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Verantwoording
HET PROJECT HEIMWEELIEDJES

verantwoording
‘Het lied van je moeder’ is de titel van een project waarbij in 2010 en 2011 
liedjes zijn verzameld in Rotterdam-Noord, Kralingen en Crooswijk. In to-
taal hebben 35 mensen liedjes gezongen en verteld waarom een bepaald 
liedje zo belangrijk voor hem of haar was. De liedjes en verhalen zijn ver-
zameld door meidengroepen van buurthuis Mozaïek onder begeleiding 
van Latifa Montassir, de meidengroep van buurthuis Basta en via Tonny 
van der Linden van de activiteitenbegeleiding van het verpleeghuis Pniël.

In dit boekje hebben we opgetekend welke liedjes er bij mensen kwamen 
bovendrijven als we ze vroegen om een heimweeliedje, of om een liedje 
dat hun moeder vroeger voor hen zong. We vroegen ze ook om te vertel-
len welke herinneringen daaraan verbonden zijn. Al met al is het een 
bonte collectie geworden.
Daarnaast vertellen we in dit boekje hoe we te werk zijn gegaan – in de 
hoop dat soortgelijke projecten hun voordeel kunnen doen met onze 
ervaringen.

Voorafgaand aan het project ‘Het lied van je moeder’ speurden we twee 
jaar lang naar heimweeliedjes in de stad. Of beter gezegd, we zochten 
jongeren die ouderen wilden vragen naar de liedjes van vroeger, van ver 
weg. Op die manier hoopten we het collectieve liedjesgeheugen van de 
stad zichtbaar en hoorbaar te kunnen maken. Maar we hoopten ook dat 
we op deze manier de nieuwsgierigheid van jongeren naar de verhalen 
van ouderen zouden prikkelen.

Zodra er genoeg liedjes en verhalen zouden zijn verzameld, wilden we 
een cd, een voorstelling of een radioprogramma maken. Instellingen  
waren enthousiast, we kregen geld om het te proberen, op voorwaarde 
dat we het project tegelijkertijd in meer wijken zouden uitzetten.

Heimweeliedjes was de werktitel van het project. Heimweeliedjes zijn 
liedjes die het gevoel van heimwee weergeven. Die term was geïnspi-
reerd op een liedje van Arie van de Krogt: ‘Het verleden van de stad zit 
niet in gebouwen, maar in het heimwee dat er leeft.’
Een heimweeliedje kan daarmee van alles zijn: een liedje dat je eerste 
vriendje voor je zong, het liedje dat je moeder zong als ze aan het koken 
was, een liedje dat je hoort bij een straatspelletje of een liedje dat je al-
tijd hoorde op de radio. Door Rotterdammers te vragen naar die liedjes, 
wilden we herinneringen aan vroeger en aan ver weg naar boven halen.
Maar de werkelijkheid bleek weerbarstig. Cultuur wordt niet zomaar van 
ouders op kinderen doorgegeven. Niet zelden laat het contact te wensen 
over. Dat mensen bij elkaar in de buurt wonen, wil niet zeggen dat ze 
elkaar ook hun verhalen toevertrouwen. En jongeren gaan niet zomaar 
met zo’n cultureel thema aan de slag.
Het probleem met het begrip heimweeliedjes is ook dat het over alle  
mogelijke soorten liedjes kan gaan. Niet iedereen heeft er meteen een beeld 
bij. Na een tijdje hebben we daarom gekozen voor een andere titel: Het lied 
van je moeder zou mensen wellicht sneller op een idee kunnen brengen.

In het verpleeghuis Pniël hebben we met dit idee een aantal ouderen en 
hun dochters kunnen interviewen. En uiteindelijk waren er toch jonge 
meiden in het Oude Noorden die onder leiding van een enthousiaste 
meidenwerkster het project oppakten en tot een goed einde brachten. 
Zij vroegen ouderen rechtstreeks waarom een bepaald lied voor hen een 
heimweelied was. Dat werkte goed, en zo kwam het begrip heimweeliedje 
weer terug in het project.

In dit boekje vindt u een overzicht van de verhalen en liedjes die zijn 
opgenomen. Van de liedjes is maar een deel van de tekst weergegeven, 



8 9

He
t p

ro
jec

t h
eim

we
eli

ed
jes

In de Agniesebeurt, Onderweg, In Kralingen

meestal twee of drie coupletten; het boekje zou anders te omvangrijk 
zijn geworden. De volledige tekst is echter meestal gemakkelijk via inter-
net terug te vinden. Soms wijkt een tekst af van de ‘juiste’ versie, maar 
we hebben het liedje weergegeven zoals mensen het zich herinneren. 
We willen een idee geven, geen meezingbundel presenteren. De teksten 
zijn veelal vertaald door de mensen die het lied zongen. De Marokkaanse 
liedjes die verzameld zijn door de Jonge Honden, de meidengroep in het 
Oude Noorden, zijn ook door hen vertaald; ze hebben daar veel uren in 
gestoken. De namen van de geïnterviewden zijn weergegeven op de ma-
nier waarop zij zich aan de interviewers voorstelden.

We hopen dat dit boekje medewerkers in zorg en welzijn inspireert om 
de bijna vergeten liedjes en verhalen van oudere Rotterdammers naar 
boven te halen, om gesprekken tussen ouderen en jongeren op gang te 
brengen. Want voor al deze liedjes en verhalen geldt: voor wie goed luis-
tert, valt er heel wat te ontdekken.

Marjan Beijering en Hanneke Willemsen

in de agniesebuurt
Het project begint in de Agniesebuurt, waar we in buurthuis Basta een 
medewerker spreken die ons vertelt dat het goed zou zijn als er meer 
contact was tussen de verschillende generaties, maar ook tussen de 
verschillende culturele groepen. Bovendien is er een actieve meiden-
groep die wellicht te porren is voor dit idee. De meidenwerkster krijgt 
een aantal uren voor het project, we delen opnameapparaatjes uit, 
vertellen wat de bedoeling is en denken dat het lukt. Soraya vertelt over 
haar oma bij wie ze woont en die altijd zingend het huishouden doet. 
Ihsane praat met haar moeder over de straatspelletjes die ze vroeger 
in Marokko deed: “dat had ik nog nooit gehoord!” en Roos gaat langs 
bij haar Curaçaose buurvrouw, die haar vertelt over een liedje over een 
vogeltje, dat ze in de ochtend altijd op de radio hoorde. Ze gaan ook 
langs bij de bridgeclub waar ze een paar Oudhollandse liedjes te horen 
krijgen. Daarna houdt hun inzet op. Te druk met school en werk, met 
elkaar. De baan van de meidenwerkster is inmiddels onzeker vanwege 
de bezuinigingen.

onderweg
Vanaf dat moment gaan we op zoek naar een manier die beter werkt. We 
praten met verschillende culturele instellingen in de stad, met welzijns-
organisaties, scholen, lokale radio en tv. In het voorjaar van 2011 krijgt het 
project een nieuwe titel: ‘Het lied van je moeder’. We laten affiches ma-
ken en proberen zo veel mogelijk aandacht in lokale media te krijgen.

in kralingen
Pas na de zomer heeft dat effect: in het verpleeghuis Pniël aan de Oude-
dijk in Kralingen kunnen we terecht om ouders en kinderen te intervie-
wen over de liedjes uit hun jeugd. De activiteitenbegeleiding heeft duo’s 
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In Crooswijk, In het Oude Noorden

enthousiast gemaakt. Veel ouderen zijn echt oud, hun kinderen zijn vijfti-
gers en zestigers. Maar het was soms ontroerend om te zien wat de lied-
jes aan herinneringen opriepen. Zo vertelde mijnheer Schinkelshoek hoe 
hij zelf als kind bij zijn moeder aan de keukentafel zat en luisterde naar 
de psalmen die zij zong terwijl ze aan het werk was. Ook in het gezin dat 
hij zelf later kreeg – negen kinderen – nam zingen een belangrijke plaats 
in. Op zondagmiddag verzamelden de kinderen zich op het ouderlijk bed 
in de slaapkamer, naast het orgel.

