 
rollenspel van aangenomen identiteiten laten spelen, stelt deze verbeelde ouderlijke 
stem via een omweg een beeld van ideale, moreel verheven amoureuze omgang 
tussen jonge mannen en vrouwen voor. Een van de mogelijke rollen die de oudere 
generatie daarbij wordt toebedeeld is die van ervaringsdeskundige. Ze kunnen 
jongeren heel wat advies geven, net omdat ze ook zelf jong geweest zijn. Marie 
Cathérine van Dievoet laat in ettelijke teksten moeder en vader tot hun zonen en 
dochters spreken met goede raad voor de keuze van een echtgenoot. Een moeder 
spoort haar kind aan om het ouderlijke voorbeeld te volgen en te trouwen uit pure 
liefde, niet omwille van andere consideraties:56 

D’instant qu’un nous mit en ménage 
nous n’eumes qu’un esprit et qu’un coeur 

depuis vingt ans même langage 
meme désirs et même humeur 

mon enfant mon enfant fait comme ta mere   
Discussies over de liefde onder jongeren worden uitgebeeld door de verschillende 
standpunten in de mond te leggen van de beide ouders. In een ander lied weet een 
dochter niet welke raad eerst te volgen:57 

Il n’en est pas, disoit mon père, 
Il n’en est pas de vrais amans 
quelquefois, disoit ma mère 
j’en ai trouvé de charmans 

Chaque jour dans ma mémoire 
Fut imprimé cette leçon  

                                                                                              

56 UG, Hs 1461, f. 12r-13r. 

57 UG, Hs 1461, f. 27v. 



 

329 

 

quel des deux faudroit-il croire  
Ouders vormen in het lieddiscours de belangrijkste bron voor jongeren van 
informatie die ze door hun leeftijd nog niet zelf ervaren kunnen hebben. In de 
grootste liedverzameling spiegelen ouders de jeugd voor dat zelfs het beste 
huwelijk niet zonder problemen is, ‘ne crois pas qu’un bon menage / sois comme 
un jour sans nuage’.58 En in dezelfde adem geven ze de oplossing voor maritale 
conflicten: ‘douce humeur et doux langage […] font la paix de la maison’. En de 
jongeren laten ouders toe om lichtjes te klagen over de vroege leeftijd waarop hun 
kinderen uit minnen gaan, zoals in het schrijfwerk van Gijsberta Rottiers: ‘van hun 
eerste tijden / beginnen zij te vrijden, / tippe, tippe, tappe, tappe, klopt hun hert’ in 
een tekst met als refrein ‘men vind voorwaer geen kinders meer’.59  
 
In de amoureuze liederen zijn ouders in deze gedaante van behulpzame begeleiders 
overal op de achtergrond aanwezig. In de bundel van Marie Cathérine van Dievoet 
houden ze een aanbidder van zestien scherp in de gaten omdat hun dochter van 
twaalf nog te jong is om zich op het liefdespad te begeven. In een ander lied loopt 
een meisje zingend naar huis. Ze heeft een bloem cadeau gekregen van haar 
geliefde en wil de blijde gebeurtenis vieren met haar vader. In een pastorale tekst 
van Colette Volcquaert jaagt de vader van een door minnaars geplaagde herderin 
op de opdringerige jongemannen. Enzovoort. De liedbundels presenteren een 
idyllisch beeld van de relatie tussen kinderen en hun welwillende ouders. De 
jongeren eren en gehoorzamen ouders die hen terzijde staan op het moreel 
verantwoorde pad van de jonge liefde, dat is het beeld dat de zingende 
handschrifthoudsters zichzelf voorhouden. Colette Volcquaert neemt naast elkaar 
een ‘Vaudeville de L’Amour Filial’ en een ‘Air de L’amour Filial’ op. In het air 
plukt een gelukkige dochter iedere dag bloemen voor haar vader en prijst ze zich 
gelukkig: ‘Chaque matin je recois / le premier baiser de mon pere’.60 In de 
vaudeville wordt een verbinding gelegd tussen goede ouder-kind relaties en goede 
huwelijkspartners:61 

Mes chers enfants unissez vous 
vous serez heureuse je l’espere 

la tendre fille est toujours bonne mere 
le tendre fils est toujours bon epoux 

de notre amitié conjugale 
naîtront de jeunes successeurs 

qui vous feront éprouver les douceurs 
de la pieté filiale 

 

                                                                                              

58 UG, Hs 1170, p. 82. 

59 UG, Hs 964, p. 24. 

60 UG, Hs 991, f. 5r-5v. 

61 UG, Hs 991, f. 4r-4v. 
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De jonge zangers verzekeren in deze teksten hun bereidwilligheid om hun ouders te 
eren en in goede verstandhouding met hen de huwelijksmarkt te verkennen. Maar 
het is aan de ouders om zich aan te passen aan de beslissingen van hun kinderen. 
Daarin onthullen de bundels zich als een jeugdfantasie. In een dialooglied 
genoteerd door Marie Cathérine van Dievoet krijgt een dochter het aan de stok met 
haar moeder omdat ze pas om middernacht thuis aankomt, zonder haar ouders te 
verwittigen van waar ze heen ging. Het meisje houdt vol dat ze met een vriendin op 
de boulevard rondliep. Maar de moeder ziet doorheen die smoes, ze was uit met 
jongens. Het meisje antwoordt:62  

mama toujours vous me grondez 
je ne scai comment faire 

A présent pour vous satisfaire 
il faudra toujours être enfermè  

et d’être d’une humeure boudeuse 
sans pensez 

á être amoureuse 
De positie van de moeder wordt haast karikaturaal tiranniek weergegeven: 

quoi vous m’osez parler d’amour 
une fille à votre âge 

sans craindre le mauvais retour 
me tenir ce langage 

vous n’avez pas encore quinze ans 
il faut du marriage 

il faut attendre à trente cinq ans 
pour entrer en menage 

Vijftien is nog veel te jong om aan de liefde te denken, aldus de moeder. Pas op je 
vijfendertigste kan je een eigen huishouden opstarten. Indien Marie Cathérine van 
Dievoet de tien of elf jarige dochter van de Brusselse wijnhanderlaar van Dievoet 
is, dan voegt ze in deze ingebeelde confrontatie een paar jaar aan haar leeftijd toe, 
maar we kunnen vermoeden dat ze niet onbekend is met de opmerking dat ze te 
jong is om aan de liefde te denken. Ze noteert trouwens wel meer teksten over 
minnaars die te jong zijn volgens hun omgeving. De mening van de moeder dat 
haar dochter pas op haar vijfendertigste aan een huwelijk mag denken, is natuurlijk 
in het lied geplaatst om aan te geven hoe onredelijk ze is. Er zijn genoeg liederen 
gezongen vanuit het perspectief van vrouwen die de dertig naderen en hun kansen 
op een huwelijk tot haast niets zien verwateren. Maar indien deze Marie Cathérine 
van Dievoet als de auteur geïdentificeerd kan worden, dan slaat ze de bal niet ver 
mis, want zelf huwt ze pas op haar vierendertigste.  
 
De dochter laat zich door haar moeders woorden in ieder geval niet van haar stuk 
brengen. Ze deelt haar moeder mee dat ze zolang niet zal wachten: ‘j’aime le fils du 
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voisin Pierre / croiez moi / il est tems ma mere’. En wonder boven wonder geeft de 
moeder meteen toe aan het verlangen van het meisje: 

mariez vous sans plus tarder 
finissez vos affaires 

et allez promtement chercher 
votre beau ami Pierre 

et allez faire part aux parens 
je ne veux pas qu’on dise 

que ma fille agée de quinze ans 
se perd par sa malice 

In dit lied legt Marie Cathérine van Dievoet de ouders de woorden in de mond die 
de jeugd graag zou horen. De ouders begeleiden de jeugd op het pad naar een 
gelukkig huwelijk, maar hun zeggenschap eindigt waar ze de vrijheid van de jeugd 
inperkt. ‘[O]n ne peut elever l’enfance / pour peu qu’il en coute à l’aimer’, zo vat 
een ouder het samen in een ‘duo de l’amoureux de quinze ans’: ‘ quand la raison, 
vient avec l’âge / que la lecon plait davantage’.63 Jongeren mogen en moeten hun 
eigen fouten in de liefde maken. Wanneer ouders bevelen in plaats van raad te 
geven, gaan ze in de fout, volgens het lieddiscours, en brengen ze hun kinderen, 
hoe eerbiedig die ook zijn tegenover hun familie, in een onhoudbare positie.  
 
3. Het klooster 
 

 
Ouders brengen hun dochter in het klooster onder. Een afbeelding in Die 

Brösamlin (Straatsburg, 1517) van Johann Geyler von Kaysersberg.64 
                                                                                              

63 UG, Hs 1170, p. 80. 

64 E. Koch, ‘Kloosterintrede, huwelijk en familiestructuur. De kosten van klooster en huwelijk voor adellijke vrouwen in zuid-oost-Nederland in de 
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In de liederen hebben enkel mannelijke personages de keuze om hun ouders te 
gehoorzamen dan wel hun hart te volgen. Geen van beide opties is leefbaar, 
volgens de schrijfsters, maar de geliefde vaarwel zeggen, is het zwaarst om dragen. 
Twee klaagliederen van mannen die tegen het ouderlijke gebod ingaan, maken hun 
ellendige positie duidelijk:65  

je puis braver les coups du sort 
mais non pas les regards d’un pere […] 

pour m’exposer à sa colere 
non mon coeur n’est pas assez fort […] 

la nature envain me rapelle 
je sens une frayeur mortelle 
repousser mon coeur […] 

pour un fils sensible et rebelle 
un pere est un dieu menacant 

je puis braver les coups du sort 
mais non pas les regards d’un pere 

Een andere jongeman heeft de confrontatie met zijn vader wel aangedurfd maar is 
alles kwijtgeraakt: ‘le repos, l’espoir et l’honneur’.66 Verstoten door ‘mon pere, 
mon bienfaiteur’ en verwijderd van zijn geliefde, ‘je ne verrai plus ma Sophie’, 
vertelt hij zijn ongeluk aan zijn vrienden.  
 
Vrouwelijke vertelsters in de liederen hebben geen keuze, maar moeten de dwang 
van hun ouders ondergaan. In vele bundels keert het motief terug van de klaagzang 
van meisjes die hun uitverkoren geliefde niet meer kunnen zien. Hun ouders, 
meestal de vader, hebben de omgang verboden en hun dochters bewegingsvrijheid 
ingeperkt, zodat ze niet ongehoorzaam kunnen zijn. Het motief wordt vanuit 
verschillende perspectieven bezongen: meisjes die zich eenzaam in slaap huilen of 
die een hopeloze bede richten aan hun onverzettelijke ouders, jongemannen die 
zweren het wrede gebod van de vader van hun geliefde te wreken, zelfs al zien ze 
het meisje nooit meer terug, maar ook liederen gezongen door het personage van de 
vader die ofwel in toorn ontsteekt ofwel op pathetische wijze de emoties van zijn 
dochter manipuleert:67  

pour premier tresor j’ai ma fille […] 
o toi qui m’es si chere […] 

voudrois-tu de ton pere 
detruire le bonheur […] 

et quand on craint un pere 
est ton bien vertueux?    
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Nog strengere ouders plaatsen hun dochter in een klooster om elk contact met 
jongemannen uit te sluiten. In de bundel met amoureuze teksten en politieke 
liederen voor de Franse revolutionairen bidt een jonge vrouw dat ze spoedig mag 
overlijden:68 

het kloosterlijck vertrek 
tot smert en gebrek 
pijn en ongenuchten 

daer ik mijnen Jongen tijd 
zonder min verslijt 

tot in de Eeuwigheyd  
Ze is er geplaatst door ‘Ouders vol haet en nijd / wieens vreed beleyd / mij geboeyd 
doet blijven’. ‘[I] s ’t minnen geene daed / die ons vrije staet’, vraagt ze, en daarmee 
somt ze het thema van deze traditie van teksten in één zin samen. De vertelsters in 
deze teksten kunnen niet zelf hun levensrichting kiezen. Ze worden door een 
dwingende kracht voortijdig onttrokken aan de jeugd, waar ze bij rechte van mogen 
genieten. Zelfs wanneer de geliefde achter het adres van het klooster komt en 
geheime bezoekjes pleegt, zoals in een tekst die Marie Cathérine van Dievoet 
neerpent. De jongen stuurt briefjes, soms kunnen ze eens praten of zelfs handen 
vasthouden, maar het helpt niet: ‘je ne sais pas pourquoi / je n’aime pas une grille / 
entre mon amant et moi’.69   
 
Met de verbeelding van moedwillige interventie van ouders in de amoureuze 
ontwikkeling van hun kinderen, plaatst de liedverbeelding zich in verheven sociale 
kringen. Familiale controle over de huwelijkspolitiek is immers vooral een factor in 
welgestelde kringen en families van aanzien. Hoe kleiner het familiale vermogen, 
hoe meer vrijheid jongeren hebben bij het kiezen van een partner. Lager dan de 
gegoede middenklasse heeft men meer te vrezen van het oordeel van andere 
jongeren over de partnerkeuze – populaire vergeldingsrituelen voor het huwen 
buiten de eigen gemeenschap of voor het hertrouwen na overlijden van de eerste 
huwelijkspartner - dan van ouders en familie, zo lijkt wel.70 Dat vooral in adellijke 
families veel dochters intreden is al sinds eeuwen een bekende realiteit. Voor 
adellijke vrouwen zijn er ook nog in de achttiende eeuw slechts twee denkbare 
levenspaden: huwen of intreden. Een zelfstandig leven of gaan werken zijn geen 
alternatief. En bij de keuze voor een van beide paden tellen naast religieuze 
motieven ook familiale overwegingen als de financiële situatie van de ouders – de 
kosten voor een bruidschat lopen vaak hoog op – en het erfrecht.71 Ouders treden 
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niet zeldzaam op als sturende kracht in de intrede van adellijke dochters. Het 
liedmotief van het meisje dat tegen haar wil in een religieuze gemeenschap wordt 
geplaatst, is al eeuwen bekende stof. Het komt even goed voor in de vroeg 
zeventiende-eeuwse bundels van jonge vrouwen, maar op het einde van de 
achttiende eeuw keert het in grotere frequentie terug. Vanwaar de actualiteit van 
het thema?  
 
Dat de jeugdverbeelding in liederen een beeld schetst van huwelijkspolitiek in 
aanzienlijke en vermogende families, wil niet zeggen dat de jonge vrouwen en 
mannen die ze verzamelen, zingen en beluisteren uit dergelijke kringen afstammen 
en persoonlijke ervaring hebben met de dwingende hand van ouders. Maar de twee 
schrijfsters die we kunnen identificeren, Colette Volcquaert en Marie Cathérine van 
Dievoet, leven wel degelijk in dergelijke kringen. En Colette heeft ervaring met 
een gelijkende procedure van ouderlijke controle. Tussen odes aan de respectvolle 
liefde tussen ouders en hun kinderen, ruimt ze in haar liedcollectie uitvoerig plaats 
in voor het thema van amoureuze jonge vrouwen in het klooster. Ze kopieert 
dezelfde tekst die Marie Cathérine van Dievoet neerschrijft over de tralies tussen 
het opgesloten meisje en haar jonge geliefde. In een andere tekst wordt een verliefd 
meisje door haar wrede moeder in een klooster geplaatst. Ze vindt zich ‘à la chaîne 
/ au couvent renfermer’.72 Haar jeugd is beëindigd: ‘je ne puis rester fille’. ‘ Elle 
veut forcer mon zele’, geeft de vertelster over haar moeder aan. De tekst beschrijft 
met veel details de gebruiken van het klooster, die het ongeluk van het meisje en 
kloostergenoten in dezelfde positie enkel vergroten: 

avec toutes ces nonettes 
L’on n’y fait que gemir 

leurs bandons et cornettes 
augmentent nos soupirs 

leurs voiles qui me cache 
L’ardeur de mes beaux yeux 

resterai-je à la tache 
dedans ces tristes lieux 

De vertelster fantaseert over haar geliefde, ‘un grand capitaine / qui m’aime 
tendrement’, die het klooster binnenstormt en eist met de ‘mere abdesse’ te 
spreken. ‘[J]e suis d’une famille / capable a l’epouser’, houdt hij vol, maar de 
overste is strikt: ‘C’est l’ordre de sa Mere / qu’on la tient enfermée’.  
 
Dat er een jonge kapitein in het leven van de zeventienjarige Colette Volcquaert 
zou bestaan, is weinig waarschijnlijk. Haar repertoire is, net zoals dat van de 
andere handschrifthoudsters, via onbekende tussenkanalen overgenomen van 
eigentijdse Franse liedcultuur en –boekjes. Maar de teksten bieden een 
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aanknopingspunt met haar eigen situatie, en dat maakt het aantrekkelijk voor 
Colette om net deze teksten over te nemen in haar persoonlijke repertoire. Zoals ze 
op het titelblad van haar manuscript aangeeft, verblijft ze bij de Brusselse 
Ursulinengemeenschap, wellicht om er op internaat onderwijs te volgen. Dergelijke 
internaten zijn weinig geliefd bij jongeren. Een anoniem, vermoedelijk 
zeventiende-eeuws populair boekje, Het leven ende den cours der studenten, 
schildert een amusant beeld van stereotiepen over het kostschoolleven die niet 
onbekend zijn aan een eigentijds lezerspubliek. De keuken en hygiëne zijn 
ondermaats op dergelijke internaten, de scholieren keren ondervoed en 
verwaarloosd naar huis terug, aldus het boekje. Bovendien worden de internaten 
ook benut als recruteringsgrond voor de ordes.73 Colette Volcquaert zal niet 
levenslang in de orde blijven, zoals het personage in haar lied, maar ze vindt zich 
ver van haar thuisstad, belemmerd in haar bewegingsvrijheid ondergebracht bij een 
religieuze gemeenschap. Haar contact met haar Gentse vrienden en familie is 
beperkt tot de correspondentie die ze ook in haar handschrift kopieert. In nog een 
tekst amuseert Colette haar lezers en toehoorders met amoureuze perikelen van 
novicen, leden van de religieuze gemeenschap in een proefperiode vóór hun 
definitieve intrede. Een lokale jongeman verleidt een novice van de ongenoemde 
kloostergemeenschap in het lied. Ze worden betrapt en gestraft, maar de 
verschillende vertellers in het lied, de novice, een ordelid en de overste van de 
orde, geven aan dat de overtreding niet zo groot is:74 

sans doute il faut que l’on punisse 
celui qui seduit une soeur 

mais doit on user de rigueur 
quand cette soeur n’est que novice 

Tot besluit van het lied richt de overste zich tot de ouders van de novice met de 
vraag om toe te stemmen in het huwelijk van hun dochter met haar geliefde. Dat is 
wat hun dochter gelukkig zal maken. 
 
Nog een andere collectie stamt uit een religieuze gemeenschap: de bundel uit 
Maagdendale, het Cisterciënzerinnenklooster in Oudenaarde. Deze schrijfster 
kondigt haar intrede in de orde in de liederen aan. Al vroeg in de collectie neemt ze 
een lied op waarin een jonge verteller zich uit de wereld wil terugtrekken om het 
voorbeeld van Augustinus te volgen. In het achttiende lied geeft ze expliciet aan 
dat ze wil intreden in Maagdendale. Haar collectie is vanaf dat ogenblik ingepast in 
de bezigheden van de orde, in tegenstelling tot het handschrift van Colette, dat geen 
expliciete sporen vertoont van de Ursulinengemeenschap. De inpassing blijkt in de 
eerste plaats uit een reeks gelegenheidsliederen op jubileumfeesten en verjaardagen 
van medezusters en verschillende abdissen van Maagdendal: Beatrix Van Meldert 
en Antonia Magerman. Vanaf halverwege de verzameling nemen deze 
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gelegenheidsteksten, vele duidelijk geschreven op basis van eenzelfde model voor 
dergelijke teksten – en niet zo anders van de laat zeventiende-eeuwse 
gelegenheidsliederen voor intredes van de Leuvense student en muzikant -, de 
bundel haast volledig over.75 De inpassing van de liedactiviteiten van de auteur in 
de kloostergemeenschap blijkt ook uit het inschrijven van drie bijkomende liederen 
door drie verschillende personen. Het zijn waarschijnlijk medezusters. De eerste 
noteert op opengelaten pagina’s tussen het schrijfwerk van de eigenares een loflied 
op Maria. Twee andere handen voegen teksten toe op het einde van het manuscript, 
een bijkomend gelegenheidslied voor ‘Suster Threse’ naar het model van de 
aanwezige feestliederen, en een lied met lof voor de boerenstand.76 
 
Met de aanwezigheid van geestelijke liederen en gelegenheidsliteratuur, vooral in 
de tweede helft van het handschrift, lijkt de bundel op andere achttiende-eeuwse 
liedhandschriften die zijn overgeleverd uit begijnhoven en vrouwelijke 
kloostergemeenschappen. Dat soort bundels bevatten in de regel voornamelijk 
geestelijke liedjes, drinkliedjes, kluchtige teksten en gelegenheidsliteratuur. Ze 
staan binnen een breder spoor van handschriftelijke literatuur uit begijnhoven en 
vrouwenkloosters, waar het schrijven van teksten deel uitmaakt van de 
vroomheidscultuur. Binnen vele geestelijke gemeenschappen ontstaan vanaf de 
zeventiende eeuw min of meer georganiseerde handschriftencircuits, langs waar 
ook geestelijke en wereldlijke liederen worden uitgewisseld. Geestelijke 
gemeenschappen van vrouwen vormen zo een belangrijke context waarbinnen 
literatuur van vrouwelijke auteurs kan gedijen.77 Hoewel vrouwen op het einde van 
de achttiende eeuw in de Nederlanden meer deel nemen aan het openbare literaire 
leven dan tevoren, blijft hun aanwezigheid in dichtgenootschappen en dergelijke 
erg beperkt. Vrouwelijk schrijven, en niet alleen van liederen, blijft vooral een 
informele bezigheid, in handschriften die onderling worden uitgewisseld, eerder 
dan in gedrukte boekjes die algemeen beschikbaar zijn. Het tweede deel van de 
liedbundel uit Maagdendale, met gelegenheidsliederen, een ingebracht religieus 
lied en drinkliederen, is niet uitzonderlijk als voorbeeld van vrouwenhandschriften 
uit religieuze gemeenschappen. Maar het voorgaande deel, met de Nederlands- en 
Franstalige amoureuze liedjes, is niet gebruikelijk. In feite zien we in de bundel de 
overgang van een schrijfster van één bekende context van vrouwelijke 
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schrijfactiviteit, als salonhobby van ongetrouwde jonge vrouwen in welgestelde 
kringen, naar een andere, als uiting van vroomheid en sociaal amusement in 
vrouwengemeenschappen. Het handschrift weerspiegelt de overgang van de 
anonieme auteur vanuit haar jeugd naar het gekozen levenspad, dat van religieuze. 
Ook binnen de amoureuze deelcollectie verwijst ze al naar een keuze voor een 
religieus leven. In tegenstelling tot het werk van Colette Volcquaert, en in 
tegenstelling tot zowat alle andere liedbundels, neemt ze ook in het eerste gedeelte 
van haar liedverzameling geen teksten op over jonge vertellers die onder dwang 
hun jeugd voortijdig moeten achterlaten, bijvoorbeeld omdat ze door ouders in het 
klooster zijn ondergebracht. Als enige van de handschrifthoudsters verbeeldt ze 
niet de vrees voor een voortijdig einde van de jeugdfase. Integendeel, in haar 
liedactiviteit bereidt ze haar gekozen overgang naar een volwassen levensstaat 
voor. 
 
Maar de levendige verbeelding rond het gedwongen einde van de jeugd, al dan niet 
verbonden met het klooster, kan niet teruggebracht worden tot de individuele 
ervaring van enkele schrijfsters. Daarvoor is ze te verspreid in alle liedbundels. 
Eerder worden liederen rond de thematiek ingezet omdat ze met een aantal 
betekenissen beladen zijn die in eigentijdse jeugdkringen actueel zijn. In de eerste 
plaats dienen ze als element om de jeugdromantiek in de liederen te verbeelden als 
een bezigheid binnen welgestelde, sociaal verheven en verfijnde kringen. Ten 
tweede bieden ze indicatie dat de zelfstandigheid van jongeren om zelf over hun 
leven te beslissen, en dat wil in het lieddiscours altijd zeggen, vrijheid om een 
huwelijkspartner te kiezen niet om monetaire of familiale overwegingen, maar 
omwille van pure liefde, een erg levend thema is in de jeugdcultuur in de tweede 
helft van de achttiende eeuw. Dat heeft wellicht niet te maken met een toename van 
de ouderlijke druk op jongeren in hogere kringen, eerder het omgekeerde. Vanaf de 
zeventiende eeuw groeit er erg langzaam meer ruimte voor een persoonlijke keuze 
van adellijke vrouwen over de levensstaat die ze willen opnemen.78 In die context 
wordt de vrijheid om te kiezen een onderhandelbaar gegeven. Welgestelde 
jongerenkringen tonen zich duidelijk erg geïnteresseerd in het thema.  
 
Maar de liederen reflecteren nog een derde betekenislaag. Op basis van zijn 
onderzoek van dagboeken, auto- en biografieën spreekt historicus Rudolf Dekker 
van een West-Europese evolutie in de tweede helft van de achttiende eeuw in de 
relatie tussen ouders en kinderen, of althans in het discours waarmee kinderen over 
hun ouders kunnen spreken. In vroeg-modern Europa is er geen mogelijkheid om 
kritiek op de eigen ouders te geven zonder zichzelf met schaamte te beladen. Het is 
een overtreding van het Bijbelse gebod om de ouders te eren. In het Noord-
Nederlandse etiquetteboek van Godefroy Boot uit 1623 wordt aangeleerd om de 
gebreken van de ouders stilzwijgend te verdragen ‘want wie zulks niet en doet is 
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erger dan een beest’.79 In het vroeg zeventiende-eeuwse liedboek voor amoureuze 
jeugd, Den bloem-hof van de Nederlantsche ieught (1608) wordt jongeren 
voorgehouden:80 

Die syne ouders eert met seghen wort bedropen 
En levet langhen tijt op aerden onversopen 

Die sijne ouders vloeckt sal worden omghekeert 
In de late achttiende eeuw wegen zo’n overwegingen kennelijk minder zwaar, 
aldus Dekker. Aanvankelijk voor een enkeling, maar stilaan wordt het mogelijk om 
zonder schaamte kritiek te geven op de eigen ouders en opvoeding. Die evolutie is 
de achtergrond die het lieddiscours mogelijk maakt. De jongeren hameren op een 
ideale harmonieuze verhouding tussen ouders en kinderen, maar onderhandelen 
tegelijkertijd de voorwaarden waaronder die harmonie kan bestaan en de vorm die 
ze zou moeten aannemen. 
 
De vrijheid om te kiezen wordt ter sprake gebracht in heel wat teksten in de 
bundels. In monoloogliederen waarin jonge vertellers ze als ideaalbeeld 
voorhouden:81 

je ne dis pas quel objet 
le ciel destine à me plaire 
aimer n’est pas un projet 

c’est l’instant qui nous eclaire 
mais je n’augure pas bien 

d’un choix qui n’est pas le mien 
In klachtliederen van gehuwde vertellers die nu pas hun ongeluk leren kennen:82 

Sans amour lorsque l’on s’enchaîne 
on ne connoit pas son malheur 

jusqu’à l’instant qui vous enchaine 
vers l’objet fait pour votre coeur 

De inmenging van ouders in het leven van hun kinderen is in de liederen 
onlosmakelijk verbonden met het huwelijk om het geld, een gebruik dat unaniem 
veroordeeld wordt. Hebzucht wordt zo diametraal in oppositie geplaatst met de 
pure liefde van de jonge zangers. Dat uit zich nog in de opname van teksten in de 
repertoires waarin gierigaards bespot worden als letterlijke minnaars van het geld. 
Ze minnen hun geld als ware het een geliefde. Ze kussen en strelen hun dukaten. Ze 
kunnen geen seconde gescheiden blijven van hun beurs. Vrijheid van ouderlijke 
inmenging wil in de liederen hetzelfde zeggen als vrijheid van financiële 
bekommernis. 
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Zowel in de Franstalige als in de Nederlandstalige liedverbeelding wordt het thema 
van vrijheid nog vormgegeven door te verwijzen naar een recente, achttiende-
eeuwse jeugdhobby in hogere sociale kringen: het houden van huisdieren.83 
Verliefde jongeren worden al eeuwenlang in meiliederen en pastorale teksten 
vergeleken met vogels in de lente. Dat gebeurt in deze manuscripten nog steeds. In 
de meest omvangrijke liedverzameling richt een ongelukkige minnaar in het woud 
zijn zicht op de vogels in de bomen als tegengesteld beeld van zijn eigen situatie:84 

helas! quel est ton bonheur! 
tourtereau toujours fidele 
tu n’attends pas ta fêmele 
elle t’aime avec ardeur 

[…] 
Si sur un autre branchage 
l’attrait du plaisir t’engage 

tu voles vers cette image 
elle y vole en meme tems 

Maar in de achttiende eeuw vinden we voor het eerst liederen over vogels die niet 
meer in de vrije natuur leven tussen hun soortgenoten, maar in kooien en 
afgezonderd binnen de woning van hun eigenaars. In het Antwerpse lokale 
liedrepertoire vinden we de mooiste van deze teksten, in vijf lange strofen beklaagt 
een gevangen vogel in een ‘vogels huys’ zich over zijn verloren vrijheid:85  

Het ander gediert 
vrij over al swiert 

in bossen en velden 
sijn anderen in welden 

en ick int verdriet 
komt mij verlossen  

dat ick in de bosschen 
oock mijn vreught geniet 

[…] 
want ick in geen koten  
en can sijn gesloten 
het is mij te benouwt 

te sijn hier gestelt 
ick wil leven en swieren 

in het open velt 
De vogel zegt vaarwel aan zijn ‘libertijdt’, aan de velden en bossen ‘daer ick 
plaght te swieren / en te tierelieren / als ick was vrey en los’. En hij heeft een 
boodschap voor zijn soortgenoten: 

Leert vogel aen mij 
                                                                                              

83 K. Thomas, Man and the natural World. Changing attitudes in England 1500-1800, Londen, 1983, 110-114 en 142. 

84 UG, Hs 1170, p. 33. 

85 UG, Hs 1373, f. 17r-19v. 
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dat gij noodt en bij 
aen de aerde komt gevlogen 

ofte gij wordt bedrogen 
daerom blijft altijdt 

om hoogh op de boomen 
daer moet gij niet schroomen 

voor geen swaerigheyt 
nemt daer uwe lust 
in soete vruchten 

en sinck met genughten 
in de loght gerust  

Met de verwijzing naar een tijdverdrijf uit hoge sociale kringen, herhaalt de tekst 
de impliciete hoge sociale situering van het hele jongerenrepertoire, en 
tegelijkertijd vinden de schrijfsters in de vogels die ze gevangen houden een beeld 
van hun eigen bedreigde zelfstandigheid, van een jeugd die al te snel onder 
dwingende omstandigheden beëindigd kan worden.   
 
4. De Franse hoffantasie en laat achttiende-eeuwse inspiratiemodellen 
 
Net zoals bij de zeventiende-eeuwse alba stelt zich de vraag waar de jonge 
schrijfsters hun liedmateriaal vandaan halen. De betekenissen die de schrijfsters en 
het gezelschap waarbinnen ze hun liedactiviteiten eventueel sociaal vorm geven, 
aan de liederen hechten, hebben niet alleen te maken met de inhoud van de 
liedteksten, maar ook met de inspiratiemodellen waaraan ze de liederen ontlenen, 
de eerdere schakels in de overleveringstraditie waarmee de teksten geïdentificeerd 
worden en de context waarbinnen de jongeren in de Zuidelijke Nederlanden de 
liederen ontvangen. Een belangrijk onderscheid daarbij is de tweedeling tussen 
Nederlandstalige en Franstalige liederen. De meerderheid van de amoureuze 
verbeelding in de handschriften wordt in het Frans gesteld, maar een aantal 
schrijfsters maken daarnaast of uitsluitend gebruik van het Nederlands. Hoewel de 
teksten in de verschillende talen inhoudelijk erg gelijklopende genres en motieven 
behandelen, zoals bleek uit de inhoudelijke voorstelling van de bundels, kunnen we 
ons de vraag stellen of ze voor de eigentijdse liedgebruikers een ander lieddiscours 
vormen. 
 
Het antwoord daarop is, kunnen we vermoeden, verschillend voor de vier 
schrijfsters die in hun liedbundels Nederlandstalige teksten opnemen. Slechts één 
van die collecties, het Antwerpse lokale liedrepertoire, is volledig Nederlandstalig. 
De andere drie auteurs verbinden Nederlandstalige en Franstalige liederen. Het 
geeft al aan dat liederen in beide talen in dezelfde kringen gekend zijn en gezongen 
worden. Het gaat niet om van elkaar geïsoleerde liedculturen, maar de 
handschrifthoudsters brengen wel elk op hun eigen manier onderscheid aan tussen 
de teksten in beide talen. Het meest verregaand daarin is Gijsberta Rottiers die haar 
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Nederlandse en Frans liedcollectie wel in hetzelfde manuscript intekent, maar als 
twee afzonderlijk collecties die beginnen aan weerszijden van het handschrift, elk 
met een eigen titelblad. Maar de thema’s van de beide deelcollecties zijn volledig 
gelijklopend, en in sommige gevallen, zoals het kluchtlied over de geile edelman 
misleid door een brave dochter, vinden we in de twee collecties letterlijke 
vertalingen van hetzelfde lied.  
 
Een andere gemengde collectie, de bundel met politieke strijdliederen voor de sans 
culottes, bevat slechts één Nederlandstalig lied naast de Franse collectie. Maar het 
is het eerste, onvolledige, bewaarde lied in het manuscript, waarvan een 
voorgaande deel van onbekende lengte verdwenen is. Misschien is de tekst, een 
lied over een meisje dat door haar ouders in het klooster wordt ondergebracht, het 
laatste lied in een Nederlandstalig gedeelte van de liedverzameling, en begint de 
auteur vanaf dat punt met een tweede, Franstalige collectie. Maar de scheiding 
tussen beide collecties zou in ieder geval niet zo ingrijpend zijn als bij Gijsberta 
Rottiers. De eerste Franse tekst wordt zonder onderbreking op de volgende pagina 
genoteerd, de bundel wordt niet omgedraaid, er is geen afzonderlijk titelblad… 
Inhoudelijk sluit de Nederlandse tekst perfect aan bij de amoureuze teksten in de 
volgende Franstalige collectie. Misschien is het slechts een enkele Nederlandstalige 
tekst in een voor het overige op Franse leest geschroeide verzameling. Enkel in de 
bundel uit Maagdendale worden liederen in beide talen afwisselend door elkaar 
genoteerd. Het Nederlandstalige lieddiscours en het Franstalige discours worden 
gemengd als één liedrepertoire zonder onderscheid. Hier merken we de invloed die 
de inhoud van de liedcollectie kan hebben op de taal. Hoewel zowel 
Nederlandstalige als Franstalige teksten voorkomen in het eerste amoureuze deel 
van de verzameling én in het volgende deel met gelegenheidsliederen voor het 
Maagdendaleklooster, maken in de liefdescollectie de Franstalige teksten de 
meerderheid van het materiaal uit – eenentwintig van de zeventwintig liederen 
tegenover vier Nederlandstalige liederen en twee gemend Nederlands-/Franstalige 
teksten -, terwijl ze in het tweede deel erg in de minderheid zijn – slechts één 
Franstalig lied en één gemengde tekst tussen de vierentwintig liederen geschreven 
door de oorspronkelijke auteur. Franstalige liedactiviteiten zijn voor de Zuid-
Nederlandse jongeren duidelijk verbonden met amoureuze liederen.  
 
Slechts één schrijver of schrijfster houdt zijn of haar liedbundel volledig 
Nederlandstalig, de auteur van het amoureuze lokale liedrepertoire gefocust op 
Antwerpen. De auteur wordt door Braekman geïdentificeerd als vermoedelijk een 
marktzanger die zijn opgevoerde repertoire inventariseert. De aanwezigheid van 
een meerderheid aan liefdesliederen en liederen die specifiek gericht zijn op een 
jeugdpubliek, ondergraaft deze hypothese. Het is een jeugdrepertoire, maar de 
identificatie van Braekman wijst wel op de belangrijke aanwezigheid van typische 
marktliederen met een lokale inpassing in de bundel. Het Nederlandse 
liedrepertoire hangt samen met een uitgesproken lokale identiteit, die vooral rond 
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de Antwerpse binnenstad gecentraliseerd wordt. Die Antwerpse identiteit vinden 
we in liederen gericht op een Antwerps publiek, zoals twee nieuwjaarsliederen met 
wensen voor de stad en haar inwoners. Het ene is een erg algemene nieuwjaarstekst 
die door aansprekingen in de aanhef en de slotstrofe gelokaliseerd wordt: ‘K 
wensch u een saligh nieuw iaer / Antwerpen schoone stad’.86 Het andere bevat 
tussen allerlei amusante onzinverzen verwijzingen naar sinioren, rombaut, de 
kipper poort en borgerhout.87  
 
We vinden de Antwerpse identiteit ook in politieke actualiteitsliederen op specifiek 
Antwerpse gebeurtenissen: opruimingswerken aan de stadsvesten die Braekman in 
1718 dateert, de militaire pogingen van Frankrijk in het derde kwart van de 
achttiende eeuw om strategische plekken in Brabant in te nemen, de Franse 
bezetting van Antwerpen en het daaropvolgende ontzet door Maria Theresia van 
Oostenrijk. Die Franse bezetting wordt vanuit verschillende oogpunten bezongen. 
Er is een loflied op de koningin van Hongarije, Maria Theresia, om haar hulp bij 
het ontzet in een ‘Liedek van het vertrecken van de franse uyt antwerpen’.88 Daarin 
wordt op de gezondheid van de vorstin geklonken, ze ‘heeft ons verlost / uyt dese 
slaverney’, waarbij de tekst expliciet gezongen wordt vanuit het perspectief van de 
Antwerpse bevolking. Dezelfde anti-Franse stemming treffen we in een verwant 
dialooglied waarin de Franse troepen Doornik willen invallen en de stad toespreken 
als een van de onbereikbare geliefden in de liefdesdialogen die we zo talrijk in deze 
bundels aantreffen. Maar in een ‘Liedeken van den onderganck der Cannetinne’ 
betreurt men de heringestelde macht van het stadsbestuur dat na de verdrijving van 
de Franse troepen meteen de accijnzen verhoogt op alcohol, ten nadele van alle 
drankminnende zangers.89 Ook thema’s uit de bredere Brabantse omgeving 
interesseren de auteur. Zo is er een oud actualiteitslied over de intocht van prins 
Karel in Brussel in 1717. Die gebeurtenis van een halve eeuw geleden zal wellicht 
meer tot de verbeelding spreken om haar regionale belang dan om haar 
nieuwswaarde.  
 
Typisch voor lokale jeugdrepertoires zijn de spotliederen uitgewisseld tussen 
Antwerpen en andere streken, in dit geval Mechelen. Maar opvallend in de twee 
teksten van deze aard die de auteur van de bundel naast elkaar noteert, is dat het 
gaat om Mechelse teksten waarin Mechelaars antwoord geven op aangehaalde spot 
van Antwerpenaren jegens hun thuisstad. In een ‘vermaeckelijck liedeken van den 
brantsoeker voor gevallen binnen Antwerpen den 29 augusti 1765’ en in ‘een 
liedeken op de brant soeckers binne antwerpen’ hekelen Mechelse vertelfiguren de 
‘Sinioor met al u critieken / op mechelen om den brant’, waarmee ze verwijzen 

                                                                                              

86 UG, Hs 1373, f. 52r-54r. 

87 UG, Hs 1373, f. 56r-57v. 

88 UG, Hs 1373, f. 33r-34v. 

89 UG, Hs 1373, f. 31r-33r. 
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naar de populaire spotnaam van de Mechelaars als manenblussers.90 Maar nu 
hebben ze een gelijkaardig voorval om mee te lachen dat zich in de sinjorenstad 
voordeed. De geamuseerde verteller vraagt de Antwerpenaren om zich te verklaren 
aan de Mechelaars:91  

Ey wilt ons eens verklaeren 
hoe quam dat branden aen 

wij viese mechelaren 
wij hebben iets verstaen  

[…] 
ey schrijft ons eens ten heelen 

wij sijn curieus 
Wat is er aan de hand? De klokkenluider van Sint Jacob luidt op 29 augustus 1765 
de klokken voor het overlijden van een kanunnik, ‘een kael cop / die rees naer 
tander landt’. De torenwachters verstaan de boodschap verkeerd en luiden de 
hoorns, ze sturen manschappen naar het Sint Jacobsplein en de Ossenmarkt om een 
vermeende brand te zoeken. Er ontstaat paniek en mensen voeren water aan in 
allerhande emmers en bekers: 

Men riep door alle straten 
sint iacobs thoren brant 

brengt water boven maten, 
brant emmers bij der hant  

Ze gooien het water op de toren, maar er blijkt daar van brand geen sprake te zijn. 
Ze blussen ‘tfacons pleyn’ en ‘bij de urselinnen’, maar tevergeefs. De inwoners van 
Antwerpen buigen het hoofd beschaamd: 

Ey stilt uwe lieve vrinden 
het is een mis verstant 

daer is geen vuer te vinden 
geen damp of roock nog brant 
den heer wilt ons bewaeren 

nu siet den mechelaer 
dat wij geen moyt en sparen 

te soecken hier 
soo naer het vier 
en water klaer  

De lokale aanhechting van het thema maakt het lied interessant voor het lokale 
Antwerpse jeugdrepertoire, los van het feit of het gaat om Antwerpse glorie dan 
wel schande. Met de lokale inpassing van een jeugd- en amoureus repertoire, volgt 
het handschrift het voorbeeld van heel wat gedrukte liedboekjes, en van het 
Leuvense handschrift van de vorige eeuw. 
 

                                                                                              

90 UG, Hs 1373, f. 43v-45v. 

91 UG, Hs 1373, f. 46r-49v. 
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Waar de auteurs hun Nederlandstalige teksten vandaan halen, is zoals eerder 
aangehaald moeilijk na te gaan. Het Antwerpse repertoire haalt voor een aantal van 
de expliciet Antwerpse teksten wellicht de mosterd bij losse liedbladen die lokaal 
verspreid worden door marktzangers. De nieuwjaarslieden komen misschien wel 
uit een almanak. Daarnaast zijn een deel van de amoureuze teksten ook bekend uit 
liedboeken gedrukt in Antwerpen of Amsterdam, boekjes die misschien ook wel te 
krijgen zijn in de Zuidelijke Nederlanden. Sommige daarvan dateren van voor de 
handschriftcollectie, anderen zijn van latere datum, maar waar de auteur precies de 
teksten gehaald heeft is niet te achterhalen. Van belang is dat het Antwerpse 
repertoire de enige amoureuze bundel uit de tweede helft van de achttiende eeuw is 
waarin de amoureuze jongeren in de liedverbeelding niet in een Franse context 
worden geplaatst. Frankrijk komt in de teksten enkel ter sprake als militaire 
tegenstander, niet als inspiratiemodel voor liedactiviteiten dan wel amoureuze 
omgangsvormen. Integendeel, in het enige lied waarin verwezen wordt naar een 
andere geografische context dan Brabant en meer bepaald Antwerpen, geldt 
Engeland als voorbeeld voor de verliefde jongeren. In het eerste lied in de bundel 
droomt een verteller van de ideale vrouw om te minnen: ‘mij docht dat ick saght 
komen / een die mysief betracht / en die mijn hert door wonde / bemint tot inden 
gront’.92 Hij herkent haar als een van de ‘engelsche godinnen’ die hij nooit kan 
hopen te minnen – een verwijzing naar de Engelse troepen die in het midden van de 
achttiende eeuw op Zuid-Nederlands grondgebied tegen de Fransen vechten, 
troepen die ook in Antwerpen gestationeerd worden?93 Misschien is de herinnering 
aan de Franse bezetting in de tweede helft van de jaren 1740 voor de Antwerpse 
liedkring nog te recent, of misschien zijn er andere redenen waarom de kring een 
lokaal gerichte jeugdidentiteit articuleert. In ieder geval is het handschrift 
afwijkend van de overige amoureuze jeugdbundels uit de periode, waarin Franse 
liedcultuur het meest verspreide inspiratiemodel is.  
 
Het Franse overwicht in de amoureuze liedschat van de vermogende, jonge 
schrijfsters van de handschriften is niet verwonderlijk gezien de algemene 
verfransing van de sociale bovenlagen in de Zuidelijke Nederlanden en elders in 
Europa. Niet enkel de elites, maar steeds meer ook de sociale middengroepen 
richten zich op de elites van Parijs als model voor omgangstaal, omgangsvormen 
en cultuur: literatuur, kunstmuziek en liederen. De inlijving van de Nederlanden bij 
Frankrijk in 1792 versnelt het proces nog, maar de Franse inspiratie kent dan al een 
lange traditie, onder meer in de amoureuze lyriek, waar de auteurs uit de late 
achttiende eeuw aansluiten bij een eeuwenlange traditie van Frans geïnspireerde 
liedrepertoires. Zoals de schrijfsters van de zeventiende-eeuwse alba noteren hun 
opvolgsters haast geen identificerende informatie bij hun liedschat: 
wijsaanduidingen of indicatie van waar ze het lied ontlenen komen haast niet voor. 

                                                                                              

92 UG, Hs 1373, f. 1r-2r. 

93 F. Prims, Antwerpen door de eeuwen heen, Antwerpen, 1974 (eerste uitgave: 1951), 530-531. 
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De notatie van dezelfde teksten in de verschillende liedbundels toont echter dat het 
om een breed verspreide liedschat gaat, niet in hoofdzaak eigen werk van de 
verschillende auteurs. Ze gaan allen terug op dezelfde inspiratiemodellen, maar via 
welke kanalen de liederen precies vanuit Frankrijk de Nederlandse zangers 
bereiken blijft onbekend.94  
 
In het lieddiscours zelf kan het inspiratiemodel vormgegeven worden als het Franse 
hof in Parijs. Dat is vaak het speeltoneel waarop de liedverbeelding zich afspeelt. 
Wanneer liedpersonages aangeven waar ze zich bevinden, gaat het dan om 
Frankrijk. ‘[M]e voici dans la france’, zingt een rondtrekkende verleider in de 
bundel van Colette Volcquaert.95 In de meest omvangrijke amoureuze liedcollectie 
bepleiten mannelijke vertellers herhaaldelijk hun trouw aan de vorst, liefde voor 
hun geliefde staat dan model voor liefde voor het staatshoofd: ‘je suis fidele à ma 
maîtresse / comme je le suis à mon roi’.96 In één tekst wordt daarbij duidelijk 
gemaakt dat men het heeft over Hendrik IV, de Franse koning van honderd vijftig 
jaar eerder, wiens hof ook al in de alba van rond 1600 besproken wordt, maar dan 
vanuit een eigentijds perspectief. Rond 1800 luidt de verwijzing: ‘ je choisit un 
refrain chere / le coeur le chante et la france repete / vive henry, vive henry’.97 Het 
lied geeft aan dat het gaat om een geliefd ‘refrain’, een oude tekst die verder 
circuleert. Het is dus niet zomaar een oude tekst die de Zuid-Nederlandse auteur 
ergens oprakelt, maar een verwerking van een oud lied in recente, Franse 
liedcultuur. De reputatie van Hendrik IV als roi galant zit wellicht voor iets tussen 
de voortdurende fascinatie in het amoureuze lieddiscours voor deze vorst. Nog in 
dezelfde verzameling vinden we een dialooglied tussen Eleonore en Guillaume, 
twee bedienden in adellijke huishoudens. Hoewel ze elkaar minnen, kunnen ze 
geen van beide hun ‘maitresse’ of ‘ bon maitre’ in de steek laten om samen te 
leven.98 Het lied stelt zich voor als adellijke wensdroom van de romantische 
omgang tussen hun bedienden.  
 
Meer nog staat het hof voor een ideaalbeeld van levensstijl en omgangsvormen. De 
afstand tussen de liederen en de symbolische realiteit van het hof is dan één pas 
groter. Wanneer vrouwelijke vertellers in de Franse liedcollectie van Gijsberta 
Rottiers hun huwelijk beschrijven als de ‘tombeau’, dan wel de ‘throne’ van de 
liefde, dan geven ze zelf aan dat ze huwelijksgebruiken beschrijven in de Franse 

                                                                                              

94 K. Buyens, ‘Het muziekleven te Brussel, 1740-1780. Een sociaal-historische verkenning’, De achttiende eeuw, 37(2005)2, 152; R. Rasch, ‘De 
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‘Recreatie, educatie, devotie en informatie: Functie van populaire lectuur (17de-19de eeuw)’, Volkskunde, 105(2004)2, 156; L.P. Grijp, ‘Zingen in 

een kleine taal. De muzikale taalkeuze van Nederland’, L.P. Grijp red., Zingen in een kleine taal. De positie van het Nederlandse in de muziek, 
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95 UG, Hs 991, f. 1v-2r. 

96 UG, Hs 1170, p. 14. 
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hoofdstad en aan het Franse hof: ‘C’est l’usage a Paris comme a la Cour’.99 De 
vertelster bevindt zich dus niet zelf aan het verbeelde hof, maar kent de gebruiken 
daar. En nog in die collectie zingt een meisje over haar wens om het platteland te 
verlaten en door een prins meegevoerd te worden naar het hof: ‘je renonce au 
village / La cour me convient d’avantage’.100 Het meisje bedenkt zich de 
complimenten die anderen haar zullen toewerpen: 

Chachun dira tres Dame 
Voiez la Belle Dame 
ha qu’elle gentillesse 

ah qu’el air de noblesse 
Het adellijke karakter is een ideaalbeeld, maar tegelijkertijd is duidelijk dat het 
personage in het lied niet van nature een dergelijke status kan laten gelden. In de 
Nederlandstalige liedverzameling van dezelfde schrijfster, bevinden de 
liedpersonages zich niet in Parijs of aan het hof, maar zijn ze wel druk in de weer 
om geplogendheden in dat milieu na te volgen. Wanneer de nieuwste modes 
besproken worden dient men op de hoogte te zijn van ‘den snuf van parijs’.101 En 
wanneer men het heeft over de nieuwste omgangvormen in koffiehuizen en 
herbergen, is de beste raad ‘volgt hier in den fransman’.102 
  
De verbeelding van de Zuid-Nederlandse jeugd, zoals we die gereflecteerd vinden 
in deze liedhandschriften, cirkelt, net zoals in de vroege zeventiende eeuw, rond 
een geïdealiseerde en nagestreefde Franse adellijke identiteit. Het motief van het 
hof is alomtegenwoordig in de liedverzamelingen. Maar waar de zangers in de 
vroege zeventiende eeuw met hun liedactiviteiten ook daadwerkelijk een element 
van eigentijdse Franse adellijke cultuur imiteren, is het Franse amoureuze lied als 
betekenisdrager van adellijke identiteit doorheen de eeuwen een literair cliche 
geworden. De Zuid-Nederlandse zangers laten zich inspireren door recente Franse 
liedcultuur, maar ook voor de Franse auteurs en gebruikers van de teksten is de 
adellijke identiteit die erin uitgedrukt wordt een ideaalbeeld eerder dan een 
accurate reflectie van hun sociale positie. De Franse lieddichters van de late 
achttiende eeuw bedenken adellijke namen en titels voor zichzelf. Ze blijven de 
hoofse, adellijke sfeer in hun amoureuze teksten cultiveren als ideaalbeeld. Maar 
het gaat niet langer, zoals bij het air de cour net vóór 1600, om een tijdverdrijf dat 
vanuit het Parijse hof overwaait naar bredere kringen. Aan het hof en in de 
adellijke salons is men van het air de cour overgestapt naar een voorliefde voor de 
opera, en verder in de achttiende eeuw voor het opkomende concertleven waaraan 
men participeert als publiek, eerder dan als participerende zanger of voordrager 
zoals bij het lied. Dat wil niet zeggen dat leden van de Franse elite geen liederen 
meer zingen, maar de identificatie van verfijnde amoureuze liedcultuur met de 
                                                                                              

99 UG, Hs 964 omgedraaid, p. 10-11 en 13-15. 

100 UG, Hs 964 omgedraaid, p. 26-27. 
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Franse hofadel is in de tweede helft van de achttiende eeuw eerder een literaire 
constructie dan een reflectie van reële cultuurpraktijk in deze kringen.103 
  
In de Zuid-Nederlandse liedkringen wordt de identificatie met de Franse elite 
vooral vormgegeven als een navolging van recente culturele trends die 
geassocieerd worden met hoogstaande milieus in de Franse hoofdstad. Liedcultuur 
is daarbij niet de enige pijl op de boog van de Zuid-Nederlandse jongeren. In de 
liedbundels vinden we de echo’s van andere modieuze literaire en muzikale genres, 
die mede door hun associatie met Franse verfijnde culturele smaak overal in 
Europa navolging kennen. Opera’s en toneelstukken nemen daarbij een belangrijke 
plaats in. Ze zijn sowieso een geliefde ontleningsbron voor melodieën in de 
eigentijdse Nederlandse liedschat. Teksten worden gedicht en herdicht op de 
melodieën die zo een heel nieuwe gebruikscontext krijgen. Vele liedzangers zijn 
wellicht al lang niet meer op de hoogte van de oorspronkelijke inpassing van de 
melodieën in het toneelwerk.104 Dat is niet zo in deze liedhandschriften waarin niet 
alleen bekendheid met de liedmelodieën tentoon wordt gespreid, maar ook kennis 
van de stukken waaraan ze ontleend worden. Dat zien we het meest in de meest 
omvangrijke collectie. De auteur van deze bundel gebruikt telkens opnieuw 
wijsaanduidingen gebaseerd op opera’s en muzikaal drama van het derde kwart van 
de achttiende eeuw. Onder andere Le tonnelier (1765), Le peintre amoureux de son 
modèle (1757), Zémir et Azor (1771), Le deserteur (1769) en Les deux avares 
(1770) komen aan bod, naast een reeks andere verwijzingen die niet altijd 
inzichtelijk zijn voor de hedendaagse lezer. De meest recente titel is een ‘ariette du 
barbier de Seville’, een stuk dat voor het eerst wordt opgevoerd in 1775.105 De 
liedverzameling moet tot stand gekomen zijn ten laatste vóór 1787, wanneer de 
politiek geïnspireerde auteur eraan verder schrijft met liederen over Jean Joseph 
Fion, het gaat dus om erg recent toneelwerk op het moment van het schrijven van 
de verzameling.  
 
En de auteur van de bundel veronderstelt niet alleen kennis van het muzikale 
materiaal uit deze opera’s, maar hij of zij toont zich ook goed op de hoogte van de 
teksten. Al de eerste tekst in de bundel, ook de eerste maal dat de auteur de melodie 
‘Ariette du tonnelier’ gebruikt voor een lied, is een letterlijke overname van een 
gezongen passage uit de opera-comique van dezelfde naam, van de hand van 
Gossec en Audinot. En dat doet de schrijver nog wel meer. Het ‘ariette du barbier 
de Seville’ is zonder wijziging overgenomen uit het stuk:106 

Vous l’ordonnez je me ferois connoitre 
plus inconnu j’osois vous adorer 
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en me nommant que pourrai-je esperer 
n’importe il faut obeir à son maitre 

 
je suis lindor ma naissance est commune 

mes voeux sont ceux d’un simple bachelier 
que n’ai-je helas! d’un brillant chevalier 

à vous offrir le rang et la fortune 
 

tous les matins ici d’une voix tender 
je chanterai mon amour sans espoir 
je bornerai mes plaisirs à vous voir 

et puissiez-vous en trouver à m’entendre  
Hetzelfde geldt voor een ‘ariette du peintre amoureux de son modele’:107 

maudit amour 
raison severe 

à qui de deux dois-je ceder 
montrez-moi donc cequ’il faut faire 

et tachez de nous accorder [...] 
Het meest ontleent de handschriftauteur aan de opera comique Le déserteur (1769), 
van componist Pierre Alexandre Monsigny en schrijver Michel-Jean Sedaine. 
Verspreid over de bundel citeert hij of zij niet minder dan zes afzonderlijke 
gezongen teksten uit het stuk. Eén ervan is ook bekend aan de schrijfster van de 
amoureuze liederen en politieke teksten ten voordele van de Franse revolutionairen. 
De tekst, die begint ‘j’avois egaré mon fuseau / je le cherchois sur la fougère / 
colin en m’otant son chapeau / me dit que cherchez-vous bergere’ staat zonder veel 
aanpassingen in beide bundels.108 Bekendheid met toneelliteratuur uit de laatste 
halve eeuw, die letterlijk overgenomen wordt, is niet beperkt tot één auteur maar is 
gedeelde interesse in de Frans geïnspireerde Zuid-Nederlandse jeugdkringen.  
 
Het theater- en operaleven neemt een hoge vlucht in de Nederlanden vanaf het 
midden van de eeuw. Franse toneelwerk is in de Zuidelijke Nederlanden 
welbekend en wordt na succes in Parijs snel op de planken gebracht voor een 
inheems publiek. De achttiende-eeuwse theaters maken daarbij weinig verschil 
tussen gesproken en gezongen vormen van toneel. Zo worden in de Brusselse 
Muntschouwburg treur- en blijspelen van de Parijse Comédie Française 
opgevoerd, Franse balletten en opéras comiques van bijvoorbeeld Duni, Philidor, 
Monsigny en Gossec. De toeschouwers moeten het Frans niet meester zijn om 
kennis te nemen van de stukken waaruit de liedzangers ontlenen. Nergens in 
Europa worden zoveel opéras comiques vertaald als in de Nederlanden, Noord en 
Zuid. In die jaren zijn er in de Muntschouwburg ook vertaalde opvoeringen van 
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Zemier en Azor (naar Zémir et Azor van Grétry), Den Deserteur (naar Le déserteur 
van Monsigny) en Den Kuyper (Le tonnelier van Gossec) te zien, allemaal stukken 
waarnaar verwezen wordt in de liedbundels. Maar het is duidelijk dat er een sociale 
tweedeling is in de reputaties van Nederlandstalig en Frans toneel. Wanneer Ignaz 
Vitzthumb, directeur van de Muntschouwburg, vroeg in de jaren 1770 een 
verzoekschrift indient om naast het Frans op te voeren in wat voor taal dan ook, 
wijst de Geheime Raad dit af omdat het klachten zou veroorzaken bij het adellijke 
publiek ‘gezien het feit dat de abonnementhouders […] hun loges […] voortdurend 
vernield zouden zien door de bezoekers van de Vlaamse theatervoorstellingen en 
ander amusement van het plebs’.109 Frans theater en de adel zijn verbonden, ook al 
is de Franse invloed in taal en cultuur ondertussen in Brussel uitgedeind naar 
bredere lagen van de stedelijke middengroepen. De adel beperkt zich niet tot het 
bijwonen van de voorstellingen van theatergezelschappen. Ze organiseren besloten 
voorstellingen van stukken en zangspelen in hun eigen residentie en spelen zelf 
mee, tussen ingehuurde professionelen. Ze laten muziek uit de voorstellingen in 
aangepaste versies voor kleinere gezelschappen spelen op huisconcerten. Ze 
verzamelen handschriften van opera’s met de partituren. De teksten van het Franse 
toneel zijn in originele versie aan te schaffen in boekjes die in de Zuidelijke 
Nederlanden zelf gedrukt worden om aan te bieden in verschillende steden naar 
gelang de lopende voorstellingen van het moment. In de voorkeur voor Franstalig 
recent toneel zien we, zoals bij de eerdere elementen van de liedverbeelding, 
tegelijkertijd een reflectie van de adellijke milieus van de handschriftauteurs en een 
verbeelding van een geïdealiseerde adellijke identiteit. En, nog eens zo fascinerend 
voor de liedkringen met amoureuze bedoelingen, het theater kent bovendien een 
reputatie als ontmoetingsoord voor adellijke amoureuze escapades, tot de hoogste 
kringen toe. Dergelijke verhalen doen de ronde over de flamboyante prins Charles-
Joseph de Ligne en anderen.110 
 
Le déserteur is trouwens niet het enige bekende werk in de Zuid-Nederlandse 
liedkringen van de vroege romantische beweging. Naast opera, opéra comique en 
andere toneelliteratuur, zijn ook romans stof ter verwerking voor de auteurs van de 
liedhandschriften. Colette Volcquaert neemt omstreeks 1796 een lied op in haar 
bundel geïnspireerd op de beruchte roman van Goethe uit 1774, Die Leiden des 
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jungen Werthers. Het gaat om een ‘Romance de Charlotte et Werther’, gezongen 
als pathetische klacht van Charlotte bij het graf van de overleden Werther:111 

ombre sensible ombre plaintive 
errante autour de ce Ciprès fixe ta course fugitive 

et viens jouir de mes regrets 
Werther vois Charlotte mourante 

dans un tourment toujours nouveau 
recueille son ame expirante 

prète à passer dans le tombeau 
Colette veronderstelt met het lied kennis van de inhoud van Goethe’s roman. De 
omstandigheden van Werther’s overlijden worden nergens meegedeeld, de 
personages worden nergens voorgesteld aan de lezer of toehoorder, maar zonder 
deze kennis is het lied moeilijk te volgen. Charlotte betreurt haar aandeel in het 
overlijden van Werther, ‘je fus complice de ta mort’. Ze wijdt zijn dood ‘à la fleche 
fatale / qu’amour tira de son carquois’. Het vervolg van het lied omhelst een 
gruwelijke en erg romantische bede van Charlotte om Werther nog eenmaal te zien, 
zoals hij er nu bijligt: 

Sors sors de ce marbre insensible 
fantôme adore montre toi 

ton aspect n’a rien de terrible 
rien que de consolant pour moi 

Maar in het besef dat Werther niet tot haar kan weerkeren, besluit ze dat de enige 
hoop op weerzien ligt in haar eigen overlijden: 

en vain un fol espoir m’enivre 
le trépas seul peut nous unir 

et ce n’est qu’en cessant de vivre 
que je cesserois de mourir 

De Duitse roman over Werther en Charlotte, verschenen in de laatste twintig jaar 
voor het opstellen van het manuscript, neemt zo haar plaats in de liedverbeelding 
van Colette Volcquaert naast het antieke wanhopige liefdespaar, Pyramus en 
Thisbe. Het is een verder element van toe-eigening van nieuwe stromingen in kunst 
en literatuur in wat op het eerste zicht traditionele liedrepertoires lijken. 
 