Saamhorigheid is een thema dat zich opdringt bij veel van de liedjes die 
we opnemen in Pniël. Mevrouw Zunder vertelt over haar jeugd in Coro-
nie, Suriname, te midden van haar oma en tantes. Hoe ze ’s avonds op 
het erf zaten, soms met wel twintig mensen, en liedjes zongen die vaak 
nog uit de slaventijd kwamen. Haar dochter Lea kan zich dat ook nog wel 
herinneren. Eenmaal in Nederland was er geen erf waar de familieleden 
samenkwamen, maar er was wel de Surinaamse kinderclub. Dat werd de 
plek waar de kleinkinderen de liedjes en verhalen uit Suriname leerden.
Mevrouw Van Beek denkt in de donkere maanden met weemoed terug 
aan de intieme sfeer, als ze samen rond het fornuis zaten en het Sint-Ni-
colaaslied over het schemeruurtje zongen. Zeldzame uurtjes, want vader 
was van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat aan het werk in zijn schoe-
nenwinkel. Haar dochter herinnert zich een liedje en een versje over een 
schoenlapper.
Roerend was het gesprek tussen mevrouw De Wit en een jonge stagiaire. 
Mevrouw schetste haar leven als enig kind van de kapper in de Water-
loostraat. In de oorlog was er de angst om haar vader, maar ook het ge-
voel van veiligheid bij oma, als ze zongen bij de piano. Van oma leerde ze 
het vrolijke liedje over het ventje van snoep. Stagiaire Soraya was dank-
baar dat ze iets meer begreep van die oorlog, ruim 65 jaar geleden. 

in crooswijk
Op de grens van Kralingen en Crooswijk, waar ooit de Koninginnekerk 
stond, staat het zorgcentrum Hoppesteyn. De 21-jarige Eloisa is er samen 
met haar twee zoontjes op bezoek bij mevrouw Kusters, een 86-jarige 
dame die geboren en getogen is in Rotterdam. Ze werd geboren in Croos-
wijk, is later op Zuid gaan wonen maar weer teruggekeerd. Ze steekt  
meteen van wal, met het versje Kaatje ben je boven. Daarna volgt een 
liedje dat de familie zelf maakte, over rekenen. Rekenen dat kunnen we zo 
goed / met een uitgestreken snoet / je hoeft bij ons niet veel te betalen / je 
kan bij ons veel halen. Want rekenen, dat konden ze in de drogistenfamilie.
Eloisa woonde tot haar negende op San Nicolau, een van de Kaapverdi-
sche eilanden. Ze vertelt over het lied dat Cesaria Evora zong over haar 
eiland: Sodade. Voor haar eigen kinderen zingt ze geen Kaapverdische 
liedjes maar wel Slaap kindje slaap en Papegaaitje leef je nog. Mevrouw 
Kusters kent die liedjes ook. Ze zingen ze samen en de kinderen beginnen 
te stralen. Het gesprek verloopt verder wat moeizaam, al is er even een 
klik als blijkt dat zowel mevrouw Kusters als Eloisa het vroeger allebei 
vreselijk vonden op school.

in het oude noorden
In het Oude Noorden heeft meidenwerkster Latifa Montassir van  
Stichting Welzijn Noord de Jonge Honden onder haar hoede. De Jonge 
Honden zijn een groep meiden uit Rotterdam-Noord, scholieren en  
stagiaires die gezamenlijk activiteiten ondernemen en zo een 
voorbeeld functie hebben voor andere meisjes in de wijk. In het kader 
van het project ‘Ontmoeting Jong en Oud’ bezochten de meiden in de  
periode september-december 2011 het Jan van der Ploeghuis in het 
Oude Noorden. Zij kookten daar, deden spelletjes en luisterden naar 
verhalen. Met als doel: het bevorderen van wederzijds respect.
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De Jonge Honden over het verzam
elen

In december werd aan die ouderen gevraagd of zij iets wilden vertellen 
over hun heimweeliedje. Sommige liedjes werden opgenomen, er  
werden foto’s gemaakt en er werd een verslag geschreven.

We hadden willekeurig zeven mensen uitgekozen om te intervie-
wen: twee vrouwen en vijf mannen. Zij waren op dat moment aan 
het schaken en kaarten. Er was ook gebak en drinken aanwezig. 
Er was dus al een heel gezellige sfeer. We mochten ze zeven vragen 
stellen. Deze gaan vooral over de muziek waar zij graag naar luis-
terden vroeger. En wat voor herinneringen opkwamen wanneer 
zij het hoorden. Een deel van de meiden was in de keuken om de 
gerechten voor te bereiden. Drie meiden interviewden de ouderen, 
totdat men klaar was om te gaan eten. De taken waren eerlijk 
verdeeld. Een deed het interview, de ander moest de antwoorden 
opschrijven en de derde maakte foto’s van de geïnterviewde perso-
nen. De meiden kenden de mensen al een beetje omdat ze al vaker 
in het Jan van der Ploeg geweest waren.

Saloud, Romaysae, Chahira en Ikram stelden de volgende vragen aan de 
ouderen:
• Herinnert u zich nog een liedje van uw jeugd?
• Kent u de tekst ervan nog?
• Kunt u het voor ons zingen?
• Waar hoorde u dit liedje het vaakst?
• Is het een heimweeliedje?
• Heeft u een liedje dat u aan vroeger laat denken?
• Wat voor gevoel krijgt u als u dit liedje hoort?
De andere Jonge Honden, die meewerkten in de keuken, fotografeerden 
en hielpen met de vertalingen, waren Hafida, Salima, Romaysae, Marwa 

en Ibtissan. Meidenwerkster Latifa Montassir coördineerde, coachte en 
begeleidde de meiden.

de jonge honden over het verzamelen
De ouderen werkten met plezier mee. Niemand vond het moeilijk en een 
aantal mensen kwam zelfs met onverwachte verhalen. Een paar weken 
later spreken we de meiden. Ze vertellen over hoe zij het verzamelen van 
de liedjes en verhalen hebben ervaren.
Saloud: “Mijn vader is veel bezig met muziek. Hij laat wel eens een liedje 
horen en vertelt dan over zijn jeugd, die heel gelukkig was. Het liedje van 
Warda kende ik wel een beetje, het is een van die liedjes van vroeger, die 
meestal over de liefde gaan. Ik wist daardoor wel een beetje in wat voor 
richting ik vragen moest stellen. Mijn vader heeft natuurlijk wel een an-
der verhaal bij dit liedje.”
Romaysae: “Achter ieder liedje zat een verhaal. Mensen vertellen vooral 
over het moment dat een bepaald liedje belangrijk was in hun leven. De 
tekst heeft daar vaak mee te maken. Je gaat daardoor ook beter naar de 
tekst luisteren.”
Saloud: “Als je blij bent luister je naar een vrolijk liedje.”
Chahira: “Marokkaanse liedjes gaan vaak over de liefde. Vaak zijn ze treu-
rig. Nederlandse mensen hadden vaker ook wel vrolijke liedjes, bijvoor-
beeld over kerst.”
Ikram: “Ik heb een Kaapverdische vrouw geïnterviewd die vertelde over een 
liedje dat haar moeder altijd zong als ze iets verkeerd had gedaan. Zij was 
de enige die zo’n soort liedje had. Indertijd begreep ze de bedoeling van 
het liedje helemaal niet, maar nu zingt ze het voor haar eigen kinderen.”
Chahira: “De verhalen achter de keuze van de liedjes maakten indruk op 
me. De situatie in de jeugd van veel mensen was vaak niet zo best. Daar-
door ga je wel nadenken over je eigen jeugd, hoeveel je eigenlijk hebt. 
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De betekenis van liedjes

Umm Kalthoum kende ik wel via mijn ouders, maar ik wist niet zo veel 
van haar af. Nu weet ik dat ze de eerste Arabische vrouw was die wereld-
wijd bekend werd met haar stem.”
Ikram: “Ik wist ook niet dat zij dat doekje in haar hand echt gebruikte als 
signature. Niemand weet waarom ze dat doet, het is een raadsel.”
Saloud: “Een vrouw kan vaak niet praten over haar gevoelens. Maar ze 
kan die wel kwijt in een lied. Daardoor gaan de meeste liedjes die zij zin-
gen eigenlijk ook over hun eigen leven.”

de betekenis van liedjes
De gesprekken in het Jan van der Ploeghuis gingen ook over meer recen-
te, westerse muziek. Saloud interviewde Klaas over een popliedje: “Je kon 
wel merken dat hij echt van dat liedje hield. Maar ik kon er niet echt over 
doorvragen.”
Het viel de meiden op dat de Nederlanders vooral vertelden over de plek 
waar ze een liedje vaak hoorden: de radio, of als ze uitgingen. Marokka-
nen linkten een liedje meer aan een bepaalde emotie. Ze zeiden dan: “Ik 
hoorde dit liedje toen het uitging met mijn vriend” of “toen ik ruzie had 
met mijn vrouw”.
Het idee dat je specifieke liedjes hebt bij bepaalde emoties herkennen de 
meiden bij zichzelf.
Saloud: “Ik luister vooral naar Algerijnse en Marokkaanse liedjes en heb 
een speciale playlist voor als ik me niet lekker voel. Ik ken die liedjes via 
mijn vader. Mijn zusje luistert wel meer naar Engelstalige liedjes.”
Ikram: “Als ik me niet goed voel wil ik naar rustige nummers luisteren. 
Het maakt me niet uit waar die over gaan. Marokkaanse liedjes over de 
liefde zijn vaak heel rustig.”
Romaysae: “Ik houd niet zo van Marokkaanse muziek. Marokkaanse 

muziek is vaak zo eentonig. Ook de Berbermuziek. Ik luister wel naar Ri-
hanna, Beyoncé, J.Lo en Adèle. Marco Borsato kan ook mooi zijn. En André 
Hazes, die heeft zo’n mooi liedje over zijn dochter. Ik ken zijn muziek via 
mijn neef, het heeft echt betekenis.”
Andere liedjes zijn verzameld via mevrouw Tazim, een actieve bewoon-
ster uit de Agniesebuurt die een vrouwengroep leidt in Bergpolder.
Latifa Montassir: “Sommige verhalen bij die liederen waren zo verdrietig 
dat ik erom moest huilen.”

Wat heeft het verzamelen van heimweeliedjes de meiden opgeleverd?
Romaysae: “Ik vond het grappig om te zien dat ouderen muziek hebben 
aan de hand waarvan ze terug kunnen kijken. Ik heb dat niet, ik luister 
alleen maar naar liedjes voor mijn plezier.”
Saloud: “Er zijn nu ook veel meer zangers dan vroeger. Je luistert daar-
door oppervlakkiger. Hooguit denk je: leuk ritme.”
Chahira: “We weten nu ook nog niet welke liedjes later voor ons belang-
rijk zullen zijn. Misschien dat we later wel precies dezelfde dingen zullen 
zeggen.”

Latifa Montassir: “Het is haast niet te geloven hoe deze meisjes dit in zo 
korte tijd hebben gerealiseerd. Niet alleen hebben ze de liedjes in korte 
tijd opgenomen, maar ze zijn ook urenlang bezig geweest met vertalen. 
Dat meiden oude liedjes leren kennen vind ik waardevol. Ze hebben heel 
veel geleerd, bijvoorbeeld over de zangeres Umm Kalthoum. Mensen ver-
telden hoe belangrijk deze zangeres is geweest. De meiden zijn toen zelf 
informatie gaan zoeken op internet en ontdekten hoe beroemd ze was, 
dat ze zelfs in de Opera in Parijs optrad. Daarover kregen ze dan weer een 
gesprek met hun ouders. Zelf was ik erg onder de indruk van het liedje 
van mijnheer Ziani. Het is een oud liedje, maar toen hij het begon te  
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Tot slot

zingen herkenden veel mensen het, ikzelf ook. Het gaat over een verloren 
liefde, dat is voor iedereen herkenbaar. De meisjes leerden zo ook iets 
over de metaforen die in Marokkaanse liedjes zitten, in dit geval de gazel-
le die staat voor schoonheid. De meisjes kenden sommige Nederlandse 
liedjes wel en ze hebben ook nieuwe liedjes ontdekt. Ikram kreeg van een 
oudere dame in Bergpolder een heel oud liedboekje te zien, dat was nog 
van haar overgrootmoeder geweest. Heel bijzonder.
Ik zou andere meidenwerkers aanraden echt iets te doen met oude lied-
jes. Het is belangrijk dat meiden iets te weten komen over cultuur. Ze 
ontdekken liedjes die authentiek zijn, wortels hebben, soms in een stijl 
die eeuwenoud is. Als je ernaar luistert, krijg je kippenvel, ook als je de 
taal niet begrijpt. Dat is iets heel anders dan veel liedjes van nu, die na 
een paar maanden verdwenen zijn. Hetzelfde geldt voor de oude liedjes 
van Rotterdam, zo’n havenliedje bijvoorbeeld. In die tijd waren de meis-
jes er nog niet, maar ze ontdekken zo wel leuke verhalen over vroeger en 
zien welke gevoelens deze liedjes losmaken bij ouderen. Deze liedjes en 
verhalen mogen niet verloren gaan. Wij moeten ze doorgeven aan onze 
kinderen. Liedjes van nu zijn zo vluchtig... oude liedjes hebben meer stijl, 
je leert er over taal en poëzie.
Vragen naar heimweeliedjes is een goede manier om contact te krijgen 
met ouderen. Deze meiden komen vaker in het Jan van der Ploeghuis, 
maar zo’n vraag over wat een lied met je gevoelens doet, verdiept het 
contact. Ze leren om zich in te leven in een ander. Onderling hebben ze 
ook andere gesprekken. Muziek brengt etnische groepen dichter bij el-
kaar, net zoals eten. Het is heel goed om zo’n project te doen in wijken 
waar veel ouderen wonen. Uiteindelijk draait het allemaal om contact, 
ontmoeting, respect voor elkaar.”

tot slot
De werkwijze van de Jonge Honden brengt ons eigenlijk terug naar waar 
we begonnen. De vraag waarom een lied een heimweeliedje voor iemand 
is, levert vaak leuke antwoorden op – ze laat mensen nadenken over wat 
een liedje voor hen betekent. Stichting Welzijn Noord heeft het project 
inmiddels overgenomen en heeft de intentie het in te passen in haar 
reguliere werk.
Deze stad kent een enorme diversiteit aan mensen, liedjes en verhalen. 
We hopen dat deze verzameling het begin is van een uitgebreidere col-
lectie, maar ook van nog veel meer contacten tussen jongeren en oude-
ren in Rotterdam. Onze belangrijkste raad daarbij is: houd het klein. Veel 
hangt af van een enthousiaste activiteitenbegeleider of jongerenwerker 
die veel mensen kent en als tussenpersoon kan optreden.

Jonge Honden met Rinus
Jonge Honden met Jet
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DE VERZAMELDE LIEDJES

1 Liedjes van radio en tv
Liedjes die je vroeger hoorde op de radio, 
brengen herinneringen boven aan hoe het 
was toen je jong was. Het Top 2000 effect, zou 
je kunnen zeggen. De variatie aan liedjes is 
in deze categorie het grootst. Radio haalt de 
wereld naar je toe, of dat nu op Curaçao, in 
Rotterdam of in Marokko is.

Jonge Honden met Jan

Jonge Honden met  
   mevrouw Merlin

Jonge Honden met  Martin
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Chuchubi 
 van: Roos, meidengroep buurthuis Basta.

Mariali woonde tot 1979 op Curaçao: “Ik zie me nog zitten, ’s ochtends 
aan de ontbijttafel met een bord havermoutpap voor me. Op de radio 
klonk dit liedje: ’s ochtends, als de dag wakker wordt, dan hoor je vogels 
zingen. Een bepaalde vogel zingt heel mooi, die heet chuchubi.
’s Middags deed mijn broer veel mee aan spelletjes op de radio, de tele-
foon stond bij ons thuis naast de radio. Altijd won hij prijzen. Altijd  
hadden we iets, al stonden er ook ooit dozen vol kattenvoer in huis, waar 
we niks mee konden. Maar het eerste dat ik ’s ochtends hoorde was 
Chuchubi. Het is geen nationaal lied, maar iedereen kent het.”