Nog andere liederen in het repertoire van Colette Volcquaert tonen de invloed van 
de achttiende-eeuwse romanliteratuur op Zuid-Nederlandse liedkringen via Franse 
liedcultuur. In het verlengde van de klachtzang van Charlotte ligt een lied van een 
vrouwelijk personage dat haar leven vertelt vanop haar ziekenbed. Op haar 
vijftiende verliest ze haar moeder, ze vindt steun bij ‘ un amant tendre et plein 
d’appas’ maar ‘la gloire au loi soudain l’appelle’.112 Ze verliest haar echtgenoot, 
en daarmee haar reden om te leven:  
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Ma raison fuit et dans mon sein 
s’allume une fievre brulante 

mais bientôt une main scavant 
de mes jours éloigne la fin 

Een dokter redt haar leven, maar het is een ongewenst geschenk, ‘helas! C’est bien 
mourir deux fois / quand on survit a ce qu’on aime’. Voor dit lied is er niet meteen, 
zoals voor de ‘Romance de Charlotte et Werther’ een modelroman aan te wijzen, 
maar inhoudelijk ligt de tekst in lijn met de golf van gevoelsromans in de 
achttiende eeuw. Nog zo’n tekst is een afscheidslied van alweer een vrouwelijk 
personage, Rosalie. Ze zegt vaarwel aan haar slapend zoontje. Om haar eer in de 
liefde te redden, kiest ze om te sterven. De omstandigheden van de 
hartverscheurende keuze blijven vaag, de moeder hoopt enkel dat haar zoon ooit 
haar verhaal mag horen:113 

Tu dors au sein de l’innocence 
et moi-je veille pour souffrir 

demain mon fils ta tendre enfance 
apprendra que j’osai mourir 

demain tu n’aura plus de mere 
puisse tu consoler ton pere 

pour moi je n’aimerai plus rien 
 

Un jour on t’apprendra peut-être 
et mes forfaits et mes malheurs 
sur cette tombe ou je pénêtre 
tu diras en versant des pleurs 

Cigit la tendre Rosalie 
trop tard elle connu son Coeur 
mais si l’amour souille sa vie 
son trépas a vengé l’honneur 

Het is een nieuw type van verhalend lied in de handschriften van de late achttiende 
eeuw, een genre waarvoor geen parallellen in de vroegere amoureuze 
jeugdhandschriften zijn te vinden.  
 
Dat de Zuid-Nederlandse jeugdkringen gefascineerd blijven door het reilen en 
zeilen van de Franse hofadel, blijkt uit het voorkomen van een grote hoeveelheid 
politieke liederen en strijdliederen tussen de amoureuze lyriek. Dat hangt samen 
met een algemene politisering van populaire cultuurvormen die cultuurhistorici in 
de loop van de achttiende eeuw hebben vastgesteld. De toegang tot het meest 
recente nieuws verloopt vlotter voor een groter deel van de bevolking. Al van in de 
zeventiende eeuw wordt in de Nederlanden en in de rest van Noordwest-Europa 
semi-periodiek drukwerk uitgebracht met oorlogsverslaggeving en ander politiek 
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nieuws. In de achttiende eeuw neemt de beschikbaarheid van en vraag naar nieuws 
enkel toe. En liederen zijn een belangrijk instrument in de algemene zucht naar 
nieuws. Ze worden gezongen door marktzangers en overgenomen in handschriften 
van liedamateurs. Politieke liederen komen wel meer voor in de liedbundels 
overgeleverd uit achttiende-eeuwse religieuze gemeenschappen bijvoorbeeld. Op 
het einde van de achttiende eeuw is het thema zo populair dat uitgevers van 
liedbladen in Frankrijk, Engeland en de Nederlanden liederen met kritiek op de 
overheid verkopen, ondanks de geldende verboden. In de Zuidelijke Nederlanden 
zien we een dergelijke concentratie rond de Brabantse Omwenteling. Pogingen van 
de overheid om geladen liedmateriaal uit de handel te nemen zijn weinig effectief. 
Hetzelfde geldt voor de Parijse straatzangers die op de Pont-Neuf liederen zingen 
en verkopen met kritiek op het vorstenhuis en in de tweede helft van de achttiende 
eeuw steeds meer met openlijk revolutionair gedachtegoed. Het zijn deze Franse 
actualiteitsliederen, en Zuid-Nederlandse teksten over de Franse politieke situatie, 
die de jeugdkringen rond de Franstalige amoureuze liedhandschriften 
interesseren.114 
 
Slechts in een enkel handschrift, het Antwerpse repertoire, zijn de 
actualiteitsliederen in de eerste plaats betrokken op gebeurtenissen en 
ontwikkelingen in de Zuidelijke Nederlanden zelf. Alle andere auteurs tonen zich 
meer geïnteresseerd in wat er zich in Frankrijk afspeelt, en meer specifiek in de 
perikelen van het vorstenhuis, een situatie waar ze ook ijverig partij in kiezen. De 
auteurs van de verschillende bundels nemen daarom niet hetzelfde standpunt in, 
maar ze tonen zich gebiologeerd door de revolutionaire omwentelingen ten zuiden 
van de grens. Colette Volcquaert neemt in haar collectie van 1796 negen liederen 
op tussen de amoureuze teksten, waarin ze de gebeurtenissen van het laatste 
decennium overloopt. In de eerste van de liederen maakt ze haar positie duidelijk. 
Ze steunt ‘francois notre auguste empereur’, de Oostenrijkse keizer, en verzet zich 
tegen de valse beloften van de democraten:115  

Oui démocrates ôtez le bandeau 
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aimez le septre et la couronne 
ne dites plus que nous sommes égaux 

la liberté n’est que friponne 
les loix que nous rend l’empereur 
feront toujour notre vrai bonheur 

Het is opvallend dat Colette zich in deze tekst expliciet voorstelt als vertolkster van 
de mening van ‘la belgique’. België komt nog aan bod wanneer de revolutie 
uitdeint naar de Nederlanden in de vroege jaren 1790. Ze noteert een tekst waarin 
in naam van de Belgen de Franse republikeinen wandelen worden gestuurd:116 

fondateurs d’une république 
remportez votre liberté 

Chaque habitant de la belgique 
pour jamais en est degouté 

Maar in andere teksten is de aandacht specifiek op Frankrijk gericht. Ze noteert 
liederen waarin het Franse volk wordt opgeroepen om zich achter de vorst te 
scharen. Er is een klaagzang van de gevangen vorst die in zijn cel wacht op de 
terechtstelling. De executiezucht van de nieuwe machthebbers wordt gehekeld in 
twee op elkaar volgende liederen: een klaagzang van een onschuldige veroordeelde 
en een antwoord van zijn echtgenote. Zelfs trouwe republikeinen zijn niet veilig 
van de bloeddorstige revolutionairen. Teken dat ook deze politieke liederen ruim 
verspreiding kennen in de Nederlanden, is een gemeenschappelijk lied in de bundel 
van Colette en het handschrift van Marie Cathérine van Dievoet: een lied waarin de 
nieuwe Franse machthebbers gevraagd wordt om een afgevaardigde van de 
capucijnen voor onderhandelingen toe te laten in het land. Niet alleen amoureuze 
liederen zijn vrij toegankelijk voor de liedgebruikers, maar ook de politieke 
liederen.  
 
Even goed kan een pro-revolutionair standpunt verzoend worden met hoofse 
amoureuze lyriek. Dat zien we in de onvolledige bundel met vooraan een enkel 
Nederlandstalig lied. Zeven van de twintig volgende Franstalige liederen bepleiten 
de zaak van de Franse sans culottes, in de bundel gebruikt als verzamelterm voor 
de volkse opstandelingen tegen de tirannieke vorst. De vorst wordt bespot wanneer 
hij zijn beslissingsmacht verliest:117  

Pauvre Sire tu n’as plus de veto 
roi trompeur d’un peuple si juste 

vas gros louis tu n’est plus qu’un zero 
tu n’auras plus le nom d’auguste 

In een ander lied laat men de, ondertussen gevangen, koning zelf aan het woord, en 
lijkt de toon milder. De vorst deelt zijn volk mee dat hij steeds het beste met hen 
voor had:118 
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 Louis seize aux François 
O! Mon peuple que vous ai je donc fait 

J’aimai la vertu et la justice 
votre Bonheur fut mon unique objet 

Hij geeft zelfs aan zijn leven te willen geven als dat het volk gelukkig maakt: ‘Si 
ma mort peut faire votre bonheur / prenez mes Jours Je vous les donne’. Hoewel 
het om een ander lied gaat, is de inhoud niet zo erg verschillend van een 
gelijkaardige tekst in de bundel van Colette Volcquaert. Maar in deze verzameling 
wordt even verderop een bijhorend lied genoteerd, ‘La trahison punie’, waarin uit 
de doeken wordt gedaan, hoe de gevangenschap en terechtstelling het gepaste loon 
is voor Lodewijk XVI’s jaren als tiran: ‘gros Louis se demonte / de se voir en 
prison / et n’a t’on pas raison’.119 Dergelijke stereotypen komen overeen met 
gelijktijdig circulerende politieke karikaturen in de Franse hoofdstad, wat kan 
wijzen op gelijkaardige oorsprong van de liedteksten: het aanspreken van de vorst 
met het familiaire ‘tu’, het verwijzen naar de vorst als crimineel, het uitgebreid 
bespotten van de mislukte ontsnappingspoging van de koninklijke familie in 1791, 
het lezen van het verdict tot executie door het volk enzovoort.120    
 

 
Louis le traitre lis ta sentence. Anonieme spotprent (Villeneuve, 1789). 
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De overwinningen van de sans culottes worden trots bezongen in de bundel:121 
Oui je suis sans Culotte moi 

au depit des amis du roi 
vivent les Marseillais 
les brettons et nos lois 
dansons la carmagnole 

De toon is heel wat strijdlustiger dan bij Colette Volcquaert. Het volk wordt 
opgeroepen de wapens op te nemen, en de liederen gaan uit van een haast eindeloze 
stroom van jonge soldaten die hun dood tegemoet lopen voor de goede zaak:122 

tout est soldat pour nous Combattre 
s’ils tombent nos jeunes Heros 
la terre en produit de nouveaux 

contre vous tous prets à se battre 
Ook in deze verzameling wordt de internationale expansie van de revolutie met 
argusogen gevolgd, maar met een andere instelling dan Colette Volcquaert. De 
auteur pent een oproep aan de inwoners van Luik om zich aan te sluiten bij de 
Franse revolutionairen:123 

aux Liégeois 
bons Liégeois devenez les amis 

de la republique de France; 
en vous delivrant de vos ennemis 

que ce soit là la recompense 
Het valt op dat in deze tekst het vertelperspectief niet dat van een toeschouwer uit 
de Zuidelijke Nederlanden is, maar wel van Frankrijk zelf: ‘comme nous cherissez 
L’egalité / et comptez sur notre assistance’.  
 
De jeugdgroepen in de Zuidelijke Nederlanden vinden zich dus niet in dezelfde 
politieke overtuigingen, maar wel in een onderliggende politieke interesse, die ook 
de amoureuze liedpraktijk binnensluipt. Misschien is het om verhitte discussie over 
de eigentijdse troebelen te vermijden dat andere handschriftauteurs hun toevlucht 
nemen tot politieke liederen over periodes die al lang niet meer actueel zijn. Dat 
zagen we al in het Antwerpse liedrepertoire. Op dezelfde manier worden in de 
meest omvangrijke liedcollectie een flink aantal teksten opgenomen waarin zangers 
hun trouw aan de Franse vorst betuigen, maar dan bedoelen ze Hendrik IV die over 
Frankrijk regeert van 1589 tot 1610, minstens honderdvijftig jaar voor de auteur 
zich aan het schrijven zet. Daarmee houdt de bundel zich ver van de controverse 
over de huidige vorst, terwijl er toch echo’s op te vangen zijn van de politisering 
van de jeugdcultuur. Wanneer een nieuwe auteur de bundel overneemt, plaatst die 
zich dan weer middenin een eigentijdse politieke twist: de strijd in de jaren 1787-
1789 in de stad Verviers in Luik tussen zittend burgemeester Simonis en oud-
                                                                                              

121 UG, Hs 1388, f. 4v-6r. 

122 UG, Hs 1388, f. 6v-7v. 

123 UG, Hs 1388, f. 11r-11v. 
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burgemeester Jean-Joseph Fyon, een conflict waarin historici een 
voorafschaduwing hebben gelezen van de revolutionaire periode in de Zuidelijke 
Nederlanden. Het is echter niet duidelijk wat de band is tussen het amoureuze 
gedeelte van het handschrift en de volgende, ‘revolutionaire’ liederen, dus laat ik 
dat politieke gedeelte hier buiten beschouwing. 
 
5. Liedhandschriften en jeugdcultuur in de late achttiende eeuw 
 
In de opzet van de handschriften verschillen de amoureuze jeugdrepertoires van de 
late achttiende eeuw op twee belangrijke punten van de oudere vrouwenalba. Ten 
eerste vinden we in de latere bundels een veel ruimer gamma aan liedgenres. In de 
zeventiende-eeuwse amoureuze verzamelingen vinden we naast liefdesklachten, 
dialogen, en humoristische amoureuze teksten wel eens enkele geestelijk liederen, 
al dan niet gescheiden van de amoureuze verzameling in een apart gedeelte van het 
handschrift, maar veel verder gaat de vermenging van liedgenres niet. Auteurs 
tonen grote zorg in de samenstelling van een inhoudelijk consequente collectie. In 
de achttiende-eeuwse bundels daarentegen vinden we uiteenlopende teksten zij aan 
zij. Verschillende auteurs noteren tussen de liefdesliederen van allerlei soort 
politieke teksten, drinkliederen en geestelijke teksten. Kijken we bijvoorbeeld naar 
de bundel van Gijsberta Rottiers. Daarin vinden we naast uiteenlopende amoureuze 
liedgenres moraliserende liederen waarin jaloezie en roddel op de korrel worden 
genomen, amusante nonsensteksten, of feestliederen om te zingen ter gelegenheid 
van Drie Kongingen, drinkliederen, teksten over de Antwerpse roep, de 
verkoopstrucs van straathandelaars in de metropool, enzovoort. Een andere 
verzameling, de anonieme bundel uit Maagdendale wordt door de schrijfster 
gebruikt in opeenvolgende contexten van haar liedpraktijk, eerst als jonge vrouw 
die amoureuze liederen noteert, daarna als bundel van gelegenheidsteksten voor 
feesten in de religieuze gemeenschap. Anderzijds gaat de inhoudelijke verbreding 
van de liedcollecties gepaard met een functionele versmalling van de handschriften. 
Dat wil zeggen, terwijl auteurs steeds breder uit de liedtraditie putten, combineren 
ze liederen in hun bundels steeds minder met andere literaire genres. 
 
De verbreding van de inhoudelijke bakens gaat samen met een tweede verschilpunt 
in de collecties: een vermindering van de inpassing van de handschriften als fysiek 
object in sociale activiteiten van de auteurs ervan. De vroeg zeventiende-eeuwse 
alba worden gebruikt als hulpmiddel bij romantiek, galanten schrijven er 
romantische boodschappen in voor hun geliefde. Ze worden gebruikt om discussie 
over en commentaar op liedteksten en hun interpretatie in te noteren. Ze staan open 
voor andere schrijvers die teksten noteren om de houdster en andere lezers onder de 
indruk te brengen van hun kunde met het lied. Ze dienen om getekend te worden 
door de uitgebreide sociale kring van de eigenares. Allemaal activiteiten waarbij 
het handschrift als object wordt uitgewisseld tussen de eigenares en andere leden 
van haar liedkring. Door dat sociaal gebruik van de bundel functioneert die ook als 
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een reflectie van de gedeelde liedsmaak en het gedeelde repertoire in jeugdige 
liedkringen. Van dit alles zijn nog weinig sporen in de handschriften die bewaard 
zijn uit de late achttiende eeuw. Liedcollecties worden niet langer gehouden in 
dezelfde handschriften als vriendenboeken. Er is weinig teken van sociale circulatie 
in de bundels zelf. Slechts in een enkel handschrift noteren ook andere schrijvers 
een tekst: de anonieme collectie uit Maagdendale, maar de circulatie van de bundel 
daar hangt samen met de inpassing van de liedverzameling in de feestkalender van 
de geestelijke gemeenschap. Zo vinden we tussen het tweede gedeelte van de 
verzameling een Marialied, geschreven door een andere auteur, en achteraan de 
bundel voegen nog twee andere schrijvers een gelegenheidslied voor de verjaardag 
van een zuster en een loflied op de boerenstand in. De sociale inpassing van de 
liedactiviteiten concentreert zich rond de tweede fase in de opstelfase van de 
bundel, niet rond de amoureuze collectie, het werk van de auteur als jong persoon.   
 
Is er dan geen teken van sociale circulatie en sociale liedactiviteit in de 
handschriften te vinden? Toch wel, hier en daar zijn er sporen van orale opvoering 
van liederen in de notatie in de bundels. Er zijn liederen met erg veel herhalingen, 
of met refreinen van meezingbare klanken die voor lezers betekenisloos blijven. In 
liederen in de verschillende bundels wordt samen zingen verbeeld. Liederen roepen 
een publiek op om mee te zingen bijvoorbeeld: ‘chantons, chantons, chantons, 
chantons / vive l’amour chantons, chantons / vive l’amour’.124 Andere teksten 
hebben het over de stem waarmee ze gezongen worden. Een zanger in het woud 
geeft aan zijn stem bij die van de zingende vogels te voegen: ‘Chante-petits 
oeusaux […] a vos chans je n’irois ma voix / a vos chans je n’ireois a vos chans je 
n’irois / ma vois’.125 Elders wordt het zingen in gezelschap van de tekst expliciet 
onderdeel van het lied. Zo neemt Gijsberta Rottiers een anti-moraliserend lied op, 
een aanmoediging om in deugd je eigen zin te doen want je kunt toch nooit goed 
doen voor iedereen. In de laatste strofe daarvan spreekt de zanger zijn of haar 
luisteraars toe en schetst een literair scenario van de sociale context waarin het lied 
ten gehore gebracht wordt:126 

Van alle dezen zang 
mij dunkt ik dorst zou krijgen, 

want mijn stem geeft zoo flouwen klang 
dat ik schier moet zwijgen; 

want die veel zonder drinken zingt, 
kan men wel denken 

dat hem de keel van droogte vringd: 
daerom wilt eens schenken, 

waer zult gij vinden, 
zelfs onder vrinden, 

                                                                                              

124 UG, Hs 1170, p. 5. 

125 UG, Hs 2182bis, p. 18. 

126 UG, Hs 964,  
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eenen zoo slegten man, 
die geen gelasje uyt drinken kan 

Marie Cathérine van Dievoet noteert een versje onder een amoureus lied in haar 
bundel, dat kan gelden als een typische beleefdheidsformule waarmee 
amateurzangers hun lied aankondigen in gemengd gezelschap:127 

Que voulez-vous que je chante 
Je n’ai jamais appris 

C’est par la Complaisance 
De toute la Compagnie 
Messieurs et mes Dames 
C’est pour vous saluer 

Que je chante que je chante 
que je chante ce petit couplet 

 
De band tussen de liederen in de bundels en de sociale omgang tussen jonge 
mannen en vrouwen wordt verondersteld in wel meer teksten in de bundels. We 
vinden het in de omvangrijke collectie met vele overgenomen teksten uit 
toneelliteratuur, wanneer het nut van het lied in het leggen van relaties in twijfel 
wordt getrokken ten voordele van andere communicatiemiddelen:128 

Si vous voulez vous entendre 
parlez aux coeurs 

un je vous aime un coup d’oeil tendre 
un soupir se fait mieux comprendre 
que les vers les plus enchanteurs 
si vous voulez vous faire entendre 

parlez aux coeurs 
We vinden het in de ‘kaffe huyzen’ en ‘herberg int gemeyn’ in het schrijfwerk van 
Gijsberta Rottiers, waar jonge mannen en vrouwen voor elkaar paraderen, hun 
nieuwe kledij laten zien en hun modieuze Franse manieren op elkaar uittesten.129 
We vinden het in de liederen waarin jonge mannen en vrouwen met elkaar 
schermen over hun goede en slechte kwaliteiten in de liefde. Zoals opnieuw in de 
verzameling van Marie Cathérine van Dievoet, wanneer een vrouwelijke vertelster 
de mannen in het gezelschap voorhoudt dat de vrouwelijke wreedheid, waar 
smekelingen in de petrarkistische liefdesklachten steeds op terug komen, een 
noodzakelijke verdediging is tegen mannelijke ongestandheid:130 

si nous en faisons une mystère 
quand vous attaquez notre Coeur 
Alors nous avons l’art de plaire 

si nous cedons à vos desires 
                                                                                              

127 UG, Hs 1461, f. 25r. 

128 UG, Hs 1170, p. 22. 

129 UG, Hs 964, p. 48-50. 

130 UG, Hs 1461, f. 23r-24r. 
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Le dégoût suit la jouissance 
Quand nous varions nos plaisirs 

Nous imitons votre constance  
Dat het in al deze liederen gaat om literaire verbeelding en niet een accurate 
reflectie van sociale liedactiviteiten hoeft geen betoog, maar het zijn literaire 
gemeenplaatsen die enkel betekenis hebben voor eigentijdse gebruikers in de 
context van orale liedactiviteiten binnen een liedkring. Echo’s van de inpassing van 
teksten uit de collecties in sociale liedactiviteiten vinden we ook in 
betekenisspelletjes die we al kennen uit de zeventiende-eeuwse vrouwenalba: 
spiegelliederen in verschillende talen, taalspelletjes door het wisselen van taal 
binnenin een tekst… Dergelijke sociale spelletjes hangen voor hun werking af van 
een verteller, die de betekenis van de tekst kent, en een publiek dat de betekenis 
moet raden.  
 
Anderzijds zijn er aanwijzingen dat de meerderheid van de liednotatie gebeurt op 
basis van schriftelijke voorbeelden of op basis van het geheugen van de schrijver of 
schrijfster, alleszins niet in sociaal gezelschap tijdens het aanhoren van een lied. 
Dat is te merken aan het voorkomen van herhaalde versregels, doorgehaalde 
passages waar de schrijver een regel vergeet tussen te voegen… In het lied over 
Charlotte en Werther verwisselt Colette Volcquaert bijvoorbeeld de derde en vierde 
strofe, een vergissing die ze aanduidt door de strofenummers naderhand aan te 
passen. In andere gevallen blijkt het oprakelen van het lied uit het geheugen uit 
voorschetsen die de auteurs maken van de aanvang van een lied, om de strofevorm 
af te tasten, waarna dan werk wordt gemaakt van de definitieve notitie van het lied. 
We kunnen dus wel vermoeden dat althans een deel van de liederen bedoeld is om 
luidop, en dus in gezelschap, te zingen, maar daar getuigt in de bundels zelf weinig 
van. Het schrijven van de handschriften is een activiteit die in de late achttiende 
eeuw vooral privé gebeurt. En of de handschriften door andere ogen dan de auteurs 
ervan worden ingezien blijft evenzeer een open vraag. Indien de bundels 
doorgegeven worden, dan voegen die lezers geen teksten, aantekeningen of 
handtekeningen toe. 
 
Wat we hieruit kunnen afleiden, is dat het noteren van liederen in een handschrift 
en de sociale liedactiviteit, het zingen en beluisteren van liederen in gezelschap, uit 
elkaar komen te liggen voor de zingende jeugd naar 1800 toe. De liedcollecties in 
handschriften komen daarmee losser te staan van de repertoires die de auteurs 
ervan in een welbepaalde sociale context, bij een bepaalde gelegenheid en in een 
afgebakende sociale kring, kunnen verwachten te horen. Een liedhandschrift wordt 
meer een persoonlijke collectie dan een groepsrepertoire. Schrijvers en schrijfsters 
kunnen er in principe alle liedgenres in kwijt waarmee ze in hun dagelijks leven, 
over verschillende liedcontexten en liedkringen heen, in contact komen. Zoals de 
anonieme schrijfster uit Maagdendale, die haar verzameling verderzet in een 
nieuwe context, van amoureuze jeugd naar religieuze gemeenschap. Maar ook 
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gelijktijdig, zoals de erg verscheiden collectie van Gijsberta Rottiers. Wanneer zij 
haar verzameling besluit in te delen in gescheiden repertoires, doet ze dat op basis 
van een formeel kenmerk, de taal, een Nederlandstalige naast een Franstalige 
collectie, en niet op basis van de inhoudelijke uniformiteit van het repertoire. Het 
voorkomen van letterlijke vertalingen in de twee deelcollecties en van erg 
gelijkaardige liedmotieven geeft aan dat deze repertoires in verschillende talen in 
de praktijk niet van elkaar gescheiden bestaan. Dat blijkt ook uit hun opname zij 
aan zij in andere bundels. De Nederlandse en Franstalige amoureuze teksten 
hebben wellicht meer gemeen wat uitvoeringscontext betreft, dan sommige 
inhoudelijk verschillende teksten die Gijsberta Rottiers in haar beide collecties 
opneemt. Maar het scheiden van de teksten in taalgroepen vergemakkelijkt het 
opzoeken van teksten in het handschrift en zo de persoonlijke omgang met het 
manuscript. Voor het opstellen van haar bundel weegt een dergelijke overweging 
zwaarder dan het zo dicht mogelijk benaderen van de gedeelde smaak in een 
sociale liedkring. 
 
Maar naast hun liednotatie zingen en beluisteren de achttiende-eeuwse jongeren 
ook nog steeds in kring liederen en deze sociale, orale liedcontext beïnvloedt hun 
handschriftcollecties. Dat handschriften en sociale liedactiviteiten in jeugdkringen 
verder uit elkaar komen te liggen, wil niet zeggen dat de auteurs met hun 
amoureuze teksten niet langer reflecteren over hun ervaringen als jongeren. Zo 
vinden eigentijdse jeugdinteresses hun weg tot in de liedcollecties: opera’s, 
romans, internationaal politiek nieuws, en natuurlijk eigentijdse opvattingen over 
jeugd, hofmakerij en levenskeuzen die we uit de amoureuze lyriek aflezen. Een 
mooi voorbeeld daarvan is de correspondentie die Colette Volcquaert in een apart 
gedeelte van haar liedbundel kopieert tijdens haar verblijf bij de Ursulinen in 
Brussel. De correspondentie omhelst overgeschreven brieven die ze ontvangt maar 
ook zelf opstuurt, van en naar familie – haar ouders, een getrouwde oudere zus -, 
vriendinnen en een mogelijk afgewezen geliefde die ze achterliet in haar thuisstad 
Gent.131 Hoe liederen gebruikt kunnen worden om te reflecteren over werkelijke 
ervaringen, blijkt uit een brief die Colette aan haar zus stuurt. Daarin vraagt ze om 
nieuws, want ze heeft al geruime tijd niets meer gehoord, niet meer sinds het 
huwelijk van haar zuster: ‘j’aurois cru que le mariage n’auroit point separé 
l’etroite amitié qui à toujours été entre vous et moi’.132 Hoewel de zussen nu ver uit 
elkaar leven, kunnen ze toch brieven heen en weer sturen, geeft Colette aan. Na 
deze brief voeft Colette de enige liedtekst in dit afzonderlijke gedeelte van het 
handschrift toe, een tekst met de titel ‘La jeune Epouse’, waarin een jonge bruid 
zich geïsoleerd voelt in haar nieuwe thuis, ver van haar oude vriendenkring, met 
enkel de liefde van haar jonge kind om haar te troosten. Het is niet duidelijk of ze 
                                                                                              

131 Over correspondentiegewoonten in de vroegmoderne periode: P.G. Hoftijzer, O.S. Lankhorst en H.J.M. Nellen., Papieren betrekkingen. 

Zevenentwintig brieven uit de vroegmoderne tijd, Nijmegen, 2005, 9-20; A. Petrucci, Scrivere lettere. Una storia plurimillenaria, Rome, 2008, 111-

128. 

132 UG, Hs 991 omgedraaid, f. 7v. 
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het lied ook meestuurt met de brief, maar dat zou niet uitzonderlijk zijn. Liederen 
en gedichten komen wel meer voor in de correspondentie tussen jonge vrouwen in 
de periode. Elizabeth Wolff en Agatha Deken gebruiken zo onder meer liederen in 
hun brievenroman Sarah Burgerhart, waarin ze de correspondentiegebruiken van 
hun tijd zo getrouw mogelijk imiteren, en ook in Frankrijk houdt men zich in hoge 
kringen bezig met het opstellen van hele brieven in liedvorm.133 De opname van het 
lied tussen de correspondentie van Colette Volcquaert geeft iets aan van de mentale 
associaties die Colette maakt over het huwelijk en de daarop volgende stilte van 
haar zus. 
 
Liedhandschriften worden dan niet meer gebruikt voor literaire conversaties tussen 
jonge geliefden, maar de handschrifthoudsters maken nog steeds dezelfde 
ervaringen door. Dat blijkt uit de correspondentie rondom een afgebroken relatie. 
Het eerste teken van deze relatie lezen we in een brief van een onbekende persoon 
aan een ongenoemd meisje van achttien jaar, vermoedelijk Colette zelf. De 
schrijver van de brief raadt de ontvanger aan om toch nog eens goed na te denken 
over de afgewezen aanbidder. Al te grote voorzichtigheid leidt zelden tot een 
gelukkig leven, geeft de persoon aan. Hij of zij verdedigt de jongeman bij de 
onwillige dame:134 

Parlons sincerement Mademoiselle trouvez vous dans la naissance dans la 
personne ou dans les moeurs du gentilhomme qui vous recherche quelque 
defaut qui puisse attirer votre adversier 
il est de bonne maison il est bienfait il à de la douceur et de la 
complaisance 

De volgende brief is afkomstig van een alweer anonieme vrouw. Maar ze 
identificeert zichzelf in de brief als de zus van een zekere Camille, die ziek is 
gevallen onder de behandeling van het aangeschreven meisje: ‘La situation de mon 
cher frere me force a vous ecrire’.135 Enkel zij is op de hoogte van de afwijzing: 
‘personne ici ne sait la cause de la maladie moi seul j’en suis instruit moi seul je 
puis le consoler’. Ze smeekt het aangeschreven meisje, vermoedelijk Colette, om 
haar broer een teken van leven te schenken, ‘une de vos lettres oui un seule’. En op 
die brief volgt een epistel van de getroffen jongeman zelf die hoopt op de terugkeer 
van zijn geliefde:136  

Depuis votre déport les jours me semble des siecles rien ne peut me 
dedommager de votre absence je vous cherche sans cesse sans vous trouver 
[…] 
votre retour fera renaître la joie que votre eloignement avoit fait adieu je 
vous embrasse en idée et suis tout á vous  

                                                                                              

133 J. Hageman, ‘Elizabeth Wolff en Agatha Deken’, K. Aercke red., Women writing in Dutch, New York en Londen, 1994, 278; C. Duneton, 

Histoire de la chanson française, I, Parijs, 1998, 965.  

134 UG, Hs 991 omgedraaid, f. 2r-3r. 

135 UG, Hs 991 omgedraaid, f. 3v-4r. 

136 UG, Hs 991 omgedraaid, f. 4v. 
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Het is onwaarschijnlijk dat de relatie opnieuw opgenomen wordt. Colette 
Volcquaert trouwt later met Joseph Jean De Rouck, en niet met de verder 
onbekende Camille. Amoureuze lyriek en reële jeugdervaringen liggen nog steeds 
dicht bij elkaar. 
 
Nog in een laatste voorbeeld uit de correspondentie zien we de verstrengeling 
tussen muziek en liederen enerzijds en de sociale omgang van jonge mannen en 
vrouwen op het dansfeest anderzijds. Het is een tragisch verhaal dat een Gentse 
vriendin naar Colette Volcquaert opstuurt om haar nieuws te brengen van het 
thuisfront. De brief komt in antwoord op Colette’s vragen over de dood van een 
meisje uit hun kennissenkring. De vriendin kent het hele verhaal:137  

cette Demoiselle avoit employé plusieurs jours a preparer des habits 
magnifiques pour aller au Bal. […] 
elle y parut avec un éclat qui la fit regarder de tout le monde […]   
elle fut priée de danser elle fit avec la meme ardeur qu’a son ordinaire 
Mais a peindent elle danse une heure qu’elle se sentit indispose elle se 
retira – aupres madame sa mere demandant de retournez au logis 
elle ne fut pas plutot en Carcosse qu’elle eut une petite Foiblesse don’t elle 
revint aussitot etant-chez elle on se pressa de la des habiller 
Mais on ne put achevez car elle tomba dans une seconde foiblesse  
on envoya d’abord pour le Medecin et on lui donne tous les Secours 
imaginables a moins d’un quart d’heure sans donnez le moindre 
Connoissance elle expira entre les bras de Madame sa mere laissant tous le 
monde dans la Consternation et sa famille dans une Douleur inexplicable 

De schrijfster grijpt het verhaal aan om een bedenking te maken over de 
jeugdcultuur: ‘Dieu veuille qu’un accident semblable fasse faire des reflexions 
serieuses a toutes ces Demoiselles qui vivent comme si elles n’etoient au monde 
que pour se divertir et a ces Meres qui leur premettent tout’, een moraliserende 
boodschap die erg herkenbaar is uit de liedcollecties. Met een dergelijk voorval in 
het achterhoofd is het niet verwonderlijk dat de jeugd zich in hun lieddiscours 
inprent dat de jeugd voorbij kan zijn voor men er erg in heeft, en dat men daar niet 
altijd zelf de hand in heeft. 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                                              

137 UG, Hs 991 omgedraaid, f. 5v-6r. 
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Hoofdstuk 6. Verzamelaars van het lied in de late achttiende 
eeuw 
 
In de late achttiende eeuw houden liedschrijvers in handschriften zich steeds 
minder aan uitgetekende inhoudelijke afbakeningen voor een repertoire dat kan 
functioneren binnen een omlijnde liedkring, waar welbepaalde liedgenres en 
liederen met een omschreven inhoudelijke lading circuleren, het opmaakrecept van 
bundels zoals we dat kennen van zeventiende-eeuwse voorbeelden. Tegelijkertijd is 
er in de collecties een beweging weg van de orale beoefening van liederen. 
Liedschrijvers houden zich niet alleen niet langer aan de beperkingen van een strikt 
inhoudelijk programma, het schrijven in een handschrift wordt voor sommige 
schrijvers ook een strikt literaire hobby. Handschriften kunnen gevuld worden met 
liederen die de auteur gelezen heeft op drukwerk, en ze kunnen dienen als leesvoer 
voor de auteur en anderen, zonder dat de liederen op enig moment ten gehore 
worden gebracht, ook al gaat het in de regel om liederen die tegelijkertijd 
ongetwijfeld populair zijn in de orale liedtraditie. Het schrijven van liederen duidt 
dan wel op een fascinatie voor het lied, maar daarom niet op een voorliefde voor 
het zingen ervan. Deze bewegingen zijn het duidelijkst af te lezen in zes anonieme 
en omvangrijke handschriftcollecties, die als belangrijkste eigenschap delen dat 
hun opmaak – de liednotatie, bladspiegel, ordening van de collectie en zo meer – 
veel strikter georganiseerd is dan de gevarieerde hutsepot van liedgenres die erin te 
lezen is. De eenheid van de verzameling wordt hier niet gevormd door een 
inhoudelijke eenheid van het oeuvre. Integendeel, de auteurs brengen alle liederen 
die hun ook maar enigszins interesseren bij elkaar, zo lijkt het wel – daarvoor doen 
ze beroep op een ruime waaier aan eigentijds drukwerk.  De eenheid wordt 
gevormd door de uniforme vormgeving en de classificatie die deze verzamelaars 
aan dat materiaal opleggen. Het is een nieuwe omgang met het lied in 
handschriftelijke collecties: het liedhandschrift als literaire hobby, én de eerste 
handschriftelijke pogingen, ruim een halve eeuw eerder dan de romantische 
liedverzamelaars en vroege volkskundigen van de negentiende eeuw, om het 
populaire lied van de dag te vatten in een overkoepelende verzameling.1  
 
1. Het verzamelde lied 
 
De zes anonieme verzamelaars spannen hun netten ruim. Het is onbegonnen werk 
om een duidelijke lijn te trekken in de veelheid van liedgenres en elkaar 
tegensprekende boodschappen in de liederen die we in één, laat staan alle zes de 
collecties aantreffen. Liefdesliederen van alle slag – liefdesklachten, -monologen, -
dialogen, liefdeskluchten, beschouwelijke liederen, liefdesraad voor jongeren, 
pastorale en mythologische liefde, verheven en tragische liefde, zinnelijke 
                                                                                              

1 Het gaat om de handschriften: UG, Hs 1294 (‘Liedekensboek’), 1385 (collectie ‘P:A:B:M’), 1754 (de grootste collectie), 1762 (‘Vermakelijk 

Liedtboek’), 2167 (‘Chansons’) en 2181 (de Frans-Nederlandse collectie van 130 teksten). 
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avonturen, scatologische liefdeskluchten – staan tussen kluchtliederen van allerlei 
soort, drink- en gezelschapliederen, actualiteitsliederen en historische liederen, 
liederen waarin sociale groepen gekenschetst worden of die een politieke lading 
uitdragen, gelegenheidsteksten, moraliserende en kerstliederen, 
marktzangersliederen over straatverkopers en zangers met een droge keel zolang ze 
geen geld voor een pintje kunnen bijeen zingen, et cetera. Drie van de 
verzamelingen beperken zich tot Nederlandstalig materiaal, de andere helft mengt 
Nederlandstalige en Franstalige liederen. Overal zijn hier en daar anderstalige 
elementen opgenomen – Frans, Latijn, Italiaans, en in de kluchtliederen duiken ook 
dialecten van het Nederlands op. Geen van de schrijvers deelt zijn of haar collectie 
in op basis van liedgenres, een kluchtig gedeelte naast een amoureus gedeelte 
bijvoorbeeld zoals in gedrukte liedboeken wel eens voorkomt, of op basis van de 
gebruikte talen, zoals Gijsberta Rottiers doet met haar amoureuze verzameling. Een 
onvoorspelbare opeenvolging van alle denkbare wereldlijke, en soms een 
geestelijk, liedgenres is ofwel het uitgezette doel van de auteurs ofwel het 
noodzakelijke gevolg van hun werkwijze in het bijeenbrengen van hun manuscript.  
 
De caleidoscoop van het wereldlijke lied 
 
De grootste van de verzamelingen, en het meest omvangrijke liedhandschrift in de 
Gentse collectie, is een anoniem en verder ongeïdentificeerd manuscript dat 209 
Nederlandstalige liederen bevat op 450 pagina’s, en daarnaast nog een alfabetische 
index van liedincipits in een afzonderlijk bundeltje van tweeëntwintig pagina’s. 
Eerste opgenomen tekst is een uitzonderlijk lang lied (46 strofen!) getiteld 
‘Oorspronck van de Taback’, een mythologische klucht waarin de god Vulcanus na 
een val van zijn aambeeld beroep doet op door de duivel geschonken 
tabaksbladeren als medicijn.2 Vulcanus rookt ze en voelt zich beter, maar 
verschrikt door de geproduceerde rook gooit hij de resten buiten, waar ze landen op 
de velden van de mens die het voor eigen vermaak blijft planten. Het plezier van 
het roken wordt nog herinnerd in andere gezelschapliederen in de collectie. Het lied 
is slechts één voorbeeld van de kluchtige genres in de bundel, een amusant 
verhalend lied met mythologische en/of religieuze personages. In een gelijkaardig 
register vertelt een ander kluchtlied over de succesvolle doortocht van Mozes door 
de Rode Zee, terwijl de Egyptische farao omkomt in de golven. Het lied verklaart 
de miraculeuze gebeurtenis door Mozes een verleden als visser en dus gedegen 
kennis van eb en vloed toe te dichten.  
 
Andere kluchten schetsen liederlijke herbergtaferelen. ‘[V]ol gesoope Jan’ valt met 
een volle kan, en breekt zijn neus en de beker.3 ‘Dies volle jan begost te raesen / 
Op Bacchus, vader van de glaezen’, dat zijn neus gebroken is tot daar aan toe, maar 

                                                                                              

2 UG, Hs 1754, p. 1-9. 

3 UG, Hs 1754, p. 32. 
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kon Bacchus tenminste zijn kan niet redden! In enkele Drie Koningenliederen 
verkleden mannen zich als de koningen, drinken zich zat en sleuren ze slapende 
vrienden uit hun bed, of durven ze zelf niet naar huis met een lege buidel. 
Kluchtliederen kunnen zich enten op andere liedgenres, zoals liefdesklachten of 
moraliserende teksten, door verschillende talen door elkaar te vlechten - Frans en 
Latijn in deze collectie -, of door een van de personages in een onverstaanbaar 
dialect te laten brabbelen. Of de kluchten lachen met de reputatie van steden of 
sociale groepen. Het eerste gebeurt in het ‘Liedje van de Aepen’ waarin 
koorddansende aapjes symbool staan voor verschillende steden en landen.4 De 
Antwerpse aap draagt een ‘panne broek’. De Leuvense aap wil niet springen, 
misschien is het een jansenist? De Mechelse aap is vertrokken om de toren te gaan 
blussen, enzovoort. Franstaligen gelden als bijzonder makkelijk te misleiden in 
verschillende teksten, het meest memorabel wanneer een Waal, ‘Franse 
Harlequien’, het spinhuis in s’-Gravenhage bezoekt.5 Bevangen door de 
schoonheid van de vrouwen, vraagt hij een dame waarom ze daar geplaatst is: ‘om 
dat ik ’t Amsterdam / Heb mensche goed gedaen / Om dat ik ider een bemin’. Hij 
biedt meteen aan de vrouw te huwen en haar mee te nemen. De directie van het 
spinhuis lacht eens goed met de naïviteit van de Waal, en staat het huwelijk toe. 
Lachen met sociale groepen vinden we vooral in de vele teksten over de 
boerenstand. Er is een typisch lied over een boerenkermisfeest dat begint met jolijt 
maar eindigt in chaos, een gevecht en een neergestoken kermisganger. Elders 
meten boeren zich stadsairs aan. Boerin Neeltje draagt stadskleren en weigert uit te 
gaan met de boerenzonen in het dorp. Maar, geeft het lied aan, Neeltje is slim, ze 
trekt naar de stad en is verlost van de boerenkarweien. Boer Krelis daarentegen 
overschrijdt de norm wanneer hij Truytje, een stadsdochter, het hof maakt. Ze 
houdt hem even aan het lijntje in een ‘Geveynsde Vrijerij’, maar wanneer hij wil 
trouwen maakt ze korte metten met de boerengalant.6 Meer sympathie is er voor 
een boer die de avances van een jonkvrouw afwijst omdat hij zijn gelijke wil 
trouwen, boerin Truus.  
 
Daarmee zijn we op het terrein van de liefdeskluchten, een geliefd genre van de 
verzamelaar. Er zijn picareske verhalende liederen waarin met plezier de 
liefdesavonturen van personages worden uitgesmeerd. Een jongeman vaart over de 
zee, waar hij door drie zussen die vrijen om het geld wordt ingenomen. Tot zijn 
scheepsloon opgebrast is, en ze hem alleen laten zonder manier om thuis te raken. 
De geliefde van een jongeman wordt door haar vader thuis opgesloten gehouden. 
Hij knutselt een kijkdoos van Jeruzalem in elkaar. Vermomd als marktkramer raakt 
hij de ouderlijke woning binnen en hij smokkelt het meisje buiten in de kijkdoos, 
onder de ogen van de vader. Een man verliefd op een zuster treedt zelf in binnen de 
orde en onder het mom van godsdienstige oefeningen kan hij haar overtuigen om te 
                                                                                              

4 UG, Hs 1754, p. 177-180. 

5 UG, Hs 1754, p. 202-204. 

6 UG, Hs 1754, p. 281-282. 
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vrijen. Of de kluchten over overspelige geliefden die er in slagen om ongezien het 
huis te verlaten wanneer de echtgenoot plots aan de deur verschijnt. Even populair 
bij de auteur zijn spotliederen op bekende amoureuze thema’s als gedwongen 
huwelijken. In een klucht ‘Uyt ’t gedwonge Huwelijk’ wordt voorgehouden dat 
gedwongen huwelijken niet erg zijn zolang het een aantrekkelijke verloofde is.7 Er 
zijn tirannieke vrouwen die hun echtgenoten slaan: ‘Vrienden aenhoort eens mijn 
rouw / Ik heb getrouwt mijn derde vrouw / Sijn dat geen reden om te beklagen / Sij 
is als een Duyvel alle dagen / Seer boos en fel, verstaet mijn wel / Mijn dunkt is 
was soo lieff in de hel’.8 Elders trouwt een mooi meisje met een rijke grijsaard in de 
hoop snel weduwe te worden, maar hij leeft nog lang en zijn gierigheid maakt haar 
het leven zuur, het bekende thema van de ongelijke liefde.  
 
Een ander bekend motief is het meisje dat ziek wordt van kalverliefde. Typisch laat 
een moeder of vader de dokter roepen bij het ziekenbed van hun dochter. Niemand 
weet wat er scheelt met het meisje. De dokter overloopt een hele reeks mogelijke 
kwalen en behandelingswijzen vooraleer ze erbij uitkomen dat jonge liefde aan de 
bron ligt van de symptomen. De anonieme auteur van de bundel neemt maar liefst 
drie varianten op de verhaallijn over in de verzameling. De eerste maal in een 
‘Samenspraek tussen Moeder en Dogter’.9 Bijkomende humor wordt hier geleverd 
door de dokter Frans te laten spreken. ‘Monsieur Le Docteur’, zegt de moeder, ‘Ma 
fille est malade / Ella mange salade’. De dokter wil haar purgeren, een ader 
opensnijden met een ‘fijn lancet’, een medicijn toedienen tegen het beven, maar 
dan komt de aap uit de mouw. Hier kan de dokter niets doen en hij wenst moeder 
en dochter het beste. Vijfentwintig liederen later is het de moeder zelf die 
bereidingen aanraadt. In een herinnering aan de eerste versie vraagt ze haar dochter 
in het Frans of die een dokter wenst: ‘Voule vous ma cher fille / Voule vous la 
Medicyn’, maar de dochter wimpelt het aanbod af en er wordt geen verklaring 
gegeven voor het gebruik van het Frans.10 De moeder stelt suiker, zoete 
citroenschilletjes, limonade of een beschuitje voor, maar de dochter wil niet liever 
dan een ‘jonge geselle’, en haar moeder gaat snel akkoord. Nog eens vijfentwintig 
teksten verder in de collectie, is de dokter weer aanwezig, maar ditmaal wordt hij 
ontboden door de vader van Neeltje. De dokter heeft echter snel door hoe de vork 
in de steel zit, het is de vader die geschokt reageert op het nieuws dat zijn dochter 
verleid is door een zoon van een edelman. Hij smeekt om een middel tegen 
kalverliefde, maar de dokter laat hem zitten met de raad ‘Slaet dog geen Huw’lijk 
off’.11 Het verhaalmotief is te vinden in verschillende Nederlandstalige 
kluchtboeken al zeker vanaf de zeventiende eeuw en toeschouwers kunnen het ook 
in afbeeldingen lezen, zoals in een schilderij van Jan Steen uit de tweede helft van 
                                                                                              

7 UG, Hs 1754, p. 49. 

8 UG, Hs 1754, p. 92-95. 

9 UG, Hs 1754, p. 161-163. 

10 UG, Hs 1754, p. 213-214. 

11 UG, Hs 1754, p. 264-267. 
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de zeventiende eeuw. De kluchtthema’s staan ook in deze bundels niet op zichzelf 
in het eigentijdse discours.12 
 

 
Jan Steen, Doktersvisite, c. 1667-70. 

 
De spraakverwarring en verkeerd begrepen signalen van het zieke meisje wijzen in 
de richting van een derde type van liefdesklucht in de verzameling: dubbelzinnige 
liedjes met seks als thema. In een eerste soort teksten laat de schrijver de 
verbeelding van de lezer of toehoorder het werk doen. Er wordt dan een 
minnetafereel geschetst, zoals in een pastoraal liedje waarin een herderin haar 
moeder vertelt over de avances van Damon. De jongen neemt haar handen vast, 
spreekt haar woorden van min toe. Wat kan het toch betekenen, vraagt de herderin 
haar moeder. In de laatste strofe stelt het meisje de lezer voor het raadsel:13 

Hij set mij op zijn schoot heel’uuren 
Daer ik voel ik weet niet wat 

Iets daer’k naulyx van kan duren 
Lieve moeder wat is dat 

Lieve moeder segt het vrij, 
Segt het, segt, seght het mij 

In een tweede soort liederen wordt de suggestie niet open gelaten, maar vindt de 
auteur plezier in het languit verbloemd spreken over seks. Zo’n teksten vinden we 
doorheen de hele verzameling, maar erg mooi in een duo van pastorale liederen, 
een ode van herderinnen aan de ‘soete boere knaepjes’ en de volgende lofzang van 
herders aan ‘geyle herderinnetjes’:14 

                                                                                              

12 M. Westermann, ‘How was Jan Steen funny? Strategies and functions of comic painting in the 17th century’, J. Bremmer en H. Roodenburg 

red., A cultural history of humour: From antiquity to the present day, Cambridge, 1997, 142-145 (afbeelding p. 142). 

13 UG, Hs 1754, p. 74. 

14 UG, Hs 1754, p. 60-62 en 62-64.  
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1. 
U minne gunst ,, Is toverkunst 

Ô Geyle Herderinnetjes 
En’t oogenblik ,, is als een strik 

Voor ons verliefde sinnetjes 
2. 

Als ik in’t groen ,, Eens dertel soen 
U nat bedaude lipjes 

Soo vind ik mijn ,, Geseylt te zijn 
Aen twee koraele klipjes 

3. 
Daer ik dan koom ,, Tegen de stroom 

Van de gebruysde baertjes 
Soo dat ik voel ,, Door ’t soet gewoel 

Een beeving in mijn aertjes 
4. 

Ik steek het sweert ,, En span de geert 
Nu stijfjes dan weer slapjes 

Dan klim ik op ,, Tot bij het top 
Vander hooft touwen trapjes 

5. 
Daer ik de schoot ,, Vast aen de boot 

Beleg met strik en knoopjes 
En deur het nat ,, Maek ik wel rat 

De stramme overloopjes 
6. 

En sa ik weer ,, Als ik laveer 
Nu hoogjes dan weer laegjes 

Dat ik niet win ,, Soo bind ik in 
Een reefje voor de vlaegjes 

7. 
Maer als ik wen ,, En beeter ken 

Tussendeur beyd de rotsjes 
Soo speur ik an ,, Gelijk een Man 

Tot spijt van Thetys trotsjes 
8. 

Daer mij de vloet ,, Strax drijven doet 
Tussen twee hooge baekjes 

Waer ik met vlijt ,, Dan buyten smijt 
Het anker met twee haekjes 

9. 
En als mijn hert ,, Heel quaxjes wert 

Door ’t wellen van de stroompjes 



 

369 

 

Soo leg ik aen ,, En poog te gaen 
Naer de belaede boompjes 

10. 
Maer Amaril ,, Wat koude gril 
Kruypt door mijn moeje leetjes 

Als ik op strand ,, gae door het sand 
Met wankelbaere treetjes 

11. 
Mijn dunkt de see ,, Waer dat ik tree 

Staeg woelt onder mijn voetjes 
Dan vloeit se seer ,, Dan ebt se weer 

En hippelt ook weer soetjes 
12. 

U minne gunst ,, Is toverkunst 
Ô Geyle Herderinnetjes 

Elk oogenblik ,, Is als een strik 
Voor ons verliefde sinnetjes 

 
Finis 

 
Liefdeskluchten zijn slechts één van de registers voor liefdesliederen. Amoureuze 
teksten in alle soorten en vormen vormen de ruggengraat van de collectie. Er zijn 
pathetische liefdesklachten van onbeantwoorde of afgewezen geliefden. Ze lijden 
en druipen af naar een eenzame dood, ze worden boos, ’s nachts staan ze in de 
regen voor een gesloten raam, ze dreigen gemakkelijker gezelschap op te zoeken in 
de kroeg. Er zijn liefdesoden waarin de schoonheid van de geliefde wordt bejubeld, 
tegen de geliefde zelf, tegen vrienden die overtuigd moeten worden van haar 
schoonheid, tegen de open natuur wanneer men zich niet meer in kan houden. Er 
zijn liefdesdialogen waarin mannen hun geliefde willen overtuigen van hun 
langdurige trouw en oprechtheid, dan wel om even in het groen te minnen en van 
de jeugd te genieten. En er zijn dialogen waarin de vrouwen dat toelaten, hun 
jawoord geven, hun ouders om raad vragen, zonder toelating gaan minnen in het 
woud, of waarin ze de galant wandelen sturen of ongenadig bespotten. Er zijn 
pastorale teksten over herders en herderinnen die met hun kudde door het woud 
dwalen op zoek naar hun partner. Ze luisteren naar de echo van hun klagen, ze 
kerven haar naam in een boom, ze dragen de strik die ze kregen van hun ontrouwe 
geliefde. In een erg aparte pastorale dialoog beroept een herderin zich op een 
‘Heydin’, een oude waarzegster, om zich van de trouw van haar geliefde te 
verzekeren.15 Het lied gebruikt voor elke strofe een nieuwe melodie, en geeft zelfs 
regie aanwijzingen voor de opkomst van de heydin, als was het een toneelstuk: 
‘Een Heydin komt te voorschijn op wiens gesigt de Herderinne vlugt, dog blijft 

                                                                                              

15 UG, Hs 1754, p. 156-160. 
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staen op het gesang der Heydinne’. Misschien is het lied wel overgeschreven van 
een uitgegeven toneelstuk. Toneelliederen zijn niet uitzonderlijk in het 
zeventiende- en achttiende-eeuwse toneel in de Zuidelijke Nederlanden.16  
 
Er zijn meisjes in het klooster die hun geliefde een portret geven als herinnering, 
vrouwen die zich hun overhaaste intrede betreuren maar ze werden verleid door de 
mooie woorden van een pater. Er zijn meiliederen waarin de ontluikende natuur 
symbool staat voor opborrelende minnegevoelens, dansliederen waarin meisjes de 
danskunde van verschillende partners vergelijken, romances van heimelijke 
ontmoetingen om middernacht voor een gestolen nacht, afscheidsliederen van 
zeelui die beloven na vijftig dagen terug te keren naar hun geliefde, twijfelende 
overpeinzingen van mannen of ze haar hand zouden vragen of niet, 
aanzoekliederen waarin geliefden hun bezit opsommen om het meisje haar jawoord 
te laten geven, bange liederen van verloofde koppels die hun ouders op de hoogte 
brengen van het nakende huwelijk, bruiloftsliederen, verzuchtingen van jonge 
weduwen die zich ontvankelijk verklaren voor nieuwe aanzoeken, enzovoort. Er 
zijn raadgevende liederen waarin een oudere generatie de jeugd advies geeft, er zijn 
moraliserende teksten om de jeugd aan te manen. Tegenwoordig mint men enkel 
voor het geld, houdt zo’n verteller vol, waar is de schoonheid en deugd die vroeger 
aanbeden werd? Mythologische teksten verhalen over het wedervaren van Cupido, 
teksten over de onweerstaanbare invloed van zijn pijlen, maar ook bedroefde 
teksten over het falen en zelfs het overlijden van de minnegod. In ‘Cupidoos 
ongeluk’ moet hij het opnemen tegen Galathee ‘als ijs en snee / Ja zoo koel, Dat 
gevoel, Van de minne / Daer gansch geen werking dee’.17 Zo verkleumt raakt 
Cupido dat hij een openstaand vuur invliegt en zijn beide vleugels verschroeit. De 
volgende tekst, ‘Het sterff-huys van Cupido’, laat geen twijfel bestaan over het lot 
van de god.18 Venus roept de rest van de antieke goden samen om de bezittingen 
van haar zoon te verdelen. Maar de kennis van mythologie reikt verder dan de 
aanroepingen van Cupido (en Bacchus in de drinkliederen). In ‘Echo’s Klagte aen 
Venus Om’t Verlies van Narcissus’ smeekt Echo om haar te herenigen met haar 
geliefde die veranderd is in een bloem.19 Maak hem als voorheen, stelt ze voor, of 
anders, verander haarzelf in aarde ‘Dat hij in mij met een / Geplant, mag wortel 
schieten’.  
 

                                                                                              

16 I. De Cooman, H. Meeus en M. De Wilde red., Tot vermaeck van alle sang-lievende lieden. Het zeventiende-eeuwse Nederlandse lied in 

handschrift en druk, Antwerpen, 2004, 42-48; I. De Cooman, ‘Van podium naar liedboek. Guilelmus Bolognino en de toneelliederen in ‘Dorothea 

Maeghet ende Marteleresse’ (1641)’, De zeventiende eeuw, 19(2003)2, 212; H. Meeus en L.P. Grijp, ‘Muziek op het toneel van de Gouden Eeuw: 

eerste vruchten van een Vlaams-Nederlands samenwerkingsproject’, W. Abrahamse red., Kort tyt-verdrijf: opstellen over toneel (vanaf ca. 1550) 

aangeboden aan Mieke B. Smits-Veldt, Amsterdam, 1996, 119-131. 

17 UG, Hs 1754, p. 27-29. 

18 UG, Hs 1754, p. 29-30. 

19 UG, Hs 1754, p. 355-357. 
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De schrijver van het handschrift toont zich gefascineerd door het thema van de 
wenselijkheid van de liefde. Het idee dat liefde een keuze inhoudt duikt voor het 
eerst op in het derde en vierde lied, twee teksten gedicht op hetzelfde strofemodel, 
‘Eenigheyt baert Armoede’ en ‘Eenigheyt baert Vreugde’.20 Onder de eerste titel 
vraagt de verteller zich af wat edel bloed, rijkdom, politieke macht, muziek en wijn 
kunnen baten ‘Zoo gij alleen snagts leggen moet’. In het tweede lied kiest de 
verteller voor al dat andere en bovenal voor vrijheid: ‘ Ik kies de vrijheit hier op 
aerden / Van vrij beroofd is bitter roet / En houw de vrijheyt hoog in waerden / Ik 
min die eenig leggen moet’. Als een rode lijn loopt de dialectiek doorheen de 
liedverzameling. In een ‘Gesang tusschen twee Herderinnen’ buigen ze zich over 
de vraag of de liefde een kracht voor het goede of het kwade is.21 De ene herderin 
kiest voor de min ‘Die maekt mij fris en blij’, de ander noemt haar ‘Verdwaelde 
Herderin / Slavinne van de min / Suygt gij ’t Fenijn soo in’. Zij kiest voor de 
vrijheid: ‘Ik leeff gerust en k’houw mijn Maegde staet’. De keuze tussen vrijheid en 
slavernij, tussen eenzaamheid en liefde wordt in volgende liederen herhaald, 
liederen specifiek gericht op jonge mannen of vrouwen of algemene raadgevingen 
aan de jeugd om het huwelijk te laten voor wat het is. In vele drinkliederen staat 
een gelijkaardig vraagstuk, maar dan als amusante worsteling tussen het drinkgelag 
en de liefde, nu eens wint het ene plezier, dan het andere, en soms beslissen de 
vertellers om niet te kiezen maar te genieten waar ze maar kunnen.  
 