Mainta ora mi lanta 
Mi ta tende paranan kanta 
Chuchubi ta kanta 
Chuchubi ta fluit
Un melodia stranjo ku min por kompronde

Guusje ziet een negerjongen
 van: Activiteitenbegeleiding Pniël

Mevrouw Woensdregt was dolblij met het liedboekje dat ze kreeg van haar 
slimme neefje, die nogal verwend werd, maar die niet kon zingen. Daarin 
stond het liedje dat ze altijd hoorde op de radio, van het Avro’s kinderkoor. 
Dat koor werd opgericht in 1929. Iedere dinsdag was er een uitzending.

Guusje ziet een negerjongen, vol verbazing blijft hij staan 
Om zo’n zwart gezicht te hebben, dat staat Guusje wonder aan 
Nooit hoef je je dan te wassen, vuil word je natuurlijk niet 
Alle ongerechtigheden, ’k wed dat moeder die niet ziet 

Kan ik zo’n gezicht ook krijgen vraagt hij aan het negerjong 
’k vind dat wassen zo vervelend, toe zeg mij dat middel toch 
Heus ik weet geen enkel middel, zegt de neger met een lach 
Maar op zwart zie je ook wel vlekken, moeder wast me ied’re dag.

Wat een geluk
 van: Jonge Honden, meidengroep Oude Noorden

Meneer Wim: “Wat het meest is blijven hangen zijn de liedjes van de 
zanger Rudi Carrell. Dit lied hoorde ik meestal op de televisie, op zater-
dagavonden als ik uitging met vrienden en op het songfestival van Rudi 
Carrell zelf. Het is een liedje dat me een gevoel van heimwee geeft. Om-
dat ik op dat moment over mijn jeugd denk en hoe het was om jong te 
zijn. Zoals het kattenkwaad dat mijn vrienden en ik altijd uithaalden. En 
de zaterdagavonden als we met z’n allen naar de kroeg gingen.
Ik krijg een blij gevoel, vooral vreugde als ik dit lied hoor. En soms ook 
verdriet omdat ik het wel mis om jong te zijn en dingen te kunnen doen 
dat ik nu niet meer kan.”

Wat een geluk dat ik ‘n stukje van de wereld ben 
Dat ik de wijsjes van de sijsjes en de merels ken 
En dat ik mee mag doen met al wat leeft 
En mee mag ademen met al wat adem heeft 
Ik ben zo blij dat er in mei altijd narcissen zijn 
En dat er vruchten, vlinders, veulens, vogels, vissen zijn 
En al die blijdschap komt enkel door jou 
Omdat ik vreselijk ongeneeslijk van je hou.

  1  Liedjes van radio en tv
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  1  Liedjes van radio en tv
Don’t let me down
 van: Jonge Honden, meidengroep Oude Noorden

Meneer Klaas: “Ik herinner me wel liedjes van de jaren vijftig en zestig, 
zoals die van de Beatles. Die kan ik wel voor jullie zingen maar dat doe ik 
liever niet. Ik hoorde deze liedjes meestal thuis met vrienden en familie. 
Als ik uitging met vrienden. Het is niet echt een heimweeliedje. Als ik het 
hoor wil ik niet terug de tijd in. Wat ik had met dit liedje is dat het me 
herinnert aan toen ik verkering had. Dat ging uit, we gingen uit elkaar. 
Toen vond ik dit een mooi plaatje, don’t let me down.”

Don’t let me down [4x] 
Nobody ever loved me like she does 
Oooo she does, yes she does 
And if somebody loved me like she do me
Yes she do me Yes she does

Don’t let me down [4x] 
I’m in love for the first time 
Don’t you know it’s gonna last 
It’s a love that lasts forever
It’s a love that has no past

Black Angel
 van: Jonge Honden, meidengroep Oude Noorden

Meneer Martin: “Ik herinner me liedjes uit mijn jeugd, vooral van de jaren 
zestig tot nu. De tekst ken ik nog wel, maar alleen die van liedjes die ik 
interessant vond en leuk om te kennen. Zoals die van de Rolling Stones, 
en dan vooral het lied The Black Angel.

Wanneer ik de liedjes van de Rolling Stones hoor denk ik veel aan vroeger 
en hoe het was. Ik hoorde het liedje meestal thuis, op de televisie of op de 
radio. Of als ik met mijn vrienden was, dan draaiden we altijd dit lied. Ik 
voel verschillende emoties wanneer ik dit lied hoor. Ik heb er zowel leuke 
als minder leuke herinneringen bij.”

Got a sweet black angel, 
Got a pin up girl,

Got a sweet black angel, 
Up upon my wall.

Well, she ain’t no singer 
And she ain’t no star,

But she sure talk good, 
And she move so fast.

But the gal in danger, 
Yeah, de gal in chains,

But she keep on pushing, 
Would ya take her place?

Waarom mijn schoonheid
 van: Jonge Honden, meidengroep Oude Noorden

De heer Ziani over een lied van vroeger: “Veel zangers uit Marokko zingen 
oude liedjes. Dus de oude liedjes vergaan nooit. Ik had een kleine, oude 
radio, de kwaliteit was niet altijd helder. Daarom kon je me met de radio 
als het ware aan mijn oor geplakt vinden. Bij de meeste Marokkanen 
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  1  Liedjes van radio en tv
speelt muziek een grote rol in ons leven. Als je boos bent luister je ernaar, 
als je wat te vieren hebt ook. Dit liedje doet me denken aan de tijden van 
vroeger. Toen ik nog in mijn vaderland leefde, met vrienden en familie. 
Waarvan je altijd steun kon verwachten, wat er ook gebeuren zou. Ik krijg 
een gevoel van saamhorigheid en van kind zijn.”

Waarom mijn schoonheid, waarom mijn schoonheid, 
Waarom mijn schoonheid heb je mij achtergelaten. 
Helemaal alleen, waarom mijn schoonheid, 
Heb je me helemaal alleen gelaten alleen met mijn gedachten. 
 
Waarom mijn gedachten, heb je me achtergelaten met stress. 
Waarom heb je mij pijn gedaan. 
 
Zeg me waarom je bent weggegaan en me alleen hebt gelaten 
Zeg me waarom je bent weggegaan en me alleen hebt gelaten, 
Zeg me waarom, zeg me waarom zodat ik kan rusten. 
Oww, zeg me waarom je me hebt verlaten.

Als ze jou vragen mijn liefde
 van: Jonge Honden, meidengroep Oude Noorden

Mevrouw Houria uit de Agniesebuurt: “Marokkaanse zangers en zange-
ressen vinden het leuk om liedjes van vroeger te gebruiken. Waardoor je 
een lied onmogelijk kan vergeten. Als je de radio aanzet kan ik je garande-
ren dat je negen van de tien keer een liedje tegenkomt dat je al jaren niet 
hebt gehoord. Dus ik herinner me bijna alle liedjes van vroeger. Mijn favo-
riete lied is een Algerijns lied van de zangeres Warda. Ik hoorde het vaak 

als ik met mijn vrienden was. Dit was ons standaardliedje, mijn moeder 
werd er altijd gek van. En dan zette ik vaak expres het lied heel hard op.
Voor mij is dit een heimweeliedje. Het doet me denken aan mijn vrien-
den en het leven dat ik vroeger leidde, denkend dat ik nooit oud zou wor-
den. Ik krijg het gevoel van onschuld. En de woorden die men gebruikt 
die je leven kunnen verwoesten. De meeste meiden die dit liedje voor het 
eerst horen, denken meestal gelijk aan hun eerste liefde. Ik denk jij ook. 
Dit lied geeft je zowel blije als verdrietige gevoelens.”