Twee lange liederen in de bundel belichten de almacht van de liefde waartegen 
geen menselijke list gewassen is, maar ook de pijn waartoe de liefde kan leiden. In 
de eerste tekst, een liedversie van een bekend verhaalmotief, kiest een vader om de 
wereld te verzaken en kluizenaar te worden. Hij neemt zijn jongste zoon Hansken 
mee uit de stad, met een specifiek doel: ‘En hij seyd hij soude dat / Nooit bij 
vrouwen laten komen / Hem dogt ’t geen men nooit en siet / Dat bekoort het harte 
niet’.22 Na jaren in afzondering aanvaardt de vader een uitnodiging van een 
bevriende priester om met zijn zoon tot bij hem te reizen. Overal ziet de zoon 
onbekende dingen ‘En zijn Vader Leid’hem uyt / Wat dat, dit en dat beduyt’. Maar 
dan passeren ze een ‘hoop steedsche vrijsters’ die in het dal aan het zingen zijn. 
Hansken staart naar de jonge vrouwen, ‘Hij voelt zijn gewrichte werken’, en vraagt 
zijn vader wat die wezens zijn. Niets dan ganzen, antwoordt de vader, ‘Een snoot 
en een olijk goet / Daer af gij u wagten moet’. Met veel moeite kan de vader zijn 
zoon verder trekken, maar de verdere tocht smeekt Hansken zijn vader om hem ook 
zo’n gans te kopen: ‘Ik wil met die dieren wel / Mijnen jongen tijd verdrijven / Ik en 
vrese geen verdriet / Sij en zijn soo grouwsaem niet’. De vader kan niet op tegen de 

                                                                                              

20 UG, Hs 1754, p. 15-17 en 17-19. 

21 UG, Hs 1754, p. 148-150. 

22 UG, Hs 1754, p. 244-249. 
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liefde: ‘Achtien jaer was hansken oud / Als hij van zijn Vaer gink lopen / Hansken 
had den bras van ’t wout / Hansken woud een Gansken kopen’.23 
 
De ballade ‘Coridon en Silvia’, beeldt uit hoe tragisch jonge liefde kan aflopen.24 
Het verhaal, tot net voor het einde verteld door de twee hoofdfiguren, is een 
pastorale adaptatie van Piramus en Thisbe. Silvia vindt haar geliefde herder 
Coridon slapend aan de stroom: ‘Ik zal gaen weiden / Mijn schaepjes aen de bron / 
Langs de groen Heide / En laten Coridon / Slapen in rust en vree / Nemen zijn 
schaepjes mee’. Wanneer Coridon ontwaakt, ontbreekt elk spoor van zijn kudde en 
van zijn geliefde. Hij vreest het ergste: ‘Mijn Silvia mijn Bruyd / Is ook te velden 
uyt / Misschien te saem verslonden / Door ’t vinnig ongediert / Als woede honden’. 
‘Nu wil ik sterven / Ik mis mijn Vee, en Bruyd’ besluit hij en onder de lindeboom 
waar hij sliep, steekt hij zich door het hart met zijn eigen zwaard. Ondertussen 
keert Silvia weer en ze vindt de stervende Coridon: ‘Om u heb ik mijn bloed / 
Gestort uyt liefde soet’. Silvia wil meteen haar geliefde volgen in het graf en ze 
steekt zich met hetzelfde zwaard in het hart. Het lied eindigt met een schets van het 
landschap:  

De schaepjes dwalen 
Alleenig op het veld 
Door Bosch en dalen 

Sij waren heel ontsteld 
En droevig om de dood 

Van haer Herder minjoot 
En haere Herderinne 

Die ’t saem gestorven zijn 
Uyt suyver Minne! 

 
Liefdesliederen en kluchtige liederen vormen de voornaamste aandachtspunten van 
de auteur, maar nog is de bodem niet bereikt van de caleidoscoop. Zo zijn er een 
heleboel drinkliederen: gezelschapsliederen waarin samen drinken een momentaan 
broederschap creëert, odes aan de god Bacchus, afwijzingen van de liefde, 
minnaars met een blauwe scheen die zich komen bedrinken, feestliederen om te 
zingen bij huwelijken, verjaardagen of geboortes, afwegingen van de voor- en 
nadelen van het druifgewas, aansporingen om te genieten van het heden vooraleer 
we allemaal dood zijn, drankkluchten over een dronken voerman die mannen van 
de kroeg naar huis brengt, maar zijn paarden alcohol laat drinken, of spottende 
teksten over het lichamelijke verval waarmee dronkaards te kampen krijgen, 
onzinliederen die vooral dienen om samen uit te brullen tussen pot en pint, 
                                                                                              

23 Het verhaal is zo wijd verspreid dat het een eigen categorie krijgt in de classificatie van populaire verhaalstof van Hans-Jörg Uther: H.-J. Uther, 

The types of international folktales. A classification and bibliography. Based on the system of Antti Aarne and Stith Thompson, II, Helsinki, 2004, 

366. Het is ook opgenomen in een classificatie van Vlaamse vertelmotieven uit de orale overlevering: M. De Meyer, Le conté populaire flamand: 

catalogue analytique et repertoire des episodes et elements des contes motif-index, Helsinki, 1968. 

24 UG, Hs 1754, p. 316-320. 
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enzovoort. En nog zijn we niet aan het eind. De schrijver noteert verder 
moraliserende liederen, onder andere een standenklacht waar allerlei 
maatschappelijk groepen beticht worden van het ‘narreren’, een sensationeel lied 
over de laatste woorden van een veroordeelde misdadiger voor zijn executie, een 
geestelijke tekst die mensen oproept om zich rekenschap te geven van hun 
onvermijdelijke sterven, en volgend op het drinklied voor bij de geboorte van een 
kind zelfs enkele wiegeliedjes voor jonge moeders om aan hun kroost te zingen 
tijdens de borstvoeding.25 Geen van de liedgenres of motieven is onbekend in de 
zeventiende-eeuwse liedtraditie, maar de combinatie van zovele verschillende 
registers in één repertoire is nieuw. De auteur put vrij uit amoureuze teksten die in 
jonge liedkringen kunnen circuleren of in liedboeken uitgegeven worden, teksten 
die van het toneel afkomstig lijken, liederen die door hun lengte weinig geschikt 
zijn voor orale overlevering, enzovoort. Van een strikt programma van passende 
liedgenres is geen sprake, op de voorkeur van de auteur voor wereldlijke genres na. 
 
Het lied in vijf andere verzamelingen 
 

 
Notatie in de grootste collectie (UG, Hs 1754, p. 8-9). 

 

                                                                                              

25 UG, Hs 1754, p. 122-124. 
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Gelijkende notatie in het ‘Vermakelijk Liedtboek’ (UG, Hs 1762, p. 2-3). 

 
Over de auteur van deze grote collectie of de omstandigheden waarin die zich aan 
het schrijven zet weten we haast niets - dat gebrek aan informatie is een 
gemeenschappelijk punt onder de zes collecties. De auteur toont zich erg vertrouwd 
met enkele Noord-Nederlandse liedboeken uit de jaren 1745-1750 – daarover 
verder meer -, zodat we kunnen aannemen dat hij na het midden van de eeuw 
schrijft, maar dat is het zowat. Het geschrift in de bundel toont wel gelijkenissen 
met dat in het ‘Vermakelijk Liedtboek’, een andere laat-achttiende eeuwse collectie. 
Bovendien zijn er overeenkomsten in de bladspiegel met een karakteriserend 
lijnendiagram dat de liedteksten omkadert in de beide bundels, in een aantal 
inhoudelijke accenten, en in de taal – beide collecties zijn volledig 
Nederlandstalig.26 Maar ook over de oorsprong van het ‘Vermakelijk Liedtboek’, 
met 72 liederen, is niets bekend. Het handschrift gaat voor een deel terug op enkele 
Noord-Nederlandse liedboeken van het midden en de tweede helft van de 
achttiende eeuw, maar verder onthult het niets over haar totstandkoming. Dat het in 
beide gevallen om dezelfde auteur zou gaan, is een erg aantrekkelijke denkpiste, 
maar zonder identificeerbare informatie over eender welke van de bundels, kan het 
niet meer dan een hypothese vormen.  
 

                                                                                              

26 Een dergelijk lijnendiagram ben ik in slechts één ander handschrift tegengekomen: UG, Hs 2183, dat in het volgende hoofdstuk aan bod komt. 



 

375 

 

Het ‘Vermakelijk Liedtboek’ en de andere verzamelbundels bevatten dezelfde 
mengeling van liedgenres die we in de grootste verzameling tegenkomen. Ze 
hebben een  kleinere omvang, hoewel het nog steeds omvangrijke collecties zijn, 
en drie van de vijf bundels nemen Franstalige liederen tussen de Nederlandstalige 
op, maar de liedgenres die de verzamelaars opnemen, lopen grotendeels gelijk. De 
tweede grootste collectie met 146 teksten – vooraan aangeduid als een collectie 
‘Chansons’ -, is zoals alle bundels anoniem. Als we enkele aanwezige data in het 
schrijven kunnen vertrouwen, is ze opgesteld in de periode 1750-1765 en wellicht 
van wat vroeger tot wat later. Na het eerste kwart van de collectie tekent een 
bekende van de auteur de collectie: ‘Souvenez vous de Buck, qui ce dis votre bonne 
amie et qui á eu l’honneur de demeurer avec dans Lábey de la Cambre Ce 22 mars 
1750’. De auteur verblijft in maart 1750 in de cisterciënzerinnenabdij Ter Kameren 
in Elsene bij Brussel, waar zijn of haar handschrift getekend wordt door Buck, een 
vriendin. Brengt de verder onbekende Buck een bezoek aan de religieuze schrijfster 
van de bundel? Of verblijven zowel Buck als de auteur van de bundel slechts kort 
in de abdij? Het is een aanwijzing dat de ‘Chansons’ misschien het werk zijn van 
een vrouwelijke auteur Helemaal achteraan staat een gedateerde tafel van 
vermenigvuldiging, ‘Tafel 1765’. Tegen 1782 kunnen we vermoeden dat de auteur 
zijn verzamelwerk gestaakt heeft: bij het voorlaatste lied in de bundel, een van drie 
teksten niet geschreven door de oorspronkelijke auteur en waarschijnlijk later 
ingevoegd, staat dat het in ‘1782 geschreven’ is.27 Ze bevat iets meer dan twee 
derde Franstalig materiaal, tegenover een klein derde Nederlandse liederen.  
 
Over een vierde collectie is minder bekend: geen auteursnaam, geen datering 
buiten de vage toewijzing aan de achttiende eeuw, geen lokalisatie. De verzameling 
bevat 130 liedteksten, ruwweg twee derde in het Frans, de rest Nederlandstalig. De 
laatste vijftien teksten zijn ingebracht door een tweede auteur. Die volgt 
inhoudelijk en ook vormelijk het werk van de oorspronkelijke schrijver, maar wat 
de verhouding tussen de twee is, weten we niet. In de liederen zelf vinden we 
verwijzingen naar een herberg ‘mosegat’, een ‘plaetse van genuchte’, en elders, 
naar de internaatsleerlingen, de ‘pensionnaires’, die hun ‘grammaire’ leren ‘aux 
urselines à lille’, meisjes die omwille van hun religieuze associatie geen jongens 
kunnen strikken, maar het is onduidelijk waar de herberg gelegen is, en of het 
liedje over de pensionnaires deels autobiografisch zou zijn of slechts een bekend 
amusant motief.28 
 
We kunnen meer informatie afleiden uit een vijfde bundel. Het manuscript bevat 
naast 85 liederen in het Nederlands, Frans en Latijn een sectie raadsels, en twee 
liederen zijn door de auteur ondertekend met wat vermoedelijk zijn initialen 
vormen, ‘P:A:B:M’.29 Dat het om een persoon met enige scholing gaat, blijkt uit de 
                                                                                              

27 UG, Hs 2167, p. 74 (‘Souvenez vous de Buck), p. 229 (‘Tafel 1765’) en p. 219-221 (in ‘1782 geschreven’).  

28 UG, Hs 2181, p. 11-12 en p. 30. 

29 UG, Hs 1385, p. 196-199 en 204-207. 
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opname van de twee teksten die Latijnse verzen bevatten. Het eerste lied is een 
Nederlands-Latijnse klucht over de vrouw. De Nederlandse regels bevatten een 
lofzang, maar het tussenliggende Latijn bevat de sleutel tot de ware, spottende 
betekenis van het lied: ‘Hunnen Evenasten beminnen sij / ut lupus amat ovem’.30 
Zo wordt elke Nederlandstalige lof onderuit gehaald door het Latijn. Het lied 
besluit in het Nederlands dat de wereld er heel anders zou uitzien zonder vrouwen, 
en in het Latijn ‘infernus jam cessasset’. Niet alleen de gebreken van de vrouw 
worden zo het onderwerp van de klucht, maar evenzeer de kennis van het Latijn, 
die de kluchtige lading van het lied verborgen houdt voor onopgeleiden. Het Latijn 
wordt ingezet als significant sociaal distinctiemiddel in het lied, iets waar de auteur 
zeker niet blind voor is. In het tweede lied worden Nederlands en Latijn 
gecombineerd met Frans. De tekst springt voortdurend van taal tot taal, van 
versregel tot regel en zelfs binnen verzen. Het thema is een typische oproep aan de 
jeugd om te genieten van het jeugdige plezier: minnen en drinken. Het Latijn 
verschijnt hier in associatie met Leuven en meer bepaald het ‘Lovens bier’ dat 
naast ‘renschen wijn’, Rijnse wijn, genoemd wordt als drank voor jongeren.31  
 
Leuven in haar hoedanigheid van universiteitsstad en studeren in het algemeen, 
worden in twee Nederlandstalige liederen aangehaald. Het ‘Lovens nat’ wordt 
geprezen in een ander drinklied als studentendrank: ‘Vraeght aen alle de 
philosopen / die tot Loven oyt hebben geweest / oft s’hun hersenen hebben gekloven 
/ sonder n’atjen dat hun den geest / ingaf in de Rethoryken’.32 In een 
gelegenheidslied, dat zichzelf verklaart in de titel, ‘Andries bekeert’, maakt de 
dichter zich bekend in de laatste strofe.33 De schrijver geeft het doel van het lied 
aan: ‘ik sluyt hier me dit liedt / niemant en moet hem stooren / tis maer voor al die 
t’hooren / tot verkortingh van den tijdt / maer niet voor mijn profijt’, en excuseert 
zich dan volgens de beleefdheidsformules voor mogelijke mankementen van zijn 
rijmwerk: ‘en konde gij bemerken / dater iet in de werken / van desen Advocaet / 
souw loopen tegendraet / dan wilt mij texcuseren / dit komt bij het studeren / ik sal 
het naeste jaer / mijne studie nemen waer’. Maar dat de bundel geschreven zou zijn 
door een Leuvens student, valt moeilijk te rijmen met de verblijfplaats van de man 
die hij aangeeft bij zes liedteksten. Dat is tussen lied 49 en 62 in de verzameling 
vijfmaal ‘A Binch’ (de stad Binche in Henegouwen), drie teksten verder bevindt hij 
zich ‘A Mall’ (Malle in de Kempen?). Daarna verdwijnen de indicaties van verblijf 
even plots weer uit het schrijven als ze verschenen.34 De verwijzingen naar Leuven 
en studenten, en het gebruik van het Latijn, bevinden zich vóór, tussen en na deze 
liederen met een verblijfsadres. Misschien zijn het liederen die de auteur oppikt bij 
een studieverblijf in Leuven, maar pas jaren later, op een andere plaats, noteert. In 
                                                                                              

30 UG, Hs 1385, p. 71-73. 

31 UG, Hs 1385, p. 135-136. 

32 UG, Hs 1385, p. 159-163. 

33 UG, Hs 1385, p. 82-87. 

34 UG, Hs 1385, p. 116-118 (eerste vermelding van Binch) en 145-147.  
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ieder geval heeft hij voldoende opleiding genoten om Latijn te kennen, maar of hij 
ook een band met de Leuvense universiteit heeft, is onbekend.  
 
De schrijver is meer mededeelzaam over de datering van zijn schrijven. Bij 
vijfendertig van de vijfentachtig liederen staat een datum van schrijven. Tussen het 
twintigste lied (5 december 1779) en het laatste opgenomen lied (4 januari 1820) 
verlopen meer dan veertig jaar.35 Geconcentreerde schrijfperiodes zijn er in 1784-
1787, 1798-1802 en 1816. Dan neemt de schrijver om de paar maanden, soms zelfs 
om de paar dagen, een nieuwe tekst op. In de tussenliggende jaren lijkt de schrijver 
zich helemaal niet met de bundel bezig te houden. Het is mogelijk dat het bewaarde 
handschrift een netversie is, genoteerd op kortere tijd in de laatste fase van 
verzamelen omstreeks 1820 – het geschrift is vrij consequent om over veertig jaar 
genoteerd te zijn -, maar voor de auteur representeert de bundel veertig jaar 
liedactiviteit, vier decennia liederen verzamelen en/of schrijven. Het blijkt nog 
maar eens dat liedhandschriften een werk van lange adem kunnen vormen, een 
repertoire waar auteurs een leven lang aan blijven schaven. Hoe de aandacht van de 
verzamelaar daarbij kan verschuiven blijkt in deze bundel uit de gebruikte 
liedtalen. Over de hele bundel vinden we Nederlandstalige en Franse teksten, maar 
tot midden 1785 bewaart hij vooral Nederlandse liederen, met occasioneel een 
Frans liedje tussen. In de periode tussen november 1785 en het einde van 1787 
interesseert hij zich enkel voor Franse liederen. Daarna is het weer hoofdzakelijk 
Nederlandstalige materiaal met vanaf 1799 alleen nog maar Nederlandse teksten.  
 
Het Ĺiedekensboek´, de titel die de auteur aangeeft op een handversierde 
titelpagina, is de kleinste van de zes verzamelingen van het lied, met 24 
Nederlandstalige teksten – waaronder wel een aantal lange liederen van meer dan 
tien strofen. De auteur of afkomst van de bundel is onbekend, maar dankzij enkele 
gedateerde teksten kunnen we de verzameling omstreeks 1785 plaatsen.36 In de 
liederen worden verschillende Zuid-Nederlandse steden aangehaald: Mechelen (dat 
bespot wordt), Antwerpen (in twee historieliederen is ‘Antwerpen onsen stad’), 

                                                                                              

35 De eerste paar dateringen zijn niet chronologisch: 5 december 1779 is wel de vroegste datum in het manuscript, maar het volgende lied is vijf 

jaar later opgetekend op 12 februari 1784. De volgende datering vinden we elf teksten verder (lied 32 zijn we dan), een maand later, 3 maart 1784. 

Maar de daaropvolgende tekst draagt de datum 19 augustus 1780, en twee teksten verder, zijn we in februari 1783. Daarna nemen de dateringen de 

draad weer op in maart 1784, en vanaf dan lopen ze chronologisch, maar de reden van de eerdere verwarring is niet duidelijk. Misschien beslist de 

auteur in 1784 om ouder verzameld werk - op losse bladen bijgehouden? -, in te brengen in een georganiseerd liedhandschrift, en bewaart hij de 

data van de originele notatie. Misschien noteert in de eerste periode van zijn schrijven teksten tussen blanco pagina’s, en benut hij later de 

opengelaten ruimte. 

36 1785 is het jaartal dat het meest voorkomt in de aantekeningen van de auteur. Het staat aangegeven bij zeven van de eerste negen liederen in de 

collectie (UG, Hs 1294). Het laatste van die teksten met de datum 1785 handelt over enkele jaren eerder volgens de titel ‘historie Liedeken van’t 

jaer 1781’ (f. 16r-18r.). Ook het volgende lied, een spotlied op Mechelen, is volgens een notitie bij de titel ‘gemaeckt 1781’ (f. 18v-19v.). De 

laatste datum in het manuscript staat bij het veertiende lied, volgens de titel een ‘historie Liedeken 1782’ (f. 25r-26r.). We kunnen dus vermoeden 

dat de datering 1785 slaat op het moment van notatie, en niet het moment van het dichten of verzamelen van de tekst. Hoelang het schrijven aan de 

collectie duurt, is niet geweten, maar vermoedelijk is de collectie afgewerkt in de jaren 1780.  
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Leuven, Vilvoorde, Bergen en Henegouwen.37 Mogelijk heeft de auteur banden 
met het Antwerpse, hij toont interesse voor stedelijke aangelegenheden daar. Zo 
noteert hij twee historieliederen, een ‘Liedeken van ’t jaer 1781’ en een ‘Liedeken 
1782’, over armoede en onderdrukking waaronder de Antwerpse burgerij te lijden 
heeft.38 De eerste tekst noemt als oorzaak van de ellende het juk van de ‘Reusen’: 
‘Och droeve borgerije / wat sal ons nog gebeuren / het minst dat gij missegt / 
tegens de felle Reusen / men haelt u van uw bedt / en min uw gevangen set / op den 
gevangen steen / vol droefheyd en geween’. Het is niet meteen duidelijk waarop de 
teksten doelen. 1781 en 1782 zijn de eerste jaren van het bewind van Jozef II, die 
meteen een aantal verregaande hervormingen invoert, maar daar brengt in 
Antwerpen geen grote problemen met zich mee. Jozef II bewerkstelligt zelfs het 
vertrek van Hollandse garnizoensoldaten uit de stad, en de Antwerpenaren hopen 
dat hij vrije scheepvaart op de Schelde kan bekomen. Niettemin lokken vooral een 
aantal religieuze maatregelen – het tolerantie-edict, de inmenging met kloosters – 
wrevel uit, en is men niet gelukkig met de eenzijdige beslissingen van de vorst. 
Verwijst de ‘reuse dwingeland’ naar Jozef II, maar waarom geeft de tekst dan aan: 
‘men segt dat is eenen Wael’ over de Reuzen? Het lied heeft een bepaalde groep 
Reuzen op het oog: ‘De Reusen sijn nog jonck / men moet hun excuseren / jongens 
van d’eerste broek / bid god dat sij nog leeren / besiet maer hunnen bairt / die is 
Vlasachtig gehairt’. Zijn de Reuzen gestationeerde militairen in het Antwerpse? De 
andere tekst sluit zich aan bij de algemene klacht, maar betreurt vooral dat het 
sterzingen en andere vastenfeesten niet mogen doorgaan ‘wanter overal Provosten 
staen / die staen daer op ons te letten / om ons tot Vilvorde te setten’, sterzingers 
zouden naar de gevangenis van Vilvoorde overgebracht worden. De twee teksten 
roepen oude leiderfiguren aan – ‘Bourbon’, ‘ Mijnheer van Eersel’, ‘ Masionella’ 
oftewel Massaniello, de zeventiende-eeuwse Napolitaanse held – die deze droeve 
staat niet zonder strijd zouden aanvaarden. De auteur schaart zich in deze liederen 
duidelijk aan de zijde van de burgerlijke stadsbevolking.39 
 
In een tweede schrijfmoment voegt hij bij beide titels de aanduiding ‘historie’ toe 
links bovenaan de titel en pagina. Het zijn de enige teksten in de bundel die hij met 
een dergelijke genreafbakening labelt. Nochtans gaat het niet om verre 
geschiedenis. Het handschrift is omstreeks 1785 bijeengebracht, een jaartal dat ook 
onderaan het eerste van de historieliederen verschijnt als notatiedatum, vier en drie 
jaar na de gebeurtenissen. Een dergelijke zorg om de teksten te plaatsen laat 
vermoeden dat de historie voor de auteur persoonlijke relevantie bezit. In het geval 
van een lange gebruikstraditie van het manuscript, wil hij dat de teksten ook voor 
latere lezers interpreteerbaar zijn. De aanduiding ‘historie’ verleent de teksten ook 
historische legitimiteit. Te midden van kluchtliederen en verzonnen verhalen wil de 
                                                                                              

37 UG, Hs 1294, f. 16r-18r. 

38 UG, Hs 1294, f. 16r-18r en 25r-26r. 

39 Een variant op het tweede van de historieliederen lezen we in een andere bundel: UG, Hs 2167, p. 222-224. F. Prims, Antwerpen door de eeuwen 

heen, Antwerpen, 1974 (eerste uitgave: 1951), 534-535. 
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auteur duidelijkheid scheppen dat deze teksten historische realiteit beschrijven. 
Misschien is de toevoeging ‘historie’ bij de teksten wel een zucht van opluchting in 
latere jaren.  
 
In al deze collecties vinden we met zorg en nauwgezetheid genoteerde 
opeenvolgingen van liedteksten binnen de genres en over de liedmotieven die 
ondertussen bekend in de oren klinken. De liefdesliederen – monologen, dialogen, 
pastorale, mythologische, kluchten, liefdesraad enzovoort – variëren tussen 
hoogstaande oden en smeekbeden van onberispelijke morele standaard en 
wellustige evocaties van zinnelijke amoureuze avontuurtjes. Nemen we het 
voorbeeld van het ‘Vermakelijk Liedtboek’. Enerzijds zijn er oprechte lofzangen 
(‘Mijn Lieff gij sijt degeen / Die ik van herten meen / Ik dien u vaerdig / Gij sijt 
waerdig / Aengebeen’) waarin het meisje vergeleken wordt met de schoonheid van 
godinnen en Helena van Troje, en huwelijksaanzoeken in dialoogliederen.40 
Anderzijds zijn er vrijmoedige verleidingspogingen: ‘Gij singt seer aerdig naer 
mijn sin / Liesbetje laet ons speelen ’t spel van min / Hier agter onder de Lauw’re 
blaen / Terwijl de Lammeren hier graesen gaen’.41 En meisjes die graag ingaan op 
die verzoeken: ‘Sij stak mij in haere schoot / Seyt hoe vriend hoe kunt gij slaepen / 
Lust u dan geen vreugt te raepen / Ag Leander zijt gij doot’.42 De uitgeputte 
Leander vliegt uiteindelijk uit bed, waar hij volgens de laatste strofe zich aan het 
schrijven van het lied zet.  
 
In de kluchtige amoureuze teksten vinden we bekende motieven: dubbelzinnige 
personages als hengelaars, vissers en tuiniers, ongelijke liefde, zowel in de 
betekenis van relaties tussen sociale ongelijken – een vorst en een herderin, een 
graaf en een dienstmaagd – als tussen mensen van verschillende leeftijd – al deze 
oude aanbidders en aanbidsters worden zoals gebruikelijk afgewimpeld, behalve in 
één geval, waar de oude man aanhaalt dat de vrouw ook al niet meer van de jongste 
is, ze is dertig, en dat ze niet veel meer aanzoeken heeft te verwachten. ‘Patientie 
dan / Laet het Contract dan schrijven’, besluit de vrouw.43 Er is een verteller, ‘Jan 
Droogbloet’, die zich beklaagt getrouwd te zijn met een ‘Kermis-pop’.44 Er is een 
klucht over het ‘Bedurve Huyshouden off de Vrouw met de broek’: een vrouw die 
haar echtgenoot slaat en openlijk met andere mannen slaapt.45 Minder vertrouwd is 
de tegenzang: ‘Plezier der Mannen off Mans hand boven’ over Jan die hetzelfde 
doet met zijn vrouw Griet.46 Zelfs terwijl hij met Trijn vrijt in het echtelijke bed, 
stopt Jan niet met zijn echtgenote te bevelen: 
                                                                                              

40 UG, Hs 1762, p. 23-25. 

41 UG, Hs 1762, p. 22. 

42 UG, Hs 1762, p. 19-20. 

43 UG, Hs 1762, p. 145-149. 

44 UG, Hs 1762, p. 132-136. 

45 UG, Hs 1762, p. 172-175. 

46 UG, Hs 1762, p. 175-177.  
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Hierop ging Jan met Trijn na bed, 
En zey tot Griet: Wijff maek terstond 

de Koffy klaer, Doet wat ik u hiet 
Wenend vervult Griet de opdrachten, ze bakt hen ook een eierkoek in de pan en 
kuist Trijns schoenen. De dichter maakt geen onderscheid tussen de situatie van de 
overheerste man of vrouw. Ze worden zonder medelijden voorgesteld als zwakke 
personen die de overtreding van het rollenpatroon mogelijk maken. Een dergelijke 
omkering van het motief van de vrouw met de broek ben ik in geen enkel ander 
liedhandschrift tegengekomen.  
 
Een thema uit de grootste collectie dat ook de auteur van het ‘Vermakelijk 
Liedtboek’ bezighoudt, is de wenselijkheid van de liefde. Dat uit zich in het 
liedboek in een heleboel teksten waarin positie wordt genomen voor of tegen het 
huwelijk. Vooraan de verzameling, in de tweede tekst, discussiëren Cnelis en 
Kniertje over het thema. ‘Het trouwen is immers het soetste soet’, houdt Cnelis vol, 
maar voor Kniertje is het een ‘noodzakelijk quaet’.47 De posities over de 
huwelijksstaat, dezelfde als in die grotere collectie, worden tot slot van het lied 
samengevat: 

C[nelis]. Alleenig te loopen valt bang 
en naer 

K[niertje]. Verbonden te wessen is slaefs 
en swaer 

In nog acht andere teksten in de collectie worden verschillende posities in het debat 
ingenomen. Jonge mannen en vrouwen worden samen en afzonderlijk aan- en 
afgeraden om te huwen, vaak in pendantliederen die de twee tegengestelde 
meningen zij aan zij vertolken. De spanning tussen minnen en drinken in 
drinkliederen is slechts een amusante echo van een ernstige discussie in de 
minnelyriek.  
 
Niet alle verzamelaars leggen evenveel nadruk op het amoureuze register. In de 
collectie ‘Chansons’ en de Frans-Nederlandse verzameling van 130 teksten, 
vormen liefdesliederen een meerderheid van de geselecteerde liederen en worden 
de andere genres daartussen ingebracht, zoals ook in de grootste collectie gebeurt. 
Tussen de Franstalige minnelyriek in de ‘Chansons’ vinden we onder andere een 
liefdesklucht met een vergelijking van de minnaars uit verschillende landen. Duitse 
mannen rekenen hun vrouwen rente aan, Italiaanse mannen zijn jaloers, Hollandse 
kaasmannen wil je niet kussen. De beste keuze is een Brabander en wel zeker een 
uit Brussel. De drie andere verzamelingen delen noch amoureuze teksten noch een 
andere subsectie van de wereldlijke liedschat een bevoorrechte positie toe. Dat wil 
niet zeggen dat er geen liefdesliederen worden opgenomen. Denk maar aan de 
voorbeelden uit het ‘Vermakelijk Liedtboek’ die ik net al aangaf. In de collectie 

                                                                                              

47 UG, Hs 1762, p. 4-7. 
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‘P:A:B:M’ zijn er amoureuze teksten in allerlei registers: klachten, pastorale 
teksten, wat mythologie, dialogen, liefdesraad, kluchtige amoureuze lyriek… Er 
zijn liefdeskluchten – het bekende thema van het meisje dat ziek wordt van 
kalverliefde -, kluchten over seks – een oproep aan jonge vrouwen om het 
‘capotjen’ uit te laten, een lied over een visser die geholpen wordt om beet te 
vangen door een meisje, over een bakker die een molenaarsweduwe een aanzoek 
doet en aanvaardt wordt ‘omdat hij maelde naer haren sin’ enzovoort.48 Het 
‘Liedekensboek’ is de enige bundel waarin amoureuze liederen haast geen rol 
spelen. Liefde komt slechts in enkele van de geselecteerde teksten ter sprake. Eén 
lied bevat liefdesraad om een goed huwelijk af te sluiten, zoals we dat in de andere 
bundels vaak terugvinden, een uitgewerkte vergelijking van een deugdzaam 
huwelijk met een meloen (‘Gelijk het Zaet besloten lijdt / in het hert van de Miloen 
/ aldus ook de getrouwigheyd / In het houwelijk is t’an doen’ en zo verder).49 Nog 
in drie kluchten – een over ongelijke liefde, een over verstoorde huishoudens waar 
mannen en vrouwen niet uit elkaars vaarwater kunnen blijven, en in een spotlied 
over hoe ouders hun dochters als koopwaar aan de man proberen te brengen, maar 
hen tenslotte in kloosters onderbrengen om toch de interest te bewaren. En nog een 
laatste maal in een vrolijk gezelschapslied waarin jonge vrouwen genieten van hun 
vrijheid. Het huwelijk is een zorg voor later.  
 
Deze liedverzamelaar is veel meer geïnteresseerd in verhalende liederen, kluchten 
en historieliederen, in de eerste helft van de bundel, en in zorgeloze 
gezelschapsliedjes, vooral naar het einde toe. De kluchtliederen omvatten sluwe 
listverhalen – een stoelenbinder wordt door een dominee zijn loon van gratis eten 
ontzegd (het is vastendag, beweert die) en wreekt zich door spek in te naaien in de 
stoelen zodat de kat des huizes het meubilair aan stukken rijt -, Bildungsverhalen – 
een opgroeiende jongeman die niets doet dan vrijen en drinken wordt weggestuurd 
uit het Mechelse oratoriehuis, en houdt het niet lang vol bij opleidingen in Bergen, 
Henegouwen en Leuven, maar bedaart uiteindelijk in het noviciaat -, stadsspot – 
het bekende lied over de Mechelse zotten die een hond aanzien voor een steur en 
het door de stad jagen -, scatologische teksten – een ‘oud Wijff’ dat haar achterste 
te pas en te onpas aan voorbijgangers laat zien, een vraagstuk wie van een groep 
zatte slapers in het bed gepist heeft -, fantasieteksten – een lied verteld vanuit het 
standpunt van een opgejaagde vos door jagers en hun honden -, en parodieën op de 
typische kerst- en drie koningenliederen, waarin reizigers schoenen en Leuvense 
traan komen offeren. 
 
Kluchten wekken ook erg de interesse van verzamelaar ‘P:A:B:M’. Er zijn 
verhalende kluchten die voor waar verteld worden: over een gierige kleermaker die 
stukken stof steelt van zijn bestellingen zelfs nadat hij tijdens een ziekte God 

                                                                                              

48 UG, Hs 1385, p. 99-101 en 213-216.  

49 UG, Hs 1294, f. 14v-15v. 
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belooft zijn praktijken te staken, over drie Mechelse zotten die jagen op een hond 
in de waan dat het een steur is, over een boer die per ongeluk zijn eigen kalf 
neerschiet in de waan dat het een wolf is, over een weddenschap waarin een man 
zich dood voordoet om te kijken hoe lang zijn weduwe om hem zal treuren. Niet 
lang, want al bij de ‘wake’ aanvaardt ze het aanzoek van een huisvriend.50 Over 
reiziger Peer Andries die in de herberg geen pispot krijgt en zich ontlast in een 
bereide feestmaaltijd die de volgende dag zonder gewaarwording door de 
dorpsgemeenschap wordt opgegeten. En zo schrijft hij nog wel meer scatologische 
kluchten: over een geconstipeerde man die zich een klisteer laat zetten, over drie 
herberggasten die een schijtwedstrijd houden om te bepalen wie betaalt, over de 
Mestkaai waar je aan de ontlasting kan herkennen wie er heimelijk in het gras is 
gegaan. Er zijn nonsensicale kluchten die enkel bestaan uit een keten van voor 
waarheid gehouden uitspraken met een meezingbaar refrein, kluchten over 
maatschappelijke groepen waarbij zoals in andere collecties vooral de boeren 
afwisselend bespot en geprezen worden, imaginaire kluchten over het overlijden 
van de vader in een familie varkens - hij laat zich behandelen met peperkoek maar 
tevergeefs -, over het jaarlijkse kreupelenbal waar mismaakten bediend worden 
door de vooraanstaande burgers van de stad, enzovoort.  
  
Twee van de verzamelaars tonen zich gefascineerd door dergelijke kluchten die 
duidelijk imaginair zijn. De auteur van de Frans-Nederlandse collectie met 130 
teksten heeft er een voorliefde voor. Hij schrijft ook wel kluchtverhalen die in 
theorie verkondigd kunnen worden als waar verhaal, zoals een lied over een kwezel 
die in de kerk in lachen uitbarst omdat de pastoor per ongeluk een belachelijke 
hoed draagt tijdens de dienst, of nog de tekst over het buitengesmokkelde meisje in 
een zelfgebouwde kijkkast. Maar de auteur verzamelt meer teksten die amuseren 
door hun fantasie: pratende dieren – een kat die tevergeefs een muis uit haar hol 
probeert te lokken met de belofte van een feestmaal, een doodzieke ezel die zijn 
testament opmaakt -, een neuslied over een man met zo’n weerzinwekkend grote 
neus dat ze hem het zicht belemmert en zijn enige kameraad in de wereld vormt, 
een religieus spotlied over een reis van Calvijn naar zijn goede vriend Lucifer in de 
hel waar hij de volledige Staten van Holland tegenkomt, een slechts gedeeltelijk 
bewaarde klucht van Sint Antonius en hoe de duivel hem in de val probeert te 
lokken. Het ‘Vermakelijk Liedtboek’ is gespecialiseerd in imaginaire reisliederen, 

                                                                                              

50 Twee van deze motieven, de gierige kleermaker en de man die zijn dood in scene zet, krijgen een aparte plaats in de classificatie van popualire 

verhaalstof van Uther: H.-J. Uther, The types of international folktales. A classification and bibliography. Based on the system of Antti Aarne and 

Stith Thompson, II, Helsinki, 2004, 151 en 314. Het thema van de dode man wordt verder aangehaald in het overzicht van Maurits de Meyer van 

orale verhaalmotieven in Vlaanderen: M. De Meyer, Le conté populaire flamand: catalogue analytique et repertoire des episodes et elements des 

contes motif-index, Helsinki, 1968 en is ook opgenomen in de classificatie van Stith Thompson: S. Thompson, Motif-index of folk-literature: a 

classification of narrative elements in folktales, ballads, myths, fables, medieval romances, exempla, fabliaux, jest-books and local legends, III, 

Bloomington, 1966 (2de uitgave), 415. Het motief van de gierige kleermaker wordt aangehaald in: A. Meulemans, Leuvense almanakken (1716-

1900), Antwerpen, 1982. De liederen leunen erg aan bij een brede traditie van Zuid-Nederlandse populaire literatuur. 
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waarvan hij er vier verschillende noteert. De eerste reiziger somt een aantal 
losstaande wonderbaarlijke dingen op die hij zag ‘toen ik laest reysde’: een mager 
wijf op wie een piramide gevallen is, een vruchtbaar land waar vrouwen zes maal 
baren in een jaar, et cetera.51 De andere teksten ‘De Leugenagtige Kaes-Boer’, 
‘Japansche droom’ en ‘De Droomende Reysiger’ zijn meer open over hun 
fantasierijke inhoud.52 De kaasboer geeft toe dat het om een leugen voor het plezier 
gaat, de Japanse droom is ingegeven door teveel alcohol en de dromende reiziger 
ontwaakt op het einde van zijn lied. Met hun opsomming van wondere, 
onmogelijke zaken en omkeringen van de realiteit liggen de reisliederen nog het 
meest in het verlengde van waarheidsliederen, waarin allerlei losse opmerkingen 
ter amusement aaneen gerijgd worden, een zorgeloze tijdelijke ontsnapping van de 
dagelijkse realiteit.  
 
Tussen de liefdesliederen en kluchten zijn er andere genres waaruit de 
verzamelaars vrij putten. De bundel ‘Chansons’ bevat een reeks drinkliederen. Er is 
een feestlied om te zingen op de hoogdag van Sint Cecilia, patroon van 
muzikanten, waarbij de aanwezigen worden opgeroepen om het Leuvens bier niet 
aan zich voorbij te laten gaan. Moraliserende teksten kanten zich tegen het 
roddelen, tegen de nieuwe modes die meisjes dwingen op krediet te leven, tegen 
mensen die boven hun stand willen leven. In geestelijke liederen zien vertellers de 
fouten van hun leven in en ze verzaken aan de wereld. De auteur noteert enkele 
kerstliederen, een opruiend strijdlied, een sardonisch actualiteitslied bij de dood 
van een procureur, zo gehaat dat ze hem zelfs in de hel niet binnenlaten. 
Drinkliederen en religieuze teksten vinden we ook in de Frans-Nederlandse bundel 
met 130 teksten: zes kerstliederen, algemene oproepen om Jezus in het hart te 
dragen, een lied om de wereld te verzaken en de dood gedachtig te blijven staat 
tussen teksten om te genieten van de jeugd en niet aan later te denken, een verteller 
die beslist om in te treden… Meer uitzonderlijk in de collectie is een werklied met 
twee strofen, een voor spinnende vrouwen, een voor bindende mannen:53  

Mijne vrindinnen stelt u aen het spinnen 
laet ons beginnen nemt ras het wiel in d’hant 
sa spoeyt u ras terwijl ons schaepkens wijden 

en hun verblijden in t’aengename gras 
En zo gaat het lied verder met de mannen. Maar de pastorale context – ook de 
mannen werken onder het bladergroen – plaatst de tekst dichter bij de jeugdige 
minne- en plezierliederen.  
 
Vele van dezelfde liedgenres vinden we tussen het schrijfwerk van ‘P:A:B:M’. 
Drinkliederen, feest- en gezelschapsteksten, en ook enkele gelegenheidsliederen bij 
intreden. Moraliserende literatuur, zowel aansporingen tot deugden – eendracht – 
                                                                                              

51 UG, Hs 1762, p. 48-50. 

52 UG, Hs 1762, p. 114-119, 164-168 en 184-189. 

53 UG, Hs 2181, p. 38. 
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als veroordelingen van valse vrienden, extravagante mode (terwijl andere 
modetrends net bejubeld worden in liederen, de mode die je in Brusselse parken 
kan zien op jonge mannen en vrouwen bijvoorbeeld) en leven van krediet 
(stadsburgers die als beroep ‘van niet […] iedt’ maken).54 Meer religieus is de 
kritiek in ‘Lantermagie’, waarin de wereld gelijk wordt gesteld met het ‘casken vol 
van spoock’ dat op kermissen en markten tentoon wordt gesteld.55 In een pastoraal 
lied staat de herder die zijn geliefde roept symbool voor Jezus, de goede herder. Er 
is ook een verhalend lied over het leven van de heilige Hubertus dat als voorbeeld 
kan dienen voor lezers en toehoorders. Herinneringen aan de vergankelijkheid van 
het leven kunnen gelezen worden in een sterfbedscène gezongen door een kind bij 
de laatste momenten van zijn of haar moeder. In de klaagzang verhaalt de tekst 
over het heen en weer geloop rond het sterfbed, de dokter en pastoor komen langs, 
de moeder maakt haar testament, de dokter dient de laatste zorgen toe, de pastoor 
en familieleden bidden voor de overledene: ‘niet lanck liggen in den noodt / is een 
saght en corte doodt’.56 De dood verschijnt nog in een ballade over de weduwe van 
‘Malbroug’, Marlborough, de Engelse legeraanvoerder die omkomt op het 
slagveld.57 Wat verdwaald tussen de andere genres noteert de schrijver zelfs een 
jachtlied, maar het is een sentimentele jager die zelfs geen eieren uit een vogelnest 
kan stelen uit medelijden met de vogelouders. In het ‘Liedekensboek’ staan dan 
weer meer gezelschapsliedjes. Ze dienen om een amusante, verbroederende sfeer te 
versterken: drinkliederen en dialogen over de voor- en nadelen van de druif, 
gezelschapsteksten waarin het plezier van samen eten, drinken, zingen en jagen 
wordt voorgehouden, meiliederen over het goede leven en gezamenlijke plezier van 
de lente, moraliserende teksten tegen haat en nijd, en nog meer tegen valse 
vriendschap. De zes collecties bevatten zo een staalkaart van laat achttiende-
eeuwse circulerende liederen.  
 
2. Het lied verzameld 
   
Over de vele interessesferen van de afzonderlijke verzamelaars heen, delen de 
bundels een aantal duidelijke inhoudelijke krachtlijnen. De schrijvers brengen grote 
collecties wereldlijk liedmateriaal bijeen, vooral amoureuze teksten, kluchten en 
drink- of gezelschapsliederen, en binnen die drie categorieën zoveel mogelijk 
verschillende liedgenres. Alle auteurs zijn geïnteresseerd in Nederlandstalige 
teksten, de helft van hen ook in het Franse lied. Het voorkomen van een aantal 
gedeelde liederen tussen de collecties onderstreept dat de auteurs alvast gedeeltelijk 
uit gelijkaardige inspiratiebronnen putten. Dat is alleszins zo voor de auteurs die 
Franstalig materiaal opnemen. De zang van een ongelukkige echtgenote, met als 
stokregel ‘le gout du mariage / est le tombeau de l’amour’ komt in de drie 
                                                                                              

54 UG, Hs 1385, p. 8-10,  

55 UG, Hs 1385, p. 56-59. 

56 UG, Hs 1385, p. 59-62. 

57 UG, Hs 1385, p. 10-13. 
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Franstalige bundels voor.58 Dat lied noteert ook Gijsberta Rottiers in haar amoureus 
liedhandschrift, en ik haalde het al aan in het voorgaande hoofdstuk.59 De versies 
zijn woordelijk hetzelfde, wat laat vermoeden dat de auteurs de tekst van 
schriftelijke versies overpennen, maar ze vertonen  verschillen in de schrijfwijze 
van het Frans. In deze verzamelingen mist het lied wel haar pendant waarin het 
huwelijk de troon van de liefde wordt. De ‘Chansons’ delen nog een tweede 
woordelijk identieke tekst met de collectie van Gijsberta Rottiers: ‘Non non 
L’amour / n’est point indomptable’.60 Met een andere amoureuze collectie uit het 
voorgaande hoofdstuk delen twee verzamelingen - de ‘Chansons’ en de collectie 
met 130 liederen - een tekst: een aria uit de opera Le peintre amoureux, ‘Maudit 
amore, raison severe / a qui des deux dois je ceder’.61 Onderling zijn er vooral 
overeenkomsten tussen die twee bundels - de ‘Chansons’ en de collectie met 130 
liederen. Acht liederen komen letterlijk terug.62 Voornamelijk zijn het Franstalige 
minneteksten. En met het grote Nederlandstalige manuscript deelt de Frans-
Nederlandse verzameling van 130 teksten het kluchtlied over de verboden minnaar 
die zijn opgesloten lief buiten smokkelt in een kijkdoos, onder de ogen van haar 
vader. Dat vooral de ‘Chansons’ liederen delen met de amoureuze repertoires van 
het vorige hoofdstuk kan wel iets te maken hebben met het vermoeden dat ze door 
een vrouwelijke auteur bijeengebracht zijn, een vrouw die zich niet onbekend toont 
met de Franstalige liefdeslyriek waaruit ook die handschrifthoudsters putten. Maar 
het repertoire van de ‘Chansons’ is inhoudelijk veel meer gevarieerd dan die 
jeugdbundels.  
 
Inspiratie van het gedrukte lied 
 
Voor het opgenomen repertoire putten de verzamelaars gretig uit circulerend 
drukwerk in de Nederlanden, liedbladen van straatverkopers, maar in de eerste 
plaats liedboeken. Zelfs in de erg onvolledige databank die de Nederlandse 
Liederenbank voor de achttiende eeuw biedt, vinden we voor heel wat van de 
teksten in alle handschriften andere, soms meerdere, vindplaatsen. De schrijvers 
compileren geen eigen dichtwerk, maar verzamelen breed circulerende teksten. 
Daaruit selecteren ze een bloemlezing die ze zonder veel verwerking of adaptatie 
noteren. Meer dan eerdere liedschrijvers, noteren de auteurs van deze bundels 
varianten die weinig sporen vertonen van orale overlevering, maar integendeel het 
resultaat lijken van (een keten van) schriftelijke voorbeelden die gekopieerd 
worden met het model ernaast. Het meeste vinden we tussen de opgenomen teksten 
in de verschillende bundels teksten waarvoor de Nederlandse Liederenbank andere 
                                                                                              

58 UG, Hs 2167, p. 56-58; UG, Hs 2181, p. 78-80; UG, Hs 1385, p. 128-129. 

59 UG, Hs 964 omgedraaid, p. 10-11. Zie p. 327. 

60 UG, Hs 2167, p. 151. Vergelijk UG, Hs 964 omgedraaid, p. 33 

61 UG, Hs 2167, p. 151. Vergelijk UG, Hs 1170, p. 28 en zie het voorgaande hoofdstuk p. 348.  UG, Hs 2181, p. 82. 

62 UG, Hs 2181, p. 38-39, 60, 75-76, 77-78, 82, 83, 83-84 en 85 komen overeen met respectievelijk UG, Hs 2167, p. 143-144, 83-84, 185-186, 

128-129, 151, 88, 70-71 (en ook 162, het lied komt tweemaal voor) en 69 (en ook 106). 
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vindplaatsen aangeeft in liedboeken. Teksten bekend uit eigentijdse boeken 
uitgegeven in het Noorden: boekjes als De Nieuwe Vermaakelyke Snuyf-Doos (’s-
Gravenhage, c. 1750)63 of De Groote Nieuwe Hollandschen Bootsgesel 
(Amsterdam, c. 1700)64. Teksten ook die in zeventiende-eeuwse liedboeken uit 
Noord en Zuid staan, in titels als het Hemelsch Nachtegaelken, een geestelijk 
liedboek dat in Antwerpen uitgegeven wordt in 1639, 1644 en 166365, in Den 
Eerelycken Pluck-Voghel van Livinus vander Minnen66 en Het Brabandts 
Nachtegaelken van Joan Mommaert67. Eén uitzondering valt op: Vijf van de negen 
bewaarde achttiende-eeuwse wereldlijke liedboeken uit het Zuiden, zoals Huybens 
die noemt in zijn bibliografie, zijn ondertussen met hun liedschat ingevoerd in de 
Nederlandse Liederenbank. Maar voor deze titels vinden we geen overeenkomsten 
met de verzamelhandschriften. Ofwel zijn de verzamelaars niet geïnteresseerd in 
eigentijdse liedboeken uit eigen streken – in tegenstelling tot boeken uit de 
Republiek of uit Frankrijk -, ofwel beschouwen ze de liedschat in deze bronnen als 
gekend materiaal dat ze zelf uitdrukkelijk niet bijeenbrengen.68  
 
Naast liedboeken zijn er overeenkomsten met liedbladen, liedhandschriften, 
handschriften met genoteerde volksmelodieën, met Frans drama en opera, en niet in 
het minst met de andere verzamelhandschriften.69 Andere liederen zijn dan weer 
bekend uit latere liedcollecties, negentiende-eeuwse straatliteratuur, handschriften, 
of uit het werk van Florimond van Duyse of andere volkskundigen die hun 
vondsten in Volkskunde of andere heemkundige tijdschriften publiceren. Sommige 
van die latere versies gaan terug op verloren schriftelijk materiaal, andere op latere 
mondelinge overlevering, wat al aangeeft dat het om circulerend materiaal gaat. 
Van sommige teksten is er geen versie bekend in de Nederlandse Liederenbank, 
maar hun beginverzen zijn onthouden als melodieaanduidingen. Aagje Deken en 
Betje Wolff gebruiken heel wat van de beginverzen die we vinden in bundels als 
het handschrift ‘Chansons’ of de voortgezette collectie, als melodieën voor hun 
stichtelijke liedjes gedicht op de meest verspreide wereldse zangwijzen. Het is op 
basis van dit liedonderzoek dat we ook de niet gedateerde verzamelingen onder 
                                                                                              

63 Bijvoorbeeld: UG, Hs 2167, p. 36-40 en 143-144, UG, Hs 2181, p. 38-39, of nog UG, Hs 1762, p. 172-175.  

64 Bijvoorbeeld: UG, Hs 2167, p. 24-27 of 36-40. 

65 Bijvoorbeeld: UG, Hs 2181, p. 7-8. 

66 Bijvoorbeeld: UG, Hs 1385, p. 50-51. 

67 Bijvoorbeeld: UG, Hs 1385, p. 164-165. 

68 G. Huybens, Thesaurus canticorum Flandrensium. Het gedrukte Nederlandse liedboek in Vlaanderen (1508-1800). Deel 1: Bibliografie, 

Leuven, 2004. De genoemde liedboeken opgenomen in de Nederlandse Liederenbank zijn Het aengenaem lysterken, Nieuw Lied-Boeck Genaemt 

Den Maegdekrans, Den vrolijcken Speelwaghen, De Ledige Uren Van Jacobus De Ruyter en Den Vlaemschen Papegaey. Nog niet opgenomen, en 

niet vergeleken met het repertoire in de verzamelhandschriften, zijn: Cupidoos Maegdekruyt, Het dobbel refereynboeck, Heliconsche Echo en 

Kintbaerenden man. 

69 Voor de Franstalige liedschat in de collecties zijn er vooral overeenkomsten aan te duiden met andere achttiende-eeuwse handschriften uit onze 

steekproef. Dat heeft te maken met de samenstelling van de Nederlandse Liederenbank, waarin Franstalige liederen, en al zeker die van de 

achttiende eeuw, weinig vertegenwoordigd zijn. Maar het voorkomen van dezelfde teksten in verschillende handschriftcollecties geeft aan dat er 

ook voor deze teksten geschreven modellen circuleren. 
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voorbehoud in de tweede helft van de achttiende eeuw kunnen situeren. Het 
verzamelde materiaal toont een duidelijke band met andere liedbronnen uit de 
periode.  
 
En waar we de versies in de handschriften naast andere verschijningsvormen van 
de teksten kunnen leggen, blijkt dat de versies in de verzamelbundels haast identiek 
zijn aan gedrukte versies. Van een lied in de collectie ‘P:A:B:M’, over een boerin 
die naar de stad – Brussel – wil trekken bijvoorbeeld, is ook een versie bewaard op 
een Amsterdams liedblad van omstreeks 1800, ‘De Amsterdamsche Kermis-
Vreugd’, maar slechts gedeeltelijk, de eerste twee en een halve strofe.70 Die lezen 
identiek in beide versies. We kunnen vermoeden dat de Amsterdamse uitgever in 
het vervolg een andere stad zal kiezen als bestemming, maar dat ook de afloop van 
de tekst gelijk loopt. Het enige wat verschilt tussen handschrift en liedblad zijn de 
opgegeven titel en melodie.71 Dezelfde gelijkvormigheid vinden we tussen een 
ander lied in de bundel, een geestelijk pastoraal lied waarin een herder symbool 
staat voor Jezus en een ander liedblad, ditmaal uit Gent, bekend onder de naam 
‘Een Geestelyk Liedeken van de Gelukkige en Ongelukkige EEUWIGHEYD, De 
pynen der Helle en straffe der Verdoemde’ – een gedrukte tekst die wel volledig 
bewaard is.72 De beide versies zijn identiek op twee uitzonderingen na: twee 
strofen staan in omgekeerde volgorde en de handschriftelijke tekst bevat een extra, 
zesde, strofe. Ook hier gaan de twee liederen wel onder andere titels.73 En zo zijn 
er wel meer voorbeelden in deze collectie en de andere handschriften van duidelijk 
overgeschreven materiaal, met een schriftelijk model naast de schrijver. De 
ontlening stopt trouwens niet bij liederen. Voor de raadsels in de collectie 
‘P:A:B:M’ is geen rechtstreeks model bekend, maar de organisatie van de raadsels 
– in reeksen, met rijen ‘Solutiones’ erop volgend – wijst op een schriftelijke 
traditie, en niet op opeenvolgende notatie van losse, overhoorde raadsels, zoals we 
zouden verwachten bij een oraal overleveringsproces.   
 
De verzameldrift van de auteurs zien we het best weerspiegeld wanneer we de 
grote Nederlandstalige liedcollectie en het ‘Vermakelijk Liedtboek’ door de 
Nederlandse Liederenbank jagen. Van de 74 liederen in het ‘Vermakelijk 
Liedtboek’ zijn er maar liefst 54 bekend uit andere liedbronnen. Van de 209 teksten 
in de grote collectie zijn er 128 bekend. En hier wordt ook duidelijk hoe de 
verzamelaars daarbij te werk gaan. Het is interessant dat we net te maken hebben 
met de twee collecties die van dezelfde hand zouden kunnen zijn. Indien het 
                                                                                              

70 UG, Hs 1385, p. 147-150. Voor de gedrukte versie, zie: Nederlandse Liederenbank (http://www.liederenbank.nl/). 

71 Gedrukt zijn die ‘Beklag lied van een jonge Dochter over haare staat / Op dat zy als Boerin moet werken vroeg en laat, / En daarom na de Stad 

op haar fortuyn uitgaat. / Stem: Sinjeur, Sinjeur de Schilde’. De handschriftschrijver kiest voor het veel beknoptere ‘Chanson / Air il pleut, il pleut’ 

in lijn met het algemene vormschema dat hij toepast in zijn collectie.  

72 UG, Hs 1385, p. 87-90. Gedrukte versie, zie: Nederlandse Liederenbank (http://www.liederenbank.nl/). 

73 ‘Liedeken op het Planten van den Mey-boo, Op den Berg van Calvarien / Stemme: des Fleurs par ici des Fleurs &c’ in druk, ‘Mey Liedeken’ 

zonder wijs in het handschrift. 
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dezelfde man is die de twee bundels compileert dan vertrekt die daarbij van 
verschillend ontleningmateriaal, maar hij gebruikt wel dezelfde methode om het 
repertoire bijeen te brengen. De liederen in beide verzamelingen komen overeen 
met een resem aan bekend liedmateriaal, en we kunnen alleen maar vermoeden dat 
de verzamelaars nog ander materiaal in handen moeten gehad hebben dat niet tot 
ons is gekomen, maar we zien zo sterk geconcentreerde overeenkomsten dat het 
niet anders kan dan dat de auteur voor bepaalde gedeelten in het liedhandschrift 
welbepaalde liedboeken naast zich heeft liggen.  
 
Voor de eerste helft van de grootste liedcollectie toont de Liederenbank niet één 
welbepaalde ontleningbron aan. Wel zijn er significante overlappingen met het 
repertoire in vier liedboeken. Van de eerste honderd teksten in het handschrift 
worden er tien gedeeld met de uitgave uit 1762 van het Groot Hoorns, Enkhuyzer, 
Alkmaarder en Purmerender Liede-Boek uitgegeven in Amsterdam. Zeven met 
Péls Méngelzangen, ook uit Amsterdam, daterend van 1717. En nog eens zeven 
met twee verschillende edities van het bekende liedboek Het nieuwe vermakelyke 
Thirsis Minnewit (vier delen uitgegeven door de weduwe van Jacobus van Egmont 
in 1730-1731, alweer in Amsterdam), dan wel Thirsis Minnewit (drie delen, 
uitgegeven circa 1745 door Marinus de Vries in Deventer). Misschien gebruikt de 
auteur inderdaad een aantal verschillende liedboeken of andere bronnen om zijn 
collectie samen te stellen, boeken waar hij afwisselend uit citeert, maar misschien 
ook is hij in het bezit van een niet bewaarde collectie die elementen van het 
repertoire in de voorgaande titels combineert. Overnemen van eerder gedrukte 
liederen is immers ook tussen uitgevers van liedboeken een gewoonte.  
 
Van het laatst genoemde werk – de uitgave van Thirsis Minnewit uit 1745 – moet 
de schrijver zeker een exemplaar in handen hebben. Het volgende gedeelte in de 
verzameling (van lied 122 tot en met 161) gaat immers haast integraal terug op de 
drie delen van het liedboek. Zevenendertig van de veertig teksten komen overeen. 
Vier teksten later schakelt de auteur over op een andere inspiratiebron. Voor lied 
165 tot 188 van de collectie maakt hij gebruik van de twee delen van Apollo,s 
Kermis-Gift Aan De Haagsche Vermaaks-Gesinde Jeugd, gedrukt en uitgegeven 
door Hendrik Walpot uit Dordrecht omstreeks 1750. Slechts één van de 
vierentwintig teksten is niet afkomstig uit dat liedboek. En meteen daarna, voor het 
laatste deel van de collectie, begint die te kopiëren uit Apollo’s Nieuwe-Jaers-Gift, 
Aen Het Bekoorlyke Hollandsche Jufferschap, een boekje uitgegeven door Jan van 
den Bergh vanuit ’s-Gravenhage in 1745. Op één na zijn alle teksten vanaf lied 189 
tot en met 207 overgenomen uit die bundel. Bijkomend bewijs dat de 
handschriftschrijver de liedboeken in de hand heeft tijdens de transcriptiefase, en 
van de gestructureerde verzamelpraktijk van de auteur, blijkt wanneer we de 
liederen in handschrift en liedboek nader vergelijken. De auteur neemt niet alleen 
een hele reeks teksten uit het gedrukte werk over, maar hij noteert ze ook in 
dezelfde volgorde. De opeenvolgende teksten die de schrijver overneemt uit 
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Apollo’s Nieuwe-Jaers-Gift zijn afkomstig van pagina’s 44, 81, 52, 53, 60, 67, 69, 
77, 95, 97, 101, 103, 124, 124, 125, 156 en 167 uit het boek. Slechts eenmaal 
verspringt de schrijver in het gedrukte werk om even vooruit te blikken. Hetzelfde 
geldt voor de andere twee bundels waar de schrijver uit overpent. In het geval van 
het tweedelige Apollo,s Kermis-Gift doorloopt de schrijver de twee delen na 
elkaar.74 Het is niet het eerste voorbeeld van stelselmatige overname van gedrukte 
liedbundels dat we in handschriften tegenkomen. Denijs Bauwens beroept zich 
voor een deel van zijn collectie op Het Brabandts Nachtegaelken, maar hij springt 
nonchalanter om met zijn bronmateriaal.75 Bauwens doorbladert het liedboek van 
achter naar voor, kopieert enkele teksten, begint dan opnieuw achteraan en werkt 
zich weer naar voren. Of hij het hele liedboek heeft doorgenomen blijft onzeker. 
Het lijkt er eerder op dat hij het boek laat openvallen waar het wil en dan kijkt naar 
interessant materiaal. De auteur van deze grote collectie gaat meer gestructureerd te 
werk. Hij neemt een liedboek in de hand, neemt het van voor tot achter door en 
pent de interessante teksten over in zijn eigen collectie. Dan begint hij aan de 
volgende collectie en doet het over.  
 
Zo helder vinden we de verzamelmethode niet weerspiegeld in het ‘Vermakelijk 
Liedt Boek’, maar ook voor het materiaal in dat handschrift vinden we eigentijdse 
kopieermodellen in de Nederlandse Liederenbank. Voor twaalf teksten vanaf lied 
29 tot en met lied 41 in het manuscript gebruikt de schrijver een uitgave van De 
vrolyke kramer, met Kleyn Jans playsierig, en vermakelyk Marsdragend hondje, 
een populair achttiende-eeuws boekje uit het Noorden, waarvan de titel verwijst 
naar een Amsterdams marktzanger. De teksten zijn meer dan varianten op dezelfde 
liederen, ze staan identiek in liedboek en handschrift.76 We weten echter niet om 
welke uitgave het precies gaat. Het handschrift heeft enkele teksten 
gemeenschappelijk met een ongedateerde bewaarde versie, maar andere teksten 
met de elfde druk, door het Amsterdamse uitgevershuis van Egmont omstreeks 
1780.77 Mogelijk gaat het om een tussenliggende uitgave die materiaal van beide 
combineert. Ook van een ander inspiratiemodel gebruikt de schrijver waarschijnlijk 
een onbewaarde uitgave die materiaal combineert van twee bekende edities, de 
derde en tiende uitgave van Het speel-schuytje met vrolijke naay-meisjes, 
respectievelijk uit 1751 en van omstreeks 1782, beide gedrukt in ’s-Gravenhage, de 
tiende editie alweer door het uitgevershuis van Egmont.78 De verzamelaar neemt in 
zijn handschrift zestien teksten over uit Het speel-schuytje op de pagina’s vanaf 
lied 54 tot en met lied 70. Misschien heeft hij het liedboek al geruime tijd op de 
kast liggen, want een hele poos eerder is het tweede lied in het verzamelhandschrift 
                                                                                              

74 Ook hier maakt hij één uitzondering. Van het tweede deel van Apollo,s Kermis-Gift neemt die eerst een tekst op p. 11 over, dan springt hij naar 

p. 110, om vervolgens terug te keren naar p. 15, en dan weer verder te gaan met p. 120 en p. 121. 

75 Over het gebruik van Het Brabandts Nachtegaelken door Denijs Bauwens, zie p. 272-274. 

76 Scans van de elfde druk van De vroyuke kramer (circa 1780) zijn opgenomen in de Nederlandse Liederenbank.  

77 De ongedateerde versie wordt in de Nederlandse Liederenbank aangeduid als de versie [17xx]. 

78 In de tiende uitgave luidt de titel Het Nieuwe verbeeterde speel-schuytje met vrolyke naai-meisjes. 
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ons ook al bekend uit de uitgave van 1751, maar het kan natuurlijk dat de 
verzamelaar de ene tekst uit andere bronnen heeft gehaald – het lied komt nog voor 
in minstens twee eerdere achttiende-eeuwse liedboeken. Omdat de gebruikte editie 
van beide liedboeken niet bekend of niet bewaard is, is het niet mogelijk om de 
volgorde van de transcripties na te gaan voor het ‘Vermakelijk Liedt Boek’ zoals 
voor de andere collectie, maar het is duidelijk dat de schrijver net als die andere 
verzamelaar (of dezelfde?) zich gedurende enige tijd geconcentreerd met een 
bepaald liedboek bezighoudt tot het interessante repertoire in het boek uitgeput is 
en de auteur nieuwe inspiratiebronnen opzoekt. 
 
Voor de andere gedeelten van het ‘Vermakelijk Liedt Boek’ zijn geen rechtstreekse 
kopieermodellen bekend, maar nog vijfentwintig andere liederen in de collectie zijn 
bekend uit zeventiende- en achttiende-eeuwse liedbronnen. Samen geven ze een 
beeld van twee eeuwen brede liedtraditie waaruit de verzamelaar via onbekende 
tussenkanalen put. Hij neemt teksten op van Bredero – uit diens Groot Liedt-boek 
van 1622 –, Hooft – uit het Princesse Lied-boec van 1605 - en Elzevier – uit Den 
Lacchende Apoll van 1667.79 Er staan liederen in die te vinden zijn in verschillende 
zeventiende-eeuwse Zuid-Nederlandse liedboeken: Het Brabandts Nachtegaelken 
van Joan Mommaert (Brussel, 1650), Labyrinthus Cupidinis (Antwerpen, 1663), 
Den Minnelijcken Roosen-knop (Mechelen, 1667) en Cupidoos Maegde-Kruyt 
(Antwerpen, circa 1685).80 En ook hier blijkt een grote stabiliteit van de tekst 
tegenover versies van een eeuw geleden, een indicatie van een ononderbroken lijn 
van schriftelijke overlevering.81 Er zijn geen overeenkomsten bekend met 
achttiende-eeuwse liedboeken uit het Zuiden, maar wel met een hele reeks boeken 
uit het Noorden, vooral uit Amsterdam: onder andere verschillende edities van 
Thirsis Minnewit, De schreeuwende dan wel roepende Kat-soe op zijn wagen, De 
nieuwe vermaakelyke gaare-keuken van de gekroonde A, het Nieuwe Princesse 
Liedt-Boeck, Apollo’s Sint Nicolaes Gift enzovoort. Andere teksten zijn 
overgeleverd in de Nijhoff collectie, het archief van straatliederen uit de periode 
1650-1750, vooral gecompileerd van vliegende bladen uit de Republiek, of nog, 
omdat ze later dan het ‘Vermakelijk Liedt Boek’ zijn opgenomen in negentiende-
eeuwse populaire liedboeken dan wel in volkskundige verzamelingen. Het toont de 
brede interesse van deze liedverzamelaars uit de tweede helft van de achttiende 
eeuw, en tegelijkertijd de grote verwevenheid van de liedcultuur waar teksten vlot 
tussen verschillende collecties en gedrukte liedmedia heen en weer springen en 
liedgebruikers gemakkelijk uit verschillende bronnen weer nieuwe repertoires 
bijeen brengen.  
 

                                                                                              

79 UG, Hs 1762, p.13-15 en 227-229 (Bredero), p. 42-43 (Hooft), p. 30-31 (Elzevier). 

80 UG, Hs 1762, p. 13-15 en 227-229, p. 19-20, p. 37-39 en p. 41. 

81 Vergelijk bijvoorbeeld de teksten uit Labyrinthus Cupidinis en Den Minnelijcken Roosen-knop, beide als scan te vinden in de Nederlandse 

Liederenbank. De liederen zijn identiek. 
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In verschillende van de verzamelingen staan inhoudelijke verwijzingen naar orale 
liedtraditie. Een verwijzing naar het lied als een gezongen instrument van 
romantiek vinden we bijvoorbeeld in de ‘Chansons’: 82  

en amour, une Chansonnette 
est souvens d’un puissant secours 

a L’aveu d’un ardeur secrete 
souvent elle prette d’hureux detours 

plus d’un berger sur sa musette 
a scu se faire des beaux jours 

en amour  
In hetzelfde handschrift evoceren een aantal liederen de wereld van rondtrekkende 
marktzangers, een weerkerend thema in de bundels. Een verkoopslied voor de 
‘borgers van de stadt’ somt de waren op die een straatverkoper in zijn tas heeft: 
paling, mosterd, gezouten zalm, boekweitkoeken, een barometer, kammen en 
brillen enzovoort.83 Het voorgaande lied vertelt over een lierman:84  

Ick kome voor u deure spelen 
met mijn lier gelaeden 

aen u goedtheydt mij bevele 
nemt mij in genade 

ik die de lier moet draegen 
kome aen u deposie vraegen 
maeckt den lierman blijde 

wie sal sulckx benijden 
De lierman is een bekende figuur in liederen vanaf de achttiende eeuw, vooral op 
vliegende bladen is de figuur vaak terug te vinden. Volgens Braekman staat hij 
symbool voor een verleider, een snelle prater die vrouwen liefst de hele nacht met 
zijn lier wil behagen.85 Dat geeft een andere lading aan de muzikant die deur aan 
deur zijn kunsten verkoopt, maar in het lied komt de straatmuzikant van een kale 
reis terug. De strofen sommen de excuses van de mensen op: Kom op een ander 
moment eens terug, Werk voor uw kost, Het geld is al op, enzovoort. En nog elders 
in de collectie is er een lied over ‘den slechten tijdt’, waarin iedereen zich moet 
zien te behelpen om aan de kost te komen.86 Opnieuw wordt een hele reeks 
straatverkopers opgesomd. De verteller zelf houdt zich aan het zingen: ‘Voor ons 
pratijck / gaen wij het liecken singen’. 
 
De schrijver ‘P:A:B:M’ selecteert hetzelfde lied ‘Den Sleghten tijdt’: ‘ Met den 
Sleghten tijd, / men weet niet wat beginnen / een ieder vanght wat aen / om sijnen 

                                                                                              

82 UG, Hs 2167, p. 104. 

83 UG, Hs 2167, p. 213-214. 

84 UG, Hs 2167, p. 210-212. 

85 W.L. Braekman, ‘Een oud lied van ‘Den wagen van Ronse’’, Volkskunde, 81(1980)1, 27-28. 

86 UG, Hs 2167, p. 131-133. 
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kost te winnen’.87 De kostwinning van de verteller is identiek: ‘Doot ons Pratijck / 
gaen wij uyt liekens singen’. Het hele lied komt haast woordelijk overeen, wat laat 
vermoeden dat beide auteurs het ontlenen van geschreven voorbeelden, maar 
misschien niet hetzelfde werkje, want de spelling loopt erg uiteen. Dezelfde parade 
van straatverkopers komt voorbij in een lang lied ‘Den Antwerpschen Roep’ waarin 
de verteller het tafereel beschrijft van de Antwerpse Meir.88 Ook hier maakt de 
verteller zich bekend als professionele zanger. Hij gaat daarmee in tegen kritiek 
omdat hij zingt voor profijt: 

ten dient tot geenen dwanck: 
gij moet daerom geen gelt besteden 

als gij koopt, ik ben te vreden 
ik staen meer omt’ gelt 

als omt plesier 
en dat is d’ouw manier 

Hij is immers niet anders dan de verkopers rondom hem, die allen hun waren aan 
de man brengen voor geld: 

soo komt ieder aent gelt op sijn manier 
in droefhijd en plaisier 

en ik met liekens singen, 
ik staen dock tot mijn profijt 
dat ik somtijts moet vringen 

dat mijn keil doort groot lawijt 
Wort droogh en schrael 

k’en dee het niet, had ik maer Capitael 
maer nu moet ik wel maeken 

mits ik heb geen gelt 
dat mijn tongh wat speelt 

maer komter hier, oft daer, een stuyver gelt 
ik segh dat het mij niet vervelt 

In een andere tekst vinden we misschien wel dezelfde professionele zanger, maar 
dan aan het werk voor een jeugdgezelschap in een herberg: ‘gij jonghman (dochter) 
van fatsoen’ noteert de auteur.89 De zanger kan naar gelang de gelegenheid kiezen 
om zich tot de jonge mannen dan wel de jonge vrouwen in het publiek te richten: 
‘ ist niet van uwen sin / op d’air van Cecilia / ik sal een gaen beginnen / op d’air 
van peerlala’. Maar het plezierige ambacht van het zingen wordt slavernij wanneer 
het publiek hem niet van voldoende drinkglazen voorziet: ‘ik moet hier altijt singen 
/ al heb ik geenen lust […] mijn keel is heel versleten / en uyter maeten rouw / t is 
nu een Half uere / dat dit soo komt te dueren / sonder mij eens te laeven / met een 
gelaesken bier’. Zangers om den brode zijn, in de verbeelding van deze teksten, op 
drank beluste schooiers die amuseren door hun amusant gedrag en vrijpostigheid. 
                                                                                              

87 UG, Hs 1385, p. 28-30.  

88 UG, Hs 1385, p. 177-184. 

89 UG, Hs 1385, p. 48-50. 
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Ze roemen hun eigen liederlijk gedrag in zang, zoals deze vertelfiguur pocht: ‘Als 
peerlaala noch jonghman was / hij dronck soo menige snel, / hij dronck soo menigh 
schoon en gelas / hij kost dat ambacht wel, / hij hadt den naem vam Zatterick / al 
dronck hij nogh veel minder als ik’. Hun buitensporige gedrag, duidelijk 
uitvergroot in de teksten, vormt de aantrekking die deze figuren uitoefenen op de 
verbeelding van de schrijvers van liedhandschriften.  
 
Dergelijke vertolkingen van marktzangers en straatverkopers vinden we slechts 
zijdelings in het Frans-Nederlandse handschrift met 130 teksten. Er is een lied over 
een ‘Marchand d’allumettes’, die zijn waar probeert te verkopen ‘parmi les rues’ 
maar ‘pour n’avoir pas payé la Taille / l’on me mene prisonnier’, maar daar blijft 
het bij.90 In het ‘Vermakelijk Liedtboek’ staat een roeplied van een marktzanger die 
eerst zijn medeverkopers voorstelt en dan in een aantal strofen beginverzen van 
liederen die hij verkoopt, lijkt op te sommen. ‘Mengelmoes springende van den Os 
op den Ezel’ noemt de auteur het.91 In de laatste strofe biedt hij het lied te koop 
aan: ‘Hebje lust die Lied te kopen, / Voor drie duyten ’t zij bekend / Dus zoo wild 
niet voor bij lopen’. In het ‘Liedekensboek’ komt het thema van de marktzanger 
helemaal niet voor. Er is wel een amusant roeplied van straatverkopers die hun 
waren aanprijzen, gericht tot de ‘borgers van de stad’, maar ditmaal zonder 
vertegenwoordiging van straatzangers.92 Maar in dat boek worden ze vervangen 
door gezelschapsteksten waarin het zingen van liederen zelf thema wordt van de 
liederen. In het ‘Liedeken vande vijff zinnen’ is de zang de meest 
bewonderenswaardige van alle zintuiglijke gewaarwordingen:93  

Geene zaek, geeft meer vermaek 
aen het gesigt, gevoelen, reuck en smaek 

als het gehoor heeft door den clanck 
des soet en aengenaemen sanck  

De suprematie van de zang wordt onderbouwd in een mythologische worsteling 
tussen Apolo, Venus, Bacchus en Argus, de god ‘van’t gesigt’, maar het lied blijft 
erg algemeen over de toepassing van deze hoogste kunst: ‘Wie en sal, het soet 
geschal / der Sangen dan niet prijsen boven al’.  
 
Daarover leren we meer in een ander lied, een tekst die in haar evocatie van 
liedzang tussen pot en pint haast uniek is in twee eeuwen liedhandschriften. De 
tekst begint met het voornemen van de zanger om op vraag van zijn gezelschap een 
lied te zingen ook al is hij het zingen reeds lang – sinds zijn jeugd? - verleerd:94 

Vrienden wilt mij causeren 
van te zingen een nieuw lied 

                                                                                              

90 UG, Hs 2181, p. 21. 

91 UG, Hs 1762, p. 215-219. 

92 UG, Hs 1294, f. 20r-21v. 

93 UG, Hs 1294, f. 34r-36r. 

94 UG, Hs 1294, f. 8v-10r. 
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Schoon gij mij comt te presseren 
waerlijk ik en can het niet 

eertijdts heb ik wel gesongen 
maer nu is mijn stem gimijn 

nogtans op het versoek gedwongen 
wil ik onderdanig sijn 

De volgende strofen gaan verder in op de beperkte zangkunst van de zanger: ‘mij 
d’unck niemand moet sigh schaemen / als hij zingt het gene hij can’. Ze zingen 
immers in een vrolijk gezelschap, ‘ons aengenaem gespan’ en niet als 
broodwinning: ‘wij zingen voor geen prijsen / maer uyt minsaem heyd alleen’. De 
zanger schetst het zingen van liederen als een bezigheid die door een leven lang 
ervaring gevoed wordt: ‘Ik doen hetgene ik geheel mijn leven / van het zingen hebt 
geleerd’. In het gezelschap is het de gewoonte om te zingen in orde van verdienste: 
‘Die sig het Langste laet dwingen / sijn liefhebbers metter daed / maer vermidts ik 
niet can zingen / dus ik mij niet quellen laet’. Hij zingt een lied om daarna ook de 
andere, meer ervaren zangers in de groep te mogen aanhoren: ‘het sal nu worden 
ook den keer / van de gene die het beter connen / anders zing ik ook niet meer’. En 
dan begint hij de volgende persoon in de kring aan te porren, een jonge vrouw: 

Gij jouffrouw naest mijne Zijde 
uwen toer komt mij nu aen 

Zingt een Lied wilt niet vermijden 
want ik heb uw voorgegaen 
doet soo maer gelijk ik dede 

zingt een liedt hetgene gij cond 
Schoon al laggen sij daer mede 

het word hun beurt want het gaet rondt 
Het zingen gebeurt in gemengd gezelschap, mannen en vrouwen wisselen elkaar af. 
De reactie van het gezelschap op wat gezongen wordt, varieert van appreciatie tot 
gelach volgens de tekst. Maar de eventuele ridiculisering wordt getemperd door het 
gedeelde lot. Daarop hamert de man nog in de laatste strofen, alle aanwezigen in de 
kring worden verwacht te zingen ‘voor het regt van het spel / niemand sal het 
wederleggen / of het qualijk gaet off wel’. En nog: ‘Wild sig niemand excuseren / 
met te zeggen ik en can geen liedt / daer me can men niet manckeren / want men 
door geen vingers ziet’. Natuurlijk is het in het belang van het gezelschap om alle 
aanwezigen aan te porren om mee te doen. De doorgedreven nadruk op participatie 
duidt al op de schroom die aanwezigen kunnen voelen om hun stem te verheffen, 
een schroom die het lied met haar toondove verteller met humor ongedaan probeert 
te maken. Het belangrijkste blijft steeds de goede sfeer te bewaren en nog wat te 
drinken: 

Maer dan sal men selve schincken 
Voor sig drij gelasen wijn 

hier mede de gesondheyd drincken 
van die in het geselschap zijn 
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Maar al deze verwijzingen naar het ten gehore brengen van liederen ten spijt, geeft 
de opmaak en organisatie van de handschriften aan dat voor deze schrijvers de 
actieve omgang met het lied vooral via teksten verloopt. Liederen waarin 
beroepszangers over hun eigen bezigheden lijken te zingen, komen ook voor op het 
drukwerk dat die te koop aanbieden en kunnen van daaruit overgenomen worden.95 
Teksten worden overgenomen uit ketens van schriftelijke overlevering, zonder dat 
de soms eeuwenoude bewoordingen door orale traditie beïnvloed lijken. De 
handschriften worden ingericht voor het lezende oog: niet zozeer als reservoir voor 
teksten die geactiveerd kunnen worden in een opvoering ervan, maar wel om als 
leestekst geconsulteerd te worden. Er zijn gradaties in deze ‘verschriftelijking’ van 
de liedtraditie tussen de verschillende bundels, maar algemeen kunnen we 
vermoeden dat deze auteurs gezongen liederen wel aanhoren in verschillende 
contexten – de marktzanger, andere zangers in de herberg, bij feesten -, misschien 
zingen ze zelf wel mee, maar wanneer ze zich aan het verzamelen en noteren van 
liederen zetten, dan wordt de orale, sociale context waarin liederen ook in de 
tweede helft van de achttiende eeuw verspreiding kennen, haast volledig 
uitgeschakeld. De liedverzameling wordt hier voor het eerst een literaire hobby, 
zonder band met liedkring of opvoering.96   
 
Georganiseerde collecties 
 
Meer dan uit inhoudelijke krachtlijnen, en zelfs gedeeld liedmateriaal, blijkt de 
gedeelde opzet van de grote collecties uit de vormgeving die de auteurs aan hun 
manuscript opleggen. Veel meer dan eerdere of gelijktijdige handschriftauteurs 
gebruiken ze consequente vormschema’s voor liedteksten waardoor de liederen van 
uiteenlopende inhoud voor het lezende oog uniform op de pagina’s liggen. 
Daarnaast ondernemen de auteurs pogingen om hun collectie te ontsluiten door 
classificatiesystemen, nummeringen en interne doorverwijzingen. Zo wordt de 
eenheid van het werk op niveau van de collectie vergroot. De eerste stap die ze 
daarvoor ondernemen is het uitsluiten van niet-lied materiaal. Het zijn 
verzamelingen van liederen en enkel liederen. De teksten volgen elkaar op zonder 
onderbreking door andere poëzie, teksten, rekeningen, afbeeldingen of notaties. De 
auteur die naast zijn liedcollectie een raadselcompendium aanlegt, draagt er zorg 
voor de raadsels en liederen strikt van elkaar gescheiden te houden.97 De twee 

                                                                                              

95 S. Top, Komt vrienden, luistert naar mijn lied. Aspecten van de marktzanger in Vlaanderen (1750-1950), Tielt, 1985, 66-68 en voetnoot 117 op 

p. 94 geeft een aantal voorbeelden, voornamelijk uit de negentiende eeuw, van liederen over het beroep van marktzanger – hoewel er geen exacte 

overeenkomsten zijn met de teksten uit de verzamelbundels.  

96 Een andere hypothese, omwille van de nauwe band van de handschriften met gedrukte liederen, zou kunnen zijn dat de handschriften 

voorbereidend werk zijn voor gedrukte liedboeken. Die liedboeken zijn dan verdwenen – wat niet ondenkbaar is– of zijn nooit verwezenlijkt. Maar 

de handschriften bieden geen enkele indicatie dat ze slechts voorbereidend werk zijn.    

97 De dertien pagina’s met raadsels (en antwoorden) volgen na de liederen, achteraan het handschrift, met een onbeschreven pagina tussen gelaten. 

Bovendien krijgt haast elke pagina van de raadselcollectie een titel, die de aard van dit aparte gedeelte van het handschrift duidelijk maakt: 
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verzamelingen – liederen en raadsels – staan op zichzelf, zonder kruisverwijzingen 
of vermenging. De raadsels komen dan ook niet voor in de inhoudstafel die de 
auteur voor zijn liederen voorziet, een tafel waarvan de titel al duidelijk maakt dat 
ze bij de liedverzameling hoort, ‘Blat Wijser van Verschijde Liedekens’, ook al 
staat ze te midden van de raadselcollectie.98 Op dezelfde manier brengt de auteur 
van de collectie ‘Chansons’ een tafel van vermenigvuldiging in, een ‘Tafel 1765’, 
maar die staat achteraan het beschreven gedeelte van de bundel, na het laatste 
opgenomen lied, nog twee onbeschreven pagina’s en het alfabetische register van 
de liedcollectie.99 In de liedverzamelingen zelf zijn onderbrekingen door andere 
teksten nagenoeg onbestaande.  
 
Daar eindigen de inspanningen van de verzamelaars niet om het materiaal bijeen te 
binden. In twee handschriften vinden we een nummering waarbij voor elke tekst de 
numerieke plaats in de collectie wordt bijgehouden: de ‘Chansons’ en de Frans-
Nederlandse collectie van 130 teksten.100 Dat ook eigentijdse gebruikers de strakke 
organisatie van de collecties opmerken, zien we in dit tweede handschrift waar een 
tweede auteur, de schrijver van de laatste vijftien teksten, het vormschema van de 
originele schrijver overneemt en verder zet – de nummering onderaan het lied, 
maar ook de vormgeving van individuele liedteksten, de afwezigheid van titels en 
wijzen, de nummering van de strofen en de afsluiting van de teksten. De originele 
collectie eindigt bij lied 114 en op dezelfde pagina vervolgt de nieuwe schrijver 
met lied 115. De uniformiteit van de verzameling bewaren is voor de tweede auteur 
belangrijker dan zijn eigen identiteit als verzamelaar en liedschrijver te laten 
gelden.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                         

‘Raedsels’, ‘ Raedseltjes’, ‘ enigmes’ voor een pagina Franse raadsels, dan wel een aantal bladzijden ‘Solutiones’ (De raadselcollectie is te vinden in: 

UG, Hs 1385, p. 230-241 en 244-245).  

98 UG, Hs 1385, p. 242-243. De notatie van de raadselcollectie rondom de inhoudstafel laat vermoeden dat de raadsels later schrijfwerk zijn dan 

het begin van de liedcollectie, of toch dat de auteur er bij aanvang geen rekening mee houdt dat de raadsels zoveel pagina’s zouden vullen dat ze tot 

voorbij de ‘Blat Wijser’zouden reiken.  

99 UG, Hs 2167, p. 229. 

100 UG, Hs 2167 en 2181. Niet dat de nummeringen foutloos worden volgehouden. Onder de ‘Chansons’ vergeet de schrijfster geregeld het 

nummer bij het lied te noteren. Meestal gaat het om vergeetachtigheid en wordt het lied wel geteld, maar één keer, bij het lied tussen toegekend 

nummer 74 en 75, gebeurt de telling niet. De tekst krijgt de titel ‘Chanson’ maar geen volgnummer. Andere volgnummers worden niet gebruikt: 16, 

17 en 28. Merkwaardig genoeg zijn de nummers wel met een beginregel opgenomen in de inhoudstafel, maar van de liederen is er in de bundel 

geen spoor, en er zijn geen indicaties van uitgescheurde pagina’s – lied 27 en 29 staan genoteerd op dezelfde pagina. Een fout bij het overschrijven 

van een netversie van de collectie? De nummering onderaan de voortgezette verzameling vertoont gelijkaardige schoonheidsfoutjes. Twee 

opeenvolgende liederen krijgen het nummer 10, maar bij de volgende tekst wordt weer aangepikt met 12. Elders krijgt een lied, de tekst tussen 

toegekend nummer 102 en 103, geen nummer. 
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Inhoudstafel vooraan het handschrift ‘Chansons’ (UG, Hs 2167, p. 1). 
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Register achteraan de ‘Chansons’ met bijgevoegde tafel van 

vermenigvuldiging (UG, Hs 2167, p. 227-229). 
 
In de bundel ‘Chansons’ wordt de nummering gecombineerd met een genummerde 
inhoudstafel vooraan en een alfabetisch register achteraan. De inhoudstafel is een 
opeenvolging van liedincipits in de volgorde van opname in de collectie.101 
Helemaal tot het einde van haar schrijfwerk houdt de schrijfster het niet vol. Na 
128 genummerde incipits stopt ze met de inhoudstafel bij te houden, de laatste 
twintig genoteerde teksten zijn niet terug te vinden in de lijst vooraan. Maar al bij 
al is het een zorgvuldig bijgehouden inhoudstafel voor een handschriftelijk werk 
dat waarschijnlijk over langere periode wordt bijgevuld, en des te meer gezien de 
schrijfster de inhoudstafel combineert met een eveneens genummerd alfabetisch 
register op beginwoorden achteraan het manuscript. Dit referentiekader houdt ze 
wel bij tot de laatste van de door haar genoteerde teksten, enkel de drie laatste 
liederen in de bundel, latere toevoegingen van verschillende handen, staan er niet 
tussen. Het is niet duidelijk hoe behulpzaam verwijzingen als ‘ah’, ‘ bien’ of ‘ Daer’ 
zijn om liederen snel terug te vinden. Misschien is de efficiënte organisatie van de 
bundel voor de auteur een doel op zich, los van de snelle consultatie van 
opgenomen liederen. Nog twee andere auteurs voegen dergelijke overzichtslijsten 

                                                                                              

101 Daar staan drie beginverzen tussen die de auteur niet noteert in het corpus van de collectie (zie de voorgaande voetnoot). En er zijn nog foutjes 

ingeslopen, lied 64 en 65 zijn verwisseld, de schrijfster geeft beginverzen aan voor liederen 115 en 116, maar in de collectie zijn de twee teksten 

verweven zodat het onmogelijk is om de scheiding tussen de liederen waar te nemen. 
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toe aan hun verzameling. In de collectie ‘P:A:B:M’ staat op de pagina’s achteraan, 
tussen de raadselcollectie, een ‘Blat Wijser van Verschijde Liedekens’.102 Maar de 
schrijver raakt maar halverwege de verzameling vooraleer de poging wordt 
opgegeven.103 Bij de grote Nederlandstalige collectie houdt de schrijver de arbeid 
wel vol. Niet in het manuscript zelf, dat staat helemaal vol met de liederen zelf, 
maar hij of zij voegt een apart ingebonden boekje ‘Register’ toe, met een 
alfabetische lijst van de incipits en de pagina waar ze te vinden zijn104 Het is het 
meest volledige zoekinstrument dat we tussen de handschriften vinden. 
 

 
De ‘Blat Wijser van Verschijde Liedekens’ (UG, Hs 1385, p. 242-243). 

 

                                                                                              

102 UG, Hs 1385, p. 242-243. 

103 Dat de auteur de ‘Blat Wijser’ daarna achterlaat als een gefaalde poging blijkt uit de raadselcollectie die er omheen wordt genoteerd. De open 

ruimte in de inhoudstafel wordt achteraf zelfs gebruikt om verticaal een versje te noteren. 

104 UG, Hs 1754, register.  
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Het register bij de grote Nederlandstalige collectie (UG, Hs 1754, register, p. 

1). 
    
Nog een manier om de verzameling samen te binden, is ze van een titel te voorzien. 
‘Liedekensboek’ functioneert op die manier. De auteur noteert de term op een 
speciaal daarvoor voorziene pagina vooraan, en versiert de grote letters met 
boogjes, krullen en nog enkele letters en cijfers die verdere interpretatie 
ontsnappen.105 Het ‘Vermakelijk Liedtboek’ krijgt geen titelpagina, maar hier 
brengt de auteur de titel aan als lopende titel bovenaan elke openstaande pagina van 
de bundel, een gebruik dat in gedrukte liedboeken wel meer voorkomt.106 De 
schrijver ‘P:A:B:M’ voorziet een aanzienlijk deel van zijn Franstalige liederen van 
een glossarium met vertaalde termen uit de tekst. Blijkbaar is hij niet overtuigd dat 
lezers van zijn handschrift vertrouwd zullen zijn met een aantal van de Franse 
uitdrukkingen en woorden. In de marge of tussen de regels voegt hij vertalingen 
toe. Dat systeem is niet in voegen bij aanvang van het schrijven. Hij gebruikt het 
een eerste maal bij het zevenentwintigste lied in de collectie – de vijfde Franse 
tekst – om de term ‘hommage’ uit te leggen als ‘onderdanighyt’.107 Pas zestien 
liederen later, voor het tiende Franse lied, wordt het opnieuw van stal gehaald, 
ditmaal om een hele reeks termen uit de herdersromance te interpreteren: 
‘chaumière’, ‘ orage’, ‘ abri’, ‘ Cabane’, ‘ amene’, ‘ sécher’, ‘ tisons’, ‘ litiere’, 
                                                                                              

105 UG, Hs 1294, f. 0r. 

106 De  aanduiding ‘Chansons’ in het betreffende handschrift, is slechts een tussentitel voor de volgende inhoudstafel, maar geldt voor de auteur 

waarschijnlijk niet als titel van de hele verzameling. 

107 UG, Hs 1385, p. 68-69. 
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‘Soupons’ en ‘laitage’.108 Het lijkt wel dat een woordenboek geraadpleegd wordt, 
want sommige woorden krijgen meerdere mogelijke vertalingen mee, zoals 
‘orage’, vertaald als ‘storm onweder’ of ‘ laitage’ waarvoor hij aanbiedt ‘suyvel, 
melck’. Daarna komt het idee nog voor bij dertien Franse teksten. De aarzelende 
start die de auteur neemt in de toepassing van het systeem laat vermoeden dat het 
om een origineel idee van de verzamelaar gaat. Anderzijds zijn er aanwijzingen dat 
het gaat om een overgeschreven margesysteem, dat onderhevig is aan 
transcriptiefouten, zoals in een loflied op het huwelijk waarin het ‘respect’ van een 
constante geliefde vertaald wordt als ‘ontslag’ in plaats van het meer toepasselijke 
‘ontzag’.109 Maar of de aantekeningen getranscribeerd zijn uit wat de auteur 
gebruikt als vertaalwoordenboek, van een handschriftelijke kladversie van de 
schrijver zelf of van een ander schriftelijk model dat de auteur, inclusief 
glossarium, van buitenaf bereikt, is onduidelijk.  
 

 
Titelpagina van het ‘Liedekensboek’ (UG, Hs 1294, f. 0r). 

 
Karakteristiek voor liedhandschriften, zoals ze in de zeventiende en achttiende 
eeuw zijn voorbijgekomen, is dat ze veel losser georganiseerd zijn dan liedboeken. 
Dat heeft in de regel te maken met het feit dat het opstellen van liedhandschriften 
veel losser verloopt: er kunnen verschillende schrijvers liederen in noteren, het 
handschrift kan over een lange periode worden bijgevuld, naargelang de interesse 
wordt de inhoudelijke focus bijgestuurd… Aan het opstellen van een 
                                                                                              

108 UG, Hs 1385, p. 106-108. 

109 UG, Hs 1385, p. 157-158. 
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liedhandschrift gaat vaak weinig planning vooraf. En dat is toch een duidelijk 
onderscheid met gedrukt liedmateriaal. In deze bundels vinden we liedcollecties die 
zijn opgesteld met dezelfde mate van voorbereiding en planning als zeventiende- of 
achttiende-eeuwse liedboeken. De schrijvers hebben vanaf het eerste lied duidelijk 
zicht op het materiaal dat ze samenbrengen en hoe ze dat materiaal willen 
presenteren, zelfs wanneer het bijeenbrengen van de collectie ettelijke jaren in 
beslag neemt. De verschijning van titels voor de collecties, titelbladen, lopende 
titels, liednummering, inhoudstafels en registers is een duidelijke aanwijzing dat de 
verzamelaars niet alleen voor de inhoud maar ook voor de vorm van hun bundels 
liedboeken consulteren en zich inspireren op hun organisatie. Zeker zijn die 
elementen geen uitvindingen van het druktijdperk, ze komen al eeuwen voor in 
handschriften, maar niet in liedhandschriften.110 Voor mijn artikel ‘Hoe schrijf je 
een gedrukt lied? De invloed van het gedrukte lied op de vormgeving van 
zeventiende-eeuwse wereldlijke liedhandschriften’ doorzocht ik een ruime 
steekproef van liedhandschriften uit de periode 1400-1700 en gedrukte liedbronnen 
vanaf 1544 op zoek naar dit soort organisatorische elementen op het niveau van de 
verzameling.111 Johan Oosterman bekeek in een gelijkaardig onderzoek geschreven 
en gedrukte liedverzamelingen tot 1600, en komt tot dezelfde conclusie.112 De 
bovengenoemde elementen, behalve misschien het noteren van een titelpagina, zijn 
uitzonderlijk in liedhandschriften tot 1700 – en zoals uit de hoofdstukken hier 
blijkt, ook daarna -, maar behoren tot het standaardarsenaal van drukkers en 
uitgevers van liedboeken.  
 
Lopende titels en inhoudstafels komen in liedhandschriften eigenlijk niet voor, of 
het moet een inhoudstafel zijn in een retrospectieve bloemlezing uit eigen werk van 
een rederijker, zoals in het Testament rhetoricael van Eduard de Dene van 
omstreeks 1560.113 Wanneer we dan toch een poging tot inhoudstafel zien, zoals in 
de verzameling van Herbert Beaumont van rond 1600 is het erg duidelijk dat een 
gedrukt voorbeeld er model voor heeft gestaan.114 Ze kan zo naast typische 
gedrukte tafels uit dezelfde periode worden gelegd. Jacob Razet, een Amsterdams 
rederijker omstreeks 1600, het enige andere bekende voorbeeld van een 
inhoudstafel in een liedhandschrift, toont die beïnvloeding nog treffender. Hij 
neemt de vorm van zijn inhoudstafel samen met een aantal teksten over van het 
Aemstelredams Amoreus Lietboeck (zij het misschien in een latere incarnatie, het 

                                                                                              

110 G. Cavallo en R. Chartier, ‘Introduction’, G. Cavallo en R. Chartier red., A history of reading in the west, L.G. Cochrane trans., Amherst, 1999, 

23. 

111 De volledige lijst van geconsulteerde liedbronnen en de resultaten zijn te vinden in het artikel:  P. Moelans, ‘Hoe schrijf je een gedrukt lied? De 

invloed van het gedrukte lied op de vormgeving van zeventiende-eeuwse wereldlijke liedhandschriften’, Spiegel der Letteren, 50(2008)2, 191-209.  

112 J. Oosterman, ‘Mocht ik van haar verwerven… Over de verzamelingen en verzamelaars in de middeleeuwen en de zestiende eeuw’, L.P. Grijp 

en F. Willaert red., De fiere nachtegaal, Amsterdam, 2008, 205-218.. 

113 UG, Hs 3330: Eduard de Dene, Testament Rhetoricael, [1561-1562], f. IIIr. 

114 DEN HAAG, Koninklijke Bibliotheek, 76H10: Herbert Beaumont, Liedboek, [1592-1606], f. 155r. 



 

403 

 

Nieu Amstelredams Liedboeck).115 Hetzelfde geldt voor lopende titels: een vaak 
gezien element in liedboeken, maar erg ongebruikelijk in liedhandschriften. Vóór 
deze achttiende-eeuwse bundels vind ik er maar één voorbeeld van: in de 
‘Chansons pour boire et danser’, die eerder aan bod kwamen.116 Titelpagina’s zijn 
minder zeldzaam. Ze komen vooral voor in de amoureuze liedcollecties van jonge 
schrijfsters, niet toevallig het doelpubliek van een golf liedboekjes. Rond 1600 
laten een aantal van deze schrijfsters zich inspireren door de titelpagina’s en het 
voorwerk van gedrukte liedboeken, embleemboeken en gedrukte alba amicorum. 
Verder in de zeventiende eeuw komt het minder voor, maar in de golf amoureuze 
handschriften van de tweede helft van de achttiende eeuw kennen ze weer ingang. 
Een nummering van de opgenomen liedteksten of alfabetische registers op 
openingsregels vond ik in geen enkel handschrift uit de brede steekproef terug. De 
organisatorische principes waarop de achttiende-eeuwse verzamelaars hun 
collecties bouwen, - structurerende elementen die ze niet gaandeweg aanleren, 
maar die de auteurs al van bij aanvang consequent toepassen – kunnen ze dus 
moeilijk van voorbeeldhandschriften hebben geleerd, maar wel uit wereldlijke 
liedboeken van de zeventiende en achttiende eeuw waarin de principes 
gemeengoed zijn. 
 
Ook op het niveau van de liedtekst werken de auteurs aan een uniforme organisatie 
van hun teksten. Dat gebeurt in de eerste plaats door de informatie rond het lied te 
beperken, in de tweede plaats door een uniformisering van de essentieel geachte 
informatievelden voor elk lied. Slechts uiterst zelden voegen de schrijvers 
aantekeningen toe aan de naakte liedtekst die niet onder die essentiële rubrieken 
vallen.117 Dat zijn er vier: titel, wijs, strofescheiding en afsluiting van het lied. Voor 
deze categorieën bedenken de meeste schrijvers een eigen vormschema dat 
consequent wordt toegepast doorheen hun manuscript. Dergelijke trefzekerheid 
verraadt dat de auteurs vertrouwd zijn met liederen en het noteren van liederen nog 
voor ze hun handschrift aanvatten. De criteria die de auteurs in acht nemen voor de 
categorieën zijn verschillend, maar ze delen een zorg om het gekozen vormschema 
met slechts weinig uitzonderingen toe te passen. Titel en wijs, het opschrift boven 
de tekst, kunnen gewoon weggelaten worden, zoals in de Frans-Nederlandse 
                                                                                              

115 J. Oosterman, ‘Mocht ik van haar verwerven… Over de verzamelingen en verzamelaars in de middeleeuwen en de zestiende eeuw’, L.P. Grijp 

en F. Willaert red., De fiere nachtegaal, Amsterdam, 2008, 208. 

116 UG, Hs 676. Dit handschrift wordt besproken in Hoofdstuk 3. Zie p. 172-195. 

117 Hier en daar vinden we een enkel onderschrift. In de bundel ‘Chansons’ laat de schrijver zich verleiden om bij twee teksten hetzelfde korte 

onderschrift te voegen: ‘Un coeur que soupire / n’a pas ce qu’il desire’ (UG, Hs 2167, p. 48 en 64-65). Eenmaal staat er een ander versje: ‘Fin de 

mes chanson / et point de mon affection’ (UG, Hs 2167, p. 60-61). In het ‘Liedekensboek’ laat de auteur onder één lied een soortgelijk onderschrift 

toe, maar dan in het Nederlands en meer geïnspireerd op de drinklyriek: ‘Daer pijn is, maer niet daer wijn is’ (UG, Hs 1294, f. 12v-13v). En de 

schrijver van de collectie ‘P:A:B:M’ plaatst onder twee kluchtige teksten hetzelfde versje: ‘Coster gaet in de lamp / en blaest de kerk uyt’ (UG, Hs 

1385, p. 177-184 en 223-228). Maar ze komen in het geheel van de omvangrijke collecties zelden voor, niet te vergelijken met de volgekrabbelde 

marges met opschriften, deviezen, versjes, tekeningen en andere poëzie die we in andere bundels vinden. Twee schrijvers, in de verzameling 

‘P:A:B:M’ en in het ‘Vermakelijk Liedtboek’, geven onderaan een aantal van de genoteerde liederen een jaartal, in enkele gevallen ook met een 

verblijfplaats bij vermeld. Opnieuw een erg beperkte omkadering van de liedtekst met externe informatie. 
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collectie van 130 teksten. Of elke tekst begint met een variatie op de titel 
‘Liedeken’, zoals in het ‘Liedekensboek’. Wijzen komen daarbij slechts 
uitzonderlijk voor, bij slechts drie van de 24 liederen wordt een zangwijze 
aangeduid. Of, nog een derde voorbeeld, de Nederlandse en Franse teksten kunnen 
een andere titel opgespeld krijgen, zoals in de ‘Chansons’ en de bundel van 
‘P:A:B:M’. In verschillende bundels merken we een veronachtzaming van 
liedmelodieën. In de ‘Chansons’ dragen slechts negen van de 146 liedteksten een 
melodie. In de verzameling van ‘P:A:B:M’ zijn er amper wijsaanduidingen bij de 
Nederlandse teksten, bij de Franse liederen iets meer maar lang niet bij de helft van 
de opgenomen liederen. De verwaarlozing van wijsaanduidingen, zelfs wanneer ze 
in de overgeschreven modellen wel aangegeven zijn, is een extra aanduiding dat 
het eerste doel van de genoteerde collecties niet is om luidop, en dus in gezelschap 
of in een liedkring, gezongen te worden.  
 
Eén van de bundels,  het ‘Vermakelijk Liedtboek’, toont een groeiproces in deze 
vormgeving op het niveau van de liedtekst. De titel- en wijsaanduiding verlopen 
aanvankelijk grillig. Nu eens staat er helemaal geen opschrift boven de tekst, soms 
enkel een titel, soms enkel een melodieaanduiding en soms beide. Pas na een derde 
van de collectie worden de opschriften boven liedteksten gelijkvormig: 
‘Samenspraek tusschen Jas en Keet en meer andere, Toon: Hoor kees mijn vrijer’, 
‘Boere-Vrijagie, Vois: wat siet men een geswier’ of nog ‘Vrijagie Vois: ik lig 
somtijds geheele nachten’ om slechts de eerste drie voorbeelden te noemen.118 
Vanaf dan blijft het systeem van kracht, hoewel de auteur hier en daar de 
wijsaanduidingen achterwege laat – wanneer hij niet op de hoogte is van de 
gezongen melodie? De schrijver van de grootste collectie houdt zich als enige niet 
aan een vaste formule voor titel en wijsaanduiding. We vinden hier hetzelfde 
grillige notatiepatroon als in de eerste delen van het ‘Vermakelijk Liedtboek’. De 
auteur wijkt bovendien van de andere verzamelaars af met de opgave van 
zangmelodieën voor 112 van de 209 teksten, het grootste aandeel van liederen met 
wijsaanduiding tussen de bundels. De schrijver gaat zelfs verder in de zorgvuldige 
notatie van zangwijzen. Bij verschillende teksten, vooral naar het einde van de 
collectie toe, geeft hij meerdere benamingen waaronder de melodie verspreiding 
kent, twee soms zelfs drie onder elkaar genoteerde varianten op de melodie, een 
gebruik dat we ook wel op gedrukte liedbronnen terugvinden.119 Indien het in deze 
twee handschriften om dezelfde auteur gaat, dan gaat die op een andere manier om 
met de vormgeving van de beide collecties. 
 
De notatiemethodes die de verschillende auteurs aannemen voor de andere twee 
informatievelden – strofescheiding en afsluiting van de liedtekst – zijn meer 
gelijklopend. Om strofen van elkaar te onderscheiden gebruiken alle schrijvers een 
                                                                                              

118 UG, Hs 1762, p. 59-69, 70-75 en 75-78. 

119 Deze meerdere melodieaanduidingen duiden evenzeer op een theoretische omgang met het lied als gezongen medium, een catalogisering van 

mogelijke zangwijzen, eerder dan een praktische aanduiding om te zingen. 
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variant van Arabische cijfers genoteerd boven de strofen. Voor het aangeven van 
het einde van een liedtekst is Finis de meest gebruikte term. Andere mogelijkheden 
zijn ‘Fin’, ‘ Eynde’, een horizontale lijn, het laten beginnen van nieuwe teksten op 
een nieuwe pagina, of helemaal geen aanduiding van de overgang. Van belang is 
niet zozeer welke afsluitende formule de auteurs precies gebruiken, maar wel dat ze 
consequent dezelfde formules gebruiken om hun handschrift vorm te geven. 
 
3. Verzamelaars 
 
Proberen we de betekenis van deze nieuwe vorm van liedhandschriften voor haar 
originele auteurs en gebruikers te vatten, dan stoten we al vlug op een struikelblok. 
De verzamelingen zijn anoniem en bevatten haast geen informatie om de schrijvers 
te identificeren, laat staan de gebruikerskring waarvan elk spoor ontbreekt. Het is 
de aard van de collecties zelf, commentaarloze selecties uit een zo breed mogelijk 
palet van wereldlijke liedtraditie, die het moeilijk maakt om besluiten te trekken 
over de omstandigheden van hun opstelling. In een enkele bundel vinden we een 
verwijzing naar de rederijkersbeweging: in de titel van een kluchtig Drie 
Koningenlied, ‘Een Nye Vloams Liedeken Jente / Door de Redderaikers van Gente 
/ Van de drij Waizen uyt Orienten’.120 De rederijkerskamers kennen een 
heropleving in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de achttiende eeuw, en net zoals 
in deze bundels is het de gewoonte van rederijkers om hun werk zonder 
auteursnaam en in handschrift neer te leggen. Maar de handschriften zijn niet het 
werk van rederijkers, althans niet in functie van hun kamer. Ze bevatten 
uitdrukkelijk geen eigen dichtwerk maar overgenomen teksten. En het is weinig 
waarschijnlijk dat ze voor de gebruikers functioneren als een tegenhanger van het 
soort canonisering van hoog geachte literatuur in bloemlezingen en 
verzamelbundels van aparte auteurs, een canonisering die in de Republiek al sinds 
de tweede helft van de zeventiende eeuw ingang kent, maar in het Zuiden geen voet 
aan de grond krijgt. De teksten behoren tot de goedkope, en goed verkopende, 
straatliteratuur, materiaal dat buiten de canon van literatuur ligt. De verwijzing in 
de titel van het kluchtige lied lijkt er, de rest van het lied in acht genomen, eerder 
op te wijzen dat bij de creatie van de tekst helemaal geen rederijkers betrokken 
zijn.121  
 
De modellen voor inhoud en structurering van de handschriften vinden we niet in 
retrospectieve literatuur- en canoniseringprojecten van literaire smaakzetters, maar 
in de veelvormige minneliederen en –klachten, pastorale, boertige, vrijers-, fuif- en 
drinkliedjes die in liedboekjes en op liedbladen als nooit tevoren verspreid 
                                                                                              

120 UG, Hs 1754, p. 418-420. 

121 B. Ramakers red., Conformisten en rebellen. Rederijkerscultuur in de Nederlanden (1400-1650), Amsterdam, 2003, 242;  J. Kloek, ‘Een 

scheiding van tafel en bed (met verweesde kinderen). Over de Nederlandse literatuur van de achttiende eeuw in Zuid en Noord’, Nederlandse 

letterkunde, 10(2005)1, 1-17; K. Porteman en M.B. Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 

1560-1700, Amsterdam, 2008, 510-523. 
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worden.122 Maar het zijn wel opgeleide, vermoedelijk welgestelde, auteurs die de 
handschriften samenstellen. De schrijvers hebben toegang tot verschillende boeken 
en andere liedmedia voor het compileren van hun repertoire, en meer dan dat, ze 
tonen zich vertrouwd met geschreven en gedrukte literatuur. Zonder problemen 
passen ze verschillende technieken toe in hun bundel: margenotities voor een 
vertaalglossarium, inhoudstafels en registers, doorgedreven nummeringen, 
afbakeningen van de bladspiegel. Het geschrift in de bundels alleen al verraadt dat 
we met doorgewinterde schrijvers (en minstens één schrijfster) te maken hebben. 
Ze kennen Frans, en ze hebben toegang tot Frans en Noord-Nederlands drukwerk 
dat als model dienst doet voor hun eigen schrijven.123 Ze kennen ook Franse 
opera’s en toneelwerk – dat soort literatuur is een interesse van hoge sociale lagen, 
de welgestelde burgerij en adel.124 We vinden bovendien Latijn, en in een enkele 
bundel verwijzingen naar studenten. Waarom houden deze opgeleide burgers zich 
in de tweede helft van de achttiende eeuw bezig met het opstellen van verzorgde en 
nauwgezet bijgehouden collecties van teksten die op dat moment vooral verspreid 
worden in slordige, goedkoop gedrukte en verkochte boekjes, die bij literatoren en 
moraalridders bekend staan als straatliteratuur met een verderfelijke morele invloed 
op de massa’s van haar lezers en zangers?  
 
Franse collecties 
 
De verzamelhandschriften hebben wat weg van Franse compilatiebundels van 
tussen 1710 en 1750, beschreven door Claude Grasland en Annette Keilhauer in 
hun artikel ‘La rage de collection’.125 In beide gevallen gaat het om grote, 
georganiseerde en verzorgde handschriftelijke compilaties van eigentijdse en 
oudere, dat wil zeggen zeventiende-eeuwse, wereldlijke liederen, opgesteld door en 
voor welgestelde bezitters, leden van de adel en hoge burgerij. De Franse collecties 
zijn zelfs heel wat groter dan de Nederlandse, ze kunnen uit meerdere delen 
bestaan en hun opstel kan een lange periode in beslag nemen, zoals dat ook het 
geval kan zijn bij de Nederlandse verzamelingen. Deze Franse compilaties zijn 
geen voorbereidingen voor gedrukte liedboeken, maar ze zijn wel opgesteld vanuit 
een commercieel oogpunt. Ze dienen om gekopieerd en verkocht te worden, althans 
volgens inleidingen in de handschriften zelf. Een dergelijke publicatie en handel in 

                                                                                              

122 D.F. Scheurleer red., Nederlandsche Liedboeken. Lijst der in Nederland tot het jaar 1800 uitgegeven liedboeken, Utrecht, 1977 (eerste uitgave: 

1912-1923).  

123 Over de verspreiding van Noord-Nederlands drukwerk, en specifiek liedboeken, in de Oostenrijkse Nederlanden weten we nog veel te weinig. 

De grote traditie van literatuur in de twee gebieden komt op verschillende sporen, en de interesse in het Zuiden voor teksten uit de Republiek lijkt 

niet verder te reiken dan vroeg zeventiende-eeuwse literatuur, maar of dat ook het geval is voor populair drukwerk, dat is nauwelijks onderzocht.  

124 A.K.L. Thijs, ‘Recreatie, educatie, devotie en informatie: Functie van populaire lectuur (17de-19de eeuw)’, Volkskunde, 105(2004)2, 156; J. 
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125 C. Grasland en A. Keilhauer, ‘La rage de collection. Conditions, enjeux et significations de la formation des grands chansonniers satiriques et 

historiques à paris au début du XVIIIe siècle (1710-1750)’, Revue d’histoire moderne et contemporaine, 47(2000)3, 458-486. 
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handschriftkopieën is niet onbekend. In Frankrijk en ook in Engeland zou het, 
volgens Grasland en Keilhauer, tot het einde van de achttiende eeuw relatief vaak 
voorkomen, zeker voor materiaal dat moeilijk aan de geldende censuur voldoet. 
Deze Franse compilaties passen in een bredere mode onder hogere kringen voor het 
verzamelen van cultuurobjecten in de eerste helft van de achttiende eeuw. Die 
verzamelwoede wordt ingezet als instrument van sociale distinctie: het bezit van 
een zeldzaam stuk straalt af op de eigenaar ervan. Vandaar ook dat de inleidingen 
van de handschriftcollecties erop hameren dat hun collectie veel unieke liederen 
bevat, opgerakeld uit voorheen verloren oud materiaal, terwijl de bundels net veel 
materiaal, vooral dan de oude en meest gegeerde teksten, delen – een verkoopstruc 
die niet onbekend is in Nederlandse liedboeken.  
 
De Franse verzamelingen hebben echter een andere opzet dan hun Nederlandse 
tegenhangers. De Franse liedverzamelaars zijn vooral geïnteresseerd in 
actualiteitsliederen, van de eigen periode en van eerdere periodes – liederen met 
een duidelijke associatie met historische gebeurtenissen. Vaak bevatten ze notities 
bij de liederen om die in hun historische context te plaatsen. Het vooropgestelde 
doel van de bundels is om zo de geest van de tijd te vatten. En in het kader van de 
sociale distinctie gaat het dan in de eerste plaats om teksten die in een hofcontext 
thuishoren, teksten over gebeurtenissen aan het hof of gebeurtenissen bekeken door 
de bril van het hof. Teksten met andere woorden die aangeven dat de bezitter van 
de bundel zich zonder moeite kan plaatsen in de geest van het hof, en dus 
aanspraak kan maken op een plaats binnen de Franse elite. Daarin zijn ze 
tegengesteld aan de verzamelaars in de Oostenrijkse Nederlanden, die net teksten 
bijeenbrengen die circuleren onder en geassocieerd worden met een zo ruim 
mogelijk publiek: marktzangersliederen en teksten uit goedkope liedboekjes 
verkocht op straat en in de dorpen op het platteland, niet in de eerste plaats 
actualiteitsliederen, maar de kluchtige, amoureuze en gezelschapsliederen die de 
grootste populariteit genieten. Verzamelaars ook die geen aanspraak maken op het 
bezitten van unieke teksten, maar die net aangetrokken worden door teksten die in 
vele andere verschijningsvormen bekend zijn. Het lijkt ook weinig waarschijnlijk 
dat de collecties uit de Zuidelijke Nederlanden passen in een handel van 
liedhandschriften. Ze bevatten niet de typische inleidingen of begeleidende teksten 
die we daarin verwachten. Er zijn geen andere kopieën van de bundels bekend. Er 
zou ook weinig voordeel zijn om materiaal dat vlot in drukwerk verkrijgbaar is, in 
tijdsintensieve handschriften te kopiëren.  
 
De mode voor de grote liedverzamelingen en voor liedteksten uit vroegere tijden 
waait in Frankrijk na 1750 over. Pas op het einde van de eeuw, in revolutionaire 
sfeer, krijgt het publiek terug interesse in oud aandoende liederen, en worden 
oudere teksten weer gedrukt, uitgegeven, en in handschriften gecompileerd. Maar 
hier gaat het om liedarcheologie met een politieke bedoeling, liedgebruikers zoeken 
in oude actualiteitsliederen – teksten over Lodewijk XIV et cetera – steun voor hun 
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eigen positie voor of tegen het vorstelijke absolutisme, alweer erg verschillend met 
de Nederlandse bundels. Maar in deze laat achttiende-eeuwse verzamelingen 
merken we toch een parallelle evolutie. Ook de Franse verzamelaars lijken naar de 
late achttiende eeuw toe hun muzikale interesse in het lied te verliezen. 
Melodieaanduidingen worden nog zelden overgeleverd, het lied wordt vooral een 
tekst die men doorgeeft.126 
 
The classifying age 
 
Verzamelwoede is niet beperkt tot de achttiende-eeuwse Franse elite. De 
verzamelcultuur kent in West-Europa al van in de middeleeuwen een 
ononderbroken traditie, en heeft met name in de Nederlanden en de Duitse 
gebieden sterk voet aan de grond. Vorstenhuizen, universiteiten en geleerde 
burgers houden zich in de zestiende en zeventiende eeuw bezig met het aanleggen 
van kunstkamers of rariteitenkabinetten, de Wunderkammer. In de ogenschijnlijk 
ongeordende veelheid van munten, prenten, antiquiteiten, naturalia, monsters, 
mirabilia, kunstvoorwerpen en etnografica die zo’n kabinetten vullen, moeten we 
geen voorloper zoeken van de huidige musea, maar wel een poging van instelling 
of individu om de wereld te overzien, om de ‘wereld binnen handbereik’ te houden, 
zoals de titel van een tentoonstelling over het fenomeen in de Republiek mooi 
voorstelt. De ideale collectie als een microkosmos die functioneert als een 
bevattelijke opslagplaats van universele kennis.127 Deze collectors worden 
aangetrokken door ongewone voorwerpen, natuurlijk of gemaakt door de mens, die 
in het kabinet de buitenwereld representeren. Enerzijds is de Wunderkammer een 
bewaarplaats voor cultuurvoorwerpen die in de interactie met de gebruiker 
geactiveerd worden om kennis te produceren, om de wereld binnen handbereik te 
houden, anderzijds is het kabinet ook op zichzelf een uitgewerkte culturele praktijk, 
een nieuw cultuurvoorwerp. De kabinetten hebben een belangrijke sociale functie: 
ze zijn ingericht als ontmoetingsplaatsen waar mensen kennis kunnen uitwisselen. 
Ook in de achttiende eeuw komen ze nog wel voor, en het idee erachter is zeker 
niet onbekend aan opgeleide achttiende-eeuwers. 
 