Als ze jou vragen mijn liefste 
Als ze jou vragen over jou en mij 
Als ze je vragen mijn leven 
Als ze jou vragen mijn liefste [refrein] 
[...] 
over mij en jou, als ze jou vragen over jou en mij 
moet je niet zeggen dat je boos op me bent. 
Denk alsjeblieft aan de tijden die we samen hebben doorgebracht 
hoeveel je om me gaf, als je antwoord geeft 
want ik wil niet dat ze me uitlachen. 
Ik en mijn eigenwaarde 
De blikken en hun woorden doen pijn, 
De woorden die ze tegen me gebruiken. 
[...] 
Ik wil mijn gezicht behouden 
het respect dat ik van anderen heb wil ik behouden 
Mijn liefste als ze je vragen voor uitleg 
het leven is hard en de woorden ook 
en vooral hun indruk die ze van mij zullen krijgen. 
[...] 
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  1  Liedjes van radio en tv
Ach, ik en mijn pijn en het respect dat weg is 
haal de pijn weg mijn liefste 
Oh, mijn liefste, denk aan onze tijden die we samen hebben meegemaakt. 
Die voor jou niks meer zijn dan vage herinneringen zonder betekenis. 
Terwijl ik nog altijd op jou sta te wachten 

Yam Saharni
 van: Jonge Honden, meidengroep Oude Noorden

Mevrouw Najia: “Dit liedje doet me denken aan vroeger, aan de goede 
oude tijden. Omdat het gaat om liefde. De oude liefde is heel erg veran-
derd vergeleken met de liefde van nu. De liefde van toen was echt en op-
recht. Tegenwoordig is het net een spelletje.
Ik luisterde vaak naar het liedje met mijn zusjes, toen ik nog bij mijn ou-
ders woonde. Het is vertrouwd, ik moet altijd denken aan de warmte en 
gezelligheid van toen.”
Umm Kalthoum is de beroemdste en meest geliefde zangeres in de  
Arabische wereld. Ze trad op in het gehele Midden-Oosten, in Frankrijk 
en de Verenigde Staten. Ruim 35 jaar na haar sterfdag verkopen haar 
albums nog altijd beter dan die van wie ook in de Arabische taal. Umm 
Kalthoums zangstijl en vooral haar volle en diepe stem worden door  
velen geïmiteerd. Ze geldt als een van de belangrijkste representanten 
van de Arabische muziek in de twintigste eeuw.
Umm Kalthoum had altijd een doekje in haar hand tijdens elk optreden 
van haar, en niemand weet precies de reden van dat doekje in haar hand; 
het zou iets van geluk kunnen betekenen. 

er is niet in je gedachten opgekomen dat je naar me vraagt 
[...] 
heb je niet aan mij gedacht 
en waar is jouw liefde en zorg voor mij 
en waar is die liefde en blijheid die we voor elkaar voelden 
waar is de liefde waar is onze lach 
waar is de zorg die je om mij had

en mijn ogen kunnen niet geloven dat je daar niet meer over denkt 
en hoe zijn wij in deze situatie beland

jij bent altijd in mijn gedachten en jouw beeld ook 
waarom kan ik je niet vergeten

en mijn hart vraagt zich af 
waarom ik jou altijd zie en aan jou denk ook al ben je er niet.
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2 Zingen in gezelschap
Televisie was er lange tijd niet – of die nam niet zo’n 
prominente plaats in. Samen zingen was een van-
zelfsprekende activiteit, het werd gezellig zonder dat 
je met elkaar praatte. “Als je met elkaar zingt, zingt 
iedereen hetzelfde,” vertelde iemand. Een ander zegt 
dat ze graag zong omdat ze er blij en vrolijk van werd. 
Veel liedjes bleken overgedragen te zijn door groot-
moeders. Mensen in verpleeghuis Pniël associeerden 
‘Het lied van je moeder’ vaak met psalmen of andere 
religieuze liederen waarmee ze zijn opgevoed.

Liedje over een meisje — Folklorist mkushi dans
 van: Jonge Honden, meidengroep Oude Noorden

De heer Azzerhan: “Ik heb dit liedje gehoord vroeger, toen ik nog een tie-
ner was. Ik zong dit liedje altijd met vrienden. Sindsdien is het altijd bij 
mij gebleven. Het is zeker een heimweeliedje, vooral als ik het met mijn 
vrienden er weer over ga hebben. Het liedje laat mij terugdenken naar de 
oude tijden. Ik heb veel herinneringen die dan weer naar boven komen.”

ze was van plan om te komen 
ik vraag me af waarom is ze teruggegaan 
zij kwam op een vermoeide ezel die aan het uitrusten was 
tussen de olijfbomen
ik smeek je, ik smeek je, kom terug 
laat je schoonheid teruggaan naar Berkane

Faja Sitong
 van: activiteitenbegeleiding Pniël

Mevrouw Zunder groeide op in Coronie, Suriname. Haar heimweeliedje 
hoort bij een spelletje waarbij er een steen wordt doorgegeven. Het liedje 
stamt uit de slaventijd en was bedoeld om boodschappen door te geven 
die niet zomaar verteld konden worden: ‘de slavenhouder heeft een kind 
vermoord.’
Mevrouw Zunder kwam in 1979 naar Nederland. Zelf was ze toen 44, haar 
jongste dochter Lea was een jaar oud. Mevrouw Zunder leerde de liedjes 
in een periode dat de slaventijd voor veel Surinamers nog dichtbij was. Ze 
zong ze op het erf, in de avond, soms met wel twintig mensen. Iedereen 
deed mee, ook jongens en mannen. Later heeft ze wel in koren gezongen. 

  2  Zingen in gezelschap
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  2  Zingen in gezelschap
Nog steeds heeft ze een geschoolde stem, net als haar dochter Lea.
De kinderen van Lea zaten in Nederland op een culturele kinderclub waar 
ze diezelfde liedjes leerden. Kleinzoon Fûrlan herinnert zich niet veel, maar 
zegt dat zingen wel echt bij deze familie hoort. Als ze samen zijn, wordt er 
vaak gezongen. Een lied komt gewoon in je op. Soms ook tijdens de afwas.

Faja sitong, no brong mi so, 
No brong mi so,

Adjama soema sa kiri soema pitjien, 
Adjama soema sa kiri soema pitjien. 
 
[vertaling]
Hete steen brand mij niet zo, 
hier heb je wat het mensenkind zal doden.

Welgelukzalig is de man
 van: activiteitenbegeleiding Pniël

Mijnheer Schinkelshoek woont in Pniël omdat hij een spierziekte heeft, 
waardoor hij niet kan lopen en moeizaam spreekt. Zijn moeder zong veel 
als ze in de keuken het eten klaarmaakte en haar zes kinderen aan tafel 
zaten. Het gezin was reformatorisch en een favoriet lied was Jozefs dro-
men, uit het liedboekje van Hanna Lam. Maar er werden ook wel gewone 
kinderliedjes gezongen, zoals Berend Botje en De blauwgeruite kiel.
Samen met zijn vrouw kreeg de heer Schinkelshoek negen kinderen. Ook 
daar werd veel gezongen. Zijn dochter Annelies vertelt dat er voor de da-
gelijkse avondmaaltijd een uur werd uitgetrokken. “We moesten dan ook 
echt een uur aan tafel blijven zitten. Na het eten zongen we de psalmen 
die we die week op school moesten leren.” Ook werd er gezongen op zon-

dag, na de kerkgang. Het orgel stond in de ouderlijke slaapkamer. Alle kin-
deren zaten op het bed en mochten om beurten meebeslissen welk lied er 
gezongen werd. Regelmatig zongen ze de lievelingspsalm van vader.

Welgelukzalig is de man, 
die niet wandelt in den raad der goddelozen,

noch staat op den weg der zondaren, 
noch zit in het gestoelte der spotters;

[...]Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, 
noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen.

Want de Heere kent den weg der rechtvaardigen; 
maar de weg der goddelozen zal vergaan. 

Psalm 1:1-6

Heere, maak mij uw wegen bekend
 van: activiteitenbegeleiding Pniël

Mevrouw Koenraads was enig kind en een beetje eenzaam. Wel had ze 
een herdershond als maatje, die haar volgde tot in de klas. Haar ouders 
hadden diverse viszaken in Rotterdam. Ze verbleef nog wel eens bij een 
van haar oma’s. De ene was een gemeen mens die last had van zenuw-
toevallen. Haar andere oma had een gouden hart. Zij zorgde voor de 
meisjes van plezier; die bracht ze ’s nachts warme kleren en broodjes. 
Op zondag ging ze naar de Hoflaankerk. Daar keek ze altijd naar de hoge 
heren die op de eerste rij kerkbanken zaten. Daarvan kent ze deze psalm 
nog, al is het Ave Verum haar favoriet; ze weet veel van klassieke muziek.
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Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend 
Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen u vrede leidt 
Leid mij in uw waarheid neer 
God des levens ach wanneer zult gij... 
En waarheen u heengetreden bent

Ik droomde gisteren van een ventje
 van: activiteitenbegeleiding Pniël

Mevrouw De Wit groeide op in Kralingen. Haar vader had een kappers-
zaak in de Waterloostraat. Hij werd in de oorlog opgepakt. Zijzelf verbleef 
veel bij haar oma, die veel pianospeelde en zong. Het huis van oma was 
haar toevluchtsoord. Ze leerde er liedjes. Verder speelde ze veel op straat, 
ze deed er spring- en aftelspelletjes zoals Des nachts om twaalf uren... 
In de Waterloostraat kwamen mannen vaak bij elkaar om in een van de 
tuinen samen muziek te maken. Er was veel saamhorigheid.