Na 1700 krijgt de activiteit van het verzamelen een meer praktische, alledaagse, 
maar zeker niet minder positieve invulling. Verzamelen is een wijd verspreid 
tijdverdrijf in burgerlijke en adellijke kringen, en wordt geassocieerd met een reeks 
van bewonderenswaardige eigenschappen: doorzettingsvermogen, wil en ambitie, 
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het is een indicatie van ondernemingszin en een remedie tegen luiheid. Verzamelen 
is de manier bij uitstek om kennis te vergaren – reden waarom verzamelingen van 
allerlei aard en verzamelen als activiteit ook veel aandacht krijgen in het Verlicht 
geïnspireerde onderwijs van de late achttiende eeuw. De Duitse pedagoog Ernst 
Christian Trapp (1745-1818) geeft in 1787 een monografie Vom Unterricht 
überhaubt uit over de intellectuele waarde van het verzamelen. Maar verzamelen 
brengt niet alleen kennis bijeen, belangrijker, ze brengt orde in de chaos. Die orde 
activeert het geheugen, bespaart tijd, dient als basis voor een georganiseerd, 
doelbewust leven. Orde creëert zekerheid en duidelijkheid, en als dusdanig 
functioneert ze als sleutelbegrip in de Verlichting én in de achttiende-eeuwse 
burgermentaliteit, waar ze haar plaats inneemt tussen andere deugden: hard 
werken, netheid, moraliteit. De verzamelaar laadt zichzelf met verhoogd sociaal 
prestige door zijn verzamelactiviteit. Om de gezochte orde in de collectie te 
bekomen zijn classificatiesystemen en referentietechnieken onontbeerlijk. Een 
verzameling is slechts nuttig wanneer ze de verzamelaar snel toegang biedt tot 
gezochte informatie. Dat wisten ook de kabinethouders van de zeventiende eeuw 
al. In 1674 geeft Johann Daniel Major Unvorgreiffliches Bedencken von Kunst- und 
Naturalien-Kammern insgemein uit, een werk met instructies voor het ordenen van 
een Wunderkammer. Een simpele alfabetische volgorde is zeker onvoldoende om 
de waarde van de collectie te ontsluiten.128 
 
Het is verleidelijk om de liedhandschriften op deze manier te interpreteren: als een 
bewaarplaats die de verzamelaars de mogelijkheid biedt om het populaire 
wereldlijke lied van de achttiende eeuw in vele van haar vormen te overschouwen, 
een poging om de geest van de tijd te vatten in het circulerende lied – niet door 
actualiteitsliederen over het hof te compileren zoals de Franse collecties, maar door 
het breedst circulerende lied bijeen te brengen. Als een encyclopedie van het lied, 
nog een uiting van de achttiende-eeuwse verzamel- en ordeningszin.129 Het is op 
die manier dat een gelijkaardige Engelse verzamelaar uit de zeventiende eeuw, de 
jurist John Selden, zijn verzamelinteresse verantwoordt: ‘take a straw, and throw it 
upp into the aire, you shall see by that which way the wind is, which you shall not 
doe by casting upp a Stone - More solid things doe not shew the complexion of the 
times so well as ballads and libells’.130 De liedverzameling verwijst naar de wereld 
buiten de pagina’s van het manuscript, net zoals de objecten in de Wunderkammer, 
de liedcollectie als etnografica. De verzamelreflex voor liederen blijft trouwens niet 
beperkt tot deze handschriftschrijvers. In dezelfde periode verschijnen in de 
Zuidelijke Nederlanden de eerste van de zogenaamde genummerde reeksen van 
                                                                                              

128 A. Te Heesen, The World in a box. The story of an Eighteenth-Century Picture Encyclopedia, A.M. Hentschell transl., Chicago en Londen, 
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liedbladen. Stalpaert duidt als eerste bekende reeks die aan van de Antwerpse 
drukker Joseph de Cort, werkzaam in het laatste kwart van de achttiende eeuw.131 
Na 1800 zetten drukkers in Antwerpen, Gent en Ieper gelijkaardige initiatieven op. 
Zo’n genummerde reeks liedbladen organiseert bekende liedschat uit het repertoire 
gezongen en verkocht door marktzangers in een overzichtelijk – genummerd – 
repertorium, dat lezers kunnen verzamelen, een poging om het medium een hogere 
literaire status aan te meten. In Engeland ontwikkelt zich in de achttiende het 
drukgenre van de literaire collectie, boeken die verschillende contemporaine 
teksten bijeenbrengen. Liederen fungeren in zowat alle collecties van poëzie als 
een ontspannend tussendoortje.132 
 
Maar de Zuid-Nederlandse liedcollecties verschillen van al dit andere 
verzamelwerk door hun sociale geslotenheid. Wunderkammers functioneren als 
ontmoetingsplaatsen waar verschillende kennis met elkaar verbonden kan worden. 
Het achttiende-eeuwse verzamelen dat met sociaal prestige beladen is, kan enkel zo 
werkzaam zijn wanneer verzamelaars hun inspanningen openbaar maken. Daarvan 
zien we weinig tekenen in de bundels. De liedverzamelingen worden niet, zoals in 
Wunderkammers, in verband geplaatst met andere verzamelde objecten, maar net 
geïsoleerd in een apart manuscript dat zelden tot nooit sporen vertoont van sociale 
circulatie. Al deze liedverzamelaars delen de wil om anoniem te blijven. Dat plaatst 
hen apart van Engelse liedverzamelaars als Selden en Pepys, en van de Franse 
handschrifthouders wiens bundels dienen als instrument van sociaal aanzien. De 
Zuid-Nederlandse bundels dienen niet om te tonen aan anderen, maar de 
verzamelaars vallen wel terug op een culturele traditie van verzamelen die positief 
geëvalueerd wordt door een eigentijds opgeleid publiek.  
 
Reactie op het beschavingsoffensief 
 
Met Selden en de Franse verzamelaars hebben ze wel een ander punt 
gemeenschappelijk: de omgang met het lied van al deze verzamelaars veronderstelt 
een belangrijke verandering in het denken over de aard en functie van het 
wereldlijke lied. De verzamelaars plaatsen zich buiten de sociale, levende traditie 
van het lied. In hun handen wordt het lied een literair en gefixeerd object, een 
vaststaande tekst die ze in hun verzameling opnemen om vast te leggen hoe het lied 
op een bepaald moment is of was, maar niet om te dienen als springplank voor 
verdere, orale of schriftelijke, creatieve, adapterende, omgang. De liederen in hun 
collectie hebben voor de verzamelaars hun eindvorm bereikt. De verzamelaars zijn 
de eerste golf van handschriftschrijvers die we in de Oostenrijkse Nederlanden 
tegenkomen die voor zichzelf geen rol weggelegd zien als schakel in de 
overlevering, maar die de keten van buitenaf beschouwen. De achtergrond voor 
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deze geobjectiveerde omgang met het populaire lied, is te vinden in een golf van 
initiatieven in verschillende West-Europese landen in de achttiende eeuw waarmee 
de burgerij zich ten eerste probeert te distantiëren van verschillende cultuuruitingen 
die ze als volks en onwenselijk beschouwt, en ten tweede vanuit haar afstandelijke 
positie streeft om de ‘volkse’ massacultuur te beïnvloeden: het zogenaamde 
verlichte en/of burgerlijke beschavingsoffensief. Het succes van de drukpers werkt 
deze eenzijdig, door de burgerij uitgeroepen scheiding tussen een volkscultuur en 
een elitecultuur in de hand. Boekjes en drukwerk van allerlei soort, waaronder ook 
lied- en kluchtboeken en vliegende bladen, worden in grotere aantallen verspreid 
en worden meer betaalbaar voor een groot publiek. Een algemene stijging en 
sociale spreiding van de geletterdheid in West-Europa in de zeventiende eeuw 
maakt het drukwerk tegelijkertijd meer toegankelijk voor brede lagen van de 
bevolking. Het distributienetwerk voor al dit drukwerk verspreidt zich tot in de 
stadswijken, dorpen en op het platteland.  
 
Al deze elementen maken het wenselijk voor de burgerij om zich af te zetten tegen 
wat in toenemende mate doorheen zeventiende en achttiende eeuw een 
massamedium wordt, en dus tegen de inhoud en literaire vormen die in populair 
drukwerk te vinden zijn. De groeiende afstand tussen populaire cultuur en 
burgerlijke smaak wordt daarbij gearticuleerd als een conflict tussen goede en 
slechte smaak, tussen aanvaardbare cultuuruitingen die zich houden aan de regels 
van nauw omschreven sociale omgangsvormen enerzijds en vrijpostigheid en 
ongepast gedrag anderzijds. Al in de tweede helft van de zeventiende eeuw zien 
onderzoekers in verschillende landen de eerste tekenen van wat vanaf 1700 een 
heuse scheiding tussen burgerlijke cultuur en populaire cultuur wordt. De meer 
vrijmoedige en kluchtige tradities van populaire cultuuruitingen, onder andere in 
het lied, worden uit beleefd gezelschap geweerd. Door de spreekbuis van de 
rederijkerskamers wordt het literaire gehalte van het populaire drukwerk scherp 
veroordeeld. Op het toneel groeit de breuk tussen populaire smaak en wat in 
vooraanstaande kringen aanvaardbaar wordt bevonden. Onderliggend in deze 
beweging is de perceptie in burgerlijke kringen van een onbeschaafde massa, het 
volk, die in alle aspecten, maar vooral geconcentreerd op sociale omgang, vermaak 
en cultuurvormen, tegengesteld is aan het geciviliseerde karakter, gedrag en 
inborst, van de stedelijke burgerij.133   
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De scheiding die in burgerlijke kringen wordt uitgeroepen tussen ‘elitecultuur’ en 
massacultuur vindt in deze eerste beweging haar wortels in sociale distinctie, om de 
burgerlijke identiteit scherp af te lijnen tegenover andere maatschappelijke 
groepen. In de tweede helft van de achttiende eeuw worden, onder invloed van 
maatschappelijke ontwikkelingen en de ingang van nieuwe ideeën in het 
maatschappelijke debat, in verschillende landen pogingen ondernomen vanuit de 
zelfverklaarde geciviliseerde kringen om de lagere klassen op te voeden, om 
beschaving tot bij hen te brengen. Kortom, om de massa meer op de burgerlijke 
identiteit te laten lijken. De belangrijkste van de beïnvloedende factoren is de 
ingang van het verlichte gedachtegoed in het maatschappelijke discours. In de late 
achttiende eeuw wordt in West-Europese burgerlijke kringen een debat gevoerd 
over de mogelijkheid om de mens te vormen en om de samenleving anders in te 
richten. Die verlichte idealen verbinden zich met nationale gevoelens, het tillen van 
de volksmassa tot een hoger niveau wordt een element van nationale trots. In de 
Republiek, belangrijk front van het beschavingsoffensief, uit dat zich in de 
eigentijdse zorgen om het gepercipieerde verval van de Nederlandse staat in de 
laatste eeuw. De opvoeding van het volk wordt gezien als een belangrijk instrument 
in de heropleving van het land.134     
 
Het lied ligt in het spervuur van de nieuwe ideeën over aard en functie van cultuur. 
Het is geen toeval dat in de late achttiende eeuw volksmuziek voor het eerst 
getheoretiseerd wordt als een afzonderlijke muzikale sfeer, en dus duidelijk apart 
van het officiële repertoire van de kunstmuziek. In het offensief van verlichte 
burgers tegen de volkscultuur, springt de populaire muziek bijzonder in het oog (of 
oor), net om haar alomtegenwoordigheid - en, kunnen we vermoeden, volume. De 
speellieden, vedelaars en marktzangers, aanwezig waar er ook maar mensen bij 
elkaar komen, zijn een doorn in het oog van de geciviliseerde burgerij. Met hun 
dubbelzinnige of openlijk scabreuze teksten tarten ze de idealen van de 
volksopvoeders. Het is op dit moment dat de mening over het vuile en 
onbeschaafde straatlied zich kristalliseert. De populaire liederen worden des te 
meer geviseerd omwille van de breed verspreide mening dat muziek een grote 
invloed uitoefent op de geest en het gemoed. Een invloed die heilzaam, zelfs 
medicinaal, kan zijn, ze kan melancholie tegengaan en in het algemeen de 
levenslust vergroten. Dergelijke werking claimen ook de uitgevers van populair 
drukwerk voor hun publicaties. Dat lezen we bijvoorbeeld mooi in de inleiding van 
een Engels boekje, The Merry Musician: or A cure for the Spleen (1716): ‘I 
propose to cure you without the nauseous and painful discipline of clysters and 
blisters, of vomits, purges or close-stools. I will set you right in a cleanly way, by 
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merry airs, by the power of numbers and the charms of musick’.135 Maar voor 
weldenkende burgers kan het straatlied met haar twijfelachtige inhoud en 
boodschap enkel een even twijfelachtige invloed uitoefenen op haar luisteraars en 
beoefenaars. En dus is het populaire lied, samen met kluchten, de eerste vorm van 
populaire cultuur waar geciviliseerde burgers zich van distantiëren – in Frankrijk 
stopt de adel het eerst met het zingen van wereldlijke liederen in gezelschap en het 
gebruik verspreidt zich verder -  en die ze van buitenaf proberen te beïnvloeden.136 
 
Er worden initiatieven opgezet om de verloedering van het volk onder de slechte 
invloed van het populaire lied tegen te gaan, en tegelijkertijd om het obscene geluid 
van de straatdeun, zo aanstootgevend voor wellevende burgers, van openbare 
plaatsen te verwijderen. Die initiatieven bestaan uit censurerende maatregelen, 
zoals in Groot Brittannië, waar de maatregelen er wel in slagen om het gedrukte 
lied in boekjes en zelfs op losse bladen meer acceptabel te maken, maar het orale 
lied trekt zich van deze censurerende maatregelen weinig aan. Een meer verspreide 
strategie is om de volkszangers een alternatief aan te bieden van nieuw gedichte 
teksten met zedelijke bedoelingen, liederen die niet alleen in de plaats komen van 
de onacceptabele straatliteratuur, maar die zelfs de zangers en toehoorders kunnen 
opvoeden en tot een hoger beschavingsniveau tillen. Veel onthouden pogingen 
hiertoe worden in de Republiek ondernomen door Aagje Deken en Betje Wolff met 
hun Economische Liedjes, en door de Maatschappij tot Nut van’t Algemeen, onder 
andere de Volksliedjes van J.H. Swildens. Succes hebben deze initiatieven vooral 
wanneer ze naast opvoedend ook amusant liedmateriaal kunnen aanbieden – 
bijvoorbeeld door het componeren van originele en vlot meezingbare melodieën.  
 
In de Zuidelijke Nederlanden zijn er in de achttiende eeuw nog geen vergelijkbare 
initiatieven aan te duiden, censurerende maatregelen tegenover marktzangers 
blijven beperkt tot individuele gevallen van spot en laster in liedvorm, en het 
beschavingsoffensief komt hier pas een eind in de negentiende eeuw op gang.137 
Maar de stedelijke burgerij, en zeker de liedverzamelaars van deze handschriften 
die vlot toegang hebben tot drukwerk uit de Republiek en Frankrijk, is zeker op de 
hoogte van wat er in de buurlanden leeft. Met zijn pleidooi voor de affirmatie van 
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een Zuid-Nederlandse nationale identiteit, Verhandeling op d’onacht der 
moederlycke tael in de Nederlanden (1788), denkt de advocaat J.B.C. Verlooy in 
de richting van de Noordelijke inspanningen voor nationaal herstel. De eenzijdige 
afstandname van grote delen van populaire cultuur als onbeschaafde volkscultuur, 
de afzetting tegen de massacultuur van goedkoop drukwerk, de groeiende perceptie 
van een breuklijn tussen de klassieke muziektraditie en de ongeciviliseerde en 
onacceptabele volksmuziek, het zijn evoluties die in de Oostenrijkse Nederlanden 
parallel lopen met de rest van West-Europa.138 
 
Dat populaire liederen langzaam aan sociaal onaanvaardbaar vermaak worden voor 
welgezinde, verfijnde burgers, wil niet zeggen dat ze hun aantrekking verliezen 
voor individuen binnen deze kringen, een nuancering van het beschavingsoffensief 
die we beter niet uit het oog verliezen. Individuele burgers blijven het straatlied 
opzoeken, maar ze passen hun omgang met het lied aan de nieuwe etiquette regels 
aan. In de verzamelhandschriften vinden we de neerslag van een liedomgang 
aangepast aan de nieuwe spelregels voor beleefde burgers, een liedomgang waarbij 
men wel met het populaire lied kan omgaan, maar men steeds een buitenstaander 
dient te blijven van de liedtraditie. De sociale inbedding en orale uitvoering van het 
lied worden naar de achtergrond gedrongen – het lied past niet in gezelschap -, 
voor een literaire privéhobby die men binnenskamers beleeft, tussen gedrukt 
liedboek of blad en het eigen liedhandschrift. De creatieve adaptatie van teksten, 
bij uitstek de manier om circulerende teksten toe te eigenen, wordt evenzeer 
uitgeschakeld. De liederen worden zo letterlijk mogelijk overgepend, met 
uitzondering van de omringende informatie - titels, wijzen, et cetera – die binnen 
de normen van de georganiseerde collectie worden hergestructureerd, nog een 
manier om het onderscheid te maken tussen het gebruiksrepertoire van een zanger 
en het geclassificeerde en gerepertorieerde materiaal van de verzamelaar. Zangers 
handelen in het lied, een activiteit van betwijfelbare waarde, verzamelaars handelen 
in het verzamelen, een geachte culturele traditie. Zo wordt de afstand van de 
liedverzamelaar tegenover de liedtraditie gevrijwaard. De teksten worden expliciet 
niet toegeëigend, maar de verzamelaar vergaart, als de etnograaf van verre 
volkeren, het circulerende lied in sociale milieus waar hij getuige van kan zijn maar 
nooit deel van uitmaakt. Misschien moeten we daar wel de grond zoeken van de 
aandacht van zowat al deze verzamelaars voor teksten over marktzangers en 
openbare zanggelegenheden – voor professionelen en amateurs. De verzamelaar 
kijkt gefascineerd van buitenaf naar cultuurpraktijken die voor hem afgesloten zijn.  
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Het lied wordt stil 
 
In de tweede helft van de achttiende eeuw verschijnen in Europa de eerste tekenen 
van een romantische interesse bij een deel van de culturele elite, literatoren en 
liedamateurs met wetenschappelijke inclinaties, voor liederen in de volkstaal. In 
1761 publiceert de Schotse dichter James Macpherson zijn vertaling van gedichten 
geschreven door Ossian, een poëet uit de derde eeuw. De gedichten zijn eigen werk 
van Macpherson, al dan niet gebaseerd op flarden poëzie uit de orale overlevering. 
De furore rond het vraagstuk of de gedichten al dan niet authentiek zijn, opent in 
Engeland de markt voor verdere exploratie van poëzie uit vervlogen tijden. Daarop 
speelt Thomas Percy in met de publicatie van de Reliques of Ancient English 
Poetry in 1765, een collectie met een klemtoon op oude balladen. Percy’s werk is 
gebaseerd op zeventiende-eeuwse handschriften en orale overlevering. Die 
liedteksten past Percy verder aan tot ze geschikt zijn voor publicatie. Het is het 
begin van een lange traditie van verzamelen, onderzoeken en opnieuw tot 
weerklank brengen van de Engelse ballads bij romantische dichters en 
liedamateurs. De Reliques of Ancient English Poetry inspireren op hun beurt 
Johann Gottfried Herder, een Pruisische filosoof en dichter. Deze neemt Duitse 
vertalingen van een aantal van de balladen uit dat werk op in zijn eigen publicaties 
in de late jaren 1770, Volkslieder en Stimmen der Völker. Bovendien voorziet hij de 
beginnende beweging van liedenthousiasten met de term Volkslied, een vlag die de 
mengeling van ideologische en literaire ambitie van deze eerste volkskundigen dekt 
en al vlug tegenhangers kent in andere taalgebieden. Met het werk van Herder is 
het begin gelegd van een klopjacht op oude liederen, verhalen en andere tradities 
van de volkscultuur, die dicht aan het hart ligt van de Romantische beweging.139 
 
De liedverzamelaars van de late achttiende eeuw doen vooruit denken aan de 
romantisch geïnspireerde onderzoekers en speurders die vanaf de jaren 1820 in het 
spoor van de Duitse filoloog August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, in 
Vlaanderen en Nederland naar oude volksliederen zoeken. De publicatie van zijn 
collectie Holländische Lieder in 1833 geeft het startschot voor het volkskundige 
liedonderzoek in onze streken.140 Peter Burke ziet de overgang als een continue 
evolutie die al een tijd eerder begint. Wanneer de burgerlijke kringen zich sluiten 
voor allerlei populaire cultuurvormen, worden die cultuurobjecten net interessant 
voor individuele opgeleide burgers en edellieden. Het is een exotische, 
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fascinerende, onbekende wereld, die deze vooraanstaande burgers willen 
vastleggen en verzamelen. Dat is meestal een privébezigheid, de collecties worden 
niet ten toon gespreid in gezelschap. Maar de Zuid-Nederlandse liedverzamelaars 
geven geen indicatie dat de liederen voor hun exotisch, ongewoon materiaal zijn, 
en ze voelen niet de noodzaak, zoals de vroege, pre-romantische, voorbeelden die 
Burke geeft – John Aubrey, Muratori -, om zich expliciet te distantiëren van de 
traditie die ze verzamelen. In die zin getuigen de Zuid-Nederlandse collecties 
eerder van wat Burke typeert als een pre-split mentality, verzamelaars die over hun 
materiaal denken als een traditie van iedereen, zij het dan een literaire traditie.141  
  
De anonieme verzamelaars verschillen op belangrijke punten van de vroege 
volkskundigen van het Nederlandse lied, naast het vanzelfsprekende gegeven dat 
de achttiende-eeuwers eigentijds circulerend materiaal (zelfs al is het ouder van 
ontstaan) bijeenbrengen, terwijl de negentiende-eeuwers op zoek zijn naar sporen 
van oude, met uitsterven bedreigde teksten. Voor de handschriftverzamelaars is 
hun bezigheid een tegenbeweging tegen de intellectuele stroming van het moment, 
een vermaak dat ze in de beslotenheid van hun schrijfvertrek beoefenen. In de 
negentiende eeuw zijn de liederen een speerpunt van een belangrijke 
maatschappelijke stroming die, ondanks initiële tegenwind, steun vindt bij 
Vlaamsgezinde intelligentsia, en die ook tot doel heeft om de verzamelde liederen 
opnieuw te laten klinken. Ironisch misschien, waarborgt de positie als 
geïnteresseerde buitenstaander zonder belang bij het voortbestaan van het lied, van 
de achttiende-eeuwse verzamelaars vaak een meer betrouwbare overlevering dan 
het verzamelwerk van de geïnspireerde volkskundigen die het volkslied in haar 
oude glorie willen herstellen en daarvoor niet terugdeinzen om de liederen te 
redigeren.142   
 
Bekijken we de liedcultuur op lange termijn, dan zijn de verzamelaars van het lied 
niet zozeer een vooruitspiegeling van de volkskundige omgang met het volkslied, 
maar wel een verdere stap in een langzame evolutie waarbij liederen in hun inhoud 
en context losgeweekt worden van gespecialiseerde sociale functies, een evolutie 
die we in de handschriften van de zeventiende en achttiende eeuw gereflecteerd en 
voltrokken zien worden. Dat is niet nieuw. Al oudere liedhandschriften, van vóór 
1600, behandelen liedteksten als een interessante literaire categorie zonder oog 
voor hun inpassing in specifieke contexten van orale lieduitvoering en in specifieke 
liedkringen, denken we maar aan het handschrift Van Hulthem (circa 1405) waarin 
losse liedteksten naast ander tekstmateriaal geplaatst worden. Tessa Watt noteert al 
voor het Engeland van de eeuw 1550-1640 een versnelde beweging in deze 
losmaking van lied en sociale functie, maar dan om de selectiecriteria en 
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verkoopstrategieën van broadside ballad drukkers te beschrijven.143 De achttiende-
eeuwse handschriftelijke verzamelaars zijn door hun positionering als 
buitenstaander van de levende liedtraditie uitzonderlijk in de eigentijdse 
liedcultuur, maar de handschriften die ons overgeleverd zijn uit de achttiende eeuw, 
de jongerenbundels uit het vorige hoofdstuk, deze verzamelingen, laten zich 
duidelijk lezen als een reflectie van een losweking op het niveau van de orale 
liedtraditie. En dat is een directe antecedent van de situatie die de negentiende-
eeuwse volkskundigen aantreffen, een met uitsterven bedreigd populair lied – in 
alle behalve de minst aanzienlijke sociale lagen - waarvoor geen orale contexten 
meer lijken te bestaan dan de professionele opvoering van de marktzanger of de 
familiale overlevering van ouders of grootouders aan hun kinderen of 
kleinkinderen. 
 
Er is nog een laatste analogie voor de grote liedcollecties van de late achttiende 
eeuw. In dezelfde periode, vanaf ongeveer 1750, voltrekt zich een evolutie bij 
opvoeringen van de opera, toneelwerk en concerten van de componisten van de 
klassieke traditie. De toeschouwers worden stil. Voorheen bleven de aanwezigen 
tijdens de voorstelling rondwandelen en praten, met de voorstelling als aangename 
achtergrond voor de sociale interactie, maar langzaamaan heerst stilte. Twee 
verweven factoren werken die evolutie in de hand: de commercialisering van het 
theater, waardoor de precieze sociale stratificatie van de theaterzaal wordt 
losgelaten – iedereen die de inkom wil en kan betalen kan zijn of haar plaats voor 
het podium kiezen -, en een romantisch geïnspireerde appreciatie voor het 
artistieke, waardoor ook de meest aanzienlijke kringen hun gereserveerde balkons 
opgeven voor plaatsen waar men de opvoering beter kan bekijken en horen. Vanuit 
het toonaangevende Parijs verspreidt de nieuwe gewoonte zich over Europa. Een 
groeiend respect voor de artistieke intenties van de kunstenaar uit zich in een 
publiek dat zo weinig mogelijk interfereert bij de uitvoering van de visie van de 
artiest en zo, een grotere gewaarwording van de afstand tussen uitvoerder en 
toeschouwer. Voor de populaire orale traditie van het lied is er geen gelijkaardig 
respect voor de dichter of zanger, maar in de verzamelingen van de opgeleide 
verzamelaars toont zich diezelfde afstand tussen professionele uitvoerders of 
uitgevers van de liedtraditie en de verzamelaar als publiek. De verzamelaar 
registreert het lied zoals het gezongen wordt, maar houdt zich niet bezig met 
actieve transformatie van het bijeengebrachte materiaal, hij is expliciet geen 
uitvoerder. De grote collecties dienen om te lezen in de beslotenheid van de eigen 
vertrekken, niet om te zingen en al zeker niet in gezelschap. Het lied in de 
verzamelbundels blijft een stil lied.144  

                                                                                              

143 T. Watt, Cheap print and popular piety, 1550-1640, Cambridge e.a., 1991, 13. 

144 J.H. Johnson, Listening in Paris: A cultural history, Berkeley, Los Angeles en Londen, 1995, 10 en 53-55. 
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Hoofdstuk 7. ‘Pour me divertire tout mon seul’.  
Liederen in handschriften in de achttiende eeuw 
 
Het schrijven van liederen in handschriften verschijnt als een andere 
cultuurpraktijk op het einde van de achttiende eeuw dan in de zeventiende eeuw, 
zowel in de liedbundels van de jeugd als in die van liedverzamelaars. Hoe 
ontwikkelt zich een nieuwe omgang van handschriftauteurs met de liederen die ze 
optekenen? In dit laatste hoofdstuk bekijk ik deze lange termijnevolutie in het 
handschriftelijke lied. Er zijn echter weinig handschriften uit de eerste helft van de 
achttiende eeuw aanwezig in de Gentse collectie – ook algemeen zijn er veel 
minder liedhandschriften bewaard voor de vroege dan voor de late achttiende 
eeuw. En de handschriften die we vinden zijn vaak gefragmenteerd. Ze bevatten 
liederen genoteerd door verschillende opeenvolgende eigenaars en schrijvers, ze 
bevatten liederen naast ander tekstmateriaal dat niets of weinig verband houdt met 
de liedcollectie, verschillende deelcollecties van liederen… Er is voor de periode 
1700-1750 in ieder geval geen grote familie of concentratie van gelijksoortige 
liedcollecties aan te duiden – geen reflectie van breed gedragen modes in de 
eigentijdse liedcultuur -, zoals die wel te vinden zijn voor de latere periode. De 
handschriften verschillen in eerste indruk weinig van de gefragmenteerde 
handschriften die we ook in de zeventiende eeuw aantreffen, met hun gevarieerde 
spectrum van liederen in de alledaagse schrijfactiviteit van hun eigenaars. Ik 
bestudeer zes handschriften waarvan de opstellingsperiodes chronologisch de 
achttiende eeuw doorlopen. Dezelfde criteria waaraan de zeventiende-eeuwse 
gefragmenteerde handschriften onderworpen werden, keren hier terug: de 
aanwezigheid van andere tekstgenres, het opeenvolgende schrijfwerk van 
verschillende auteurs en de functie die de schrijfactiviteit voor de auteur uitoefent. 
Doel is om de evolutie af te lezen van het lied als schrijfactiviteit, van de 
cultuurpraktijk die het neerpennen van liedteksten in handschriften vormt.1 
 
De zes liedcollecties die aan bod komen zijn in chronologische volgorde: de 
liedverzameling van Karel Rogiers uit het Oost-Vlaamse Zeveneken, geschreven in 
drie onderscheiden schrijffasen in de periode 1702-1728, samen zevenendertig 
Nederlands- en Franstalige teksten. Het handschrift van Rogiers wordt in de loop 
der jaren door een reeks van eigenaars bijgevuld: Carel Callant, ook uit Zeveneken 
in 1756, Carolus Callant omstreeks 1786 nog steeds in dat dorp, Lisenus Carolus 
Calland rond 1826, nog een onbekend lid van de familie Callant in 1890. Zeker de 
eerste van die latere eigenaars zet ook de liedverzameling verder met nog enkele 
Nederlandstalige teksten. Alle auteurs, ook Karel Rogiers, gebruiken de pagina’s 
om losse notities te bewaren: onderschriften bij oudere liederen, alfabetten, 
aantekeningen van financiële transacties en rekeningen, gebeden, enzovoort. Een 
                                                                                              

1 De handschriften zijn: UG, Hs 1295 (Karel Rogiers), 2182 (Jan Pilaer), 1440 (Pieter Franciscus Neyt), 1724 (van de Woestijne), 977 (twee 

schrijfsters) en 2183 (Joannes Beeckman). 
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tweede bundel bevat het schrijfwerk van Jan Pilaer de Lissabon uit Antwerpen, 
genoteerd rond 1731. Pilaer zet het schrijfwerk verder van een onbekende auteur 
die één lied pent vooraan het handschrift maar daarna zijn schrijven staakt. Pilaer 
vult het corpus van het manuscript met een collectie van nog achtenvijftig 
Nederlandse en Franse liederen, waarvan een gedeelte dichtwerk is van zijn broer 
Gaspar Gerardo en andere personen uit zijn omgeving. Naast en tussen de 
liedteksten staan andere intekeningen: rekeningen, instructies voor het aanbrengen 
van verflagen of voor ongespecificeerde bouwwerken, een kluchtig medicinaal 
recept, maar ook gedetailleerde uitleg over de herkomst van een liedtekst.   
 
Het volgende handschrift is het minst omvangrijke van alle bundels in de Gentse 
collectie. Het bevat amper twee verschillende liederen op negen folia. De twee 
Nederlandstalige teksten zijn in 1739 genoteerd door Pieter Franciscus Neyt. Het 
tweede lied wordt voorafgegaan door een later doorstreepte kladversie. Tussen de 
twee teksten tekent Neyt een narrenhoofd, hij oefent een alfabet, schrijft gebeden 
en herhaalt het jaartal van schrijven. Vijftig jaar later brengt een nieuwe schrijver 
nog enkele losse aantekeningen aan op de laatste pagina, waaronder het jaartal 
1789. De inventaris van de Gentse collectie dateert de opstellingsperiode van de 
vierde bundel in de erg ruime periode vanaf de zeventiende tot en met de 
negentiende eeuw. Het manuscript bevat inderdaad intekeningen van minstens vier 
verschillende auteurs en nog een reeks ongeïdentificeerde notities achteraan: twee 
onderscheiden liedcollecties van zeven en dertien Nederlandstalige teksten van 
dezelfde schrijver, een kronieknotitie over het maken van de Gentse beiaard in 
1726 in een andere hand, enkele gebeden door de schrijver van de liederen tussen 
de twee liedcollecties in, twaalf pagina’s met een familiekroniek genoteerd door 
een derde auteur, Rosa Xaveria Schurcas of Scherren, over de periode 1764-1828, 
een eigendomsnotitie van een zekere ‘i b arnoe’, waarschijnlijk niet een van de 
vorige schrijvers, en nog tekeningen, alfabetten, boekhouding van lopende uitgaven 
en inkomsten voor de jaren 1758, 1759, 1764, 1767 en 1740 en een notitie van een 
huwelijk afgesloten in 1747. Inhoudelijk zijn er echter geen aanwijzingen te vinden 
van zeventiende-eeuws schrijfwerk, en het werk aan de beide liedcollecties is 
waarschijnlijk geconcentreerd in een korte tijdsspanne, zeker na 1726, 
vermoedelijk in en rond 1742. Gedurende het grootste deel van haar 
opstelgeschiedenis, zeker in de periode 1740-1828, is de bundel in handen van 
verschillende leden van de familie van de Woestijne. 
 
De voorlaatste bundel is de enige waarvoor geen datering voorhanden is. De bundel 
biedt geen informatie over de auteurs ervan of om de opstelling ervan nader te 
plaatsen. Op de datering in de inventaris van de collectie na – achttiende-eeuws – is 
er niets bekend. Het handschrift bevat schrijfwerk van twee schrijfsters. De eerste 
noteert drieëndertig Nederlandse, Franse en Latijnse liedteksten en –flarden, dit 
deel van de schrijfactiviteit moeten we wellicht denken in de context van een 
vrouwelijke klooster- of begijnengemeenschap. De tweede schrijfster gebruikt 
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opengelaten pagina’s en marges om vijf Franse liederen en een aantal flarden 
lyriek, slechts enkele versregels lang maar wel steeds gedicht op een air, toe te 
voegen. De relatie tussen beide auteurs is een raadsel. Ik plaats het handschrift in 
de reeks omstreeks het midden van de eeuw, maar de chronologische volgorde is 
hier hypothetisch. De zesde collectie, tot slot, is het werk van Joannes Beeckman 
uit Dendermonde, die zelf de jaren 1798-1803 geeft als datering voor zijn 
schrijven. De meest gestructureerde liedcollectie van de zes bevat naast twee 
voorbladen met naam en coördinaten van de schrijver, een genummerde reeks van 
drieënveertig Nederlandstalige liedteksten (met hier en daar wat Franse en Latijnse 
elementen), en een afsluitende notatie van opnieuw de naam en woonplaats van de 
auteur – ditmaal als Jan Beeckman. Helemaal aan het einde van het manuscript 
vinden we nog een haastig geschreven kladversie van een lied. Andere teksten dan 
liederen zijn er niet in terug te vinden.  
 
Het is een verscheiden groep van liedbundels, die ons samen, en soms zelfs in de 
opeenvolgende gedeelten van één handschrift, in contact brengt met diverse 
uithoeken van de achttiende-eeuwse liedcultuur. Achter de inhoudelijke 
verscheidenheid van tekstsoorten, liedgenres en notatiepraktijken, vinden we een 
aantal onderliggende gelijkenissen in de manieren waarop schrijvers liederen 
mentaal organiseren, waar ze liederen vandaan halen, hoe ze die samenbrengen op 
papier, een plaats geven in handschriften, en de functies die deze cultuurpraktijk 
van het neerschrijven van liedverzamelingen in persoonlijke bundels voor hen kan 
uitoefenen.  
 
1. Liederen en ander schrijfwerk 
 
Uit het overzicht van de bundels blijkt al dat er naast liedcollecties heel wat andere 
schrijfactiviteiten opgenomen worden in de handschriften. In vergelijking met de 
tekstgenres in zeventiende-eeuwse gefragmenteerde liedhandschriften, merken we 
een verbreding van het spectrum van schrijfactiviteiten. In de zeventiende-eeuwse 
bundels vinden we naast de intekeningen van de liedverzameling vijf tekstsoorten: 
correspondentie, recepten voor medicijnbereidingen, schrijfoefeningen, financiële 
notities (rekeningen en boekhouding) en geestelijk schrijven. In de achttiende eeuw 
treffen we al deze elementen aan in liedhandschriften – de vier laatste soort teksten 
in de bundels die hier bekeken worden, correspondentie in het handschrift van 
Colette Volcquaert uit het vijfde hoofdstuk. Maar daarnaast gebruiken achttiende-
eeuwse auteurs open ruimte in liedbundels om kronieknotities op te tekenen, een 
familiekroniek uit te werken, tekeningen te maken, geleverde arbeid bij te houden, 
informatie te noteren voor verf- en bouwactiviteiten of zoals de anonieme auteur 
‘P:A:B:M’ uit het voorgaande hoofdstuk om een raadselcollectie aan te leggen. 
Bovendien vinden we niet één of hoogstens twee andere schrijfactiviteiten per 
bundel, maar allerlei andersoortige intekeningen naast en door elkaar op de 
pagina’s.  
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Het veelvuldige voorkomen van andere tekstgenres naast liederen in de achttiende-
eeuwse bundels kan overhaast doen besluiten dat schrijvers meer inclusief worden 
in hun schrijfactiviteiten, liederen als slechts één bestanddeel van alledaags 
schrijven in een persoonlijk schrift waarin allerhande notities naast elkaar bestaan. 
Maar een nadere blik onthult een ander beeld. Het merendeel van de notities rond 
en tussen de liederen zijn het werk van latere eigenaars die voor eigen doeleinden 
schrijven op de opengelaten ruimte – onbeschreven pagina’s of in de marges van de 
liedverzameling. Carolus Callant, een van de latere eigenaars van de bundel van 
Karel Rogiers, die het handschrift omstreeks 1786 in handen heeft, zestig jaar na 
het schrijfwerk van Rogiers, gebruikt opengelaten ruimte onder drie liedteksten van 
Karel Rogiers om korte geestelijke formules te plaatsen. Onder één daarvan pent 
hij nog een rekensom. Samen met de notitie van eigendom op het voorblad zijn het 
de enige intekeningen die deze Carolus of Carel Callant uit 1786 in het handschrift 
maakt. In 1827 gebruikt Lisenus Carolus Callant de marge van een ander lied om 
een tekst te noteren met informatie over zijn vader ‘om niet te vergeeten’.2 Buiten 
de ene notitie en een eigendomsverklaring vooraan de bundel voegt ook deze 
schrijver niets aan het handschrift toe. In de bundel van Jan Pilaer plaatst een 
onbekende latere eigenaar onder een lied een optelsom getekend ‘R.D.P.’.3 Behalve 
de som maakt hij geen aantekeningen in de bundel. 
 
Dat dit andere schrijfwerk niet altijd van na de liedcollectie dateert, blijkt uit het 
familiehandschrift van de Woestijne waarin we vooraan een kronieknotitie vinden 
van een onbekende auteur over reparatiewerken aan de beiaard van het belfort van 
Gent, die op 31 augustus 1726 opnieuw plechtig in gebruik wordt genomen. De 
relatie tussen deze berichtgeving en het andere schrijfwerk is onbekend. 
Chronologisch behandelt ze de actualiteit van vijftien jaar vroeger dan de eerste 
volgende gedateerde notatie, een rekening uit 1740 genoteerd door van de 
Woestijne. De auteur houdt het schrijven voor gezien na het ene artikel, en de 
volgende eigenaars, de familie van de Woestijne, gebruiken de bundel voor eigen 
doeleinden, waaronder twee liedcollecties. Het schrijven van niet-lied materiaal 
gaat ook later verder. Een schrijfster uit de familie, Rosa Xaveria Schurcas of 
Scherrens, getrouwd met Jacobus van de Woestijne, pent in het verlengde van de 
tweede liedcollectie een familiekroniek met gebeurtenissen uit de periode 1763-
1828. De kroniek, elf pagina’s lang, is genoteerd in een aaneengesloten 
schrijfsessie, waarschijnlijk omstreeks dat laatste jaartal. Ver van de liedcollectie, 
achteraan in het handschrift, noteren onbekende schrijvers nog een tekening van de 
hemelpoort en aantal alfabetten.  
 
 

                                                                                              

2 UG, Hs 1295, f. 14v. 

3 UG, Hs 2182, p. 7. 
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Het schrijfboekje van Pieter Franciscus Neyt 
 

 
Schrijfoefening van Pieter Franciscus Neyt (UG, Hs 1440, f. 3r).  

 
Alleen Pieter Franciscus Neyt van de originele liedschrijvers plaatst liederen op 
gelijke hoogte naast allerlei andere intekeningen – geestelijke formules, een 
tekening, alfabetten en schrijfoefeningen. De beperkte omvang van Neyt’s bundel 
maakt het moeilijk om veel te achterhalen over de context waarin ze wordt 
opgesteld, maar het is mogelijk dat ze ontstaat in dezelfde omstandigheden als het 
ABC-boekje van Joanna Marie Seghers, als een kladboekje om te leren schrijven, 
waarbij ook de liederen dienst doen in het schrijfonderricht. Verschillende 
tekstsoorten kunnen dienen als schrijfoefening, niet in het minst liederen, dat bleek 
in het ABC-boekje van Joanna Marie Seghers.4 Maar auteurs geven weinig aan 
wanneer de opzet van hun schrijfactiviteit het oefenen van schrijfvaardigheden is. 
Dat die motivatie wel degelijk meespeelt in het schrijven van auteurs blijkt 
hoofdzakelijk uit de notatie van alfabetten. Op een pagina tussen twee varianten 
van een gebed, in de marge van een tekening, oefent Neyt de letters I,J,K,L en M. 
Hij schrijft ze tussen vier evenwijdige, horizontaal getrokken lijnen, als een 
schrijfoefening om de proporties van de letters juist te krijgen. Op de volgende 
                                                                                              

4 Zie p. 114-122. 
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bladzijde, aansluitend bij de tweede versie van het gebed volgt een volledig alfabet. 
De meervoudige notatie van het gebed samen met de alfabetten suggereert dat ze 
passen in dezelfde context van een schrijfoefening. De eerste maal pent Neyt het 
tekstje onder het eerste van zijn twee liedteksten. Onder de krullende lijn die de 
tekst afsluit, schrijft hij:5  

bemindt godt 
boven al en uwen 

evennaesten gelijck 
u eygen selven om 
godt soo sult gij 

Twee pagina’s verder, na een tekening, een jaartal 1739 en de schrijfoefening voor 
de letters I, J, K, L en M, zet hij er zich opnieuw aan. De woorden van het gebed 
staan tussen wat een aantal los genoteerde woorden lijken, nog een element dat op 
een schrijfoefening wijst:6  

men men sal 
Bemint godt 

boven Bon bon men 
Bemint Godt men 
boven alle dingen 
en uwen even= 

=naesten gelijck uw 
eygen selven om 

godt stelt u betrau 
wen op godt 

Soo sult gij wel 
Looven en 

A B C D E F G H I K 
L M N O P Q R S 

T V W X Y Z 
 

1739  
Neyt pent een gebed over van een schriftelijk model of misschien van een 
gedicteerd voorbeeld. Het herhalen van de tekst op enkele pagina’s afstand laat 
vermoeden dat de tekst wordt geactiveerd, en geïnternaliseerd, in het schrijven 
ervan, niet in een vooropgestelde latere lectuur. De activiteit van het schrijven is de 
belangrijke operator in de omgang met de geestelijke tekst, zij het als schrijf- of als 
geestelijke oefening, en vermoedelijk als een combinatie van beide. 
 
De aarzelende en slordige notatie van de liederen wijst in dezelfde richting van een 
handschrift dat in de eerste plaats dient om het schrijven te oefenen. De bundel 

                                                                                              

5 UG, Hs 1440, f. 2r. 

6 UG, Hs 1440, f. 3r. 
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bevat slechts twee Nederlandstalige liederen. Het lijkt er niet op dat Neyt die 
liederen zelf gedicht heeft. De eerste tekst over de lierman die van huis tot huis 
trekt in de hoop betaald te worden voor zijn muziek maar overal het deksel op de 
neus krijgt, staat ook in een handschrift van iets later, in de verzameling 
‘Chansons’ uit de periode 1750-1765.7 Het tweede lied handelt over een 
weduwnaar die uit rouw voor zijn overleden echtgenote intreedt bij de karmelieten. 
Het wordt door Neyt eerst in een slordige, afgebroken en daarna doorgehaalde, 
kladversie genoteerd. Het ontbreken van correcties op het vlak van de 
bewoordingen suggereert dat het ook hier niet om eigen dichtwerk gaat, maar de 
onhandige of niet gebruikte vers- en strofe-indeling wijst in de richting van een 
notatie op basis van een ingestudeerd of, eerder nog, een gedicteerd model. Na de 
doorlopende notatie in de kladversie van de eerste vier en halve strofe, begint de 
schrijver opnieuw met een correcte vers- en strofe-indeling en hij vervolledigt de 
tien strofen van de tekst. Het lijkt er wel op dat het doel van het schrijven niet het 
neerleggen is van een versie die kan dienen voor latere lectuur, maar het zoeken 
van de juiste vorm van het lied door de notatie. 
 

 
Narrenhoofd (de lierman?) door Pieter Franciscus Neyt (UG, Hs 1440, f. 2v).  

 

                                                                                              

7 UG, Hs 2167, p. 210-212. Zie p. 391. 
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Opeenvolgend, indien we ervan uitgaan dat Neyt zijn schrijfwerk chronologisch op 
de pagina’s noteert, pent Neyt een eerste lied over de lierman, een schets van een 
narrenhoofd met een korte schrijfoefening, een religieuze formule die ook het 
aanzicht heeft van een schrijfoefening en nog een alfabet eronder. Tenzij het om 
een voorstelling van de rondtrekkende lierman uit de eerste liedtekst zou gaan, staat 
de tekening van het narrenhoofd apart van de liedtekst. Ze lijkt op een eenmalig 
probeersel, een losse krabbel. Dan laat hij vijf pagina’s onbeschreven en hij gaat 
door met het klad en de definitieve versie van het lied over de weduwnaar, en op de 
volgende en laatste pagina schrijft hij in grote letters zijn naam. De bestemming 
van de bundel voor haar originele auteur is duidelijk niet om een ordelijke 
liedverzameling op te stellen die kan dienen voor andere lezers. De liederen nemen 
hun plaats in te midden van andere gevarieerde teksten, waarvan de 
gemeenschappelijke functie is dat ze in de eerste plaats dienen als materiaal voor 
Neyt om te schrijven, en niet als teksten die hij in een afgewerkte en makkelijk te 
consulteren vorm wenst te bewaren. Daarmee heeft het veel weg van het ABC-
boekje van Joanna Marie Seghers, dat waarschijnlijk gebruikt wordt in de context 
van voortgezet, Franstalig, onderwijs voor meisjes. Hier zijn de Nederlandstalige 
schrijfoefeningen niet opgenomen in een gedrukt werk zoals in het ABC-boekje. 
Het gaat om losse aantekeningen van de schrijver. Bovendien is de bundel heel wat 
korter, waarschijnlijk genoteerd in een korte periode in 1739. Misschien is een deel 
van de kladbundel verloren geraakt, misschien gaat Pieter Franciscus Neyt al vlug 
weer over naar een ander oefenboekje, met nieuwe aantekeningen, kladversies en 
gedicteerde teksten. Misschien verloopt de schrijfoefening voor Pieter Franciscus 
Neyt in een lossere context dan de onderwijsinstelling waar Joanna Marie Seghers 
schrijft. In ieder geval staat voor Pieter Franciscus Neyt het schrijven als activiteit 
op de eerste plaats in de functies die hij aan de bundel toebedeelt. Dergelijke 
schrijfoefeningen, en de onderwijscontext waarin ze meestal te situeren zijn, wijzen 
in de richting van een jonge auteur, maar over Pieter Neyt is niets bekend. In ieder 
geval heeft zijn liednotatie weinig te maken met het bewaren of weerspiegelen van 
het eigentijds discours in een jeugdige liedkring.  
 
Meervoudig schrijfwerk in andere bundels 
 
De liedauteurs in de andere handschriften voegen uitzonderlijk wel een 
margenotitie toe in de liedcollectie. Dat gebeurt vaak achteraf. Dat zien we enkele 
keren in het handschrift van Karel Rogiers. Die benut de opengelaten ruimte onder 
een lied om een moeilijk leesbare notitie te maken over een ‘fruyk[?] suylant’ die 
hij verhuurt aan een zekere ‘pieter d’.8 Het ontbreken van handtekeningen, en de 
vreemde plaatsing van een huurcontract te midden van een wereldlijke 
liedcollectie, laten vermoeden dat het niet om de definitieve en bindende versie van 
het contract gaat. Misschien is het een kladversie om de bewoording overeen te 

                                                                                              

8 UG, Hs 1295, f. 13v. 
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komen, misschien is het een overgeschreven kopie van de overeenkomst door 
Karel Rogiers in zijn persoonlijk handschrift om de verhuur niet te vergeten. De 
bundel toont zich hier als persoonlijk bezit van de eigenaar, een persoonlijk 
schrijfboekje waarin hij allerlei gegevens voor eigen gebruik – kladversie dan wel 
herinnering – kan plaatsen. Een tweede financiële notitie is misschien ook door 
Rogiers genoteerd, alweer onderaan een lied. Ze is geschreven met een andere pen, 
al zeker op een ander moment dan de liedcollectie, en het geschrift is haastig. Het 
gaat slechts om zes regels informatie met wat lijkt op verschuldigde of te innen 
bedragen op dagen in de maand december. Opnieuw wordt het handschrift gebruikt 
voor vlug gemaakte notities voor persoonlijk gebruik. De auteur slaat zijn boek 
open, zoekt een opengelaten ruimte en krabbelt de informatie neer, waar hij ze 
gemakkelijk kan terugvinden om later in herinnering te brengen of om ze over te 
schrijven in een meer definitieve vorm. Bovendien oefent Karel Rogiers misschien 
ook in de marge van een liedtekst een alfabet gedrukte hoofdletters. Nog een 
andere liedschrijver in dezelfde bundel doet dat ook: een anonieme latere auteur die 
een enkel, onafgewerkt lied toevoegt en in het verlengde daarvan een letterreeks 
pent.  
 
Maar algemeen, wanneer auteurs een bundel voor verschillende doeleinden wensen 
te gebruiken, houden ze de functies nauwgezet van elkaar gescheiden. Daarvan zijn 
er slechts twee voorbeelden in de achttiende-eeuwse bundels. Daarmee komt het 
gebruik na 1700 heel wat minder voor dan in de zeventiende-eeuwse tegenhangers. 
Colette Volcquaert draait haar liedhandschrift om en begint vanaf de laatste pagina 
opnieuw te schrijven aan haar gekopieerde briefwisseling. In het handschrift van de 
Woestijne staat een reeks financiële notities. Die zijn allemaal te vinden op de 
laatste tien folia van het manuscript, ver na de twee anonieme liedcollecties, de 
familiekroniek van Rosa Schurcas, en twintig onbeschreven folia. De 
aantekeningen zijn door verschillende handen geschreven, maar het zijn vooral een 
aantal notities van transacties, allen in hetzelfde geschrift, die ons helpen om de 
auteur van de liedcollectie te identificeren. De aan- en verkoop vinden plaats 
achtereenvolgens in 1767, 1758, 1759, 1764 en 1740. Het gaat dan ook niet om een 
georganiseerde boekhouding, maar om losse notities, niet chronologisch 
gerangschikt, waar de auteur snel open schrijfruimte vindt. De rekeningen worden 
bijgehouden door ‘Sr Van de Woestijne’.9 Tussen de boekhouding maakt die ook 
een enkele vermelding van een familiale aangelegenheid: ‘pietronelle vanden 
woestijne is getrouw op den 16 julius 1747’, een niet ongebruikelijk associatie van 
financiële en familiale informatie in alledaags schrijfwerk.10 Hoewel de financiële 
transacties apart genoteerd staan, niet te midden van de liedverzameling zoals bij 
Karel Rogiers, gebruikt ook van de Woestijne de bundel als een persoonlijke 
geheugensteun. In de pagina’s vinden we geen originele en bindende contracten, 

                                                                                              

9 UG, Hs 1724, f. 75r. 

10 UG, Hs 1724, f. 76v. 
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maar afschriften ervan door van de Woestijne die ze kopieert met inbegrip van de 
ondertekening door de verkoper. De meeste notities bieden weinig informatie, 
soms enkel cijfers zonder aanduiding van wat er verhandeld wordt. Het is duidelijk 
niet nodig dat andere lezers dan van de Woestijne de gegevens kunnen 
interpreteren.11 Daarmee is het moeilijk om van de Woestijne of zijn bezigheden 
verder te identificeren, maar wellicht gaat het om een tak van het Gentse adellijke 
geslacht van de Woestijne, waarvan de meest vooraanstaande vertegenwoordiger 
op dat moment Jan Baptist van de Woestijne, ridder en heer van Rooborst, is. Van 
Petronella van de Woestijne vond ik jammer genoeg geen verdere vermelding.12  
 
Van de Woestijne moet de bundel dan wel een poos in bezit hebben, de gegevens 
dateren van 1740 tot 1767. Zijn ook de beide liedverzamelingen, onder voorbehoud 
gedateerd in de jaren 1740, zijn werk? De verschillende schrijfstijlen voor- en 
achteraan het handschrift maken het moeilijk om de handschriften van liederen en 
rekeningen te vergelijken. Of krijgt van de Woestijne een handschrift met liederen 
in zijn bezit, waarin hij achteraan – zo ver mogelijk van de vorige intekeningen – 
eigen notities inbrengt, een deel met terugwerkende kracht? Het lijkt weinig 
waarschijnlijk dat van de Woestijne, gezien de fragmentarische boekhouding in de 
bundel, enkele jaren na datum een rekening aangegaan en vervuld in 1740 zou 
kopiëren. Vermoedelijk is van de Woestijne de auteur van de twee 
liedverzamelingen vooraan in het handschrift. Het handschrift blijft dan een hele 
tijd in het bezit van de familie, want ook Rosa Schurcas of Scherrens die haar 
familiekroniek inbrengt omstreeks 1828, is lid van de familie. Misschien is de 
auteur van de liedcollectie en de financiële notities de vader van Jacobus van de 
Woestijne, Rosa’s echtgenoot. De chronologie van het schrijven maakt de 
hypothese in ieder geval mogelijk. 
 
De handschriftauteurs tonen zich net erg bewust van de aanwezigheid van vreemd 
materiaal in hun schrijfwerk, tenminste voor zover het om eigen schrijfwerk gaat. 
Van de Woestijne noteert twee verschillende liedcollecties. Tussen de twee 
verzamelingen laat hij een open ruimte van zes pagina’s, maar net vóór die 
tussenruimte, onmiddellijk volgend op het laatste lied van de eerste reeks liederen, 
voegt hij drie religieuze teksten in: een Onze Vader, doorlopend geschreven, maar 
opgedeeld in genummerde verzen, een Wees Gegroet Maria en het begin van een 
langere tekst ‘de twaelf artyckelen de gelooft’, eveneens opgedeeld in genummerde 
verzen maar afgebroken halverwege het derde artikel:13 

de twaelf artyckelen de gelooft 
Ick geloove in Godt den vader 

                                                                                              

11 Sommige van de bijgehouden transacties lijken van persoonlijke aard: het verkopen van een broek, het laten bleken van een laken. Andere lijken 

eerder van professionele aard: de aankoop van vijftig zakken haver, van gerst en ‘Calissebroodt’ in onbekende hoeveelheden (UG, Hs 1724, f. 76r). 

12 G. Van Hoorebeke, Le nobiliaire de Gand, ou fragments généalogiques de quelques familles nobles qui ont réside ou qui résident encore en 

cette ville, Gent, s.d., 136-138 en 183. 

13 UG, Hs 1724, f. 17v-18r. 
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almachtigh, schepper des  
hemels ende der aerde, 2 

ende in jesum christum sijnen 
eenigen sone onse heere 3 die 

ontfangen is van 
En daar stopt de auteur plots met zijn kopieerwerk. De notatiewijze wijst in de 
richting van het overpennen van een schriftelijk model dat de schrijver naast zich 
heeft liggen. Met de liedcollectie hebben de geestelijke teksten niets te maken. De 
voorafgaande reeks liederen is exclusief amoureus. In de tweede deelcollectie in 
het handschrift staan wel vier religieuze liederen tussen verdere liefdesliederen en 
jachtliederen, maar deze gebeden en geloofsartikelen staan duidelijk apart van de 
liedverzamelingen, waarin geen andere tekstsoorten te vinden zijn. Misschien is dat 
ook de reden waarom de auteur het schrijven ervan abrupt staakt, alsof hij plots 
beseft dat de teksten daar niet thuishoren. Misschien is de aanwezigheid van de 
geestelijke teksten op het einde van de eerste liedcollectie wel de reden voor het 
openlaten van een aantal pagina’s wanneer hij een tijd later opnieuw liederen 
begint te noteren. Om opnieuw een uniforme liedverzameling te starten, los van de 
andere teksten. Tussen de liederen in beide collecties en de rekeningen laat van de 
Woestijne wel een grote scheidingsruimte, ongeveer zestig onbeschreven pagina’s. 
Deze twee schrijfactiviteiten, liederen en rekeningen, worden ook niet gelijktijdig 
beoefend. De eerste liedcollectie is genoteerd in of vóór 1742, de tweede in een 
geconcentreerde schrijffase vanaf dat jaar. Dat komt overeen met de vroegste 
notitie van van de Woestijne achteraan, een notitie van een openstaande schuld in 
1740. Tegen de volgende gedateerde intekening, het huwelijk van Petronelle van de 
Woestijne in 1747, zijn de liedcollecties al even afgewerkt, en de rekeningen van 
de volgende twintig jaar zijn in die periode de enige schrijfactiviteit van de man in 
het boekje. 
 
Gevoelig voor het discoursverschil in verschillende teksten toont zich ook Jan 
Pilaer de Lissabon. Verspreid tussen de liederen in zijn collectie staan drie 
didactische passages: twee teksten met instructies voor het aanbrengen van 
verflagen en een passage uit een langer stappenplan, die handelt over het versieren 
van de voorgevel van een huis. Op een eerste blad noteert Pilaer de eerste 
verfinstructies, voor het aanbrengen van een ‘fond verd’ en een ‘fond Bleu’.14 Het 
lijkt er wel op dat het blad met de verfinstructies en het volgende blad op een later 
tijdstip zijn ingebracht. Een doorgehaalde Drie Koningenlied op de voorgaande 
verso zijde, gaat na vier bladzijden verder op de recto zijde van het volgende blad, 
alsof er van een onderbreking geen sprake is. Een verwijzing ‘comme le blan’ in de 
instructies voor de groene laag suggereert dat het om een passage uit een langere 
tekst gaat, maar de aanduidingen voor het aanbrengen van de witte laag zijn niet in 
het manuscript terug te vinden. Kopieert Jan Pilaer enkel de kleuren die hij nodig 

                                                                                              

14 UG, Hs 2182, p. 25bis. 
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heeft uit een langere voorbeeldtekst? Of is de verfinstructie uit een langere 
geschreven tekst gehaald en gekleefd in de liedcollectie van dezelfde schrijver?  
 
Naar het einde van het handschrift vinden we een instructie om hout verfklaar te 
maken en om verfdoeken aan elkaar te bevestigen. Ook een instructie voor het 
schildersambacht, maar niet gekopieerd uit hetzelfde schriftelijke model, want de 
twee passages zijn in andere talen gesteld – Frans en Nederlands. Nog een derde 
tekst functioneert op dezelfde manier, alweer een passage uit een langere 
didactische tekst, dat blijkt uit de nummering, maar evenzeer uit het bruuske begin 
van de tekst, halverwege een zin:15 

van dit werck te stellen sijn proportie met de voorgevel is, dat de geheele 
hooghde is 11 deelen gedeelt sijnde soo blijft, daer een voor den bovenlijst 
en 10 voor den voorgevel, de rest siet men genoch. 

De auteur vervolgt met instructies tweeëndertig tot en met zesendertig, en rondt 
onderaan dat laatste punt af met ‘Eynde uyt’. In de instructies wordt verwezen naar 
eerdere passages uit de tekst, en bijhorende afbeeldingen, alle afwezig in het 
manuscript. Waarover de tekst precies handelt, is niet duidelijk uit de korte 
passage, maar het draait om verfraaiingwerken aan de voorgevel van een gebouw – 
inclusief zuilen en kapiteelafwerking. Het is opnieuw onwaarschijnlijk dat Jan 
Pilaer enkel de laatste vijf en half instructies overpent van een langer werk. Zijn de 
didactische passages flarden van een ander handschrift die hij inbrengt tijdens het 
schrijven van de liedverzameling? Kan het dat Pilaer op deze plaats in het 
manuscript drie bladen inbrengt, met op de eerste bladzijde het einde van een 
langere reeks bouwinstructies en op de achterzijde van het derde blad de passage 
voor de behandeling van hout en verfdoeken?16 De didactische teksten zijn 
geschreven in dezelfde hand als de liederen, maar wel duidelijk in een ander 
schrijfmoment. Maar indien er sprake is van dergelijke operaties om de 
paginatelling van de liedbundel op te voeren, dan is daar niets van te zien in de 
bewaarde bundel. Indien dit het geval is, dan zijn de teksten geen uiting van een 
multifunctioneel gebruik dat Pilaer van zijn schrijfboek maakt, maar zijn de teksten 
restanten van het kannibaliseren van andere bundels om het volume van een nieuw 
schrijfproject – de liedcollectie - te spijzen.  
 
In het spoor van de eerste, Franstalige, verfinstructies – en dus op de gekleefde 
bladen indien de hypothese klopt – staat nog een laatste tekst die niet tot de 
liedcollectie in strikte zin behoort. Op het eerste zicht gaat het hier ook om een 
instructieve tekst, een recept voor een medicinale bereiding. Zoals de titel aangeeft: 
‘Souverijne Remedie voor het Sciatica en vligende flerecijn door Joseph Lousse’.17 
De tekst volgt de opbouw van het genre zoals we het kennen uit de gedrukte 
didactische literatuur, en uit het zeventiende-eeuwse handschrift van Marguerite 
                                                                                              

15 UG, Hs 2182, p. 78. 

16 De pagina’s UG, Hs 2182, p. 78-82 (inclusief de ongenummerde achterzijde van p. 78). 

17 UG, Hs 2182, p.26-27. 
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Liebaert.18 Maar al snel blijkt dat er iets niet pluis is met dit medicijn tegen de 
rugpijn: 

Nemt voor eerst het ingewont van 9: craeye becken doet die verteiren in 
een alf glas mottepis alsoo de selve seer piccant is dit moet gij doen door 
een stramijn om diswil het dun en claer moet wesen daer naer nemt de 
blaesen van 24: vloeyen; maer sij moeten leevendigh uyt geteert zijn […] 

De onmogelijke ingrediënten volgen elkaar op: ‘de vettekens van vliegende 
platluysen’, ‘ 7 onsen muggetanden’, ‘ dry potten vliegenpis’, ‘ smout van catte 
clauwen’, ‘het sop van eenen malschen vliegende draeck’ enzovoort. En niet te 
vergeten: ‘als den patient is eenen musicant oft speelman die heele schotels met 
vettekens can eten dan moet gij de quantitijdt van alles verdobbelen’. Didactische 
literatuur en kluchtige liedpraktijk ontmoeten elkaar hier in een leugentekst met het 
uitzicht van een behulpzaam recept, maar de inhoud van een scatologische klucht, 
waarin vooral muzikanten en speelmannen op de lachspieren werken. De tekst ligt 
meer in lijn met kluchtig materiaal in de liedcollectie dan met de didactische 
passages – en ze verwijst inhoudelijk naar rondtrekkende muzikanten -, maar het 
zou wel de enige niet-liedtekst zijn die Jan Pilaer in zijn liedverzameling in de 
strikte zin opneemt. Het kluchtige recept is duidelijk gekopieerd van een 
schriftelijk model, waarschijnlijk een gedrukt blaadje of een passage uit een 
almanak, terwijl heel wat van de liedteksten die de man noteert naar eigen zeggen 
dichtwerk zijn van familieleden, en gekopieerd worden van handgeschreven 
voorbeelden. Speelt de opmaak van zijn schrijfboek mee in de beslissing van Pilaer 
om de kluchtige didactische tekst over te nemen? Tussen zijn liedverzameling staan 
dan wel passages gekopieerd uit didactische literatuur, maar die stammen van een 
ander schrijfmoment, en zijn mogelijk daarna gekleefd in de liedbundel om 
pagina’s te winnen. Ze horen niet in de bundel thuis. De parodie is een tekst die 
zich uitgeeft voor instructie, zij het dan van medische eerder dan ambachtelijke 
aard, maar trekt dat soort discours in het lachwekkende. De relatie tussen 
geneeskunde en humor wordt omgedraaid: waar humor normaal gezien een 
medicinale werking wordt toegeschreven, haalt ze hier de geneeskunde onderuit.19 
En daarbij vermeldt de grap specifiek speelmannen en muzikanten, een associatie 
met de liedcollectie die de primaire bestemming van de bundel uitmaakt. De 
verschillende tekstsoorten in Pilaers bundel bieden inzicht in verschillende 
gebruiken van achttiende-eeuwse handschriftauteurs: de bepalende rol die het 
schrijven als activiteit kan spelen in het pennen van teksten, het gebruik van 
handschriften als persoonlijke geheugenboekjes, het aanlengen van bundels door 
het kannibaliseren van eerder schrijfwerk. 
 
De hoge graad van exclusiviteit waarmee handschrifthouders de bestemming van 
hun bundel bepalen kan het gevolg zijn van een meer gemakkelijke toegang tot 
                                                                                              

18 Zie p. 124-125. 

19 J. Koopmans en P. Verkuyck, Een kijk op anekdotencollecties in de zeventiende eeuw. Jan Zoet, Het leven en bedrijf van Clément Marot, 

Amsterdam en Atlanta, 1991, 59. 
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schrijfmateriaal. Wanneer onbeschreven schrijfboekjes goedkoper zijn of 
eenvoudiger te bemachtigen, kunnen schrijvers er sneller toe besluiten om 
verschillende schrijffuncties in verschillende bundels onder te brengen. Maar het 
kannibaliseren van eerder schrijfwerk om de liedbundel te spijzen dat Jan Pilaer 
toepast, en ook het veelvuldig hergebruiken door nieuwe eigenaars van lege 
pagina’s en zelfs smalle marges in oudere handschriften voor eigen notities, wijst 
erop dat voor vele achttiende- en zelfs negentiende-eeuwse schrijvers 
schrijfoppervlakte niet onuitputbaar is. Dat liederen haast uitsluitend voorkomen in 
exclusieve collecties die de primaire bestemming van het handschrift uitmaken, kan 
ook wijzen op een aanpassing van de liedactiviteit van de schrijvers. De omgang 
met het lied en al zeker de schriftelijke omgang met het lied krijgt een meer aparte 
plaats in de agenda van de auteurs, minder verbonden met andere vormen van 
alledaags schrijven, en dus misschien ook wel minder verbonden met de alledaagse 
bezigheden van de auteurs, meer een bezigheid beoefend op specifieke tijdstippen 
en in een welbepaalde context. Het zijn de intekeningen van latere eigenaars die de 
veelvormigheid van vele van de achttiende-eeuwse bundels veroorzaken. Een 
belangrijk verschil met de zeventiende-eeuwse gefragmenteerde bundels is dat 
opeenvolgende eigenaars van deze handschriften zich veel minder richten op de 
inhoud die ze in de bundels aantreffen. Hier en daar gebeurt het wel. Carel Callant 
zet de liedverzameling van Karel Rogiers voort.  Jan Pilaer brengt zijn liederen in 
volgend op een enkel lied van een anonieme auteur vooraan zijn geschrift. Ook 
tussen de georganiseerde verzamelingen van het vorige hoofdstuk vonden we twee 
bundels waarin nieuwe auteurs de liedcollectie voortzetten. Maar veel nieuwe 
eigenaars houden helemaal geen rekening met de voorgaande inhoud. De 
continuïteit en discontinuïteit tussen het schrijfwerk van opeenvolgende eigenaars 
in gefragmenteerde handschriften, bekijk ik verder. 
 
2. Eigenaars en hun schrijfwerk  
 
Karel Rogiers: Een lokaal liedboek voor Zeveneken  
 
De eerste aantekening die lezers van het schrijfboek van Karel Rogiers aantreffen, 
maar niet de eerste aantekening die de auteur maakt, is een verklaring van 
eigendom en bekendmaking van de auteur, met gedetailleerde uitleg om Karel 
Rogiers terug te vinden:20 

Desen boek behoort toe Caerel 
Rogiers Filius laurijns wonende 

tot Seven eecken in het dorp 
recht over de drey ringhen 
bij de kercke actum desen 

maerte 1710 

                                                                                              

20 UG, Hs 1295, f. 1r. 
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Op zijn verblijfplaats tegenover de ‘drey ringhen’, een plaatselijke herberg volgens 
een van zijn liederen, bij de kerk na, is over Karel Rogiers niets bekend, maar de 
familie Rogiers is wijd vertakt in het achttiende-eeuwse Waasland. Familiehistorici 
hebben familieleden gevonden in Zeveneken, Kalken, Lokeren en het Gentse. Geen 
van de takken van het geslacht zijn erg rijk of vooraanstaand. Waar de bezigheden 
van de familie bekend zijn gaat het om kaaiwerkers, linnenblekersgasten, 
dagloonsters, spinsters en leursters.21 Karel Rogiers komt niet voor op de 
stambomen van familieonderzoekers, maar gezien zijn woonplaats in Zeveneken 
kunnen we vermoeden dat hij tot dezelfde familie behoort. Op de volgende veertig 
folia noteert de man een aaneengesloten liedverzameling van zevenendertig 
teksten. Hoewel Rogiers hier geen indicatie van geeft, valt de collectie uiteen in 
drie duidelijk onderscheiden deelcollecties. Die zijn op verschillende ogenblikken 
genoteerd en hebben een eigen taal en eigen opgenomen liedgenres. Twee van die 
deelcollecties schrijft hij neer nog voor hij de bundel van zijn eigendomsverklaring 
voorziet in 1710.  
 
De eerste elf teksten zijn in het Nederlands gesteld. Hier toont Karel zich 
geïnteresseerd in jeugdaangelegenheden: liefdesdialogen, balladen, een klacht van 
een jongeman die zonder nadenken is ingetreden en nu moet boeten voor zijn 
onbezonnen daad, een moraliserend kluchtlied over een meisje dat uit dobbelen en 
drinken gaat maar beladen thuiskomt. Teksten uit andere genres worden via een 
omweg op de jeugd betrokken. Een Nieuwjaarslied met een oproep aan alle 
luisteraars om zich te bekeren en de dood voor ogen te houden, keert zich tot 
jongeren en roept hen op om zich deugdelijk te gedragen. Elders beklagen ouders 
zich over de werkonwilligheid van hun zonen en dochters. Omdat ze niet willen 
werken, trekken vele jongeren op bedevaart naar Rome, maar daar leren ze honger 
en armoede kennen. Het lied raadt jongeren aan om toch maar thuis te blijven en 
hun ouders te gehoorzamen. In een ‘liedeken van de coligie van Sinay’ komt dat 
college – verwijzend naar de gemeente Sinaai in het Waasland - jaarlijks samen op 
zotte maandag om misdaad te bestraffen.22 Daaronder verstaat het college 
overschrijdingen van rollenpatronen: vrouwen die de broek dragen, kinderen die 
hun ouders slaan, en ook wel mannen die hun echtgenote slaan. Het college 
verwijst naar een spotproces zoals jongerengezelschappen in carnavalssfeer 
opvoeren.23  
 
Een doorhaling in een liefdesdialoog suggereert dat Rogiers de tekst overpent van 
een schriftelijk model. Hij noteert de zevende regel van de vijfde strofe per ongeluk 
te vroeg, als vijfde versregel. Dan haalt hij de regel door en noteert de strofe verder 
vanaf de correcte vijfde regel, een fout die waarschijnlijk terug te voeren is op het 
                                                                                              

21 Geneanet (http://gw5.geneanet.org/index.php3?b=rudisabrina&lang=en;m=AN).  

22 UG, Hs 1295, f. 5v-6r. 

23 Meer over deze charivari, zij het in eerdere periodes: H. Pleij, Het gilde van de Blauwe Schuit. Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late 

Middeleeuwen, Amsterdam, 1983 (eerste druk: 1979), 32-46. 
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te snel lezen van de voorbeeldtekst.24 Maar er zijn weinig overeenkomsten met het 
liedmateriaal in de Nederlandse Liederenbank. Een geestelijk lied is gedicht op de 
populaire melodie ‘soo lich ick hier in dees ellende’. Slechts twee teksten zijn in 
variante vormen teruggevonden in twee liedboeken. Een dialoog tussen een 
zwangere vrouw en haar onwillige geliefde staat ook in het Amsterdamse boekje 
Het Wydberoemde Overtoompje, dat van dertig jaar na de optekening door Karel 
Rogiers dateert, 1731. Het verhaal van een verboden relatie tussen een speelman en 
een koningsdochter – de speelman staat op de schouders van Maria wanneer hij 
door de vader van het meisje wordt opgehangen en ontkomt zo aan de dood – is te 
vinden in de Utrechtse Santvoorder speelwagen, uitgegeven in 1681. Maar een 
ander lied in het handschrift wijst op een oorsprong, of minstens aanpassing, 
dichter bij huis. De tekst die waarschuwt voor het drinken en dobbelen van jonge 
vrouwen, wordt in de tweede strofe precies gesitueerd:25 

Van saffelaere wel bekendt 
soo quam dese maecht ghetreden 

tot seven eecken Jendt 
en sprack met soete reden 

en dat met eenen lichten sin 
teghen baes ofte baesin 

doet daer wat brandewijn in 
Karel Rogiers’ liedactiviteit speelt zich af binnen een duidelijk afgebakend kader, 
de plaatselijke jeugd in Zeveneken. De datering 1702 onderaan het voorlaatste lied 
duidt het einde van het schrijfwerk aan deze eerste deelcollectie aan. Hoeveel tijd 
het schrijven in beslag neemt, is niet bekend. Het is duidelijk uit de wisselende inkt 
en schrijfstijlen, soms zelfs in één lied, dat de notatie in verschillende 
schrijfmomenten gebeurt, maar omstreeks 1702 – er volgt nog één tekst op de 
datering - is de eerste deelcollectie afgerond. Uit het vervolg blijkt dat Rogiers nog 
in 1728, zesentwintig jaar later, aan het schrijven is. Het is te vermoeden dat 
Rogiers in 1702 tot de jeugd van Zeveneken behoort. Zijn eerste collectie brengt 
circulerende liederen onder de plaatselijke jeugd bijeen. 
 
Vier jaar later, in 1706, zet Rogiers zich opnieuw aan het schrijven. In één 
schrijfmoment – de inkt, pen en notatie zijn erg uniform – noteert hij vijftien 
Franstalige liederen. Daarmee begint hij gewoon op de volgende pagina na het 
vorige schrijven. Onderaan het laatste lied tekent hij zijn werk ‘Caerel Rogiers 
1706’.26 De opgenomen liederen tonen geen overeenkomsten met bekende liederen 
uit de Nederlanden, maar gezien de inhoud is het onwaarschijnlijk dat ze eigen 

                                                                                              

24 UG, Hs 1295, f. 4r-5r. 

25 UG, Hs 1295, f. 9r-11r. 

26 UG, Hs 1295, f. 29r-29v. 
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werk zijn.27 In de Franse deelcollectie vertoont Rogiers een nieuwe interesse voor 
actualiteitsliederen over internationale politiek en militaire operaties, zij het dan de 
actualiteit van tien à twintig jaar eerder. Vijf van de vijftien liederen handelen over 
het soldatenleven. De wens om in dienst van ‘le roy louys’ de ‘prince d’orange’ 
achterna te gaan verwijzend naar het conflict tussen Frankrijk en de Republiek in 
de jaren 1670.28 Over het beleg van Namen, veroverd door de Franse troepen in 
1692 maar terug belegerd door Spaanse en Engelse troepen. Over de dood van de 
Franse maarschalk François Henri de Montmorency-Bouteville (1628-1695), in het 
lied ‘monsieur de Luxembourg’ genoemd, en de daarop volgende rouwtaferelen in 
Frankrijk.29 Over de Franse koning die in een spotlied omwille van zijn tegenslagen 
op het slagveld besluit om kluizenaar te worden. Daartussen staan meer vertrouwde 
genres: liefdesdialogen, pastorale teksten, raad voor jongeren op het liefdespad, een 
kerstlied en twee drinkliederen. 
 
Zoals we kunnen verwachten is er in de Franstalige teksten geen ruimte voor een 
lokale inpassing van de liedschat. Van de plaatselijke jeugd in Zeveneken 
verplaatst de aandacht van Rogiers zich naar de internationale politiek. Waar 
Rogiers de teksten vandaan haalt is een open vraag, misschien van geïmporteerde 
losse liedbladen of uit een Franstalig liedboek. Sommige liederen wijzen in de 
richting van import uit Frankrijk, het rouwlied om monsieur de Luxembourg, maar 
andere suggereren eerder een drukadres in de Spaanse Nederlanden, ik denk dan 
aan de aandacht voor de strijd rond Namen.30 Het is natuurlijk ook mogelijk dat een 
Zuid-Nederlandse drukker een aantal teksten uit Franse liedbundels overneemt en 
aanvult met eigen materiaal. De geconcentreerde schrijfperiode laat vermoeden dat 
Rogiers de teksten uit één voorbeeldcollectie overpent. De teksten lijken bedoeld 
om te zingen in mannelijk drinkgezelschap – de politieke teksten en drinkliederen 
passen in die context, de amoureuze teksten zijn gewaagd en bedoeld voor de 
lachspieren, de raadgevingen richten zich enkel tot mannen. Maar of Rogiers de 
teksten ten gehore brengt bij een dergelijke gelegenheid is onbekend, de bundel 
toont hier geen indicatie van. Integendeel, de notatie van een alfabet in de marge 
van een tekst, en verderop van enkele financiële berekeningen, beide vermoedelijk 
door Rogiers zelf, wijzen eerder op een persoonlijk gebruik van het handschrift 
voor schrijfoefeningen en persoonlijke berekeningen. De aanwezigheid van een 
Franstalige liedcollectie, in verzorgd Frans, in de bundel van een dorpsbewoner uit 
een onaanzienlijke familie, roept vragen op bij de associatie tussen kennis en 
gebruik van het Frans en welgestelde kringen. Misschien is Karel Rogiers een 
uitzondering in zijn familie, een opgeleide schrijver.  
                                                                                              

27 De melodie ‘Voici le dragons qui viennent’, door Karel Rogiers gebruikt voor twee teksten, eenmaal ook als openingsvers, is wel een bekende 

melodie in de periode. Ze is ook onder die naam opgenomen in een boekje met transcripties van bekende toneelmelodieën, Le théatre de la Foire, 

gepubliceerd in Parijs in 1737. De twee liederen op de melodie die Rogiers noteert, zijn verder onbekend.  

28 UG, Hs 1295, f. 16r-16v. 

29 UG, Hs 1295, f. 18r-18v. 

30 Niet dat daarover veel liederen bekend zijn. In de Nederlandse Liederenbank is geen enkel lied opgenomen over de strijd rond de stad. 
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Vooral in de derde deelcollectie, opnieuw aansluitend bij de vorige teksten, met 
nog eens elf Nederlandstalige liederen, kunnen we de hand van Karel Rogiers als 
dichter vermoeden. In het laatste gedeelte van Rogiers’ schrijfwerk verbindt de 
interesse voor internationale politiek zich met de plaatselijke belangstelling van het 
eerste gedeelte. Rogiers vangt aan met een omvangrijk rouwlied voor de koningin 
van Engeland. De twintig strofen beschrijven de rouwstoet bij haar begrafenis en 
het verdriet dat over het land valt. De naam van de koningin wordt in het lied niet 
genoemd, en het lied zelf geeft geen uitsluitsel of het over het overlijden van Maria 
II in 1695 gaat of over de begrafenis van Ann I in 1714. Maar de context van de 
verzameling wijst eerder in de richting van Ann I. De volgende tekst is immers een 
‘Nieuw liedeken van de doodt van den coninck van vranckerijck lodevicus den xiv’, 
met de laatste woorden van Lodewijk XIV aan zijn zoon en Filips van Orléans, de 
regent voor de jonge Lodewijk XV, uitgesproken in 1715.31 Het derde lied 
beschrijft de reactie van plaatselijke meisjes wanneer ze horen van de terugkomst 
van soldaten gestationeerd in Duitsland, een tekst die de auteur onderaan tekent en 
dateert: ‘C 1718 R’.32 De auteur begint meer dan tien jaar later aan het volgende 
deel van zijn bundel. De eigendomsverklaring vooraan de bundel heeft de auteur in 
de jaren tussen de tweede en derde schrijfperiode toegevoegd.  
  
Tussen de volgende liederen selecteert Rogiers enkele drinkliederen en een 
kluchtlied over een soldaat die door zijn kapitein geld geweigerd wordt om kleren 
te kopen en dan maar de mantel van zijn overste steelt. Drie liederen zijn bekend in 
andere achttiende-eeuwse versies: een adviestekst voor jonge mannen om op te 
passen voor ‘kermis poppen’, pretentieuze en dure jongedames die nooit een goede 
echtgenote zullen worden, een opruiend lied gericht tegen de protestanten waarin 
een zogezegd mirakel van Calvijn – het tot leven wekken van een overleden man – 
bespot wordt, en een drinklied over de pelgrimstocht van het leven.33 Dat is niet het 
geval voor twee andere liederen, beide over de woonplaats van Rogiers, 
Zeveneken, en haar inwoners. In een ‘nieuw liedeken’ worden de meisjes van 
verschillende streken, de ‘vreysters van het lant’, met elkaar vergeleken.34 In het 
lied komen de jonge vrouwen van Zeveneken en omliggende dorpen aan bod: 
‘suffelar’ (wellicht Zaffelare), ‘epaerde’ (Eksaarde), ‘kalcke’, ‘ loochristi’ , 
‘desdeldonck’ (Desteldonk) en ‘lockeren’, elk met hun eigen eisen en 
verwachtingen. De meisjes van suffelar worden moeder vóór ze vrouw worden. De 

                                                                                              

31 UG, Hs 1295, f. 32r-33r. 

32 UG, Hs 1295, f. 33r-33v. 

33 UG, Hs 1295, f. 35r-35v.; Het drinklied in het Brugse liedboek Kint-baerenden Man uit 1723 en in een ander liedhandschrift bewaard in de 

Gentse universiteitsbibliotheek, van omstreeks 1740 (UG, Hs 1366). De kermispoppen in twee Amsterdamse liedboeken, Mey-blom of de Zomer-

Spruyt (tussen 1721 en 1748) en Amsteldamsche buyten-Zingel (na 1770), en in de Snuifdoos, gedrukt in ’s-Gravenhage omstreeks 1750. Het 

anticalvinistische lied op een ongedateerd Gents liedblad uitgegeven bij van Paemel. 

34 UG, Hs 1295, f. 37v-37bis v. 
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meisjes van loochristi kopen alle nieuwe modes in Gent. Daartegen klinken die van 
Zeveneken aanlokkelijker: 

De seveneeckse meyskens 
Jonghmans hoort dit eens aen 
verlinghen naer een reysken 
om eens wandelen te gaen 

sij spreken tot de Jonghmans coen 
laet ons eens wandelen in het groen 

Nog meer betrokken op Zeveneken is het voorgaande lied, een ‘lofdicht vande 
prochie van seven eecken’ in eenentwintig strofen:35 

Als elck een de plaetse sal prijsen 
al daer hij gheboren is 

soo wil ick oock eer bewijsen 
al aen seven eecken fris 

Achtereenvolgens wordt de lof gezongen van de rijke ambachten, de pastoor en 
zijn mooie kerk met patroonheilige Sint Eligius, de plaatselijke schoolmeester en 
kapitein, de twee herbergen – de ‘drij conincghen’ en de ‘drij ringhen’-, de 
brandewijnstokerij en bierbrouwers, dokter, metsers en timmermannen, 
schoenlappers, slagers, zangers en speelmannen, koopmannen, naaisters en niet te 
vergeten de ‘schoone meyskens’. De zanger roept de plaatselijke jeugd op om het 
lied overal ‘met luyder kelen’ aan te heffen, want het zal iedereen verheugen. Het is 
niet de enige verwijzing naar orale uitvoering van de geschreven teksten. In de titel 
van een drinklied voor een feestgezelschap geeft Rogiers aan dat het 
‘vermaeckelijck om over taefel te singhten’ is.36 
 
De lokale inpassing is niet de enige aanwijzing dat de dichter van de twee liederen 
dicht bij huis moet gezocht worden. De teksten zijn genoteerd met verbeteringen en 
toevoegingen, alsof de auteur wel met een klad (op papier of in het hoofd) werkt 
maar er niet aan kan weerstaan om de bewoordingen nog te verfijnen tijdens het 
schrijfwerk. In het lofdicht gaat het slechts om aparte versregels hier en daar. In het 
lied over lokale meisjes wordt naderhand een hele strofe in de marge 
bijgeschreven, over de meisjes van Lokeren. In nog één andere tekst lezen we het 
dichtproces op de pagina, nog een lied met lokale betekenis, over de terugkeer van 
de soldaten uit Duitsland naar ‘vlaender landt’ en de vreugde van de lokale meisjes 
over dat nieuws.37 Voor de twaalfde strofe heeft Rogiers twee pogingen nodig. De 
eerste poging komt uit op een versregel te veel: 

12 en saer har oore ringhen 
net gaf haer gau cruys 

en saer haer oore rynghen 
daer nae was verghaen 

                                                                                              

35 UG, Hs 1295, f. 35v-37v. 

36 UG, Hs 1295, f. 37v-38r. 

37 UG, Hs 1295, f. 33r-33v. 
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al un dangh 
De dichter wil hier de prijs uit de doeken doen, die de meisjes betalen wanneer 
blijkt dat ze niet genoeg geld hebben voor hun drankgelag, maar hij struikelt over 
zijn woorden. Hij haalt de strofe door en begint opnieuw: 

12 Net gaf haer gau cruys 
 en saer haer oore ringhen  

daer me was vergaen 
al hun dansen en sprynghen 

Dat Rogiers de liederen zelf dicht is slechts één mogelijkheid, maar hij kan voor de 
teksten geen beroep op de gedrukte of geschreven kopieermodellen waarvan hij er 
wel bij de hand heeft voor de andere teksten in deze deelcollectie en voor eerdere 
liedteksten. Voor deze teksten vertrouwt hij minstens gedeeltelijk op zijn 
geheugen.  
 
Ook in de derde deelcollectie dateert Karel Rogiers het schrijven van een aantal 
liederen. Het derde van de elf teksten, over de terugkerende soldaten, stamt uit 
1718. Twee teksten later, wanneer het over de kermispoppen gaat, zijn we in 1719. 
Maar het schrijven van het laatste gedeelte neemt langer in beslag dan de 
voorgaande delen. De twee laatste liederen zijn in een apart schrijfmoment op de 
pagina gezet, en beide worden door de auteur ondertekend. ‘Caerl Rogiers’ is dan 
‘Mr Rogiers’ geworden en het jaar is 1728, zesentwintig jaar na het begin van zijn 
schrijven. Zoals vele liedschrijvers is de liedverzameling van Rogiers een 
levenswerk dat vele jaren liedactiviteit reflecteert. In het geval van Karel Rogiers 
weerspiegelt het werk daarbij drie duidelijk onderscheiden fasen in de liedinteresse 
van de man: opname in een jeugdige liedkring in Zeveneken, interesse voor 
geïmporteerd gedrukt liedmateriaal met een hogere drempel, want in een andere 
taal, dat misschien niet gezongen wordt, en het repertoire van de volwassen Karel 
Rogiers, met interesse voor de internationale actualiteit maar ingeworteld in de 
lokale gemeenschap, waarbij soms de plaatselijke jeugd wordt aangesproken. 
 
‘Pour me divertire tout mon seul’. Het liedschrift van Jan Pilaer de Lissabon 
 
Twee auteurs schrijven liederen in deze bundel, en daarvan is Jan Pilaer de tweede. 
Maar de originele eigenaar verzet weinig werk. Hij pent een enkele liedtekst op de 
eerste drie pagina’s van het manuscript, een religieuze klucht in de vorm van een 
‘Samen-spraak tussen Jouffr. Bello & Jouffe Cato, Begeyntjens’ op de bekende wijs 
vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw ‘t’ Is goed Capucien te zijn’.38 De 
man of vrouw maakt zich niet bekend, en we weten niet wanneer het lied genoteerd 
wordt, behalve dat het vóór Pilaer’s schrijfwerk vanaf 1731 moet zijn. Jan Pilaer de 
Lissabon vult het corpus van het handschrift, en lengt wellicht het manuscript aan 
met tussengevoegde pagina’s uit andere bundels uit zijn bezit. Zo komen er enkele 

                                                                                              

38 UG, Hs 2182, p. 1-3. 
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didactische passages over architecturale en schilderwerken, en een parodie op 
medische literatuur in het handschrift terecht. Zijn liedcollectie bevat drieëndertig 
Franstalige en vijfentwintig Nederlandstalige liederen.  
 
Pilaer is weinig bekommerd om zichzelf te identificeren in zijn schrijfboek. De 
schrijver is meer geïnteresseerd in het nauwkeurig thuisbrengen van teksten gedicht 
door zijn familieleden en bekenden, en zo vernemen we ook informatie over de 
auteur zelf. Boven een reeks teksten gedicht door zijn broer lezen we: ‘Door mijn 
zeer lieven Broeder Gaspar Gerardo Pilaer, in Antwerpen gemaakt als maer een 
Jongen was’.39 Een ander lied is het werk van ‘mijn oom de Heer Joseph Pilaer 
Prister’.40 Bij een geestelijk lied met troost voor lijdende mensen kleeft Jan Pilaer 
zelfs een apart blad in met uitleg, en daarin lezen we haast terloops zijn eigen 
naam, de enige vermelding ervan in het handschrift: ‘Anno 1724 oft 25 in 
Antwerpen gecomponeert, door den zuil zijnder Familje waarden Oudsten Broeder 
zaler Gaspar Gerardo Pilaer, gebortig van Lissabon als pas 14 à 15 Jaaren oud 
was […] & door mij Jan Pilaer, de Lissabon de conserveert met een waare Liefde 
en oprechte erkentenisse’.41 Jan Pilaer komt uit een gezin dat minstens enkele jaren 
in Lissabon doorbrengt. Zowel zijn oudste broer als hijzelf zijn daar geboren, maar 
de jongens brengen hun jeugdjaren in Antwerpen door. De eerste tekst die Pilaer 
noteert is gedateerd in 1731. Dan moet Jan Pilaer jonger zijn dan eenentwintig, de 
leeftijd van zijn oudste broer op dat moment. Het boek begint als jeugdschrijfwerk, 
maar de collectie is duidelijk op verschillende momenten geschreven. Het 
schrijfwerk kan, zoals dat van Karel Rogiers, ettelijke jaren in beslag nemen. De 
band van de familie Pilaer met de Portugese hoofdstad en de aanwezigheid van de 
didactische teksten in de bundel, helpen om Jan Pilaer verder te identificeren. 
Mogelijk is hij familie van de Pilaer, terloops vermeld door de negentiende-eeuwse 
kunsthistoricus Christiaan Kramm in zijn werk De levens en werken der 
Hollandsche en Vlaemsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en 
bouwmeesters, consul van Portugal en kunstliefhebber, gestorven in Antwerpen in 
1794.42 Kramm geeft niet de voornaam van deze consul. Maar er is een Jan Pilaer 
bekend die als kunsthandelaar en –verzamelaar in Amsterdam werkzaam is 
omstreeks 1760 en in het derde kwart van de achttiende eeuw ook in Antwerpen 
zaken doet.43 De periode, locatie en interesse voor de technische aspecten van 
kunst komen alvast overeen met de auteur van het liedhandschrift. In dat geval gaat 
het om een vermogend man uit een familie met invloed in hoge politieke kringen 
en met internationale banden.  
                                                                                              

39 UG, Hs 2182, p. 32-35. 

40 UG, Hs 2182, p. 48-50. 

41 UG, Hs 2182, gekleefde pagina bij p. 67.  

42 C. Kramm, De levens en werken der Hollandsche en Vlaemsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot 

op onzen tijd, Amsterdam, 1857-1864, 167.  

43 Zie Art Encyclopedia (http://www.answers.com/topic/petrus-johannes-van-regemorter-2) en Sothebys 

(http://www,sothebys.com/app/live/lot/LotDetailPrintable.jsp?lot-id=36WYP/).  
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Pilaer scheidt zijn schrijfwerk van dat van zijn voorganger door één pagina 
onbeschreven te laten. Daarna pent hij een tekst met het uitzicht van een lied en hij 
dateert de eerste intekening in 1731, maar hij is blijkbaar niet gelukkig met de 
intekening want hij haalt de hele pagina door, zodat er van het lied niets meer te 
lezen is behalve het jaartal. Daarna begint pas de eigenlijke liedcollectie van 58 
teksten. Die is redelijk consequent en chronologisch op de pagina gezet, behalve 
enkele indicaties van puzzelwerk met het manuscript: teksten die eerder 
opgeschreven zijn dan wat er rond staat, en de indicaties van gekleefde bladen om 
pagina’s te winnen. Pilaer noteert de liedcollectie als een ononderbroken geheel, en 
hij geeft geen tussentijdse dateringen waaraan we de voortgang van het werk 
kunnen volgen, maar het is duidelijk dat de bundel geschreven is op verschillende 
momenten. Het geschrift varieert van netjes en groot tot slordig, gehaast gepend en 
erg klein. Inhoudelijk vallen een drietal concentraties van liedinteresse op. 
 
Na vier drink- en meiliederen - waarvan Pilaer er opnieuw twee doorhaalt, een erg 
kritische auteur voor zijn eigen collectie -, volgt een scatologisch spotlied op de 
symbolische vaders van het protestantisme, Luther en Calvijn. In de ene strofe die 
het liedje telt wordt Calvijn door de duivel in de mond gescheten en ‘Duvels met 
hoopen’ staan in de rij om op het hoofd van Luther te plassen.44 Het is een typisch 
propagandaproduct in de strijd tussen reformatie en contrareformatoren. De 
motieven zijn al sinds de zestiende eeuw wijd verspreid: de associatie van Luther 
met de duivel, de verbinding tussen fecaliën en de duivel, een mentale associatie 
opgevist uit populaire geloofsopvattingen.45  De tekst brengt Pilaer op geestelijke 
gedachten, of misschien krijgt hij op dat moment een onbekend Franstalig 
geestelijk liedboek in handen. De volgende acht teksten zijn ernstige religieuze 
overpeinzingen. Liederen met veelzeggende titels als: ‘Dieu invite le Pecheur a se 
convertir’, ‘ Le sacré ceur de Jesus’, ‘ Il se soûmet à tous les Articles de la Foi’, 
‘Les Douceurs de la Retraite’, ‘ Actes pour les Prieres du Matin & du soir’ 
enzovoort.46 Teksten waarvan enkele bedoeld lijken om te dienen in de dagindeling 
van een religieuze orde. Naar het einde van deze eerste geconcentreerde schrijffase 
zien we hoe Jan Pilaer een eerdere, meer verstrooide notatie van liederen probeert 
recht te trekken om de religieuze deelverzameling als een eenheid intact te houden. 
Op het zevende van de acht teksten volgt een Nederlandstalige Drie 
Koningenklucht die heel wat losser omspringt met de inhoud van de Heilige Schrift 
dan de Franse liederen. Het geschrift maakt duidelijk dat de tekst op een ander 
moment is genoteerd, vermoedelijk eerder. Pilaer splitst de klucht immers in twee 
door tussen de verso en volgende recto pagina waarop het lied staat, twee bladen in 
                                                                                              

44 UG, Hs 2182, p. 10. 

45 Het thema komt al in de zestiende eeuw voor op Duitse spotprenten in de strijd tussen protestanten en katholieken: R.W. Scribner, For the sake 

of simple folk. Popular propaganda for the German Reformation, Oxford, 1994 (eerste uitgave: 1981), 83-86 en 229-239; R.W. Scribner, Popular 

culture and popular movements in reformation Germany, Londen en Ronceverte, 1987, 283. 

46 UG, Hs 2182, p. 11-14, 14-16, 16-18, 19 en de ongenummerde achterzijde van p. 27. 



 

441 

 

te voegen, met daarop de instructies om te verven en de parodie op de medicinale 
bereiding. Hij doorstreept dan het eerste deel van de Drie Koningenklucht, en gaat 
op de ingevoegde pagina’s, na de andere teksten, verder met het achtste en laatste 
van de Franse religieuze liederen. Op dat laatste lied volgt dan het tweede deel van 
de Drie Koningenklucht, de vijfde tot zevende strofe, een passage die Pilaer niet 
doorhaalt. Misschien is het niet meer nodig aangezien de religieuze 
deelverzameling dan is afgerond. 
 
De volgende eenentwintig liederen toont Jan Pilaer zich vooral geïnteresseerd in 
materiaal gedicht door zijn broer, oom en andere bekenden: een zekere ‘School-
Meester scherders’ en een tekst gedicht ‘Door Jouffe Kerckx […] Dochter van 
Ogiers die de 7=erfzonden heen gecomponeert heeft’.47 Bij elf van de teksten 
plaatst Pilaer notities die het ontstaan ervan situeren. Vooral de broer, Gaspar 
Gerardo Pilaer, komt aan bod. Acht van de liederen zijn van zijn hand, de andere 
auteurs krijgen elk één lied toebedeeld. De teksten zijn in typische amusante 
genres: liefdesklachten en dialogen, drinkliederen, een lange lofzang op de jenever 
door de schoolmeester Scherders. Van de priesteroom noteert Pilaer een lied 
waarin drank en liefde achtereenvolgens worden afgewezen ten voordele van de 
rechte weg van God. Ze dragen generische titels als ‘Vrijagie’, ‘ Drinck Lied’ of 
‘Lof van den Wijn’ die de bekende inhoud ervan onderstrepen.48 Op een Frans 
‘Menuet’, een liefdesklacht in de ontluikende natuur, van de hand van broer Pilaer 
na, zijn alle teksten in het Nederlands. Twee van de geïdentificeerde teksten wijken 
af van dit standaardparcours. Er is ten eerste een geestelijk lied ‘Troost in Leyden’ 
dat in navolging van de titel herinnert dat God zijn uitverkorenen het meest op de 
proef stelt:49 

Zijt verduldigh in het Lijden 
draeght u kruyskens wel gemoet 
den Heer sal u loon bereyden 
voor u druck en tegenspoet 

en het zijn Godts! beste vrinden 
die hij hier op dese aerd’ 

met veel peyn en smert komt vienden 
dat bij Godt veel schadt vergaard  

Oorspronkelijk voegt Jan Pilaer aan deze tekst geen auteur toe, maar later komt hij 
hierop terug. Hij kleeft een ongenummerde pagina in tussen de notatie van het lied 
met daarop de meest uitgebreide begeleidende tekst van alle opgenomen liederen, 
waaruit zijn waardering voor het lied blijkt: 

NB. Anno 1724 oft 25 in Antwerpen gecomponeert, door den Zuil zijnder 
Familje waarden Oudsten Broeder zaler Gaspar Gerardo Pilaer, gebortig 
van Lissabon als pas 14 à 15 Jaaren oud was, en geschonken aen een 

                                                                                              

47 UG, Hs 2182, p. 59-64 en 70-75. 

48 UG, Hs 2182, p. 32-35, 36-37 en 41-42. 

49 UG, Hs 2182, p. 65-67. 
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altoos Leidende, jonge & zeer weize Jouffer, Liefthebster der Lectuure zijn 
vrindinne, & door mij Jan Pilaer de Lissabon de conserveert, met een 
waare Liefde en oprechte erkentenisse  
Het waare mijn dunckens niet ongeraeden, dat het Collegie Mediciis, het 
liet drucken, om niet alleen hunne Leidende, maar ook desselfts Families 
en vrinden te troosten.   

 
Het tweede opvallende lied is de tekst ‘Door Jouffe Kerckx gemaekt’.50 Deze 
Barbara Kerrickx-Ogier (1648-1720) is de dochter van de Antwerpse schrijver 
Guilliam Ogier, auteur  van de toneelreeks De Zeven Hoofdzonden. Ook zijn 
dochter is literator, van haar is vooral gelegenheidspoëzie bekend, over vorstelijke 
bezoekers aan Antwerpen of de inhuldiging van nieuwe gebouwen. Het bijhorende 
lied is een ‘Ys Liedt Van de Schelde van Antwerpen’ over het bevriezen van de 
Schelde tijdens een harde winter. Pilaer plaatst de uitzonderlijke gebeurtenis in een 
margenotitie anno 1716, nog acht of negen jaar vroeger dan het jeugdige 
schrijfwerk van de broer. Het lied vertelt over de feestelijkheden rond de bevroren 
rivier, een stadstraditie om telkens de Schelde dichtvriest kermis op het ijs te 
organiseren.51 Wat de relatie van de schrijfster is met Pilaer is niet bekend. De 
aanhef van het lied doet denken aan een gekochte tekst van een marktzanger: 

komt al te samen aen met vleydt 
en wildt twee oortiens bringen 

Soo word ick al mijn Liekens queydt 
die ick u voor gaen singen 

Waarschijnlijk schrijft Kerrickx het om verkocht te worden op dat soort drukwerk, 
en komt het op die manier in het bezit van Pilaer.  
 
Het is niet de enige geleende tekst tussen het dichtwerk van de familie. Van de elf 
liederen waarbij Pilaer geen identificatie plaatst – teksten in dezelfde amusante 
genres, liefdesklachten en drinkliederen, een lofzang op de muzen in de lente, een 
kerstlied en een klachtlied over de graaf van Half Vasten – is er één bekend uit een 
populair achttiende-eeuws Amsterdams liedboek. Een liefdesklacht waarin de 
herder Poliphenus zijn kudde als liefdesschat aanbiedt aan Galathee staat ook in De 
Vrolyke Zang-Godin, een boekje dat zeker vanaf 1752, indien niet vroeger in vele 
herdrukken wordt uitgegeven, en dus niet onbekend hoeft te zijn aan Jan Pilaer die 
ook zelf in Amsterdam aan het werk is. De Vrolijke Zang-Godin wordt vaak 
samengebonden verkocht met uitgaven van dat andere populaire liedboek Thirsis 
Minnewit. En de aanvang van een ander lied in de verzameling van Jan Pilaer, ook 
ongeïdentificeerd door de auteur, een typisch drinklied waarin het plezier van 
Bacchus veel groter wordt voorgesteld dan het plezier van de liefde, lijkt erg op de 
                                                                                              

50 UG, Hs 2182, p. 70-75. 

51 Het lied en andere geschriften over de Scheldekermis van 1716 worden besproken in: W.L. Braekman, ‘Sneeuwsculpturen en ijspret te 

Antwerpen in de 17de en 18de eeuw’, Volkskunde, 94(1993)1, 3-45. Over Barbara Kerrickx-Ogier: F. Prims, ‘De dichteres Barbara Ogier († 

1720)’, Bijdragen tot de geschiedenis van oud Hertogdom Brabant, 32(1949), 34-37.   



 

443 

 

openingsverzen van een tekst uit de Amsterdamse uitgave van dat boek uit 1750. 
Maar na het gelijkende begin slaan de twee teksten andere inhoudelijke paden in. 
Het is een bekende liedformule die verschillende dichters kunnen aanwenden voor 
eigen teksten.  
 
Het troostlied van Gerardo Gaspar Pilaer en het historielied over de bevroren 
Schelde, met hun begeleidende commentaar door de auteur, stellen de objectieven 
van Jan Pilaer in de tweede deelcollectie in perspectief. Hij verzamelt geen recent 
dichtwerk. De teksten zijn al een ruim aantal jaren oud. Gerardo Gaspar is volgens 
de uitleg bij het troostlied al overleden op het moment van schrijven. Jan Pilaer legt 
nadruk op de jonge leeftijd van zijn broer wanneer die de teksten dicht: ‘in 
Antwerpen gemaakt als maar een Jongen was’, ‘ door Mijn Broeders, maar een 
jongen zijnde’, ‘ als maar 14 à 15 jaarken Oud was in Antwerpene gemaakt’, ‘ fait 
dans sa jeunesse’.52 En in de lange notitie bij het troostlied omschrijft hij zijn eigen 
schrijfarbeid als het ‘conserveren’ van het jeugdwerk van zijn overleden broer uit 
liefde en erkentenis. Pilaer richt een deel van zijn liedcollectie in als 
geheugenplaats voor de herinnering aan zijn broer, maar meer nog aan hun 
gedeelde jeugd. Naast het dichtwerk van Gaspar Gerardo neemt hij teksten op over 
hun kinderjaren, het bevriezen van de Schelde in 1716, wanneer de oudste broer 
amper zes is. Het lied gedicht door een schoolmeester stamt wellicht uit dezelfde 
periode. De titel ervan, ‘QuackLiedt’, passend voor een lofzang op de jenever, 
komt overeen met een eigen ‘Quack=Liedt’ van Pilaers broer.53  
 
In de dialoog tussen jeugdcultuur en liedcultuur zien we hier een derde mogelijke 
invulling van zo’n relatie in liedhandschriften. Naast handschriften die het 
eigentijdse jeugddiscours reflecteren en handschriften van oudere auteurs waarin de 
eigentijdse jeugd wordt aangesproken, richt Jan Pilaer op volwassen leeftijd een 
liedcollectie in die hem herinnert aan zijn jeugd. Het handschrift is een schriftelijke 
tegenhanger van een publicatiestrategie die al zeker vanaf de vroege zeventiende 
eeuw wordt toegepast voor liedboeken in de Republiek, in collecties als het Oudt 
Haerlems Liedt-Boeck, waarin uitdrukkelijk het repertoire van de vorige generatie 
wordt bijeengebracht en gericht op een ouder publiek als herinnering aan de 
bekende teksten uit hun jeugd. Misschien zijn de omringende teksten in dit deel 
van het liedhandschrift, de liederen die de auteur niet identificeert, teksten die de 
broers zongen in hun jonge jaren, maar een verschil tussen liedboeken en de bundel 
van Pilaer is in ieder geval de grote aanwezigheid van materiaal gedicht in de 
onmiddellijke omgeving van de auteur. Deze herinnering aan de eigen jeugd, 
mogelijk opgewekt door het vroege overlijden van zijn broer, is opmerkelijk. Uit 
het onderzoek van Rudolf Dekker naar de kind- en jeugdjaren verschijnt een 
vroegmodern beeld waarbij mensen in de evaluatie van hun eigen leven – 

                                                                                              

52 UG, Hs 2182, p. 32-35, 41-42, 46-47, 83. 

53 UG, Hs 2182, p. 59-64 en 46-47. 
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bijvoorbeeld in een autobiografie - de jeugdjaren slechts een geringe betekenis 
toebedelen.54 De generatie van 1780 is volgens Dekker de eerste die haar 
kinderwereld op latere leeftijd probeert te reconstrueren. Autobiografen doen 
inspanningen om hun geheugen aan te zwengelen voor hun vroege jaren. Van 
rationeel beroep op het geheugen gaan ze daarvoor over op irrationele 
geheugenstrategieën: losse beelden, associaties, het bezoeken van oude plekken. 
Pilaer is op het midden van de achttiende eeuw deze evolutie een aantal decennia 
voor – zij het in een handschrift voor eigen gebruik en niet in een tekst voor 
publiek zoals Dekker die bestudeert -, maar ze wijst op dezelfde wil om de eigen 
kinder- en jeugdjaren te herbeleven. Daarvoor ontwikkelt hij zijn eigen irrationele 
geheugenstrategie: oude liederen. 
 
In de ogen van Pilaer heeft het materiaal daarom haar actuele betekenis niet 
verloren. Bij het troostlied, gedicht door Gaspar Gerardo om een ongenoemde 
vriendin, ‘Liefhebster der Lectuure’, te troosten, geeft hij aan dat hij de tekst het 
laten drukken door het Collegium Medicum voor het troosten van zieken en hun 
familie. De uitspraak biedt zicht op de verschillende functies die liederen in 
handschrift en druk kunnen vervullen. In het handschrift past het lied in een 
persoonlijke retrospectieve collectie, waarvoor Pilaer geen brede interesse ziet. Hij 
geeft niet aan dat hij de collectie gedrukt wil zien, maar enkel de ene tekst en wel 
omdat ze een functie kan vervullen voor een breed publiek. Maar er zijn geen 
andere versies van de tekst bekend in de Nederlandse Liederenbank. Of het gedrukt 
wordt, is onbekend. Uiteindelijk wordt het retrospectieve jeugdliedboek gestaakt, 
en op de laatste twintig pagina’s van zijn bundel houdt Pilaer zich bezig met andere 
teksten. De laatste deelcollectie bestaat uit eenentwintig Franstalige liederen. Het is 
een bij elkaar passend repertoire van amusante tafelliedjes: drinkliederen, pastorale 
liefdeslyriek en plezierliedjes. De onderliggende boodschap is om te genieten door 
de zorgen van het dagelijkse bestaan even te vergeten. ‘Sans un grain de folie / 
amis n’esperons point de vivre heureux / les plaisirs de la vie ne fixent point / nos 
voeux’, houdt de verteller voor.55 De drinkers trekken zich van de wereld niets aan. 
Dat moet blijken uit een drinklied waarin grote internationale politieke twisten 
worden overlopen: de misbruiken binnen de Roomse kerk, de groeiende 
protestantse macht in de Duitse gebieden, Franse opvolgingsproblematiek. Maar de 
drinkers richten zich tot de drankgod om hen te vrijwaren van deze zorgen:56 

que l’univers 
soit desormais 

en troubles en guerre 
en joy en paix 

fais que je l’ignore 

                                                                                              

54 R. Dekker, Uit de schaduw in’t grote licht. Kinderen in egodocumenten van de Gouden Eeuw tot de Romantiek, Amsterdam, 1995, 188-195.  

55 UG, Hs 2182, p. 95.  

56 UG, Hs 2182, p. 94-95. 
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Van de patriottische associaties die in de achttiende eeuw meer en meer aan het 
drinken van alcohol in mannelijk gezelschap worden vastgeklonken, niet in het 
minst in drinkliederen, is hier nog weinig te merken. De zanger roept de drank in 
als ontsnappingsroute uit politieke twist, meer in lijn met de zeventiende-eeuwse 
drinkcode, om politieke thema’s, met het bijhorende risico op ruzies en geweld, 
zoveel mogelijk uit drankgelegenheden te weren.57 Een tekst waarin gereflecteerd 
wordt over het voorbijtrekken van de jeugd – een vergelijking van de mens met een 
schip in de storm – is de enige tekst waarin randtekeningen bij het plezierig 
samenzijn worden geplaatst, en dat lied staat op een gekleefde pagina en wordt 
door Pilaer voortijdig afgebroken, na een halve strofe al. Het is duidelijk niet op 
zijn plaats. 
 
Dit zijn geen eigen gedichte liederen, of teksten uit de omgeving van Jan Pilaer. De 
laatste tekst, een ietwat afwijkend liedje over een ‘marchand d’allumettes’ die 
opgesloten wordt ‘pour n’avoire point payez la taille’, is opgenomen in een van de 
verzamelhandschriften in het vorige hoofdstuk.58 De aanvang van de voorgaande 
tekst, een liefdesdialoog is in dezelfde bewoordingen opgenomen in het 
muziekboekje Le Théatre de la Foire (Parijs, 1737), met partituren voor bekende 
melodieën uit het Parijse theater. Van de overige teksten zijn geen andere 
verschijningsvormen bekend, maar dat is niet ongewoon voor Franstalige liederen. 
Het gaat vermoedelijk om materiaal getranscribeerd van Franstalige tekstmodellen, 
waarschijnlijk een gedrukt liedboek. Misschien is het al een ouder boekje. De 
internationale scene die in het zorgeloze drinklied geschetst wordt lijkt eerder op 
het politieke landschap van de late of zelfs het midden van de vorige eeuw. 
Ondanks de context die de liederen oproepen van een mannelijk drinkgelag waar 
tussen pot en pint gezongen wordt, heeft de collectie eerder het uitzicht van een 
schriftelijke liedhobby. De liederen lijken weinig onderhevig aan de orale 
overlevering die ze in dat soort milieu zouden hebben ondergaan. Ze lijken eerder 
letterlijk getranscribeerd van tekstmodellen. En het is tussen deze teksten dat Jan 
Pilaer bovenaan een pagina, tussen twee liefdesliederen, zijn lijfspreuk voor de 
bundel plaatst, de enige commentaar die Jan Pilaer in de laatste deelcollectie aan de 
liederen toevoegt: ‘Pour me divertire tout mon seul’.59 Een heel ander bestemming 
dan de teksten in de voorgaande fase van zijn schrijfactiviteit. Die teksten wilde hij 
in liefde en erkentenis bewaren, en daarvoor opperde hij mogelijkheden om ze 
breder te verspreiden. De laatste teksten zijn een privéhobby, ontspanning in de 
beslotenheid van de eigen schrijfkamer. 
 
 
 
 
                                                                                              

57 V. Gammon, Desire, drink and Death in English Folk and vernacular song, 1600-1900, Aldershot en Burlington, 2008, 103-169. 

58 UG, Hs 2182, p. 104. De andere versie: UG, Hs 2181, p. 21. Zie: p. 393. 

59 UG, Hs 2182, p. 102. 
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Van de Woestijne en zijn liedcollecties 
 
De zeven liederen in de eerste liedcollectie van van de Woestijne zijn zonder 
onderbreking en erg uniform op de pagina gezet, vermoedelijk in één 
schrijfmoment of toch in een korte tijdspanne. Alle zeven zijn het liefdesliederen. 
Titels als ‘Jacht der liefde’, ‘ Soete herdersche vrijagie tusschen Coridon ende 
Amaril’, ‘ t’bieken op de Blom’ en ‘honinghbie’ zijn een goede indicatie van de 
verfijnde, lyrische sfeer van de poëzie. Liefde wordt uitgesproken in 
jachtmetaforen, vergelijkingen met de natuur in de lente, beden aan antieke goden. 
In vier van de zeven teksten eindigen de geliefden als echtgenoten nog voor de 
liefdesdialoog beëindigd is. De verheven toon van de liefdesliederen is geen eigen 
werk van van de Woestijne. Hij pent de teksten over van bekende dichters. Livinus 
vander Minnen, de Brusselse dichter uit de tweede helft van de zeventiende eeuw, 
is zijn favoriet. Vier van de teksten schrijft van de Woestijne letterlijk over uit 
diens liedboek Den eerelijcken pluck-voghel ghepluckt in diversche Pluymkens van 
minne liedekens (Brussel, 1677).60 Daarbij bladert hij chronologisch door het 
liedboek. De eerste tekst die hij overneemt, ‘honinghbie’, is de veertigste tekst in 
Den eerelijcken pluck-voghel. Daarop volgt ‘t’bieken op de Blom’, een lied in twee 
delen bij van de Woestijne – de bede van de bruidegom en het antwoord van de 
bruid -, lied nummer eenenveertig en tweeënveertig in vander Minnens werk. Een 
tekst verder staat ‘Jacht der liefde’, lied achtenveertig, en na nog een tekst volgt als 
zesde lied in van de Woestijnes collectie het negenenveertigste lied uit Den 
eerelijcken pluck-voghel. De notatie is identiek. Het is haast zeker dat van de 
Woestijne een exemplaar van het liedboek naast zich heeft liggen. Tussen de drie 
andere teksten treffen we nog een liefdesdialoog van de schilder en schrijver, Karel 
van Mander (1548-1606). Die tekst is in de loop der jaren opgenomen in minstens 
drie liedboeken: Sommighe nieuwe schriftuerlijcke liedekens (Amsterdam, 1591), 
een nieuwe uitgave daarvan in Leiden in 1599, en De gulden harpe (Haarlem, 
1627).  
 
Van de Woestijne beroept zich op gedrukte liederen die minstens een halve eeuw 
oud zijn, en in het geval van het lied van Karel van Mander bijna anderhalve eeuw. 
Dat wil niet zeggen dat hij de handen kan leggen op dergelijke oude boeken. De 
liederen worden herdrukt in nieuwe collecties en er zijn herdrukken van de 
zestiende en zeventiende-eeuwse liedboeken. Maar de versies die hij pent, ergens 
in de periode 1726-1742, vertonen geen evolutie tegenover de versies in dat oude 
drukwerk. Dat wil zeggen dat ze haast zeker niet onderhevig zijn geweest aan orale 
overlevering, of zelfs kopieerwerk in handschriften. Gezien de lange periode 
waarin van de Woestijne intekeningen in het boekje maakt, tot in 1767, minstens 
vijfentwintig jaar na deze liedcollectie, is het best mogelijk dat hij nog jong en 
ongehuwd is wanneer hij ze overschrijft. Misschien passen ze in de context van 

                                                                                              

60 UG, Hs 1724, f. 2v-3v, 3v-5v, 6v-9v en 14r-15v. 
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orale en sociale liedactiviteiten in een jonge liedkring, zijn het teksten die van de 
Woestijne wil introduceren in zijn sociale kring, maar van de reflectie van de 
liedactiviteiten in een liedkring is hier geen sprake. Noch de liederen zelf, noch het 
handschrift waarin ze genoteerd worden, toont enige indicatie van sociale of zelfs 
orale liedpraktijk.  
 
Na de notatie van de eerste zeven teksten laat van de Woestijne het schrijven even 
liggen. De gebeden die op de twee volgende pagina’s staan, zijn in een andere 
schrijffase genoteerd. De plotse manier waarop de derde geestelijke tekst wordt 
afgebroken, duidt op een plotse humeurverandering van de schrijver. Misschien 
beseft hij dat de gebeden niet passen in het spoor van de liefdesliederen. Wanneer 
hij zich later weer aan het schrijven van liedteksten zet, laat hij zes pagina’s 
onbeschreven, een ruime afscheiding tussen de beide collecties, alvorens in een 
derde schrijfmoment de dertien latere liedteksten te plaatsen. Dat de toon nu 
minder verheven mag, blijkt al uit het eerste lied, een kluchtig liefdesverhaal over 
een ‘delvernaerdeken’ die een ‘moy maedeken’ wil minnen.61 Voor twaalf stuivers 
zal ze hem ‘dienen als een venus / Kint’. Ze waarschuwt hem om zijn ‘perdeken 
van onder’ goed uit te rusten, want er wacht het paard grote arbeid. De man houdt 
verontwaardigd vol: ‘mij peerdeken / van onder […] is vor waer niet op sijn stal, / 
ick ben eenen jongerling / fris van leden’. De uitkomst laat zich raden, na een halve 
nacht moet de man verslagen afdruipen onder spottende commentaar van zijn 
‘Schoon lieff’: ‘ stroy het wat / haverken al voor sijn / kribbeken, het sal sijn / 
hoofdeken noch wel op / doen gaen’. In de tweede reeks teksten vinden we ook nog 
een liefdesklacht en amoureuze dialoog, maar van de Woestijne is nu meer 
geïnteresseerd in amusante jachtliederen, die meer dan eens uitmonden in straffe 
verhalen over de romantische verovering van herderinnen in het woud, en 
religieuze liederen: een kerstlied, een herinnering aan de onvoorspelbare dood, een 
oproep tot de bedevaart, een gelegenheidstekst voor een overlijden. Het is een 
vreemde inhoudelijke tweedeling, maar de auteur mengt de genres zonder 
onderscheid.  
 
De eerste deelcollectie wijst enerzijds in de richting van een schriftelijke omgang 
met het lied en anderzijds van een schrijfpraktijk gericht op een definitieve 
lectuurvorm, inzichtelijk voor de auteur zelf en andere lezers. Deze tweede 
verzameling suggereert een orale omgang met een bredere waaier aan liedgenres, 
amusante teksten voor een mannelijk gezelschap, religieuze liederen gebonden aan 
sociale gelegenheden, en tegelijkertijd een schrijfpraktijk voor eigen gebruik, om 
de liederen te onthouden voor het geval hij ze in orale context nodig heeft, 
misschien zelfs om de bundel ter hand te nemen om eruit te zingen, misschien ook 
om voor eigen lectuur een neerslag te maken van liederen die hij kent uit de orale 
overlevering. De afscheiding die van de Woestijne plaatst tussen de twee 

                                                                                              

61 UG, Hs 1724, f. 21v-22v. 
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liedverzamelingen wijst op erg verschillende contexten van liedontlening, 
liedactiviteiten van de auteur en schrijfactiviteiten met verschillende doeleinden.  
 