Ik droomde gisteren van een ventje en zijn buikje was van snoep 
Van sukade was zijn neus en van chocola zijn broek 
Ventje liep op witte klompjes en die waren van fondant 
En weet je wat zijn oogjes waren? Kleine ronde stukjes drop...
En in zijn handje een wandelstokje van fondant

3 Kinderliedjes
Vroeger speelden kinderen veel meer op straat, 
zeggen veel ouderen. Of ze kozen het schoolplein 
als speelterrein. Veel versjes zijn in groepsverband 
te zingen en te spelen: aftelversjes en kringspel-
letjes zoals Iene Miene Mutte, Kaatsebal ik heb je al, 
Er zit een klein kaboutertje en Zakdoekje leggen, of 
Piri-piri in Suriname.
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D’r was laatst een meisje in het land
 van: Jonge Honden, meidengroep Oude Noorden

Mevrouw Faassen: “Zingen werd ons met de paplepel ingegeven. Mijn 
moeder zong altijd, ze was lid van een operettevereniging. De rest van de 
familie zat op een koor. Toen we drie jaar oud waren mochten mijn zusje 
en ik in Odeon optreden, met een grote hoed op en een dasje om. Met het 
liedje dat we zongen wonnen we de eerste prijs: een prachtige Zeeuwse 
boerinnenpop met een bloedkoralen ketting en klompjes aan. Helaas heb-
ben we er nooit mee gespeeld. Mijn moeder vond ’m te duur en liet de pop 
als pronkstuk op de kast staan. Maar op feestjes zingen mijn kinderen en 
kleinkinderen nog steeds het liedje waar we zeventig jaar geleden die prijs 
mee wonnen!”

D’r was laatst een meisje in het land 
Ze was zo lustig en parmant 
Ze kocht een hoedje naar haar zin 
u kunt begrijpen hoe dat ging
en zo... [hoedje bewegen] 
 
en zo ging dat hoedje 
dat hoedje dat ging zo
dat hoedje dat ging alsmaar zo! 
 [... ze kocht ook nog een sjaaltje, een bloesje, een rokje, kousjes en schoentjes.]

Dikkertje Dap
 van: Jonge Honden, meidengroep Oude Noorden

Meneer Rinus: “Ik hoorde dit lied vooral thuis, het staat op een van mijn 
elpees. Die heb ik nog steeds, want ik vind de kwaliteit beter dan cd’s. Het is 

best wel een heimweeliedje omdat ik er altijd met mijn familie en vrien-
den naar luisterde en het later met mijn kinderen zong. Wanneer ik deze 
muziek hoor mis ik vooral het jong zijn. En met mijn familie zijn.”

Dikkertje Dap klom op de trap 
‘s Morgens vroeg om kwart over zeven 
Om de giraf een klontje te geven 
Dag giraf, zei Dikkertje Dap 
Weet je wat ik heb gekregen 
Rode laarsjes voor de regen 
‘t Is toch niet waar? zei de giraf 
Dikkertje, Dikkertje, Dikkertje, Dikkertje ik sta paf
[...]

 

Een veldmuis vond in het beukenbos...
 van: activiteitenbegeleiding Pniël, meiden buurthuis Basta

Een liedje kwamen we twee keer tegen. De meiden in de Agniesebuurt 
namen het op tijdens de kaartmiddag in buurthuis Basta. Het liedje was 
ook een van de favorieten van Annelies, die opgroeide in een reformato-
risch gezin.

Een veldmuis vond in het beukenbos een lege notendop 
Hij poetste die met vochtig mos en zand een beetje op 
Hij maakte er twee wieltjes aan en zei: “mijn fiets is klaar, 
nu rijd ik van de heuvel af zonder het minst bezwaar”[2x] 
[...] 

3  Kinderliedjes
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Maar halverwege AUW, daar kwam zijn staartje tussen ‘t wiel 
De notendop sloeg om en om zodat de veldmuis viel. 
Beneden liep hij hinkend rond maar ‘t allergekste was 
de fiets bleef aan zijn staart geklemd, zo kwam de muis te pas [2x]

 

4  Opvoedliedjes
Een bijzondere categorie kinderliedjes. Hoewel niet alle 
kinderen meteen bij het zingen in de gaten hadden wat 
er van hen verwacht werd, wordt de boodschap jaren 
later wel begrepen en ook doorgegeven.
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Bilita, hou op met huilen
 van: Jonge Honden, meidengroep Oude Noorden

Mevrouw Merlin: “Dit is een Kaapverdisch liedje dat mijn moeder altijd 
zong als we kattenkwaad hadden uitgehaald en mijn moeder ons be-
trapte. Ik hoorde het dus vaak thuis en bij mijn oma. Het doet me denken 
aan de tijd dat ik jong was. Toen ik nog geen zorgen had en geen rekenin-
gen hoefde te betalen. Ook denk ik dat mede door dit liedje mijn ouders 
me manieren hebben bijgebracht. Want zodra mijn moeder dit zong, 
wist ik dat ik iets verkeerd had gedaan. Maar als ik het hoor voel ik vooral 
vreugde dat ik die tijd heb mogen meemaken met mijn dierbaren. En het 
geeft me ook een gevoel van jong zijn.”

Bilita, hou op met huilen.  
De muis zal je niets doen.  
Hij is uit het holletje gekomen,  
alleen om je te leren,  
om niet aan andermans spullen te zitten  
en niet uit het suikerpotje te stelen.

De natuur

De kleinzoon van mevrouw Zunder herinnert zich een liedje in het Ne-
derlands over hoe belangrijk het is je omgeving schoon te houden. Zijn 
oma vertelt dat ze het vroeger in Suriname op school heeft geleerd. Maar 
ze weet ook nog dat haar moeder en grootmoeder het zongen als ze be-
zig waren met schoonmaken of wieden.

De natuur de natuur de natuur is geen vuilnisbak 
Dus hou je rommel in je zak 
Gooi toch geen rommel op straat 
omdat het zo slordig staat

5 Liedjes bij speciale gelegenheden
Gelegenheidsversjes waren wel gebaseerd op een 
liedje, maar zo nu en dan werd er ook een liedje ge-
baseerd op een versje. Veel mensen hebben sterke 
herinneringen aan dit soort versjes omdat ze op een 
vast moment werden voorgedragen: tijdens de kerst-
viering of op nieuwjaarsdag. Meneer Martin vertelde 
bijvoorbeeld aan de Jonge Honden: “Als ik kerstliedjes 
hoor, denk ik aan de kerstviering bij mij thuis vroeger. 
Toen kwam heel de familie op bezoek. Iedereen was 
welkom.”
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Ooievaartje, Lepelaartje
 van: Jonge Honden, meidengroep Oude Noorden

Mevrouw Bastein: “Ik hoorde dit gedichtje op school en thuis. Het is me 
meer bijgebleven dan andere liedjes. Natuurlijk is het een heimwee-
liedje: het doet me denken aan mijn schooltijd. In die tijd kwam koningin 
Juliana naar Rotterdam. Ik vond dat heel spannend en leuk.”

Ooievaartje, Lepelaartje 
Ik ben niets tevreden 
Over het zusje dat je bracht 
Nu een week geleden.
 
Weet dat ze heel niet praat 
En niet eens kan lopen 
Dat ze telkens schreien gaat
Met haar mondje open. 
 
Nee ik wil dit zusje niet 
Ik wil een ander kindje
Ik een broertje, net als Piet 
Weet je wel mijn vriendje.

Jarig Jetje
 van: Jonge Honden, meidengroep Oude Noorden
 
Mevrouw Jet: “Ik herinner me vooral Jarig Jetje zou trakteren. Dit weet 
ik nog heel goed. De reden hiervoor is dat ik zelf Jetje heet en ze het op 

school en thuis altijd op mijn verjaardag zongen. Het liedje roept altijd 
herinneringen op. Zowel leuke als minder leuke. Herinneringen van mijn 
jeugd, mijn verjaardagen en feestjes.”

Jarig Jetje zou trakteren 
Alle kinderen van de klas 
Jetje had wat uitgekozen 
Waar ze zelf zo dol op was 
Ulevellen bracht ze mee 
Ieder kreeg er minstens twee 
Maar jawel, een stroom vriendinnen 
Kwam ons Jetje tegemoet 
Met de allerbeste wensen 
Werd de jarige begroet 
En ze vroegen, nogal glad 
Wat of Jet in ‘t zakje had 
Ulevellen? Even proeven 
Eentje kwam er niet op aan 
Nog één... Jetjes ulevellen 
Gingen zoetjes naar de maan 
En de klas, een gek geval 
Kreeg warempel niemendal

5 Liedjes bij speciale gelegenheden
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5 Liedjes bij speciale gelegenheden
De herdertjes lagen bij nachte
 van: Jonge Honden, meidengroep Oude Noorden

Mevrouw Mari: “Ik heb geen heimweeliedje. Dit kerstlied doet me wel 
denken aan de kerstviering van vroeger. Ik krijg het heerlijke kerstgevoel 
weer. Een gevoel van warmte, blijdschap en liefde voor elkaar. Maar ik 
hoor dit liedje niet vaak meer.”

De herdertjes lagen bij nachte 
Zij lagen bij nacht in het veld 
Zij hielden vol trouwe de wachte 
Zij hadden hun schaapjes geteld 
Daar hoorden zij d’ engelen zingen 
Hun liederen vloeiend en klaar 
De herders naar Bethlehem gingen 
‘t Liep tegen het nieuwe jaar

Uren, dagen, maanden, jaren
 van: Jonge Honden, meidengroep Oude Noorden

Mevrouw van Oort: “Dit liedje betekent heel veel voor me. Ik ken het uit 
de periode dat ik mijn ouders had verloren. We zongen het liedje vaak 
bij Frank thuis, tijdens oud en nieuw. Als ik ernaar luister, mis ik de ouwe 
tijden. Al die fijne herinneringen komen terug. Soms wens ik dat ik de 
tijd terug zou kunnen draaien.”

Uren, dagen, maanden, jaren, 
vliegen als een schaduw heen!  
Ach, wij vinden waar wij staren,  

niets bestendigs hier beneên!  
Op de weg die wij betreden,  
staat geen voetstap die beklijft;  
Al het heden wordt verleden,  
schoon ‘t ons toegerekend blijft. 
 
Dat de tijd hier ‘t al verover,  
aan geen tijdperk hangt mijn lot;  
Gij, Gij blijft mij altijd over,  
Gij blijft eindeloos mijn God.  
Welk een onheil mij ook nader,  
‘k vind in U mijn vrede weer;  
Gij blijft, die Gij waart, mijn Vader,  
wat verander, wat verkeer!

Het nieuwe jaar
 van: Activiteitenbegeleiding Pniël

Het ouderlijk huis van mevrouw De Haaij-Stekelenburg stond aan de 
Schinkelstraat, bij de Vlietlaan. Ze heeft het gesprek voorbereid met haar 
dochter en herinnert zich een versje dat haar broertje had geleerd van 
school. Hij mocht het pas opzeggen op nieuwjaarsdag. Dat deed hij.
Jaren later herinnerde mevrouw De Haaij zich dit voorval – en het versje. 
Op nieuwjaarsdag kwamen alle broers en zussen bij elkaar bij hun va-
der, met de tien kleinkinderen. Het werd een gebruik om het versje, dat 
inmiddels een melodie gekregen had, met elkaar te zingen. Daar zat een 
hoop gezelligheid omheen. “Je keek elkaar aan, soms wist je de woorden 
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niet precies meer, er werd veel gelachen. Het gaf een gevoel van saamho-
righeid. Nieuwjaarsochtend was heilig, iedereen hoorde daarbij te zijn. 
En deed dat ook.”
De traditie is vorig jaar weer door de neven en nichten opgepakt. “Het is 
toch bijzonder, iets dat echt van onze familie is.”

’t Is nieuwe jaar vandaag, hoezee. 
Ik heb ’t lang geweten 
Ik heb een wensje voor u klaar 
‘k Zal het nooit vergeten
Ik wens u lieve pa en moe 
Nog heel veel jaren, hier aan toe

Ik wens u voorspoed en geluk 
[En dan met z’n allen:] 
Nog vele jaren!

6 Liedjes tijdens het werk en op school
Veel ouders zongen thuis, tijdens huishoudelijk werk 
of ander werk aan huis. In Pniël komen die liedjes vaak 
naar boven, er wonen veel kinderen van middenstan-
ders. De liedjes brengen een sfeer van geborgenheid 
over. Op school werd er gezongen omdat het een vor-
mende bezigheid was. Of als afleiding.
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6 Liedjes tijdens het werk en op school
Schoenmakersliedjes
 van: activiteitenbegeleiding Pniël

Mevrouw Van Beek is in 1919 geboren in Rotterdam Charlois, maar als 
kind naar Kralingen verhuisd. Haar vader was schoenmaker en had zijn 
winkel bij huis, waar zij haar vader aan het werk zag. Dit schoenmakers-
liedje vergeet ze dus nooit.

’s Morgens vroeg voor dag en dauw, ben ik al aan het werk 
Laarzen schoen voor man en vrouw maak ik hecht en sterk 
En kloppend met mijn hamertje, weerklinkt het van mijn kamertje 
Klopperde klop, er boven op, klopperde klop, er boven op.

Mevrouw Van Beek: “Vader was altijd aan het werk. Hij had veel zorgen, 
er viel weinig te lachen. Toch was er bij alle armoe een sfeer van gebor-
genheid thuis. Het driedelige fornuis is daar voor mij een soort symbool 
voor geworden: het gaf warmte, je kon erop koken en tja, liefde.” Ze ziet 
vader voor zich die ’s avonds aan een tafeltje zat te werken. Op die avon-
den moest ze zichzelf een beetje vermaken en dan vroeg ze weer om een 
liedje. “Ook als het geen sinterklaastijd was.”

Hoe prettig is het schemeruurtje. 
We zitten dicht bij ’t kachelvuurtje 
Dat heerlijk brandt en vonkjes schiet 
Mijn broer en zus die hebben verdriet.
Een vrolijk liedje wordt gezongen 
Als het maantje door de ruiten tuurt en als het nog een poosje duurt 
Dan zitten wij opeengedrongen als muisjes op kluitje 
En ieder roert zijn snuitje spitst zijn oortjes als een haas 
Want vader gaat vertellen... van Sint-Nicolaas...

Zie hoe vriendelijk het zonlicht schittert
 van: activiteitenbegeleiding Pniël

De ouders van mevrouw Woensdregt hadden een bakkerszaak waar ze 
zelf ook wel eens hielp. Ze herinnert zich het lied dat haar moeder altijd 
zong als ze aan de gootsteen doekjes stond uit te spoelen. Scheepke onder 
Jezus’ hoede heette het lied, ze heeft het later zelf nog geleerd aan haar 
leerlingen op de zondagsschool.
Als middelbare scholier bezocht ze de mulo. Daar heeft ze geen goede 
herinneringen aan. Ze waren er streng en onrechtvaardig, je mocht er 
niet lachen. Wel leerde ze er zingen, tijdens de Franse les bijvoorbeeld: Il 
pleure. De huishoudschool beviel beter.  
Ze leerde er het zonnelied van Catharina van Rennes.