Een anonieme collectie uit een geestelijke vrouwengemeenschap 
 
Ik plaats de ene ongedateerde achttiende-eeuwse bundel in dit overzicht in de lange 
tussenperiode tussen de liedcollecties van van de Woestijne van omstreeks 1742 en 
de compilatie van Joannes Beeckman vanaf 1798, maar het handschrift weerstaat 
elke poging om het preciezer te identificeren. De twee opeenvolgende auteurs – te 
herkennen aan de twee duidelijk onderscheiden geschriften die elkaar afwisselen in 
het manuscript – zijn anoniem. Nergens duiden ze hun eigen naam aan. Noch 
weten we wanneer ze schrijven of in welke context hun schrijfactiviteit zich 
afspeelt. Op de liederen die ze inbrengen na – zesendertig teksten in het 
Nederlands, Frans en Latijn van de eerste auteur, negen Franstalige teksten van de 
tweede - staat er bijna niets in de bundel, en van die liederen zijn er geen 
verschijningsvormen in andere liedbronnen bekend.62 De toevoegingen van de 
latere auteur komen verder nog aan bod. Hier ben ik geïnteresseerd in de 
oorspronkelijke schrijfster. Haar schrijfwerk gebeurt in vlagen en stoten. Nu eens 
staan er een paar opeenvolgende teksten in dezelfde inkt, dan weer verspringt het 
gebruikte schrijfmateriaal en het geschrift van de schrijver – van verzorgd en 
duidelijk naar haastig en gekrabbeld – van tekst tot tekst. De vele opengelaten 
pagina’s, doorhalingen in de teksten en twee liederen die herhaald worden, geven 
aan dat de auteur daarbij zonder veel voorbereiding te werk gaat, maar liederen 
noteert wanneer de gelegenheid zich voordoet. De collectie bevat uiteenlopende 
liedgenres: geestelijke teksten, een Bijbellied, een lied over het intreden in een 
religieuze orde, drink- en tafelliedjes, liefdesliederen, smeekbeden om in het 
huwelijk te treden naast verklaringen tegen het huwelijk, moreel verheven 
liefdesdialogen naast amusante liefdeskluchten, en een aantal dansliederen. En de 
auteur neemt teksten in verschillende talen op, soms zelfs binnen één lied: 
negentien Franstalige en elf Nederlandstalige liederen, twee Latijnse teksten, twee 
teksten afwisselend in het Frans en het Nederlands, één lied in het Nederlands en 
het Latijn, en één macaronilied in een mengeling van de drie talen. Hoe lang de 
auteur aan de collectie schrijft, is onbekend, maar het tot stand komen op 
verschillende schrijfmomenten en zonder vooropgesteld plan onthult verschuivende 
klemtonen in de liedactiviteiten van de schrijfster, en een aantal geconcentreerde 
momenten van schrijfactiviteit die wellicht samenvallen met specifieke sociale 
contexten van liedpraktijk.  
                                                                                              

62 Een danslied van de eerste auteur, dat telkens een lid van het gezelschap in het midden op een stoel zet en achtereenvolgens een beker wijn, een 

kus en een klap op de wang presenteert, is bekend in vijf varianten, opgetekend door twintigste-eeuwse liedonderzoekers. De openingsregel van een 

Latijns drinkversje is al op het einde van de zestiende eeuw bekend als melodieaanduiding (UG, Hs 977, f. 32v: ‘jam lucis orto sidere’). Melodieën 

duidt de eerste auteur zelden aan. De tweede schrijfster doet dat wel, en twee van de melodieën die ze gebruikt zijn ook bekend bij zangers 

geconsulteerd door liedverzamelaars in het tweede kwart van de negentiende eeuw. Het is een magere oogst, en ze biedt weinig inzicht in de 

opstellingsgeschiedenis van de bundel.  
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Het eerste lied dat de auteur optekent is een atypisch lied voor de collectie: een 
Bijbellied over de val van Salomon wanneer hij verleid door een vrouw zijn 
wijsheid, rijkdom en koninkrijk kwijtspeelt. Het titelloze lied wordt neergeschreven 
in afwisselende Latijnse strofen en Nederlandse vertalingen daarvan. De precieze 
overeenstemming van de beide versies geeft aan dat in dit geval met een schriftelijk 
model wordt gewerkt. Maar lang blijft de auteur niet bij het thema staan. Misschien 
door de associatie met het religieuze thema of door de gelijkende tweetaligheid van 
de liederen komt de vrouw vervolgens, in hetzelfde schrijfmoment, op een 
drinklied waarin het drinken verdedigd wordt door te wijzen op talrijke religieuze 
hoogwaardigheidsbekleders die aan de wijn zitten. Dat begint op het hoogste 
niveau:63  

Den Paus met sijne Cardinalen 
drincken den wijn uyt volle schalen 

pourquoi n’an buvion nous pas 
nemt uw gelasken en doutere pou, pa 

pour vu qu’ont chant alleeeee, 
alleeeee alleluia. 

Het vierregelige refrein dat telkens herhaald wordt – twee keer zo lang als de strofe 
-, en het klankspel, nagebootst in geschreven taal, duiden op een lied bedoeld voor 
orale uitvoering in gezelschap, wat ook past bij het genre van het drinklied. In vier 
verschillende schrijfmomenten voegt de schrijver er nog vier drinkliederen aan toe. 
Het eerste daarvan is nog een meertalig lied, een macaronilied met afwisselende 
Nederlandse, Franse en Latijnse passages. Dan zijn de meertalige drinkliederen die 
de schrijver kent wellicht uitgeput, want de drie volgende teksten zijn in het 
Nederlands. Inhoudelijk zijn het allemaal uitnodigingen tot het drankgelag. Wijn is 
een medicijn dat pijn en kwelling verjaagt, zeker wanneer het gebruikt wordt 
samen met tafelgezelschap, in vrolijkheid, terwijl er op en neer gesprongen wordt 
op de tonen van de fluit, en zonder te denken aan wie dat allemaal zal betalen. Ook 
deze liederen staan vol meezingbare refreinen, herhalingen, klanknabootsingen en 
andere indicaties dat het zingen ervan voorop staat in de bekommernis van de 
dichters ervan. Of dat ook gebeurt door de schrijfster van deze collectie is hier nog 
niet duidelijk. 
 
Daarna wordt het schrijfwerk minder aaneensluitend. De auteur laat enkele 
pagina’s open en noteert een reeks van drie kluchtige liefdesliederen: een klacht 
van een meisje dat maar niet gehuwd raakt, ze hoopt dat er een soldaat langskomt, 
een liefdesdialoog tussen een Nederlandstalig meisje en een Franse flierefluiter, 
nog een tweetalig lied, en een herhaling van de klacht van het meisje. Het lied 
wordt in identieke bewoordingen genoteerd in de twee versies, maar de spelling 
loopt uiteen, onder andere in de schriftelijke nabootsing van gezongen klanken: 

                                                                                              

63 UG, Hs 977, f. 3r-3v. 
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‘dat isser, dat mij wel rou, rou / ou out’ wordt ‘dat isser dat mij wel rou au au au’ 
bijvoorbeeld.64 Na nog een aantal onbeschreven bladzijden volgt een liefdesklacht 
van een getrouwde vrouw. Met de passie van haar echtgenoot tot niets uitgedoofd 
en de voortdurende last met haar kroost, beseft ze dat alleenstaande vrouwen die 
voor de vrijheid hebben gekozen er het beste voorstaan. De schrijfactiviteit is in 
deze periode verstrooid en verspreid over korte schrijfmomenten, maar de aandacht 
van de auteur gaat naar humoristische of verrassende teksten met amoureuze 
thema’s. Niet het discours van een jeugdkring waarbinnen jongeren relaties 
proberen aan te knopen, maar eerder dat van een exclusief mannelijke of 
vrouwelijke kring. 
 
Later slaat de schrijfkriebel weer toe. In een geconcentreerde schrijffase worden elf 
Franstalige liedjes op de pagina’s gezet met de voorheen gescheiden thema’s nu 
afwisselend beoefend: drinkliederen, liefdeskluchten en –klachten, een geestelijk 
lied over een vrouw die wil intreden bij een ongenoemde orde, en een tekst waarin 
het kiezen voor de vrijheid, de afwijzing van het huwelijk, wordt geassocieerd met 
meer tijd voor het drinken onder vrienden. Het tafelgezelschap waar men kan 
lachen, zingen en drinken staat centraal in het lieddiscours dat de auteur opbouwt. 
En hier lezen we wel tekenen van de orale overlevering en het associatieve spel van 
sociale liedbeoefening – het ene lied roept het andere op – typisch voor dat soort 
gelegenheden. Tussen de liederen staan een aantal uiterst korte teksten van een 
enkele strofe. We kunnen vermoeden dat het om de aanvangsregels gaat van 
langere teksten. Het doel van de notatie is dan niet om het lied als lectuur op de 
pagina te zetten, maar om de vorm en inhoud ervan in herinnering te roepen als 
ondersteuning van opvoering van de liederen. De tekenen van orale overlevering en 
het nadien noteren van liederen uit het geheugen zien we ook in de doorhalingen in 
een aantal teksten. Tussen de liederen staat een Franse uitbreiding van het drinklied 
in het eerste gedeelte van de collectie, over de kerkelijke 
hoogwaardigheidsbekleders die de drank tot zich nemen. De tekst is geschreven op 
het zelfde versschema als de tweede tekst in de collectie, en gaat gewoon verder 
met het opsommen van sociale groepen die de drank niet laten liggen:65  

Les Messieurs du chapeau rouge 
boute le Blanc comme le rouge, 
pourquoi [n’an buvion nous pas 

le saint pere ne defend pas 
pour vu qu’ont chant alle,e,e,e,e, 

alleeeee, alleluia] 
Maar met dit verschil dat de nieuwe toevoegingen losse, ongeordende strofen zijn, 
niet de geordende kerkelijke hiërarchie van het eerste lied. En de tekst is nu 
volledig Franstalig en niet gemengd Nederlands- en Franstalig zoals de eerdere 

                                                                                              

64 UG, Hs 977, f. 9r-9v en 12r-12v. 

65 UG, Hs 977, f. 22v. 
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versie. De tekst heeft het uitzicht van een spontane toevoeging bij een uitvoering 
van het voorgaande lied in de bundel.  
 
In de nasleep van die geconcentreerde schrijfperiode breidt de auteur het repertoire 
uit met nog vier haastig neergepende aanzetten voor liederen. Het fragmentarische 
karakter van de korte passages is hier duidelijk. De eerste tekst, aangegeven met 
slechts de eerste vier regels, is het begin van een lied dat de auteur al eerder 
volledig uitschreef, het lied waarin een vrouwelijke verteller, teleurgesteld door de 
huwelijkslasten, oproept om zich niet te laten vangen door het huwelijk. Wellicht is 
de schrijver even uit het oog verloren dat die tekst al in de bundel staat. Hij of zij 
noteert snel de eerste verzen ervan om een overhoord of samen gezongen lied in 
herinnering te houden. De volgende aanzetten voor liederen, twee drinkliederen en 
een kluchtlied over een ‘Broer janneken die soud’ naer duffelen gaen’, 
functioneren wellicht op dezelfde manier, als ondersteuning voor uitvoering van de 
liederen, eerder dan als lectuur voor lezende liedamateurs.66 Verder in de bundel 
vinden we nog meer van dergelijke losse strofen, vooral drinkliederen in het 
Nederlands en een paar in het Latijn.  
 
Het samen voorkomen van drinkliedjes, liefdeskluchten en een aantal religieuze 
liederen ligt in de lijn van achttiende-eeuwse liedhandschriften bekend uit 
vrouwelijke kloostergemeenschappen en begijnhoven, zoals de bundel uit het 
Cisterciënzerinnenklooster Maagdendale die eerder aan bod kwam, maar ook 
andere bewaarde handschriften uit dat soort milieus.67 De aanwezigheid van 
Latijnse liedjes, het vermoeden van een vrouwelijke auteur die in een exclusief 
vrouwelijke kring zingt, de liederen waarin tegen het huwelijk gewaarschuwd 
wordt en het lied waarin een vrouwelijke verteller zich van de wereld afkeert om in 
te treden, ze zijn allen in overeenstemming met de hypothese van een klooster- of 
begijnhofliedbundel. Om welke gemeenschap het gaat en waar ze gevestigd zijn, 
vertelt de schrijfster niet. Het enige wat ontbreekt zijn gelegenheidsliederen op 
feestelijke gebeurtenissen in de gemeenschap die we vaak in die collecties vinden. 
In plaats daarvan noteert de schrijfster in een tweede geconcentreerde 
schrijfmoment vijf ‘Dans-Lidekens’.68 Dansen is niet uitgesloten op de 
bijeenkomsten binnen een vrouwelijke gemeenschap, maar het valt wel op dat de 
liederen verwijzen naar gemengde dansen tussen jonge mannen en vrouwen met 
romantische bedoelingen. Om de dansvoorschriften in de liederen te volgen, zijn 
mannelijke en vrouwelijke danspartners nodig. In een dans wordt telkens een 
jongen, een ‘boer’, in het midden van de danscirkel op een stoel gezet. Daarna 
volgen aanwijzingen voor de danscirkel: ‘Sa geeft den boer dan wijn’, ‘ Sa geeft 
den boer eenen soen’, ‘ Sa geeft den boer een dets’.69 De schrijfster besluit met 
                                                                                              

66 UG, Hs 977, f. 24v. 

67 Over achttiende-eeuwse liedhandschriften in vrouwelijke gemeenschappen schreef ik eerder, op p. 336-337. 

68 UG, Hs 977, f. 25r-26r. 

69 UG, Hs 977, f. 26v-27r. 
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verschillende opties voor het verdere verloop van de dans – het lied gaat immers 
‘ infine’ door -:  

sa boer kiest uyt den hoop 
vel 

Sa boer kies een boerinn 
vel 

Sa boerinn kiest eenen boer 
In een andere dans betreden vrouwen en mannen na elkaar de dansvloer:70 

1 
Madam entre dans la danse  

et baise la plus belle 
2 

Monsieur entre dans la danse 
et faite le pareille 

De concentratie van de dansliederen in één schrijfmoment, afzonderlijk van de 
liedgenres in de rest van de collectie, wijst erop dat de teksten gedurende een korte 
periode, voor een specifieke gelegenheid misschien, de hoofdaandacht van de 
auteur opeisen. De notatie van de verschillende mogelijkheden in het lied van de 
boer, duidt eerder op de transcriptie van een dansmodel, dan op de notatie uit het 
geheugen van een overhoord danslied. Dat bij geen enkel danslied een zangmelodie 
wordt aangegeven, is dan weer een indicatie dat de schrijfster wel vertrouwd is met 
de uitvoering ervan en ervan uitgaat dat de medezangers en dansers dat ook zijn. 
Misschien danst de religieuze gemeenschap onder elkaar en gebruikt ze daarvoor 
bekende liederen van de plaatselijke jongerenbals. Die liederen kennen de 
religieuzen nog wel uit hun eigen jeugd. Ook in de bundel uit Maagdendale staat 
eerst een collectie amoureuze liederen, het wereldlijke jeugddiscours, vooraleer de 
schrijfster overgaat naar het passende lieddiscours in de religieuze gemeenschap, 
teken dat ze bekend en vertrouwd is met het amoureuze lieddiscours vóór ze 
intreedt. Misschien ook is de auteur betrokken bij het opzetten van een dansavond 
voor plaatselijke jongeren en noteert ze een aantal mogelijk te gebruiken teksten? 
 
‘Laet hooren ’t musicael met uw zoete tael’. De verzameling van Joannes 
Beeckman 
 
Joannes Beeckman maakt zichzelf verschillende malen bekend in zijn handschrift. 
Op het voorblad zet hij zijn naam en eigendomsverklaring: ‘Dees’ Boeck behoort 
toe aen mij Joannes Beeckman 1798-1803’.71 Op de achterzijde van het voorblad 
staat een tweede verklaring: ‘Deez’ boeckjen behoort toe aen mij Joannes Baptister 
Beeckman woonagtig tot Dendermonde’. De formule maakt de eigendomsrechten 
van de auteur op de bundel bekend, en biedt tegelijkertijd een lokatie waar de 

                                                                                              

70 UG, Hs 977, f. 26r-26v. 

71 UG, Hs 2183, voorblad recto zijde. 
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auteur gevonden kan worden. En nog een derde maal noteert hij zijn naam in de 
marge bovenaan de laatste pagina van de liedcollectie, als ‘Jan Beeckman 
Dendermonde’. De veel voorkomende naam van de auteur maakt een precieze 
identificatie van Joannes Beeckman moeilijk. In woonplaats en tijd van schrijven 
komt hij het meest overeen met een Joannes Franciscus Beeckman, geboren op 8 
februari 1778 in Sint-Gillis binnen Dendermonde. De liedcollectie zou dan 
geschreven zijn tussen de leeftijd van twintig en vijfentwintig. 1803, het einde van 
de schrijfactiviteit aan de collectie, valt samen met het eerste huwelijk van de man, 
op 15 juni 1803 met Joanna Cornelia Peleman, op dat moment eenentwintig.72 Het 
zou een mooie bevestiging zijn van de associatie tussen jeugd en liedactiviteiten. 
Buiten de genealogische informatie over deze Joannes Franciscus is er niets 
geweten over de achtergrond of bezigheden van de man.  
 
Beeckman brengt een verzorgde en gestructureerde bundel samen, waarin hij 
uitsluitend liederen noteert: 43 Nederlandstalige teksten – in twee gevallen 
vermengd met een andere taal, Frans en Latijn. In notatie en inhoud toont de 
collectie sterke verwantschap met het gelijktijdige werk van de literaire 
verzamelaars uit het vorige hoofdstuk. De teksten worden uiterst verzorgd en in een 
uniform jasje op de pagina gezet. Beeckman werkt zonder enige twijfel met een 
schriftelijk model naast zich, andere liedbronnen of eigen kladversies. Zoals in 
twee van de verzamelingen trekt Beeckman op alle pagina’s van zijn manuscript 
een lijnenkader waarbinnen hij de tekst van het lied past. Ieder lied krijgt een 
volgnummer. De strofen worden uniform genummerd. Elke tekst wordt afgesloten 
door een horizontale lijn. Zoals de verzamelaars heeft Beeckman weinig aandacht 
voor de zangwijzen van de teksten. Geen enkele tekst draagt een 
melodieaanduiding. Daarnaast is er de inhoudelijke verscheidenheid. Beeckman 
selecteert veel drinkliederen en amoureuze teksten, naast evenveel religieuze 
teksten die wel grotendeels in een geconcentreerd deel van de collectie zijn 
samengebracht. Daartussen staan diverse bekende liedgenres: een loflied op de 
boerenstand, een spotlied op de dure modegewoonten van jonge vrouwen die zich 
die franjes niet kunnen veroorloven, verschillende teksten tegen de gierigheid, lof 
van de naald, zo nuttig in het her- en verstellen van kledingstukken, een klucht over 
zatte vrouwen met de raadgeving ‘dat menig eerlijk man / Voortaen zoo geen 
Cieraed en mag trouwen’, een kluchtig waarheidslied, en een voorstelling van 
‘Jaco den Slijper […] geestig ende blij / als ik de Jonge meystjens diene’, maar, 
waarschuwt hij, ‘komt hier niet zonder geld / want niemand en heeft hier crediet’.73 
Net zoals de verzamelaars plukt Beeckman voor de collectie uit populaire 
liedgenres in goedkoop drukwerk. Liederen die uit het marktrepertoire afkomstig 
kunnen zijn – met typische aansprekingen van het publiek als ‘Sa komt hier al bij 
geloopen / zoo wel vrouw als mans geslagt’.74 Liederen uit de liedschat die in 
                                                                                              

72 Genealogy Data (http://users.telenet.be/willyvandenabbeele/ged2wwwa/dat9.html).  

73 UG, Hs 2183, f. 29v-32v en 42r-43r. 

74 UG, Hs 2183, f. 34r-35r. 
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liedboeken gedrukt en herdrukt wordt: vier van de liederen zijn bekend uit 
populaire liedboeken van de zeventiende tot negentiende eeuw – wel geen 
bijzonder hoog aantal in vergelijking met de collecties van de liedverzamelaars in 
het vorige hoofdstuk.75 Misschien put hij uit liedboeken die niet bewaard of nog 
niet opgenomen in de Nederlandse Liederenbank zijn. Het repertoire bevat zelfs 
enkele teksten die overlappen met de handschriftverzamelingen, een bijkomend 
teken hoezeer Joannes Beeckman aanleunt bij de verzamelhobby.76 
 
Maar de bundel van Joannes Beeckman staat om meerdere redenen apart in de laat 
achttiende-eeuwse mode voor het verzamelen van liederen. Ze is ten eerste, in 
tegenstelling tot alle andere handschriften in het genre, niet anoniem. Uit de 
analyse van de grote collecties bleek dat de auteurs goede reden hebben om hun 
tijdrovende en met veel zorg vergaarde en genoteerde schrijfwerk, zonder 
auteursnaam op te stellen. Het is in hun sociale kring hoe langer hoe minder 
aanvaardbaar om zich met liederen bezig te houden, zeker de populaire teksten die 
de verzamelaars fascineren, uit het repertoire van het goedkope massadrukwerk. De 
verzamelaars trekken zich binnenskamers terug om zich met liederen op papier 
bezig te houden. Hun voorliefde voor misprezen straatliteratuur wordt 
gesublimeerd in de meer verheven bezigheid van het opstellen van een collectie 
van massacultuur, die de verzamelaar als buitenstaander geobjectiveerd 
samenbrengt. Joannes Beeckman noteert zijn naam niet minder dan drie keer in zijn 
bundel, zichtbaar voor alle lezers in een trotse eigendomsverklaring op het 
voorblad. De sociale schroom voor de liedactiviteit, het eraan gekoppelde verlies 
van aanzien, is blijkbaar niet van tel voor deze verzamelaar. In de collectie zelf 
tonen zich verschillen met de literaire verzamelactiviteit beschreven in het vorige 
hoofdstuk, op drie niveaus: inhoudelijk - in de vertegenwoordigde liedgenres -, 
structureel – waar de verschuivende interesse van de auteur zich toont in 
concentraties van gelijkaardige teksten -, en in de inpassing van het handschrift in 
orale liedactiviteiten van de auteur.  
 
Inhoudelijk wijkt Joannes Beeckman af van het repertoire dat we typisch in de 
verzamelbundels treffen, door de geringe interesse voor kluchtige verhalende 
liederen, vaste waarde in dat soort collecties. Met enige goede wil kunnen het lied 
over Jaco de Slijper en de klucht over de zatte echtgenotes hieronder gerekend 
worden. Ook het waarheidslied is bedoeld om op de lachspieren te werken, maar 

                                                                                              

75 Het loflied op de boerenstand, bekend onder de titel ‘Boertjens Lust, hertjens rust´, staat in minstens twee zeventiende-eeuwse gedrukte werken:  

de Oude, Mede Nieuwe Vreughde-klanck (Antwerpen [eigenlijk Amsterdam], 1664) en Den Italiaenschen Quackszalver (Amsterdam, 1694). Een 

liefdesbede aan een meisje genaamd Cola staat ook in Het Nieuwe verbeeterde speel-schuitje (’s-Gravenhage, c. 1782). En twee liederen zijn 

bekend uit een latere collectie, het Nieuwen Lied-Boek Genaemt Het Brabandsch Nagtegaeltjen (Antwerpen, [1840?]), een nieuwe versie van het 

bekende liedboek van twee eeuwen vroeger: een Frans-Nederlandse kluchtige liefdesdialoog tussen een Waal en een Nederlandstalig meisje, en een 

drinklied dat de positieve effecten van wijn opsomt – wijn als medicatie, wijn bij de maaltijd of het feest, voor de sociale interactie van de jeugd, 

zelfs als voeding voor baby’s.  

76 Vergelijk bijvoorbeeld het loflied op de boerenstand (UG, Hs 2183, f. 1r-4v) met de versie in UG, Hs 2181, p. 115-122. 
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Joannes Beeckman is weinig actief in het genre. Hij verzamelt vooral 
drinkliederen, amoureuze teksten en religieuze liederen. De liefdes- en 
drinkliederen worden uitgewerkt als alternatieve levenskeuzen: het drinken als 
uitgekozen bezigheid voor wie van de liefde niets wil weten. In drinkliederen wordt 
discussie gevoerd over de relatieve waarde van de twee activiteiten, drinken en 
minnen, waarbij drinken steeds als winnaar uit de bus komt. Drinken gebeurt in de 
liederen in een feestelijke sfeer: samen aan tafel met vrienden, terwijl er gedanst en 
gezongen wordt, en niemand zich zorgen maakt over de rekening. De liederen 
presenteren zichzelf als het zangmateriaal dat bij de voorgestelde activiteiten ten 
gehore wordt gebracht. Muzikanten worden opgeroepen zich te laten horen:77 

Sa brengt hier viool bas ende fluyt 
en maekt een overzoet geluyd […] 

laet hooren ’t musicael 
met uw zoete tael 

In een ander lied richt een zanger zich rechtstreeks tot zijn publiek:78 
Vrienden die hier te zaem zijt vergaet 

den drank niet en spaert 
‘K heb hier een liedeken in den zak 

om te drinken gemaekt 
’t is al voor de kele 

Om nog en vele 
Sa wilt nu drinken 
en lusig schinken 

dan zal ik eens spelen op mijn fluyt 
maer mijn glas moet eerst uyt 

De rest van het humoristische lied is een lang excuus om nog slokken van zijn glas 
te nemen vóór hij zou beginnen te zingen – we kunnen er de genomen slokken na 
iedere strofe bij indenken -, tot het glas leeg is en de zanger aangeeft dat het nu ook 
geen nut meer heeft om aan het lied te beginnen, maar dan is hij al zes strofen 
bezig.  
 
De liefdesliederen doorlopen de typische genres die gedurende twee eeuwen in 
liedhandschriften de toon zetten: liefdesbedes, klachten, odes, dialogen. Beeckman 
selecteert teksten met twee inhoudelijke klemtonen, accenten die hij deelt met de 
laat achttiende-eeuwse amoureuze bundels uit jongerenkringen. Ten eerste lezen 
we een bezorgdheid om de inbreng van ouders in de partnerkeuze van hun 
kinderen.79 In een lied wisselen de smeekbede van een zoon en dochter aan hun 
ouders elkaar af. Beiden hebben ze een niet vermogende geliefde gekozen, en ze 
proberen hun ouders die keuze te laten aanvaarden:80 
                                                                                              

77 UG, Hs 2183, f. 27v-28r. 

78 UG, Hs 2183, f. 44r-45v. 

79 Zie p. 325-338. 

80 UG, Hs 2183, f. 11r-12r. 
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Neen neen de Liefde en heeft geene staeten 
Zij is opregt beleeft verandert niet 

’t is op het hert alleen dat Liefde ziet 
Verstand nog goed er kan niet baeten 

Vooral de dochter heeft het moeilijk om haar vader te overtuigen: ‘Ag! Vader laet u 
dog verwinnen […] het scheyden vader valt ons zeker swaer’. In een lied dat 
slechts een enkele strofe telt, kan dezelfde dochter aan het woord zijn:81 

Wie kan die men mint verdrukken 
en hem doen leed 
als men het weet 

Wie kan die men mint verdrukken 
en tragten zijn zelfs ongelukken 
Ik min hem zoo lang ik zal leven 

maer mijn Vader wilt daer tegen streven 
ag mijn Vader het doet mij nood 
in zijn plaetse sterve ik de dood  

Ten tweede is Joannes Beeckman geïnteresseerd in de vrije levensstaat. Hij pent 
een lang lied dat zich keert tegen het huwelijk als levenskeuze, en evenzeer tegen 
de geestelijke staat, maar opteert voor een derde pad: een vrij, ongebonden leven, 
in rust, eer en deugd. Het is een perspectief dat een eerste keer aan bod komt in een 
enkel liedhandschrift uit de late zeventiende eeuw, als een uitgewerkt betoog over 
de keuze van een levensstaat.82 In de achttiende eeuw, en in het zog van de 
aandacht voor de vrije keuze van jongeren, los van ouderlijke en andere druk, 
wordt het perspectief opgenomen in het brede lieddiscours dat tussen jongeren 
onderling gebezigd wordt. Zowel de aanwezigheid van het thema in verschillende 
achttiende-eeuwse liedhandschriften, meestal met een band met jonge 
liedgebruikers, als de voorstelling van het standpunt in losse teksten in bredere 
collecties – niet als uitzonderlijk gegeven dat in een concentratie van gelijkaardige 
liederen gecontextualiseerd dient te worden, maar als één amoureus liedmotief in 
het rijtje bekende motieven -, wijst op een groeiende bekendheid van het liedmotief 
naar 1800 toe.    
 
Naast drink- en liefdesliederen neemt Joannes Beeckman vooral veel geestelijke 
liederen in zijn bundel op. En bij de notatie van deze teksten, toont zich het tweede 
verschilpunt met de laat achttiende-eeuwse verzamelaars: de structuur van 
Beeckmans handschrift. De verschuivende interessesferen die in de chronologie 
van de collectie voorbij komen, komen meer overeen met de schrijfgewoonten in 
de achttiende-eeuwse gebruikshandschriften in dit hoofdstuk. Tien van de twaalf 
geestelijke teksten die Beeckman opneemt, staan genoteerd in een ononderbroken 
rij binnen de liedcollectie, lied zeventien tot en met zesentwintig van de 

                                                                                              

81 UG, Hs 2183, f. 38r-38v. 

82 Zie p. 223-249. 
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drieënveertig opgenomen teksten. De geestelijke teksten staan bovendien, op de 
eerste tekst na, in een chronologische lijn. Dat eerste lied is een afscheidslied van 
wereldlijke bekommernissen: ‘Ik hebbe adieu gezeyt de Wereldsche genugten’.83 
Het lied leest als een intredelied bij een niet nader genoemde religieuze orde, maar 
in de context van de collectie functioneert het evenzeer als (tijdelijk) afscheid van 
de wereldlijke liedgenres voor de volgende religieuze teksten. Daarna volgt 
Beeckman in negen liederen de kerstperiode. Hij begint met een dialooglied, ‘De 
Bodschap van Maria’, tussen Maria en de engel die de geboorte aankondigt.84 De 
volgende vijf liederen zijn bedoeld om te zingen rond Kerstmis zelf. Het eerste heet 
‘De geboorte Jesu’. De gelijktijdigheid van de volgende teksten wordt aangeduid 
door hun gedeelde titel ‘Ander’.85 Maar ook deze teksten staan in volgorde: De 
geboorte van het kindje Jezus wordt aangekondigd, er wordt verteld over de 
engelen die herders naar de kribbe lokken, de mens wordt opgeroepen om mee te 
zoeken naar de verblijfplaats van het kindje, en God en Jezus worden geprezen om 
hun opoffering ten bate van de mensheid. In ‘Besnijdenisse Jesu’ verhaalt 
Beeckman over de besnijdenis en naamgeving van Christus, acht dagen oud, en 
daarop volgt ‘h.h. Drij Koningen’, dat het Bijbelverhaal van de Drie Koningen 
getrouw navertelt.86 De reeks sluit af met nog een lied ‘Op de geboorte Jesu’ over 
het lijden van Christus voor de verlossing van de mens.87 Het is duidelijk dat 
Beeckman de teksten uit eenzelfde schriftelijk model transcribeert, en bovendien 
kunnen we vermoeden dat hij zijn gebruikelijke schrijfwerk onderbreekt ter 
gelegenheid van de kerstperiode. De chronologie van schrijven toont zich in de 
structuur van de collectie, op een manier die in de grote verzamelbundels nooit het 
geval is. Sociale, seizoensgebonden liedpraktijk en persoonlijk literaire liedomgang 
zijn nauwer verwant in het werk van Joannes Beeckman.88 
 
Dat blijkt des te meer uit het derde verschilpunt met de grote verzamelbundels: de 
verwantschap die het schrijfwerk van Joannes Beeckman toont met orale en sociale 
contexten van liedpraktijk. Die verwantschap onthult zich in verschillende 
elementen. Het voorkomen van drinkliederen waarin samen zingen het onderwerp 
vormt van de liederen zelf, is niet uitzonderlijk. De meeste verzamelaars tonen zich 
gefascineerd door teksten over de opvoering van liederen, zij het in de context van 
een drinkgelag, of door marktzangers en professionele muzikanten, maar niets wijst 
erop dat de verzamelaars ze op die manier hebben leren kennen of zelf hanteren. In 
het geval van Beeckman kunnen we dat wel vermoeden. Van de zestien teksten die 

                                                                                              

83 UG, Hs 2183, f. 17r-18r. 

84 UG, Hs 2183, f. 18r-19r. 

85 UG, Hs 2183, f. 19v-20v, 20v-21v, 21v-22r, 22r-23r en 23r-23v. 

86 UG, Hs 2183, f. 24r-25r en 25r-26v. 

87 UG, Hs 2183, f. 26v-27r. 

88 De twee overige geestelijke teksten in de collectie staan ook samen, helemaal achteraan de collectie. Ook hier gaat het om verwante teksten, wat 

al blijkt uit de titels: ‘Den Storm’(UG, Hs 2183, f. 47r-49r) en ‘Anderen Storm’ (f. 49v-51v), twee liederen waarin het leven vergeleken wordt met 

een storm, op zee dan wel op het veld. 
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Beeckman noteert vóór hij zich aan de religieuze kerstliederen zet zijn er zeven 
uiterst kort, een enkele strofe. Het zijn allemaal drinkliederen en amoureuze 
teksten. De bondigheid valt des te meer op tussen de omringende liederen, die 
zeven, acht of zelfs tien strofen tellen en vele pagina’s vullen. Tussen die langere 
teksten zitten liederen waarvan andere schriftelijke versies bewaard zijn, en het zijn 
waarschijnlijk deze teksten die van andere schriftelijke bronnen zijn overgepend. 
De korte liederen lijken eerder op liedfragmenten in andere achttiende-eeuwse 
bundels. Dat kunnen liederen zijn die door orale traditie geconcentreerd zijn in 
samengepakte vorm, een enkele strofe die voor buitenstaanders weinig 
verstaanbare elementen bevat, maar die voor alle deelnemers aan de orale 
liedactiviteit bekend is en niet verder uitgelegd hoeft te worden. Het kunnen 
verkorte geheugensteunen zijn, de eerste strofe van een langere tekst die de 
schrijver uit het geheugen kan oproepen zogauw hij aan het lied herinnerd wordt.89 
Zo is één van de korte teksten die Beeckman noteert bekend uit een liedboek. Het 
is een liefdesbede aan een jongen die Cola heet:90 

Met reden, ‘k zing heden 
de Vlam daer ik brand mede 
geen goed kan mij tevreden 

als ’t herte van Cola 
cola jaegt mij naer  

hele dagen, met behaegen 
de schatten te gaer, laet hij daer 

in deez zoetigheden 
van een lot in vreden 

den loop volgen wij zeer naer 
’t wijl ik spin wijl treden…… 

spint liefde veel vreugd voor mij. Bis. 
Het lied staat ook in het Nieuwe verbeeterde Speel-schuitje uit ’s-Gravenhage van 
circa 1782. Maar daar telt het twee strofen in plaats van de enkele die Beeckman 
aangeeft. Een korte tekst is niet noodzakelijk fragmentarisch. Al in de zeventiende 
eeuw is het niet ongebruikelijk dat liederen van bij hun ontstaan kort gedicht 
worden en zo ook via schriftversies verspreid worden. Maar in de collecties van de 
liedverzamelaars komt het type lied nagenoeg niet voor, en ook Beeckman houdt 
zich aan langere liederen vanaf de kerstpassage tot aan het einde van zijn 
verzameling. Het suggereert dat Beeckman voor zijn liedmateriaal, althans voor het 
eerste gedeelte van zijn verzamelactiviteit, gedeeltelijk teruggaat op andere 
liedkanalen dan degene die de verzamelaars gebruiken.  
 
Dat wordt ondersteund door de geringe resultaten wanneer we andere versies van 
de liederen zoeken in de Nederlandse Liederenbank. Slechts vier liederen zijn 
                                                                                              

89 Over liedfragmenten en orale liedtraditie, zie: M.-A. Constantine en G. Porter, Fragments and meaning in traditional song. From the blues to 

the Baltic, Oxford, 2003.  

90 UG, Hs 2183, f. 12v. 
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bekend in de databank, weinig voor een volledig Nederlandstalige bundel die 
getranscribeerd zou zijn van gedrukt liedmateriaal, zelfs gezien de beperkte 
invoering van achttiende-eeuwse gedrukte liedbronnen in de Liederenbank. De 
verzorgde notatie van de teksten geeft aan dat Joannes Beeckman zonder twijfel 
gebruikt maakt van tekstmodellen voor zijn bundel, maar dat zijn niet altijd 
afgewerkte, gedrukte of handgeschreven liederen, van andere schrijvers. Helemaal 
achteraan het manuscript, na het laatste lied van de collectie en nog een 
onbeschreven pagina, vinden we een haastig gekrabbelde, met doorhalingen 
doorspekte en onafgewerkte kladversie voor een tekst, genoteerd door dezelfde 
schrijver, maar in een minder voorbereid moment. De tekst is een typische 
liefdesklacht, met aanvang ‘o Godt der min aenhoort mijn klagten’, die zo past in 
het corpus van de collectie.91 Dat Beeckman ze daar niet invoegt, heeft wellicht te 
maken met het feit dat hij verstrikt raakt in de tekst. De eerste strofe is de enige 
volledige. De tweede strofe heeft al doorgehaalde probeersels voor verzen die 
daarna herschreven worden, en onvolledige regels. De derde strofe laat Beeckman 
na de eerste regel oningevuld, en daar breekt hij de tekst af. Gaat het om een 
gefaalde poging om een korte tekst, bewaard in een enkele strofe, op basis van het 
geheugen te vervolledigen? Dat is onzeker - het lied is niet in de eigenlijke 
collectie opgenomen -, maar de kladversie toont een liedschrijver die bekend is met 
een andere omgang met liedteksten dan louter het overschrijven van tekstmodellen: 
het oproepen van een lied uit het geheugen, een tekst die hij misschien eerder 
gelezen heeft of, meer waarschijnlijk, die hij heeft horen zingen.  
 
Al deze aanwijzingen wijzen in de richting van een liedschrijver, Joannes 
Beeckman, die zijn liedcollectie bijeenbrengt in de loop van enkele jaren, van 1798 
tot 1803. Gezien het gelijklopende geschrift in de hele collectie, kan het zijn dat de 
schrijver daarbij uiterst consequent te werk gaat gedurende zes jaar schrijfactiviteit. 
Meer waarschijnlijk is dat hij voor een eerste gedeelte van de bundel, of voor het 
geheel, de teksten eerst bijeenbrengt in kladversies om achteraf, in een 
geconcentreerde schrijfperiode, de definitieve collectie op te stellen. Met haar 
verzorgde lay out, gestructureerde notatie en de afwezigheid van enige 
zangmelodieën is het duidelijk dat de bundel, zoals de grote verzamelingen uit 
dezelfde periode, in de eerste plaats dient voor lectuur. Maar de chronologie van de 
liedactiviteiten van de auteur blijkt hier duidelijk uit het manuscript: we zien het in 
de liedconcentraties binnen de verzameling en aan de jaartallen die de auteur zelf 
aan de bundel toevoegt. En vooral in de beginfase van het bijeenbrengen van de 
liederen is het goed mogelijk dat Joannes Beeckman voor zijn teksten teruggaat op 
overhoorde, of meegezongen, orale liedactiviteiten. Als enige van de verzamelaars 
van de late achttiende eeuw kunnen we vermoeden dat Joannes Beeckman de 
oproep uit zijn drinklied navolgt: ‘laet hooren ’t musicael / met uw zoete tael’. 
 

                                                                                              

91 UG, Hs 2183, f. 52v-53r. 



 

460 

 

Overgenomen bundels 
 
Acht van de negentien achttiende-eeuwse liedhandschriften vertonen sporen van 
opeenvolgend schrijfwerk door verschillende eigenaars en auteurs. Eén daarvan 
vinden we tussen de amoureuze jeugdbundels: een anonieme collectie Franse 
liefdeslyriek gevolgd door een politieke kroniek in liedvorm over de 
burgemeesterstrijd in Verviers. Nog een derde auteur neemt later het handschrift 
over, een politiek tegenstander van de tweede schrijver, die diens teksten aanpast 
naar zijn eigen overtuiging.92 Twee andere vinden we tussen de uitgewerkte 
verzamelingen: aan het uiteinde van de ‘Chansons’ voegt een onbekende auteur 
drie liederen toe, de laatste vijftien liederen in de Frans-Nederlandse verzameling 
van 130 teksten zijn ook van een anonieme schrijver. Vijf andere overgenomen 
manuscripten komen in dit hoofdstuk aan bod. Soms is er duidelijk sprake van een 
hoofdauteur, waarnaast de andere schrijvers slechts korte notities maken, 
bijvoorbeeld het schrijfboekje van Pieter Franciscus Neyt. Vijftig jaar na de 
originele schrijfoefeningen maakt een nieuwe eigenaar, of eventueel Pieter Neyt op 
hoge leeftijd, nog een korte toevoeging aan de bundel, niet meer dan het jaartal 
1789 genoteerd bovenaan de laatste pagina. Mogelijk zijn ook enkele losse 
woordjes, variaties op de spreuk ‘men sal het wel soecken’, op die pagina zijn 
werk, maar het gaat om een erg beperkte verdere ingebruikname van het werk van 
Pieter Neyt. De nieuwe auteur voorziet geen scheiding tussen het originele werk en 
zijn nieuwe intekeningen. Hij zet de bundel ook nooit in voor een eigen 
schrijfproject, maar laat de pagina’s voor wat ze zijn na de enkele gekrabbelde 
flarden. Een vergelijkbare ontwikkeling voltrekt zich rond de liedcollectie van Jan 
Pilaer, ingebracht tussen een enkel lied van een onbekende eerste schrijver en later 
aangevuld met een korte rekensom van een derde schrijver.  
 
In drie van de handschriften in dit hoofdstuk is de overname door één of meerdere 
opeenvolgende auteurs meer ingrijpend. In de anonieme bundel uit een vrouwelijke 
kloostergemeenschap vinden we een voorbeeld van twee autonome 
liedverzamelingen in hetzelfde manuscript. Tenzij twee verschillende schrijfsters 
om de beurt liederen in de bundel noteren, in erg verschillende liedgenres, kunnen 
we ervan uitgaan dat de eerste auteur haar schrijfwerk afrondt, en een tweede 
eigenares opengelaten pagina’s en een aantal marges onderaan teksten van de 
eerste schrijfster gebruikt om nog negen verfijnde amoureuze Franstalige liederen 
te noteren. De liederen liggen uiteen in het handschrift, verspreid over de 
oorspronkelijke liedcollectie. Gezien het inhoudelijke verschil met de eerste 
collectie kunnen we vermoeden dat de verwevenheid van het schrijfwerk het 
gevolg is van de lengte van het manuscript. De oorspronkelijke eigenares schrijft 
teksten van de eerste tot de laatste pagina van het boekje. De tweede eigenares 
heeft, indien ze aan de bundel wil toevoegen, geen keuze dan de opengelaten 
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ruimte tussenin te benutten. Dat doet ze zonder haar eigen schrijfwerk af te 
bakenen, zodat de teksten lijken op te gaan in de liedcollectie. Voor de auteur is het 
voldoende dat zijzelf weet wat de omvang van haar bijdrage is. Naast liederen 
staan er enkel twee haast onleesbare margenotities bij de eerste van haar 
liedteksten. Ze lijken op de deviezen uit oudere amoureuze vrouwenbundels. De 
eerste leest als: ‘fidelle / y serai je / oui tes jours dire / mas bienfaits’.93 Ze zijn in 
de hand van de tweede auteur zelf. De liederen van deze persoon zijn zonder 
uitzondering Franstalige liefdesteksten. De associatie van een exclusief amoureuze 
en Franstalige liedverzameling met het voorkomen van deviezen, is een aanwijzing 
in de richting van een vrouwelijke auteur.  
 
De uniformiteit van schrijfstijl, en de thematische eenheid van de geselecteerde 
teksten geeft een korte schrijfperiode aan voor het werk van deze tweede auteur. 
Het zijn poëtisch verfijnde liederen in amoureuze sfeer, duidelijk overgenomen van 
schriftmodellen. De schrijfster selecteert veel voorkomende genres: een liefdesode 
aan een meisje dat ver verwijderd leeft van de verteller, een pastorale liefdesklacht 
van een verlaten herderin Glycère wiens geliefde Tircis nu met Sylvie optrekt. 
Andere genres en liedmotieven zijn uitzonderlijk in liedhandschriften en wijzen op 
de literaire ambitie en sociale verfijning van het dichtwerk dat de tweede auteur 
transcribeert. Zo is er een amoureuze filosofische overpeinzing over de aard en het 
doel van de kunst, waarin de eigentijdse schilderkunst bekritiseerd wordt om haar 
overdreven gebruik van naakt. De vrouwelijke schoonheid is te verblindend zonder 
verhulling, houdt de dichter vol. Ze is meer verleidelijk wanneer de schilder de 
menselijke schaamte spaart:94  

Vous voulez peindre le plaisir 
artistes, voilez son image 

Ce qui vous cachez au desir 
tourne au profit de votre ouvrage 

trop nue a mes yeux, la beauté 
m’âte ce beau feu qui m’embràse 

ah, pour gouter la volupté 
J’aime a la trouver sous la gase  

 
Tussen de liefdeskluchten van de eerste schrijfster noteert de nieuwe eigenares 
twee liefdesballaden waarvan mij geen andere versies bekend zijn: de verhalen van 
Lesbin en Julienne en van don Fernand en Clarinde, die pas na dramatische 
wendingen het geluk vinden. Lesbin en Julienne zijn ‘amans vrais un couple 
parfait’, maar de onervaren jeugd raakt verstrikt tussen schroom en verlangen: ‘du 
feu le plus discret / qui pour eux fut source de peine’.95 Ze ontmoeten elkaar ’s 
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94 UG, Hs 977, f. 7v-8r. 

95 UG, Hs 977, f. 13r-13v. 
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nachts op een afgelegen plaats om hun liefde te betuigen, en Lesbin waagt zijn 
kans: 

enfin lesbin requiert sa belle 
un doux mais absolu nenvie 

en fut la reponse cruelle 
le jeune amant ne sait pas bien 
que nenvi dit oui chez les dames 

Woedend en gekwetst door de afwijzing werpt Lesbin zich in een openstaande put, 
‘mais un dieu veille’. Terwijl hij valt hoort Lesbin Julienne huilen boven de put. 
Indien haar geliefde niet terugkeert, zal ze hem achterna springen. ‘[S]oudain la 
corde qu’il saisit / le sauve d’une mort certaine’ en hij klimt omhoog naar de open 
armen van Julienne. De uitkomst van de tweede ballade blijkt al uit de titel: ‘Don 
fernand et clarice ou la reconciliation’.96 Het geluk van het koppel wordt door 
ontrouw verstoord: 

fernand, un instant infidelle 
de clarinde a perce le coeur 
elle le bannit d’aupres d’elle 
il fuit, detestant son erreur 

mais clarinde apprenant sa fuite 
deteste aussi sa cruaute 

Contre elle meme elle s’irrite 
et pleure un amant regretté 

In de volgende strofen achterhaalt Clarinde de ‘retraite’ waar Fernand zich heeft 
teruggetrokken, en de dichter beschrijft een gedenkwaardig weerzien: 

elle arrive dans la retraite 
qu’il veut choisir pour son tombeau 

Craintive reverse, inquiéte 
elle l‘attend sous un berceau 

les riches habits qu’elle apporte 
vont rempliser…mais dieux c’est lui 

C’est lui son ame Presque morte 
Se peint sur son front obscurci 

De geliefde huilen in stilte, ‘enfin on pardonne l’offense / et le sentiment est 
vainqueur’.  
 
De relatie tussen de twee schrijfsters is onbekend. Met haar verfijnde amoureuze 
discours sluit de latere eigenares weinig aan bij de liedcollectie die ze in de bundel 
aantreft. De liederen lijken eerder op een romantisch jongerendiscours, een 
verheven fantasie over de liefde, dan op de typische genres voor een religieuze 
vrouwengemeenschap van de eerste auteur. De nieuwe eigenares beschouwt haar 
intekeningen alvast niet als een voortzetting van de oorspronkelijke collectie. Haar 
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schriftelijke liedactiviteiten staan op zichzelf. Maar ze ziet geen nood om haar 
intekeningen af te bakenen van het omringende schrijfwerk, ook al staan ze 
verspreid te midden van de bestaande collectie. Het doet vermoeden dat de tweede 
auteur haar teksten vooral voor eigen lectuur pent. De liederen tonen een literaire 
omgang met het lied, de teksten zijn wellicht overgeschreven uit een gedrukt 
liedboek of een ander liedhandschrift. Tekenen van sociale interactie rond het 
manuscript of de teksten zijn er niet.  
 
Soms resulteert de overname in multifunctionele schrijfbundels waarin een reeks 
van auteurs elk hun eigen bijdragen plaatsen. Een voorbeeld daarvan is het 
familiehandschrift van de Woestijne. Van alle bundels geeft dit manuscript het 
moeilijkst haar opstelgeschiedenis kwijt. In de vele en veelvormige notities zijn 
minstens vier, en misschien wel meer, auteurs te onderscheiden, maar dan nog is 
het niet duidelijk welke intekeningen deze schrijvers precies gemaakt hebben en in 
welke volgorde ze aan het handschrift hebben bijgedragen. Een heleboel inscripties 
zijn niet gedateerd: een tekening van een hemelpoort, alfabetten, losse rekeningen, 
en de eigendomsverklaring van ‘i b arnoe’ - Ian Baptist Arnoe? - op de laatste 
pagina:97  

Desen boeck behort 
toe aen i b arnoe 

die den vint en niet 
thuys en brent 
die sal heb een 

Clink dat hij van 
den osse op den  

hesel sprint  
De man laat een fikse waarschuwing na voor andere personen die de bundel in 
handen krijgen en niet terugbezorgen, maar geen van de intekeningen in het 
handschrift komt overeen met het geschrift van de eigendomsverklaring. Is ‘i b 
arnoe’ de originele eigenaar en is de notitie de allereerste intekening die gemaakt 
wordt? In dat geval is het wellicht zijn bedoeling om zijn schrijfactiviteit verder te 
zetten, maar dat gebeurt niet en het handschrift komt uiteindelijk in het bezit van de 
familie van de Woestijne. Geen van de latere eigenaars vindt het in die hypothese 
nodig om de notitie te verbeteren of aan te vullen met het nieuwe eigenaarschap. 
Maar ‘i b arnoe’ kan ook een latere eigenaar zijn. In dat geval is Arnoe misschien 
niet van zin om verdere intekeningen te maken, maar wil hij zijn eigenaarschap 
laten blijken over het fraaie schrijfboek, ingebonden in een versierde harde kaft, 
met een metalen slotje om ongewenste lezers buiten te sluiten, gevuld met liederen 
en andere teksten van de voorgaande bezitters. 
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De eerste gedateerde intekening is de anonieme kronieknotitie op de eerste drie 
pagina’s van het manuscript, over het inluiden van de herstelde beiaard van Gent 
op 31 augustus 1726. De plaatsing vooraan het handschrift suggereert dat het om 
de eerste inschrijving in het boekje gaat, met mogelijke uitzondering van de 
eigendomsnotitie. De verzorgde notatie wijst erop dat de schrijver waarschijnlijk 
met een klad of een schriftelijk model naast zich aan het werk is. De notitie is 
bedoeld als definitieve neerslag van de gebeurtenissen in Gent in 1726. Maar de 
verdere bedoelingen van de auteur zijn onbekend. De volgende gedateerde 
intekening is een schuldverklaring aan een zekere ‘Louis boulle’ op de laatste 
pagina’s van de bundel voor de levering van vijftig zakken haver op 31 maart 
1740.98 De naam van de schuldenaar komt in de rekening niet voor, maar de tekst is 
in hetzelfde geschrift als de rekeningen enkele pagina’s eerder, voor gekochte en 
verkochte goederen in de jaren 1758, 1759, 1764 en 1767, en de notitie van het 
huwelijk van Petronella van de Woestijne in 1747, alle gemaakt door van de 
Woestijne. Veertien jaar na het inluiden van de Gentse beiaard begint die met een 
occasionele optekening van zijn financiële transacties. Tenzij twee auteurs 
tegelijkertijd van het boekje gebruik maken, kunnen we vermoeden dat van de 
Woestijne ook de twee liedcollecties en bijhorende gebeden heeft geschreven. Voor 
zijn eerste lied kiest hij eenvoudig de volgende pagina na de kronieknotitie van de 
vorige auteur. Van de Woestijne maakt geen aanduiding dat de bundel in andere 
handen overgaat, noch houdt hij zich aan de eerdere functie van de bundel. 
Omstreeks 1828 gebruikt Rosa Xaveria Schurcas of Scherren, een aangetrouwd lid 
van de familie, de onbeschreven ruimte in het midden van het manuscript om een 
gezinskroniek te pennen. Daarvoor sluit ze aan bij het laatste lied in de tweede 
liedcollectie. Ook zij maakt geen aanduiding dat de bundel een nieuwe eigenares of 
bestemming heeft gekregen, of van de verlopen tijd tussen de intekeningen. 
Bovenaan de pagina noteert ze een spreuk ‘loft godt een tijdt’ en dan volgen 
meteen de chronologische notities van geboortes en overlijdens.  
 
Tussen voortgezette liedbundel en multifunctioneel schrijfboek liggen de 
intekeningen van de familie Callant in het liedschrift van Karel Rogiers. Na diens 
schrijfwerk in de jaren 1706-1728 komt het manuscript zeker in 1756 in het bezit 
van die familie, ook uit Zeveneken afkomstig, en daar blijft het in de loop van de 
achttiende en negentiende eeuw. Vier eigenaars uit het geslacht maken zich bekend 
op drie voorbladen, volgend op de originele eigendomsverklaring van Karel 
Rogiers. In het manuscript staan intekeningen in  vier andere geschriften dan dat 
van Karel Rogiers. Drie van die geschriften kunnen geïdentificeerd worden met 
drie van de eigenaars uit de familie Callant. Meteen onder de notitie van Karel 
Rogiers schrijft de eerste van de vier: ‘Desen boeck behoort toe / aen Carel Callant 
/ anno  7 EeKen’, waarmee hij de aanvang van de eigendomsformule van Karel 
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Rogiers spiegelt.99 Carel Callant laat het jaartal van zijn schrijven hier achterwege, 
maar hij dateert het eerste van de drie liedteksten die hij in het verlengde van 
Rogiers’ verzameling neerpent. Het probleem is dat hij de tekst tweemaal dateert. 
Boven het lied maakt hij zich opnieuw bekend: ‘Carel Guallant filius Gans 1756’, 
maar onderaan het jachtlied schrijft hij het jaartal 1740.100 Mogelijk noteert hij het 
lied in 1740 en voegt hij de bekendmaking zestien jaar later toe, om het 
onderscheid tussen Rogiers’ liedcollectie en zijn korte voortzetting ervan 
duidelijker af te bakenen, zoals ook Rogiers trouwens zijn bundel pas tekent 
wanneer hij al minstens vijf jaar aan het schrijven is.  
 
Carel Callant markeert het begin en einde van zijn voortgezette liedcollectie. 
Onderaan zijn derde tekst noteert hij opnieuw zijn naam ‘Carel Callant / fenns de 
magason’. Daartussen vat hij in drie teksten de inhoudelijke lijnen van het laatste 
gedeelte van Rogiers’ schrijfwerk samen: een ontspannend jachtlied om bij de 
maaltijd te zingen, een lied over de zeestrijd bij Oostende waarbij kapitein Jan 
Jacobsen het opneemt tegen de Hollandse zeemacht, en een lokaal kluchtlied over 
een merkwaardig voorval wanneer drie meisjes een meiboom planten op het 
kerkhof van Zeveneken en een maand later weerkeren om de boom om te hakken. 
Inhoudelijk en op de pagina’s van het handschrift vormen zijn teksten een 
consequent vervolg van het eerdere werk, maar met de notatie van zijn naam 
vooraan en achteraan zorgt hij dat zijn bijdrage niet volledig opgaat in het werk van 
zijn voorganger. Het verschil tussen de auteurs lezen we ook in het lied over de 
zeestrijd. Waar Rogiers teksten over de actualiteit van even geleden opneemt, 
noteert Callant een lied over een zeestrijd die, hoewel hij dat zelf niet aangeeft, 
plaatsvond op drie oktober 1622, honderd dertig jaar vóór zijn schrijven.   
 
Dertig jaar na de eerste Carel Callant noteert zijn opvolger een eigendomsformule: 
‘Desen behoort toe aen Carolus Callant wonende tot Seven Eecken in het Dorp 
recht over de Dry Ringen Toeconden Desen 4 Januarius 1786 Carel Callant’. 
Opnieuw volgt de nieuwe eigenaar de formule van de originele bezitter na, tot op 
de aanduiding van zijn woonplaats toe – misschien is hetzelfde adres van de 
bezitters wel de reden voor de overgang van de bundel in handen van de familie 
Callant? Deze tweede Carel Callant voegt weinig toe aan het manuscript, en zijn 
intekeningen hebben weinig te maken met de originele bestemming van het 
schrijfboek: korte religieuze notities op opengelaten ruimte onderaan drie liederen 
en een kleine rekensom. Een van de notities staat in verband met het bovenstaande 
kerstlied, de andere hebben niets te maken met de omringende teksten. Hetzelfde 
geldt voor de volgende eigenaar. Lisenus Carolus Callant noteert eerst een kort 
tekstje onder het laatste lied van Carel Callant, waarin hij zijn naam aangeeft en de 
datum 24 augustus 1824, bijna veertig jaar na de vorige schrijver. Twee jaar later 
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vindt hij het nodig om de bundel van een eigendomsnotitie te voorzien. Door 
aantasting van het manuscript is ze nog maar half te lezen, maar in wat rest vinden 
we zijn naam ‘Lisenus Carolus Calland’ en het jaartal 1826. Nog een jaar later, in 
1827, gebruikt hij de marge van een tekst van Karel Rogiers voor een notitie over 
zijn vader. Ook voor auteurs die weinig toevoegingen doen aan de bundel, kan het 
schrijfwerk jaren in beslag nemen. 
 
Op de laatste pagina van het voorwerk staat nog een eigendomsverklaring. Ze is 
aangetast door de tijd, waardoor de voornaam van de nieuwe eigenaar niet bewaard 
is, maar het is opnieuw een lid van de familie Callant, ‘wonachtig […] op de 
jaermerckt’, die zijn intekening maakt op 29 mei 1890, en de lezer meldt dat de 
bundel niet alleen aan hem toebehoort, maar ook ‘in zijn eyen handt geschreven’ is, 
een merkwaardige voorstelling van de feiten. Misschien bedoelt hij dat hij aan het 
manuscript heeft toegevoegd, en is hij de auteur van de enige ongeïdentificeerde 
bijdrage: het laatste lied van de collectie, genoteerd in het verlengde van de 
voortzetting door Carel Callant. De tekst raadt jongeren aan om niet in het leger te 
gaan in de waan dat ze daar van het goede leven zullen genieten. Soldaat zijn is 
harder werk dan thuis de ouders te gehoorzamen, een echo van een lied van Karel 
Rogiers waarin hij zonen en dochters om dezelfde reden aanraadt om niet naar 
Rome te trekken maar bij de ouders te blijven. Bijna een volle twee eeuwen nadat 
Rogiers het eerste lied op de pagina zet, wordt nog voortgeschreven aan de 
verzameling, en ditmaal zonder aangeven van het nieuwe auteurschap zoals Carel 
Callant dat doet. Maar de auteur raakt verstrikt in de achtste strofe van het lied, 
geeft het op, en noteert enkel nog een alfabet en wat losse notities.  
 
Besluit 
 
Zoals in de zeventiende-eeuwse gefragmenteerde bundels is het tijdsverloop tussen 
opeenvolgend schrijfwerk erg variabel, waar het kan afgeleid worden. De invulling 
van een manuscript kan eeuwen bestrijken, zoals dat van Karel Rogiers en de 
familiebundel van de Woestijne. De relatie tussen de verschillende bezitters van 
een handschrift is vaak moeilijk te achterhalen. Handschriften kunnen doorgegeven 
worden aan familieleden, zoals de familie Callant en van de Woestijne. 
Liedbundels kunnen ook overgaan tussen bewoners van hetzelfde huis, zoals 
gebeurt met het handschrift van Karel Rogiers. Of ze kunnen binnen een religieuze 
gemeenschap van hand tot hand gaan, dat is misschien wat er gebeurt met de 
anonieme ongedateerde verzameling van de twee liedschrijfsters. In een vreemde 
overname wisselt de politieke collectie uit Verviers van hand tussen politieke 
tegenstanders. Maar vaak weten we niet wat een liedcollectie van een eigenaar tot 
bij de volgende brengt. De achttiende- en negentiende-eeuwse opeenvolgende 
schrijvers aan handschriften zijn minder dan hun zeventiende-eeuwse voorgangers 
bezig met het afscheiden van hun eigen bijdrage van de teksten die ze op de 
pagina’s aantreffen. Geen van de auteurs laat een ruime passage onbeschreven of 
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draait een handschrift om, technieken die in de zeventiende-eeuwse 
fragmentarische bundels regelmatig terugkomen. De meeste schrijvers beginnen 
gewoon op de volgende pagina na de voorgaande intekeningen. Dat doen ze zowel 
wanneer hun eigen gebruik van het handschrift overeenstemt met dat van de vorige 
eigenaar, als wanneer dat niet zo is. Even vaak komt het voor dat de nieuwe 
eigenaars hun intekeningen inbrengen op pagina’s tussenin het eerdere schrijfwerk, 
of zelfs op de marges van beschreven bladzijden. Vooral auteurs die de bundel 
slechts even benutten voor een of enkele korte notities, doen dat. Maar het kan ook 
om meer uitgebreide toevoegingen gaan zoals de amoureuze teksten in de bundel 
uit een vrouwengemeenschap. Slechts zelden treden auteurs daarbij in dialoog met 
de omringende teksten, maar het gebeurt zoals het voorbeeld van de politieke 
collectie uit Verviers toont.  
 
Er zijn wel andere manieren waarop opeenvolgende eigenaars hun teksten 
afbakenen. De schrijver van de politieke liederen over Verviers begint zijn teksten 
op de pagina volgend op de amoureuze collectie die zijn schrijven vooraf gaat, 
maar hij plaatst als eerste intekening een titel die de inhoud en functie van zijn 
eigen liederen presenteert: ‘Receuil des chansons, pasquinades, vers &c touchant 
les brouilles de notre ville de Vervier de 1787 de 1788 et 1789 &c’.101 Andere 
schrijvers plaatsen hun naam duidelijk zichtbaar in of rond hun eigen bijdragen. 
Meer dan zeventiende-eeuwse handschriftschrijvers zijn achttiende-eeuwse 
eigenaars van liedbundels geneigd om hun bundels te identificeren, met 
uitzondering van de liedverzamelaars uit het vorige hoofdstuk. Auteurs maken 
zichzelf bekend op voorbladen, in eigendomsnotities en adressen waar een eerlijke 
vinder de bundel kan terugbezorgen, in ondertekeningen van afzonderlijke 
liedteksten of deelcollecties in het handschrift, in de marges rondom liederen, in 
contextualisering van liederen, zoals bij Jan Pilaer. Zoals in de zeventiende eeuw 
hebben overgenomen liedbundels uit de achttiende eeuw veel kans om opnieuw als 
liedhandschrift ingezet te worden. In zes van de acht overgenomen bundels noteren 
nieuwe eigenaars liederen in het zog van eerdere liedteksten. De meeste schrijvers 
volgen wel hun eigen muze. Ze houden zich niet aan de inhoudelijke bakens van de 
eerdere liedverzameling, maar verzamelen teksten naar eigen interesse en behoefte. 
Dat neemt niet weg dat, meer dan in de zeventiende eeuw, volgende eigenaars zich 
ook vaak weinig bekommerd tonen om de inhoudelijke aansluiting met eerdere 
teksten. De achttiende-eeuwse gefragmenteerde liedhandschriften bevatten een 
ruimer aanbod aan tekstgenres dan hun voorgangers, en dat heeft alles te maken 
met de vrijheid die nieuwe eigenaars zich gunnen. De relatie tussen het schrijfwerk 
van opeenvolgende eigenaars van een bundel kan dus erg uiteenlopende vormen 
aannemen: van het voortzetten van een bestaande collectie, over het gebruik van 
het manuscript voor een nieuwe liedcollectie, al dan niet verweven met de 
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bestaande, tot het gebruiken van de pagina’s voor eigen notities die geen enkele 
relatie vertonen met de liedverzameling. 
 
3. Het schrijven van liederen in de achttiende eeuw 
 
Liederen om te schrijven, zingen en lezen 
 
In grote lijnen noteren handschriftauteurs in de achttiende eeuw liedcollecties om 
dezelfde redenen als in de zeventiende eeuw. Tenminste, voor zover we kunnen 
afleiden want het is een thema waarover ze zelf weinig spraakzaam zijn. De 
bundels dienen om te schrijven, om in te lezen en om uit te zingen – soms alle drie 
tegelijkertijd -, maar de vormen die deze drie functies aannemen verschillen van 
auteur tot auteur. Een duidelijk voorbeeld van liednotatie waarbij het schrijven als 
activiteit voorop staat is het schrijfboekje van Pieter Franciscus Neyt, waar liederen 
ingepast staan tussen schrijfoefeningen in verschillende vormen. We kunnen 
vermoeden dat het boekje, liederen inclusief, ingepast is in een vorm van 
schrijfonderricht. Neyt lijkt zich weinig aan te trekken van eventueel verder 
gebruik van de genoteerde teksten. Zijn omgang met de liederen zoals hij ze in de 
bundel noteert, stopt wellicht zogauw de schrijfactiviteit gestaakt wordt. Een 
andere vorm van liednotatie waarbij we kunnen vermoeden dat de schrijfactiviteit 
zelf een functie vervult voor de auteur, is het jeugdrepertoire van Jan Pilaer. Het 
bijeenbrengen van de liederen uit zijn jeugd, het schrijven van de bloemlezing uit 
oud werk, dient hier om de herinnering op te roepen. Maar de vooropgestelde 
omgang van Jan Pilaer met de genoteerde teksten eindigt niet met het schrijven 
ervan. Zijn bedoeling is, in zijn eigen woorden, om de teksten van zijn broer te 
conserveren. Dat betekent in dit geval verdere lectuur van de liederen, want hij 
voorziet voor geen enkele van de liederen van zijn broer een wijsaanduiding – in 
tegenstelling tot andere liederen die hij noteert. Dat de bundel ook bedoeld is voor 
andere ogen dan die van de auteur, merken we aan de liederen die op een later 
moment weer doorgehaald worden. Pilaer blijft zijn verzameling redigeren en 
overbodig werk snoeien. In de lange uitleg bij het lied ‘Troost in Leyden’, richt hij 
zich zelfs tot een onbekende lezer. Maar zoals de liedinteresse van Pilaer in de loop 
van zijn schrijfwerk wijzigt, zo veranderen ook de functies die de auteur aan zijn 
bundel toebedeelt. In een later deel van de collectie treffen we een concentratie van 
Franstalige tafelliedjes, een liednotatie die vermoedelijk teruggaat op schriftelijke 
voorbeelden, Op dat moment voorziet hij alleen zichzelf als potentiële lezer. In een 
notitie geeft hij als doel van zijn schrijven aan: ‘Pour me divertire tout mon 
seul’.102  
 
Het duidelijkste voorbeeld van een liedhandschrift genoteerd om de liederen te 
lezen, is de uiterst verzorgd geschreven en consequent vormgegeven collectie van 
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Joannes Beeckman. De auteur bereidt zijn teksten goed voor. Hij werkt duidelijk 
met schriftmodellen. Er zijn tekenen dat Beeckman voor het vroege gedeelte van 
zijn liederen teruggaat op teksten die hij heeft leren kennen in een orale context van 
liedbeoefening, maar wanneer hij zich aan de liedverzameling zet, is dat met het 
doel om de teksten als literatuur te presenteren, als leesvoer. Nergens vermeldt hij 
een melodie om een lied op te zingen. De teksten worden in een geordende reeks in 
een definitieve, literaire, vorm vastgelegd. Schrijven om te zingen draagt dan weer 
een uitgesproken overwicht in de bundel van de anonieme religieuze schrijfster. 
Haar liederen weerspiegelen een langdurige context van orale liedactiviteiten en 
worden op hun beurt opnieuw ingezet om orale en sociale liedactiviteiten te 
ondersteunen. Het eerste effect, de weerspiegeling, zien we in de episodische 
notatie van liederen, teksten die duidelijk gedicht zijn voor en aangepast zijn door 
orale overlevering, teksten die de auteur soms herhaaldelijk invoegt. Het tweede 
effect, de ondersteuning van verdere orale liedactiviteiten, is te zien in de 
onvolledige notatie van teksten, enkel de eerste strofe, voldoende om de tekst 
opnieuw in herinnering te brengen voor een uitvoering ervan, maar weinig 
doeltreffend indien het doel van de schrijfster is om een collectie te maken om te 
lezen.   
 
Het gebruik dat auteurs voor hun collectie voor ogen hebben is niet altijd zo 
eenduidig. Verschillende functies kunnen elkaar aanvullen. In de bundel van van de 
Woestijne wijzen de twee deelcollecties op twee verschillende vormen en 
contexten van liedpraktijk. Het eerste gedeelte weerspiegelt een literaire omgang 
met liedteksten, zo letterlijk mogelijk overgepend in een verzorgd en duidelijk 
leesbaar geschrift. De collectie is toegankelijk voor potentiële lezers, maar er zijn 
weinig indicaties dat de auteur de liederen heeft uitgevoerd of heeft horen 
uitvoeren, noch dat de teksten dienen om verdere uitvoering mogelijk te maken. 
Dat is wel het geval voor de tweede deelverzameling. De teksten in het tweede 
gedeelte tonen sporen van orale overlevering. Ze worden weinig verzorgd of 
consequent op de pagina gezet, eerder als een persoonlijke geheugensteun dan om 
te dienen voor aangename lectuur. En verschillende teksten lijken, zoals de liederen 
van de anonieme religieuze, onafgewerkt, enkel een aanzet die het vervolg oproept 
in het geheugen van de zanger. In de bundel van Karel Rogiers treffen we dezelfde 
afwisseling van schrijffuncties. Het eerste gedeelte is verankerd in een sociaal 
repertoire van lokale jeugd, met teksten die circuleren in de liedkring van de auteur, 
teksten ook die dienen voor specifieke sociale gelegenheden. Of het handschrift 
ook gebruikt wordt om teksten opnieuw ten gehore te brengen, is minder duidelijk, 
maar het is een goede mogelijkheid. Dat is ook zo voor de latere liednotities van 
Rogiers, liederen met een lokale inpassing, al dan niet gedicht door de auteur zelf, 
waarin een luisterend publiek rechtstreeks wordt aangesproken. Maar de teksten die 
Rogiers noteert in 1706 tonen een exclusieve omgang met het lied als geschreven 
tekst. Ze staan apart in de liedverzameling. Geschreven in een andere taal, Frans in 
plaats van Nederlands, tonen ze weinig sporen van orale overlevering.  
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Auteurschap 
 
Auteurschap blijft in de achttiende eeuw een begrip dat weinig ingeroepen wordt, 
en wanneer het gebeurt, kan de vlag vele ladingen dekken. De toenemende literaire 
omgang met liederen onder handschriftschrijvers na 1750 fixeert rondgaande 
teksten. Dat wil zeggen, er is minder ruimte voor eigen aanpassingen van 
circulerend materiaal. Maar die literaire omgang verdrukt nooit het gebruik van 
liedhandschriften om orale liedpraktijken, met de bijhorende omvorming van 
liederen, vast te leggen. Bovendien kunnen we vermoeden dat sommige 
handschriftschrijvers, individuen die vertrouwd zijn met liedtraditie en de pen, zich 
ook zelf aan het dichten zetten. Tussen de achttiende-eeuwse liederen in 
handschriften zijn heel wat teksten die in de zeventiende eeuw onbekend zijn, en 
die ook in andere achttiende-eeuwse liedbronnen niet teruggevonden zijn. Een 
gedeelte daarvan kan eigen werk zijn van de schrijvers van de liedcollecties. Maar 
van eigen dichtwerk of omvorming van bestaand materiaal maken 
handschriftauteurs, zelfs wanneer ze hun naam herhaaldelijk noteren in hun 
manuscript, geen melding. Het fysieke eigenaarschap van de bundel is belangrijker 
om aan te duiden dan het geestelijke eigenaarschap als dichter van bepaalde 
teksten, toch wanneer men dat dichtwerk zelf heeft uitgevoerd.  
 
Twee schrijvers in de achttiende-eeuwse bundels noteren bij afzonderlijke liederen 
dat die van hen zijn, maar in beide gevallen bedoelen ze daar waarschijnlijk geen 
auteurschap mee in de betekenis die we daar vandaag aan geven. Karel Rogiers 
tekent twee opgenomen teksten met zijn naam: die over het college van Sinaai met 
daaronder de Franse spreuk ‘Rien sans dieux Par moy C R / Caerl Rogiers / ende’ 
en de voorlaatste, een ballade, met onderaan zijn naam en het jaar van schrijven, 
‘par moy Carel Rogiers 1702’.103 Verder in de collectie van Karel Rogiers staan 
liederen die misschien wel eigen werk zijn – een loflied op zijn woonplaats 
Zeveneken voorop -, maar voor deze teksten vooraan, zeker de ballade valt dat te 
betwijfelen. De liederen tonen geen sporen van het dichtwerk, die we bijvoorbeeld 
wel in de latere teksten aantreffen. De ballade heeft eerder het uitzicht van een lied 
met een lange schriftelijke traditie. Het lied over het college van Sinaai, 
vermoedelijk ingepast in lokale jeugdcultuur, heeft meer kans om het werk te zijn 
van Rogiers of een dichter uit de omgeving van de schrijver, maar het is duidelijk 
dat ‘Par moy’ voor Rogiers niet duidt op eigen dichtwerk. In de context van het 
repertoire van lokale jeugd duidt de formule eerder op een toe-eigening van 
circulerend materiaal, dat ofwel met lokale aanpassingen ofwel in haar breed 
bekende vorm, wordt toegevoegd aan het repertoire van de liedkring, de lokale 
jeugd. Hij eigent zich de liederen toe in naam van de jeugd van zijn dorp. 
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Van de Woestijne gebruikt dezelfde formule bij het eerste lied van zijn tweede 
liedverzameling. De tekst is een kluchtige liefdesdialoog tussen een maagd en een 
‘delvernaerdeken’, waarin de man halverwege de nacht moet opgeven want zijn 
‘perdeken van onder […] wilt altijt liggen en / nimmermeer op staen’.104 Onder de 
tekst noteert de schrijver ‘Deur mey 1742’. Ook hier is er geen indicatie dat het om 
eigen dichtwerk van de auteur gaat. De betekenis van de formule kan hier 
tweevoudig zijn. In de eerste plaats functioneert ze als bekendmaking bij aanvang 
van een nieuwe liedverzameling. De auteur geeft zijn naam niet, maar in deze 
eerste interpretatie is de datering het belangrijke element. Het lied is schrijfwerk 
van de auteur uit 1742, een manier misschien om het onderscheid met de eerdere 
liedcollectie aan te duiden. In de tweede plaats wijst de formule op een onderscheid 
in de gereflecteerde liedpraktijk. Voorheen noteerde van de Woestijne teksten van 
gereputeerde oude dichters, Livinus vander Minnen en Karel van Mander. Voor de 
nieuwe liedcollectie roept de auteur gekende liederen, - overhoord of gelezen, maar 
zonder een schriftmodel naast zich -, op uit het geheugen. De formule ‘Deur mey’ 
kan hier wijzen op een meer persoonlijke verwerking van de tekst, en van de 
tweede liedcollectie als geheel. De tweede collectie is misschien geen dichtwerk, 
maar is wel het persoonlijke repertoire van de auteur. Het zijn liederen die de man 
zonder schriftmodellen kan oproepen en uitvoeren. De haperende versindeling van 
de liefdesklucht wijst op notatie op basis van overhoorde of onthouden teksten, 
geen transcriptie van een schriftmodel. 
 
De enige eenduidige verklaringen van auteurschap vinden we in het schrijfwerk 
van Jan Pilaer, en dan niet om eigen dichtwerk bekend te maken, maar dat van 
personen uit zijn nabije omgeving, zijn broer Gaspar Gerardo Pilaer, zijn oom 
Joseph Pilaer, de schoolmeester Scherders, de dochter van Willem Ogiers. Dat is 
geen onbekend fenomeen, ook in zeventiende-eeuwse liedhandschriften wordt 
auteurschap vooral ingeroepen voor personen die handschriftauteurs persoonlijk 
kennen. Maar dan gaat het vooral om liederen die in opdracht gedicht worden, en 
waarin die opdracht in het lied zelf verwerkt wordt. Liederen in opdracht vinden 
we niet terug in achttiende-eeuwse bundels. Althans, ze worden zo niet 
geïdentificeerd door de handschriftauteurs, wat niet wil zeggen dat het gebruik 
verdwijnt. Maar in het handschrift van Jan Pilaer gaat het om een ander type van 
dichterschap uit de omgeving van de schrijver: verzameld jeugdwerk. De indicaties 
van auteurschap passen in de herinneringsfunctie van Pilaers bundel: herinnering 
aan zijn overleden broer en aan de liederen van hun gezamenlijke jeugd.  
 
Het liedhandschrift als persoonlijk schrijfboek 
 
De twee grote trends in liedhandschriften van de tweede helft van de achttiende 
eeuw weerspiegelen uitersten in het spectrum van de liedcultuur. De amoureuze 
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bundels van vooral jonge vrouwen tonen het gangbare repertoire in jeugdkringen. 
Hoewel ze losser geënt zijn op de orale liedactiviteit in een specifieke liedkring dan 
eerdere jeugdhandschriften, hangen ze vast aan een sociale liedpraktijk, waarin op 
basis van overhoorde, gelezen en soms ook zelf gedichte liederen een gedeeld 
repertoire wordt onderhandeld. Dat repertoire vinden we gefilterd door de 
persoonlijke beleving van de schrijfsters terug in de amoureuze handschriften. En 
in dat gedeelde repertoire becommentariëren jongeren gedeelde ervaringen binnen 
hun leeftijdsgroep en onderhandelen ze veranderende waardepatronen over jeugd 
en haar kenmerkende bezigheid, het kiezen van een levensstaat. Daartegenover 
staan de auteurs van de grote liedverzamelingen uit dezelfde periode. Zij stellen 
zich op als objectieve buitenstaanders aan de orale liedtraditie. Voor hun collecties 
gaan ze terug op liederen die ze in allerlei gedrukte vormen bijeen vergaard hebben 
en die ze zo letterlijk mogelijk overpennen in bundels die in de eerste plaats, 
misschien wel uitsluitend, dienen voor verdere lectuur. Hun liednotatie reflecteert 
een literaire omgang met teksten, geen orale, en een individuele omgang met lied in 
tegenstelling tot een sociale. Gescheiden van een specifieke sociale context van 
liedpraktijk in een liedkring, verzamelen ze een zo breed mogelijk overzicht van de 
gangbare wereldse liedcultuur, zoals die in gedrukte liedbronnen te vinden is, 
liedboeken en kleiner drukwerk verkocht door marktzangers. De inhoudelijke 
aandacht voor sociale liedzang, professionele en amateurzangers, in de teksten die 
ze selecteren, is een fascinatie voor een afgeschermd deel van de liedcultuur, eerder 
dan een reflectie van hun eigen liedpraktijk. Het repertoire van deze verzamelaars 
biedt geen reflectie op gedeelde ervaringen zoals dat van de jeugdgroepen, maar is 
een weerspiegeling van de status van liedcultuur als dusdanig in de samenleving op 
dat moment.  
 
De liedschrijvers van de veelvormige bundels in dit hoofdstuk vullen het midden 
van het spectrum. Los van grote trends in de liedcultuur tonen de bundels 
uiteenlopende contexten van liedgebruik. Ze zijn geënt op verschillende 
inpassingen van liedcultuur, zowel liederen op schrift als gezongen liederen, in het 
leven van hun eigenaars. Het pennen van liedteksten is daarbij minder een 
onderdeel van het alledaagse schrijven dan het was in de zeventiende eeuw – dat 
blijkt uit de analyse van de andersoortige teksten die naast liederen in de 
gefragmenteerde handschriften verschijnen -, meer een aparte bezigheid die een 
eigen bundel en een eigen beoefeningcontext toebedeeld krijgt, los van ander 
schrijfwerk. Maar de bundels tonen verschillende functies die het neerpennen van 
teksten kan vervullen. Zo verschaffen ze een beeld, indien niet van alledaags 
schrijven, dan van alledaagse handschriftelijke liedcultuur. In vele van de bundels 
valt op, en dit verschilt van zeventiende-eeuwse liedhandschriften, dat ze het 
parcours van de schrijver volgen doorheen verschillende contexten van liedpraktijk 
die de man of vrouw in de loop van een lange periode, jaren of zelfs decennia, 
doorloopt. De liedhandschriften hangen niet langer vast aan een afgebakend 
repertoire dat past bij een bepaalde liedkring en bij een bepaalde context van 
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liedpraktijk, maar het worden persoonlijke schrijfboeken die vasthangen aan de 
persoon van de auteur. Ze reflecteren wel sociale liedpraktijk, maar worden er niet 
door begrensd. Zogauw de auteur uit een context van liedpraktijk treedt, of intreedt 
in een nieuwe context, volgen ze de interesse van de auteur.  
 
Soms is het onderscheid scherp, wanneer de auteur een tijdspanne tussen 
verschillende schrijffasen laat, zoals van de Woestijne of Karel Rogiers. In andere 
bundels toont de verschuivende interesse zich niet in duidelijk afgebakende 
deelcollecties, maar in concentraties van bepaalde liedgenres of types van teksten 
in de loop van de verzameling. Jan Pilaer verzamelt teksten uit verschillende 
genres, maar gedurende een periode concentreert hij zich op religieuze 
overpeinzingen. Later richt hij de passage in die hem herinnert aan zijn jeugd en 
broer. Nog een poos later toont hij zich geïnteresseerd in amusante Franstalige 
tafelliedjes. Het zijn ook hier onderscheiden interessevelden, die wellicht 
samenhangen met veranderende contexten waarin Pilaer met liederen in contact 
komt. Hetzelfde gebeurt in de handschriften van de anonieme geestelijke schrijfster 
en van Joannes Beeckman. Het uniforme uitzicht van diens collectie maskeert 
slechts gedeeltelijk de chronologie van zijn liedactiviteit, met een eerste gedeelte 
waarvoor Beeckman teruggaat op liederen onthouden uit orale contexten, een 
aaneengesloten concentratie van teksten rond het kerstfeest, en een latere literaire 
omgang met het lied te vergelijken met die van de liedverzamelaars van de late 
achttiende eeuw. 
 
Liedhandschriften worden in de achttiende eeuw meer persoonlijk. Daarin kunnen 
we een verwezenlijking zien van de ‘intieme sfeer’ die onderzoekers van de 
verschriftelijking van de vroegmoderne samenleving theoretiseren voor lectuur en 
schrijfpraktijk.105 De bundels bieden een mentaal toevluchtsoord, schrijven en wat 
geschreven wordt is minder onderhevig aan al dan niet impliciete controle van de 
gemeenschap. Maar dat betekent niet dat de bundels alleen bedoeld zijn voor de 
ogen van de auteur. Daarin verschilt liednotatie voor de meeste auteurs toch van de 
andere tekstgenres die we in de handschriften aantreffen, intekeningen die 
uitsluitend dienen om het geheugen van de eigenaar van het boekje te 
ondersteunen. In de liedcollecties vinden we maar een paar passages waarin auteurs 
helemaal geen rekening houden met andere lezers dan zichzelf: de enkele liederen 
van Pieter Franciscus Neyt, die bedoeld zijn als schrijfoefening, misschien ook de 
tweede collectie van van de Woestijne, die erg slordig op de pagina is gezet. De 
meeste schrijvers tonen zich erg bewust van de mogelijkheid dat andere lezers hun 
werk onder ogen krijgen. Dat blijkt uit de verzorgde notatie van liederen – het 
                                                                                              

105 Over de verschriftelijking, zie p. 133-135. En ook: J. Blaak, Geletterde levens. Dagelijks lezen en schrijven in de vroegmoderne tijd in 

Nederland 1624-1770, Hilversum, 2004, 46; R. Chartier, Histoire de la vie privée: 3. De la Renaissance aux Lumières (P. Ariès en G. Duby red., 

Histoire de la vie privée, 3), Parijs, 1999 (1e uitgave: 1985), 109-126; R. Dekker, Uit de schaduw in’t grote licht. Kinderen in egodocumenten van 

de Gouden Eeuw tot de Romantiek, Amsterdam, 1995, 26; J.S. Amelang, The flight of icarus. Artisan autobiography in early modern Europe, 

Stanford, 1998, 39-40. 
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meest te merken in de collectie van Joannes Beeckman. Het blijkt uit de notities 
van eigendom, met vermelding van adres zodat de bundel kan teruggebracht 
worden in geval van verlies, zelfs met een waarschuwing voor vinders die in 
verleiding zouden gebracht worden om het boek zelf te houden: ‘die den vint en 
niet thuys en brent die sal heb een Clink dat hij van den osse op den hesel 
sprint’.106 Het blijkt uit de contextualisering die Jan Pilaer aan de liedteksten van 
zijn broer toevoegt, met informatie over de opstelling van de teksten die al bekend 
is aan de auteur, en dus overbodig indien hij zelf de enige vooropgestelde lezer is. 
Maar of de bundels ook tijdens het eigenaarschap van de auteurs dienst doen als 
leesvoer voor anderen weten we niet. Het is wel duidelijk dat volgende eigenaars 
vaak het schrijfwerk in hun nieuwe manuscript doornemen, zo werkt Carel Callant 
consequent voort aan de verzameling van Karel Rogiers. Maar van gelijktijdige 
lectuur, de auteur zelf die zijn bundel doorgeeft, zijn geen sporen in de bundels. 
Hoewel schrijvers hun handschriften gebruiken om het repertoire van sociale 
liedactiviteiten vast te leggen, zijn er geen indicaties dat handschriften als object 
ingepast worden in die sociale liedactiviteiten. Het schrijven van een handschrift, 
of het repertoire nu afkomstig is van een sociale liedcontext of van individuele 
lectuur van liederen, is een bezigheid die voor het merendeel van de auteurs een 
privébezigheid inhoudt. Zoals Jan Pilaer het samenvat: de schriftelijke bezigheid 
met liederen is er ‘Pour me divertire tout mon seul’.107  
 
De repertoires van alledaagse handschriftelijke liedcultuur worden gevarieerder in 
de loop van de achttiende eeuw. Ze zijn meer open voor liederen uit verschillende 
contexten waarin de auteur met het lied omgaat. Tegelijk worden ze meer gesloten, 
betrokken op de auteur alleen, niet op een liedkring. Het is een beweging die we 
ook in de andere achttiende-eeuwse bundels aantreffen: een loskoppeling van 
handschriftelijke liedactiviteit – het noteren van liedteksten in een schrijfbundel – 
en specifieke orale en sociale contexten van liedactiviteit, waarin een afgebakend 
repertoire een specifieke betekenis articuleert en overdraagt. In achttiende-eeuwse 
amoureuze bundels functioneren dergelijke sociale repertoires minder als impliciet 
selectiecriterium voor de genoteerde teksten dan in hun zeventiende-eeuwse 
voorgangers. In de grootschalige collecties van liedverzamelaars uit het vorige 
hoofdstuk wordt het leidende principe zelfs helemaal losgelaten. De vraag is of aan 
de grond van deze loskoppeling een vervaging van orale en sociale liedcontexten 
ligt. Duidt de loskoppeling op een groeiende autonomie van twee sferen van 
liedpraktijk, - oraal/sociaal en schriftelijk/privé –, die beide sterk aanwezig blijven 
in de liedcultuur? Of weerspiegelt de verbreding van schriftelijke liedrepertoires 
een verzwakking van orale en sociale liedcontexten, en een verdwijning van dat 
soort sociale liedpraktijk voor grote sociale groepen, in de eerste plaats de 
geletterde kringen die zich met handschriftelijke liedactiviteiten bezighouden? Met 
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enkel schriftelijke liedbronnen is het moeilijk om door te dringen in de orale 
liedbeoefening van brede maatschappelijke groepen in het verleden. 
Cultuurhistoricus Barry Reay spreekt voor het Engeland van de achttiende eeuw 
van een commercialisering van de populaire cultuur, waaronder ook het lied. Hij 
heeft het over een transformatie van het ontspanningsleven waarbij een belangrijke 
factor het groeiende onderscheid is tussen publiek en uitvoerder. Dat onderscheid 
werkt een uitholling in de hand van sociale liedactiviteiten in liedkringen waar 
voorheen van een dergelijk onderscheid geen sprake was, en een evolutie van orale 
liedcultuur in de richting van een relatie tussen een publieke zanger, een 
marktzanger bijvoorbeeld, en zijn of haar publiek. In de Zuidelijke Nederlanden 
loopt het zo’n vaart niet. In Engeland loopt de commercialisering van de officiële 
cultuur voor op ontwikkelingen in de populaire cultuur. Historicus Koen Buyens 
ziet in het achttiende-eeuwse Brussel, toch een centrum van de officiële 
muziekcultuur in de Zuidelijke Nederlanden, wel de ontwikkeling van een mentaal 
klimaat waarop zich een commerciëler muziekleven kan enten, maar dat gebeurt 
niet voor het einde van de achttiende eeuw. Maar de kiemen zijn dus wel 
aanwezig.108 
 
De gevarieerde achttiende-eeuwse bundels in dit hoofdstuk weerspiegelen 
uiteenlopende contexten waarin schrijvers zich aan het schrijven zetten. En de 
analyse van deze gevarieerde schrijfactiviteit laat vermoeden dat de verzwakking 
van sociale liedcontexten in de alledaagse liedcultuur toch niet zo sterk is als de 
grote trends suggereren. Inderdaad, het repertoire in liedhandschriften verbreedt 
zich inhoudelijk, maar dat gebeurt vooral in geconcentreerde passages, waarin de 
auteur zich met een specifiek soort repertoire bezighoudt, vóór hij of zij zich weer 
voor andere teksten interesseert. Handschriften worden losgekoppeld van één 
specifieke sociale liedcontext, in zoverre klopt de hypothese. Maar in plaats 
daarvan komt een verankering in het persoonlijke liedparcours van de auteur, en 
voor de meeste liedschrijvers ontvouwt dat persoonlijke parcours zich als een 
opeenvolging of simultane beleving van orale liedcontexten, waarbinnen sociaal 
onderhandelde repertoires betekenissen articuleren en vastleggen als voorheen. Of 
er daarbij sprake is van een groeiend onderscheid tussen luide zangers en een stil 
publiek is moeilijk na te gaan, maar geen van de liedschrijvers geeft indicatie dat 
hij of zij op professionele manier omgaat met het lied – Karel Rogiers is daarvoor 
de meest uitgesproken kandidaat met zijn teksten voor lokale liedgelegenheden, 
maar ook hij maakt er geen melding van. De schrijvers zijn liedamateurs die zich 
bijzonder actief tonen in de omgang met liederen. In achttiende-eeuwse 
liedhandschriften treffen we een nieuwe omgang aan met liederen: literair en 
individueel, teksten worden overgenomen van schriftmodel naar geschreven 
                                                                                              

108 B. Reay, ‘Introduction. Popular culture in early modern England’, B. Reay red., Popular culture in seventeenth-century England, Londen en 
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collectie zonder dat orale of sociale liedactiviteiten daarbij een rol spelen. Maar die 
nieuwe omgang plaatst zich naast de orale en sociale liedbeleving, en haar reflectie 
in liedcollecties, niet als vervanging ervan.  
 



 

477 

 

Besluit 
 
Wat staat er allemaal niet in dit boek? Een heleboel. Sensationele marktliederen 
over gedurfde diefstallen, bloedige moorden en terechtgestelde misdadigers 
bijvoorbeeld. Of liederen over wondere genezingen en medische mirakels. 
Populaire genres op vliegende bladen in de verkoopstas van marktzangers, maar in 
handschriftrepertoires spelen ze geen rol van betekenis. We zijn geen polyfone 
liederen tegengekomen, niet zo verwonderlijk gezien de focus van het onderzoek 
op eenstemmige liederen. Meerstemmige liederen komen in eenstemmige 
handschriften nu eenmaal niet voor. Of ommegangliederen, de verklanking van de 
stadsideologie voor haar inwoners tijdens het stadsfeest, een genre dat oraal leeft en 
op het officiële drukwerk voor de feestelijkheden. Andere takken van de 
liedcultuur zijn slechts in het voorbijgaan aangeraakt: arbeidsliederen, 
toneelliederen, politieke en religieuze propaganda in liedvorm – dat laatste door de 
temporele afgrenzing van het onderzoek. Op het einde van de achttiende eeuw 
sijpelt het al binnen in de handschriften en aan weerszijden van de bestudeerde 
periode vullen actualiteits- en opinieliederen hele bundels vol materiaal. Het 
geestelijke lied is meer aan bod gekomen, vele auteurs noteren er enkele of meer 
naast hun wereldlijke liederen. Maar religieuze liedcultuur in gedrukte, geschreven 
en opgevoerde vorm doordringt zovele aspecten van het sociaal-culturele leven. De 
reflectie van deze traditie in wereldlijke bundels is slechts een schaduw van de rijke 
geestelijke liedcultuur in de Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden. Het meest nog 
hebben we het gehad over gedrukte liedboeken, maar ook daar is veel meer over te 
vertellen. Over al deze aspecten van Zuid-Nederlandse liedcultuur is onderzoek 
verricht en gepubliceerd, maar er staat nog heel wat onderzoeksveld open. Laat het 
duidelijk zijn, de invalshoek van handschriftcollecties biedt één perspectief op een 
liedcultuur die in vele gedaanten openstaat voor zeventiende- en achttiende-
eeuwers. Ik heb relatief veel aandacht besteed aan de interne verwevenheid van de 
liedcultuur, de vele manieren waarop liedtradities en verschijningsvormen van het 
lied elkaar wederzijds beïnvloeden, maar het is een segment van een bredere 
liedcultuur dat naar voren treedt. Kunnen we dat segment nauwer omschrijven? 
Wat plaatst de traditie van handschriftelijke liedactiviteiten apart binnen de 
liedcultuur?  
 
Tussen de auteurs van liedbundels keren bepaalde profielen steeds terug: jeugd, 
adel, welgestelde stedelijke schrijvers, universiteitsstudenten, kloosterzusters. Een 
groep die alvast weinig voorkomt zijn professionele muzikanten. Er is geen 
duidelijke breuklijn in de vroegmoderne samenleving tussen uitvoerders van 
kunstmuziek en populaire dansmuziek of liederen. De belangrijkste tweedeling 
onder de professionele instrumentalisten is die tussen muzikanten in vaste dienst 
van hof, stad of kerk, en vrije muzikanten die losse opdrachten aan elkaar proberen 
te rijgen. Stadsspeellieden genieten door associatie een wat hoger aanzien, maar 
onder beide groepen zijn er sociale verschillen. Sommige vrije muzikanten slagen 
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erin zich op één plaats te vestigen, sluiten zich daar aan bij het muzikantengilde en 
leven van hun loon als muziekonderwijzer of dansinstructeur en van losse 
opdrachten als uitvoerend muzikant. Ze versterken de stadsmuzikanten bij 
belangrijke gelegenheden. Ze worden ingeschakeld in het theater of in het 
kerkelijke leven of geven privé opvoeringen in opdracht van vermogende burgers. 
Het aanzien van de stadsmuzikanten brokkelt langzaam af door de toenemende 
concurrentie van deze vrije, maar respectabele instrumentalisten. Lang niet alle 
stadsspeellieden kunnen trouwens in hun onderhoud voorzien met hun vaste 
aanstelling. Velen stellen zich te huur voor bruiloften en feesten, of spelen samen 
met vrije muzikanten in muziekherbergen. In de onderste lagen van het 
maatschappelijk bestel vinden we wel de meerderheid terug van een deelgroep 
binnen de vrije muzikanten: de rondtrekkende speellieden en marktzangers.1 
 
Van al deze muzikanten vinden we maar weinig sporen in de handschriften. De 
Leuvense student in het vierde hoofdstuk is waarschijnlijk lid of leider van een 
zangkoor dat ingehuurd wordt voor religieuze intreden. Maar het is onduidelijk of 
zijn veel omvangrijkere wereldlijke liedcollectie geschreven is in functie van een 
professionele bezigheid. Braekman vermoedt dat de schrijver van een Antwerps 
lokaal repertoire in het vijfde hoofdstuk wel eens een marktzanger kan zijn die zijn 
werkliederen bijeenvoegt, maar buiten het voorkomen van marktliederen in de 
amoureuze verzameling, is daar geen overtuigende indicatie van. Ook in bundels 
die zeker niet het werk zijn van marktzangers vinden we dat soort teksten. 
Misschien is de auteur van de Chansons pour boire et danser van het midden van 
de zeventiende eeuw – opnieuw het derde hoofdstuk – een muzikant. Hij is de 
enige van de handschriftschrijvers die consequent muzieknotatie voor zijn 
repertoire noteert, en waarvan we dus kunnen aannemen dat hij ervan uitgaat dat de 
liederen bij het zingen begeleid kunnen worden met instrumentenmuziek. 
 
Om dat te doen, liederen niet alleen zingen maar spelen, moet men natuurlijk geen 
professioneel muzikant zijn. Onderricht in een muziekinstrument is een 
basisonderdeel van de opvoeding in hogere kringen, dezelfde milieus waarin vele 
van de geïdentificeerde liedschrijvers zich bevinden. Binnen het huisgezin is samen 
musiceren een geliefde vorm van ontspanning, men kan bijvoorbeeld na de 
maaltijd samen een meerstemmig lied zingen en spelen. Vrouwen spelen voor hun 
echtgenoot en familie, en kunnen zelfs bij een sociale gelegenheid muziek ten 
gehore brengen voor de aanwezige gasten. Musiceren is onderdeel van het 
voortgezette onderwijs voor meisjes, waar we verschillende van de liedschrijfsters 
aantreffen. Mannen in gegoede kringen spelen evenzeer, maar achter gesloten 
                                                                                              

1 W. Frijhoff en M. Spies met medewerking van W. van Bunge en N. Veldhorst, 1650; Bevochten eendracht, Den Haag, 1999, 592-593; J. 
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deuren. Ze musiceren alleen, ter ontspanning. Occasioneel spelen ze samen in een 
select gezelschap van twee of drie liefhebbers. Enkel voor de jongemannen uit de 
gegoede kringen is het wel eens geoorloofd om muziek voor te brengen voor een 
publiek. De leeftijd van de speler sluit dan verwarring uit met een professionele 
status. Zoals al is ter sprake gekomen, is een associatie met muziek in een 
professionele capaciteit voldoende om iemands sociale status een paar treden naar 
beneden te halen. In muziekherbergen kunnen gewone bezoekers dan wel samen 
musiceren met stads- en vrije muzikanten, maar de gegoede burgerij en adel 
houden zich ver van mogelijke verwarring over de amateurstatus van hun 
muziekspel. Rond 1600 vormen zich in de steden van de Republiek de eerste 
kiemen van de collegia musica, georganiseerde gezelschappen van mannelijke 
amateurmuzikanten uit adellijke en burgerkringen. De Lovaniensis musices 
academia, een  vergelijkbaar initiatief in de Zuidelijke Nederlanden, kwam aan bod 
met betrekking tot de Leuvense student in hoofdstuk drie. Ook in de Zuidelijke 
Nederlanden is musiceren een deel van het ontspanningsleven van welgestelde en 
minder welgestelde kringen.2 Maar of dat de context is waarin we de 
liedhandschriften moeten plaatsen, is zeer de vraag. Er zijn wel veel sporen van 
zingen in de repertoires, maar amper van musiceren, de ‘Chansons pour danser et 
pour boire’ uitgezonderd. 
 
Een andere groep die we niet aantreffen tussen de handschriftauteurs zijn 
rederijkers en andere literatoren. De bijdrage van vooraanstaande dichters en 
literatoren aan de eigentijdse liedschat is een belangrijk element van de bloeiende 
liedcultuur in de Gouden Eeuw van de Republiek: schrijvers als Pieter 
Corneliszoon Hooft, Joost van den Vondel, Jan Jansz. Starter, Adriaen Valerius, 
Constantijn Huygens en Bredero, waaraan ook de Zuid-Nederlandse 
handschriftschrijvers graag teksten ontlenen. Vaak gaat het om jeugdwerk van de 
auteurs dat eerst een tijd in handschriften circuleert in beperkte kring en dan wordt 
opgenomen in liedboeken of zelfs wordt uitgegeven in auteursbundels gewijd aan 
één auteur met naambekendheid. Sommige auteurs zijn ondertussen al een stuk in 
de dertig en getrouwd, en hebben zich bewezen met ander literair werk. Anderen 
spelen kort op de bal, zoals Jan Jansz. Starter die een bekendheid met Engelse 
liederen kan benutten om nieuwe populaire deuntjes bij zangers in de Republiek te 
lanceren.3 Maar na het eerste kwart van de zeventiende eeuw is er een beweging 
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van Bunge en N. Veldhorst, 1650; Bevochten eendracht, Den Haag, 1999, 592-593. 

3 E. Buisen en L.P. Grijp red., The Hoogsteder Exhibition of: Music & Painting in the Golden Age, Den Haag en Zwolle, 1994, 69; L.P. Grijp, 
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van gevestigde auteurs weg van het lied. Zelfs als jeugdwerk zijn liederen niet 
meer bevorderlijk voor de reputatie van de schrijver. De status van liederen is 
gezakt, ze horen niet meer deel uit te maken van het oeuvre van vooraanstaande 
literatoren. Als dichters teksten op muziek plaatsen, doen ze dat liever in 
samenwerking met een componist die originele muziek bedenkt voor het werk. Het 
legt geen rem op de productie van liedboeken, maar literatuurhistorici zijn minder 
enthousiast over de literaire waarde van de nieuwe liederen naarmate de 
zeventiende eeuw vordert, en al zeker in de achttiende eeuw.4 
 
De literaire bloei van de vroeg zeventiende-eeuwse liedschat wordt ondersteund 
door de inbreng van rederijkers. Matthijs de Castelein schrijft al over het dichten 
van liederen in de Const van rhetorike (postuum uitgegeven in 1555, Gent):5  

Nu zijnder liedekins vuer u ionghe wichten, 
Vvild ghy die beslichten, packt de worden stranghe: 

Een clause zonder meer moet ghy eerst waerf dichten, 
Ende als ghy die hebt om dijns zins verlichten, 

Maeckt den vooys daer op ter stond metten ganghe, 
Dan maeckt dander clausen met sien sanghe, 

En vulcomd dit zoo ghy my ordineren siet 
Leest mijn liedekin boucskin vele ende langhe 

Of musike en woerden, en zullen accorderen niet? 
Heruitgaven, onder andere te Gent in 1571 en Rotterdam in 1616, houden de lessen 
van de Castelein binnen het bereik van rederijkers en poëten. De Castelein 
benadrukt hoe eenvoudig het is om een lied te dichten. Hij brengt zelf een liedboek 
samen, Diversche liedekins, dat talrijke heruitgaven kent tot na 1600, soms 
samengebonden met de Const van rhetorike. Dat liedboek kan gelezen worden als 
studiemateriaal, maar in feite is er helemaal geen onderricht nodig voor het 
schrijven van een lied, volgens de Castelein.6  
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4 A. Van Dixhoorn, ‘In een traditie gevangen? Hollandse rederijkerskamers en rederijkers in de recente literatuurgeschiedenis’, Tijdschrift voor 
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In de zestiende eeuw werkt het lied zich op tot een gerespecteerd deel van de 
rederijkersproductie. Liederen worden opgenomen in rederijkerswedstrijden. In 
rederijkersverzamelingen, zowel gedrukt als in handschrift, staan ze tussen andere 
literatuur. En rederijkers leveren een bijdrage aan het Nederlandstalige polyfone 
lied met nieuw dichtwerk en adaptaties uit de eenstemmige liedschat. Een groot 
deel van de liederen in zestiende- en zeventiende-eeuwse wereldlijke liedboeken 
uit Noord en Zuid is het werk van dichters op de ledenlijst van een kamer.7 In de 
Spaanse Nederlanden blijft de rol van rederijkers in het dichten van wereldlijke 
liederen zelfs veel langer doorwegen in het geheel van de productie. Van de nieuw 
gedichte liederen in de liedboeken is de meerderheid, zoals in het Noorden, 
anoniem overgeleverd en ook uit andere bronnen is de auteursnaam ons niet 
bekend. Maar de rederijkerskamers leveren het gros van de geïdentificeerde 
dichters in drukwerk. Sommige liedboeken verzamelen het werk van één auteur, 
andere zijn verzamelbundels van bijeengebrachte poëzie uit verschillende hoeken 
of van de productie van een specifieke kamer. Zo stelt de Antwerpse 
rederijkerskamer De Goudbloem het liedboek Den Lust-hof Der Jonckheydt samen 
in 1654, en in 1667 verschijnt Den Minnelycken Roosen-Knop met werk van de 
rederijkers van de Brabantse kamer De Roos. Met georganiseerde wedstrijden in 
liedkunst neemt het lied een vaste plaats in binnen de activiteiten van de 
zeventiende-eeuwse rederijkersbeweging in de Spaanse Nederlanden.8 
 
Maar de liedhandschriften in deze studie vormen een ander circuit van liedpraktijk. 
Rederijkers komen we slechts zeer uitzonderlijk tegen. Er is de anonieme auteur uit 
de Brugse handbooggilde, in het tweede hoofdstuk, die gelegenheidsliederen en –
refreinen pent en liederen in opdracht dicht. Braekman vermoedt dat het om een 
rederijker gaat, maar dat de typische rederijkersondertekening van eigen werk 
verloren is gegaan met de gebrekkige bewaring van het manuscript. De enige 
andere auteur waarvan we kunnen vermoeden dat hij misschien meer dan 
amateurstatus nastreeft met dichtwerk is Karel Rogiers met zijn lokale liedteksten 
voor Zeveneken in het eerste kwart van de achttiende eeuw (hoofdstuk zeven). 
Maar Rogiers geeft geen indicatie van lidmaatschap van een rederijkerskamer. De 
auteurs van de liedhandschriften zijn geen professionele muzikanten, het zijn geen 
literatoren die winst of literaire reputatie nastreven. In zowat alle gevallen gaat het 
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om amateurs, schrijvers die neerslag doen van een alledaagse sociale bezigheid 
zonder noemenswaardige drempel die ze beoefenen ter persoonlijk of sociaal 
amusement. Zeker, we hebben te maken met liedactiviteiten in welgestelde, en 
misschien belangrijker, opgeleide kringen, die voor een groot deel van hun 
liedpraktijk teruggrijpen naar geschreven verschijningsvormen van het lied – steeds 
meer naarmate we dichter naar 1800 komen -, waaronder ook een grote 
hoeveelheid Franstalig liedmateriaal. Dat onderscheidt het segment van de 
liedcultuur in handschriften van een bredere, ‘volkse’ traditie van liedcultuur. De 
bundels reflecteren liedpraktijk in kleine kringen, voor het merendeel in hogere 
sociale kringen, maar het is ook geen elitaire liedpraktijk. Ze beroept zich niet op 
hogere literaire of muzikale waarden, ze is niet gestoeld op onderricht in deze 
disciplines. Voor de beoefenaars, auteurs en hun sociale liedkring, gaat het om een 
alledaagse bezigheid. En belangrijk, een bezigheid die enkel mogelijk is in een 
maatschappij waar het lied gedeeld cultuurgoed is in brede lagen: de overdracht 
van liederen, de verwachtingspatronen over liedgenres en –motieven, de 
betekenispatronen die met liederen gearticuleerd worden, kunnen enkel bedacht 
worden tegen de achtergrond van een breed maatschappelijk gedeelde liedcultuur. 
In de liedhandschriften vinden we deze brede liedcultuur zoals ze toegeëigend en 
betekenis gegeven wordt binnen selecte liedkringen.   
 
Een groep die we tussen de auteurs wel frequent terugvinden, en nauw verbonden 
met de amateurstatus van schrijvers, zijn vrouwen. Dat vrouwen een belangrijke rol 
spelen in de overdracht van liederen van mond tot oor wordt voor het lied in heel 
West-Europa al vanaf de Middeleeuwen aangenomen, en ook voor het 
Middelnederlandse lied gaat men hiervan uit. Bepaalde genres van liederen zouden 
voorbehouden zijn aan zangeressen om naar voor te brengen, andere soorten 
liederen zijn verbonden met specifiek vrouwelijke arbeid: spinnen, graan malen. 
Uit al het onderzoek blijkt dat vrouwen een belangrijke bijdrage leveren aan de 
wereldlijke liedcultuur, als zangeressen en als liedoverdragers, misschien zelfs als 
auteurs. Maar dat komt weinig naar voren uit de overgeleverde bronnen, omdat het 
grootste deel van de vrouwelijke liedactiviteiten onder de orale liedcultuur vallen. 
De toegang van vrouwen tot de productie van drukwerk met liederen is beperkt, als 
auteurs of als uitgevers. De geletterdheid onder vrouwen, zowel lezen als schrijven, 
ligt aanzienlijk lager dan onder mannen. Maar onder de auteurs van 
liedhandschriften zijn net heel wat vrouwen aanwezig, zij het uit sociale milieus 
met toegang tot voortgezet schriftonderwijs.  
 
Net zoals het zingen van liederen in de amoureuze liedboekjes voor de jeugd wordt 
gekarakteriseerd als een bij uitstek vrouwelijke bezigheid, verschijnt het 
bijeenbrengen van het gedeelde repertoire binnen een liedkring als een 
verantwoordelijkheid die voornamelijk door vrouwen wordt opgenomen. Dat is 
geen nieuw fenomeen van na 1600. Vanaf de vijftiende eeuw, wanneer het aantal 
bewaarde liedbronnen meer omvangrijk wordt, valt de vrouwelijke inbreng in de 
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handschriftelijke liedtraditie op, hoewel in een eerste periode voornamelijk beperkt 
tot het religieuze lied. Zo zijn de namen bekend van Marigen Remen, Liisbet 
Ghoeyvaers, Johanna Cueliens, Etheken Bernts dochter en Jenneken Verelst, die 
allen verzamelingen van geestelijke liederen bijeen brengen. Als dichters vormen 
ze steeds een minderheid. Als bezitsters en schrijfsters van handschriftcollecties 
van liederen leveren ze een bijdrage aan de overdracht van het lied die niet moet 
onderdoen voor de mannelijke handschrifteigenaars. Aan het bijeenbrengen van 
wereldlijk, en dan vooral amoureus, liedmateriaal leveren talrijke vrouwelijke 
schrijfsters en handschrifthoudsters vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw 
een bijdrage in de vorm van een album amicorum.9 Zo zien we ook de vroegste 
voorbeelden in deze studie: Anna de Hertoghe, Jeanne Rijm, Magdalena Vanden 
Driessche, Anna Goudenhooft en Marguerite Liebaert. Nog in de tweede helft van 
de achttiende eeuw is het schrijven van een amoureuze liedcollectie bij uitstek een 
bezigheid van jonge, ongehuwde vrouwen uit welgestelde kringen: Gijsberta 
Therese Caroline M. Rottiers, Colette Volcquaert, Marie Catherine van Dievoet, de 
anonieme cisterciënzerin uit het Maagdendale klooster in Oudenaarde. Andere 
jonge vrouwen schrijven liederen in het kader van schrijfonderricht zoals Joanna 
Marie Seghers in haar Manuel ABC. Of nog, een wereldlijke liedcollectie 
geschreven in de context van een vrouwelijke religieuze gemeenschap: de 
zeventiende-eeuwse collectie van een Brugse karmelietes uit het Sion klooster, het 
achttiende-eeuwse liedschrift met dansliederen en gezelschapsteksten van een 
anonieme geestelijke vrouw uit het laatste hoofdstuk. En tenslotte, ook de bundel 
‘Chansons’ (hoofdstuk zes) en het pleidooi voor ‘’t vrij eensaem leven’ (hoofdstuk 
vier) zijn zo goed als zeker het werk van anonieme vrouwelijke auteurs. 
 
Veertien schrijfsters die niet allemaal met naam geïdentificeerd zijn, maar waarvan 
we het geslacht met enige zekerheid kunnen aannemen. Dat kunnen we maar voor 
acht mannen in de steekproef, vijf ervan uit het laatste hoofdstuk: Karel Rogiers, 
Jan Pilaer de Lissabon, Pieter Franciscus Neyt, van de Woestijne en Joannes 
Beeckman. Uit de zeventiende eeuw kennen we Denijs Bauwens, de Leuvense 
student en de schrijver verbonden aan de Brugse handbooggilde. Dat wil niet 
zeggen dat vrouwelijke auteurs dermate overheersen in de wereldlijke liedcultuur 
in handschriften. Een goede helft van de handschriftschrijvers in de steekproef 
blijft ongeïdentificeerd, en een deel daarvan neemt teksten op die een exclusief 
mannelijke liedkring suggereren, vaak in de context van het drinkgezelschap. Of 
het dan gaat om een realistische verbeelding van het drinkgezelschap, of om 
literaire verbeelding die de aanwezigheid van vrouwen verzwijgt omwille van de 
negatieve associaties, dat is een open vraag. Maar ook de vier ‘vergeten’ 
handschriften in de Gentse collectie, niet opgenomen in de steekproef, zijn het 
werk van mannelijke auteurs. Daarbij vestig ik specifiek even de aandacht op het 
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album amicorum van Willem de Langue en Maria Jorisdr. Van Pynacker, en op het 
‘Sangh-boeck’ van Augustinus de Laet, cantor in het brigitinessenklooster in 
Dendermonde.10 Het album amicorum is tijdens de opstelfase in handen van twee 
eigenaars, maar de liederen zijn genoteerd tijdens het eigenaarschap van Willem de 
Langue. Het repertoire is amoureus in lijn met de handschriften besproken in het 
eerste hoofdstuk, behalve dat het gaat om exclusief Nederlandstalig liedmateriaal. 
Het ‘Sangh-boeck’ bevat een wereldlijk repertoire zoals we het kennen uit 
vrouwelijke liedbundels in dezelfde context. Beide bundels zijn voorbeelden van 
liedrepertoires die we in dit boek typisch als van vrouwelijke auteurs hebben 
gezien, maar hier wel het werk van mannelijke liedgebruikers. We mogen het 
vrouwelijke overwicht in het bijeenbrengen van dergelijke liedhandschriften – en 
van liedhandschriften in het bijzonder – niet overschatten. Zeker is dat schrijfsters 
in niet geringe mate aanwezig zijn in liedhandschriften, en de bundels gunnen 
daarmee een rechtstreekse blik op de omgang van vrouwen met het lied, die we via 
andere liedbronnen vaak enkel zijdelings kunnen afleiden.      
 
Deze amateurs van het lied zijn niet in de weer om eigen auteursbundels te dichten, 
of om exclusief materiaal bijeen te brengen. Integendeel ze putten gretig uit de 
liederen aangeboden door de liedindustrie: liederen door dichters van naam, teksten 
aangeboden in professioneel geproduceerd drukwerk dat voor alle belangstellenden 
op de markt te koop is, in liedboeken, op vliegende bladen, uit toneelliteratuur. In 
deze zin zijn de auteurs van de liedhandschriften consumenten van een 
professionele liedcultuur.11 Maar de breed toegankelijke teksten worden ingepast in 
individuele betekenissystemen, eigen aan de auteur en de liedkring waarmee die 
het repertoire deelt. De toegankelijkheid van het lied, de afwezigheid van 
instapdrempels, maakt iedere geïnteresseerde consument een potentiële producent 
van liedcultuur. Dat wil zeggen, ze selecteren en adapteren uit bestaande 
liedtradities om een eigen betekenispatroon te vormen. Dat is telkens opnieuw 
duidelijk geworden in de loop van dit boek. Het is de kneedbaarheid van de 
liedcultuur die haar uitermate geschikt maakt voor toe-eigening door uiteenlopende 
gebruikers.  
 
Het dichten van liederen is een bezigheid die geen voorkennis of opleiding vereist. 
En we kunnen vermoeden dat een aantal van de handschriftauteurs zich daarmee 
bezighoudt, de schrijfster die ‘’t vrij eensaem leven’ voorstaat bijvoorbeeld, in 
hoofdstuk vier, of Karel Rogiers, die liederen voor zijn dorpsgenoten knutselt. 
Maar veel vlugger dan dichten gaan schrijvers over tot het kneden en omvormen 
van bestaande liederen. Passages of strofen worden weggelaten of tussengevoegd, 
                                                                                              

10 Zie voetnoot p. 25-26 over de vergeten bundels. Het album amicorum is: UG, Hs 1447. Het ‘Sangh-boeck’: UG, Hs 1366.  
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liedmotieven worden gecombineerd. Een mooi voorbeeld van wat zo’n 
aanpassingsproces kan inhouden vinden we in de bundel van Anna de Hertoghe, de 
pastorale klacht van een herderin die vreest zwanger te worden omgevormd tot 
kluchtig dialooglied. De betekenis van het lied wordt grondig gewijzigd, 
omgekeerd, door de inbreng van de stem van de verleider. Zo kunnen individuele 
liedgebruikers moeiteloos de betekenis van liederen aanpassen om ze in te passen 
in een eigen betekenissysteem. Er is praktisch, en in de ogen van eigentijdse 
liedgebruikers, geen onderscheid tussen het dichten van liederen en deze 
voortdurende transformatie van teksten in het gebruik ervan. En over de 
afzonderlijke liederen heen, speelt de vroegmoderne liedcultuur zich af in 
repertoires, toegespitst op specifieke liedkringen. De selectie van liederen in 
bredere repertoires, die handschriftauteurs samenstellen uit vele liedbronnen, is bij 
uitstek een uiting van de kneedbaarheid van de liedcultuur. In dit boek kwamen we 
steeds dezelfde liedgenres en motieven tegen, maar al zijn de liederen identiek – en 
dat zijn ze in de praktijk zelden, liederen transformeren haast vanzelfsprekend van 
versie tot versie -, ze worden met een andere betekenis beladen door de omliggende 
teksten waarmee ze door de auteur samengebonden worden. In de handschriften 
toont zich de bepalende rol van repertoires, passend bij specifiek gezelschap en een 
specifieke gebruikscontext, in de vroegmoderne liedcultuur. 
 
Door haar kneedbaarheid toont de liedcultuur zich uitermate geschikt, niet alleen 
voor de creatie en articulatie van nieuwe betekenissen, maar als doorgeefluik, als 
kanaal om allerlei ideeën en gedachtegoed uit de bredere cultuur snel en 
gemakkelijk door te geven en te verspreiden bij een ruim publiek. Uit de 
casestudies over individuele liedcollecties blijkt hoezeer het lied wordt ingezet 
voor allerlei sociale gelegenheden, hoe gemakkelijk het betekenissen uit diverse 
culturele tradities opneemt en hoe gemakkelijk het lied verbonden wordt met 
andere verschijningsvormen van cultuur. Het is een bijkomend argument om 
liedcultuur een centrale plaats in het vroegmoderne culturele leven te bedenken, als 
een alledaagse cultuur – zowel in haar alomtegenwoordigheid en openbaarheid als 
in haar toegankelijkheid – die voluit benut wordt om betekenissen van allerlei aard 
te genereren, te articuleren en door te geven, en die specifiek een belangrijke rol 
speelt in de vorming en articulatie van groepsidentiteiten op vele niveaus: een 
generationele identiteit, een lokale identiteit, een sociale identiteit, studenten, adel, 
et cetera.  
 
En deze centrale plaats in de alledaagse cultuur bekleedt het lied in de zeventiende 
én achttiende eeuw. In de tweede helft van de achttiende eeuw verzwakt de band 
tussen liedrepertoires in handschriften en in hun orale context. Maar dat duidt 
daarom niet op een verzwakking van het lied als orale traditie, noodzakelijke 
voorwaarde voor het lied als alledaagse cultuur van brede groepen in de 
samenleving. De verzwakking van het repertoire als betekenisdragende eenheid die 
we in de latere hoofdstukken in dit boek vaststellen is terug te voeren op de focus 
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van het onderzoek op het schrijven van liederen als cultuurpraktijk. We zien hier de 
invloed van een bredere evolutie: de voortgaande verschriftelijking van de 
samenleving. Deze verschriftelijking houdt een toenemende intimiteit van lees- en 
schrijfactiviteiten in, een afzondering van de gemeenschap die in toenemende mate 
individuele reflectie toelaat over wat men leest of schrijft, en zo lijkt het ook te 
gaan in de liedtraditie. Maar zoals Chartier al aangeeft in zijn teksten over de 
verschriftelijking gaat deze nieuwe omgang met geschreven materiaal niet ten 
koste van de oude omgang. Ze kunnen zonder probleem naast elkaar bestaan, en 
verschriftelijking is geen universele beweging die alle gebruikers van teksten op 
dezelfde manier beïnvloedt.12 We hebben te weinig gegevens over hoe en of een 
verzwakking van liedrepertoires zich ook in de orale traditie van het lied doorzet, 
en wat daarvan de consequenties zijn voor de liedcultuur in haar geheel. Over de 
latere zeventiende en zeker de achttiende eeuw is bijkomend onderzoek naar de 
liedcultuur in de lage landen meer dan wenselijk. Ondanks het aanvoelen van de 
romantische liedonderzoekers in de vroege negentiende eeuw dat het lied gered 
moet worden van verdwijning, lijkt het er op dat we eerder van een transformatie 
van liedcultuur kunnen spreken dan van een neergang. Er komt geen einde aan de 
liedcultuur als levende traditie rond 1800. Er zijn liedhandschriften gesignaleerd uit 
de negentiende eeuw.13 Maar die zijn voor een ander onderzoek. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              

12 R. Chartier, Histoire de la vie privée: 3. De la Renaissance aux Lumières (P. Ariès en G. Duby red., Histoire de la vie privée, 3), Parijs, 1999 

(1e uitgave: 1985), 109 en 126. 

13 Bijvoorbeeld: J. Lauwerys, ‘Zo zongen de begijntjes te Herentals ca. 1800’, Volkskunde, 73(1972), 193-249; W.L. Braekman, ‘Een belangrijke 

Oudenaardse bundel marktliederen’, Volkskunde, 88(1987), 1-37; W.L. Braekman, ‘Het Westvlaams liederenhandschrift van Marie Poeintaert’, 

Volkskunde, 92(1991)1, 1-26; S. Top, ‘De dood in het volkslied’, Volkskunde, 92(1991)3, 204-237; J.C. Piré, Liedekensboek, Lier, 1986 (eerste 

uitgave: 1984). 
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