Zie hoe vriendelijk het zonlicht schittert op ’t [...] 
Zie hoe de velden 
In een stroom van goud 
Lieflijke zonne zo helder en rein 
Diep in mijn hart met een heerlijke schijn 
En met een dankbaar gemoed 
Breng ik u zonne, mijn groet

Opoe had haar hele leven voor de kinderen gesjouwd
 van: activiteitenbegeleiding Pniël

Mevrouw Spaan leerde van haar moeder onder het koperpoetsen een 
droevig liedje over hoe het oude mensen vergaat. Ze heeft het lied ook 
aan haar zes kinderen geleerd. Haar moeder kwam uit de Alblasserwaard 
en moest op haar zesde al werken in het boter- en kaashandeltje van 
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haar vader. Haar eigen vader werkte bij de margarinefabriek Van den 
Bergh & Jurgens. Maar hij heeft zelf nooit margarine willen eten, hij wist 
wat erin ging.
Zelf hoefde ze als kind niet te werken, wel moest ze op zaterdag haar 
moeder helpen in het huishouden. Daar kreeg ze een stuiver voor. Haar 
oudere zussen moesten gaan werken toen ze twaalf waren, maar zij 
wilde verder leren en mocht naar de mulo.
Ze was een einzelgänger, ze had een doel en dat wilde ze bereiken. Daar-
om hield ze de jongens op een afstand. “Je wist niks. Praten over seks was 
taboe. Daarom waren er zo veel ‘motjes’.”

Opoe had haar hele leven voor de kinderen gesjouwd 
Alle jongens en de meiden waren na elkaar getrouwd 
En toen ging opoe wonen bij haar jongste lieveling 
En daar zat ze toen te wachten tot ze naar het kerkhof ging
In het begin was opoe alles ieder was haar aangenaam 
’t warmste plekje bij de kachel ’t mooiste plekje voor het raam 
maar toen opoes spaarbankboekje helemaal was afgezet 
toen moest opoe naar de keuken
van de keuken naar het bed 
 
toen... gingen ze eens kijken hoe het met opoe ging, 
nou toen was ze dood

7 Liedjes over een bepaalde plek
De Jonge Honden ontdekten dat Nederlanders be-
paalde liedjes veel sterker linkten aan de plek waar ze 
dat lied hoorden of zongen dan Marokkanen. Hoe dat 
zit met liedjes over een bepaalde stad of streek, is ons 
niet duidelijk geworden. De Jonge Honden vonden in 
het Jan van der Ploeghuis een lied over Rotterdam en 
een over Amsterdam. Maar elders in de stad worden 
er vast ook wel liederen gezongen over Marrakech, 
Rabat of Casablanca.
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7 Liedjes over een bepaalde plek
Rotterdam

van: Jonge Honden, meidengroep Oude Noorden

Mevrouw Aleida: “Dit lied doet me denken aan vroeger. Ik hoorde dit 
lied vaak bij verjaardagen. Er werd veel op gedanst en gezongen. Zo ook 
op mijn eigen trouwerij. Toen ik zestig werd ging ik trouwen. Mijn vier 
zussen deden toen een act, van: ‘daar moet je mijn zuster zien,’ een oud 
liedje. Dat was erg leuk. Maar als ik dit liedje hoor krijg ik een gevoel van 
heimwee. Het was een leuke tijd en bijna iedereen kende dat liedje.”

Ben je in Rotterdam geboren 
Of je Erasmus heet, of Oud of Ketelbinkie 
Of je een donkeyman bent of een cargadoor 
Of je op Kralingen kan wonen, met een auto 
Of op een kamertje met keuken, driehoog voor 
Je bent een Rotterdammer in je hart en nieren 
Je voelt je jofel rondom onze Westzeedijk 
Een avond Rotterdam in, om te passagieren 
En niemand is er zo tevreden en zo rijk 
 
Ben je in Rotterdam geboren 
Op het Noordplein of Katendrecht 
Dan kan je van geen vreemde horen 
Dat-ie van Rotterdam iets zegt 
Want voor me haven en me Blakie 
Voor me Coolsingel en Hofplein 
Geef ik subiet m’n laatste knakie 
Daar ken ‘k alleen me eige zijn

Amsterdam
 van: Jonge Honden, meidengroep Oude Noorden

Meneer Jan: “Ik herinner me veel liedjes van vroeger. Vroeger luisterde 
ik veel naar opera. Zelf heb ik ook vaak opgetreden, met allerlei zangers 
zoals Willy Alberti. Mijn ouders waren ook zangers, het liefst zongen ze 
de hele tijd. Dit lied over Amsterdam doet me denken aan hoe het was 
om op te treden en op avontuur te gaan. Ik stond nooit stil. Heb de hele 
wereld rondgereisd. En nu doe ik eigenlijk niet veel, vergeleken met toen 
dan. Als ik het hoor wil ik ook graag terug naar Amsterdam. Naar de 
plaats waar ik geboren ben en ben opgegroeid.”

Ik kan uren staan te turen 
Op de oude Willemsbrug 
Denk aan mijn ouwe buren 
Aan alles weer terug 
Waar ik als kind vaak speelde 
En deelde lief en leed 
Buurt die ik nooit wil missen 
En die ik nooit vergeet
 
Ik hou van jou mooi Amsterdam 
Waar ik als kind ter wereld kwam 
Stad met je mooie grachten 
Jij bent steeds in mijn gedachten 
En als ik denk aan de Jordaan 
Zie ik de oude Wester staan 
Dan heb ik ooit nooit berouw 
Dat ik van Mokum hou 
[...]
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8 Slaapliedjes
De dochter van mevrouw Van Beek herinnert zich dat 
ze vroeger wel eens bij oma in bed kroop, die dan een 
liedje voor haar zong over een locomotiefje. Haar moe-
der vertelt: “Dat was vlak na de oorlog. We hadden niks 
en ik moest hout sprokkelen in de Oude Plantage om 
de kachel te kunnen stoken. Oma paste dan op de kin-
deren.” Zowel ouders als kinderen denken met plezier 
terug aan de sfeer rondom het slapen gaan – en de 
liedjes die dan gezongen werden.

Ik ga slapen ik ben moe
 van: Activiteitenbegeleiding Pniël

Annelies Schinkelshoek vertelt dat zij en haar broers en zusjes vroeger 
mochten kiezen of ze door hun vader of door hun moeder naar bed ge-
bracht werden. Achteraf vindt ze dat bijzonder, ze ziet wel dat niet alle 
mannen zo veel met hun kinderen doen. Haar vader denkt op zijn beurt 
met plezier terug aan de momenten dat hij even alleen was met de kin-
deren, dat hij samen met ze zong.

Ik ga slapen, ik ben moe, 
‘k sluit mijn beide oogjes toe, 
Heere houd ook deze nacht, 
Over ons getrouw de wacht.
[...] 
Geef ons allen nieuwe kracht, 
door de rust van deze nacht. 
Doe mij dankbaar en gezond, 
opstaan in de morgenstond. 
Als ik mijn oogjes opendoe, 
lacht Uw zon mij vrolijk toe. 
 
Amen

Slaap kindje slaap
 van: CVD/Hoppesteyn

Mevrouw Kusters is geboren aan de Paradijslaan. Ze kent verschillende 
versjes en liedjes die ze ook graag voordraagt, zoals Kaatje ben je boven, 

8 Slaapliedjes
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  Jouw liedje
Drie kleine kleutertjes, maar ook Slaap kindje slaap. Een lied dat ze wel op 
school zong, is Van zoeme zoeme, zom zom zom. Ze vindt het een mooi 
lied, het komt uit de bundel Kun je nog zingen, zing dan mee. Tijdens de 
oorlog, na een brand, is mevrouw Kusters naar Zuid verhuisd. Toen ze een 
jaar of twintig was maakte ze daar de bevrijdingsfeesten mee.
Eloisa is nu 21. Op haar negende kwam ze vanuit Kaapverdië naar Neder-
land en ging bij haar tante wonen. Ze kan zich nog wel liedjes herinne-
ren, maar die kan ze alleen zingen als er iemand meezingt die het goed 
kent. Vroeger, met haar kleine nichtje, zong ze: Papegaaitje leef je nog. 
Mevrouw Kusters kent dat ook. Eloisa’s tante zingt veel, ook voor de twee 
kleintjes van Eloisa. Als ze San Nicolau van Cesaria Evora hoort, voelt ze 
wel eens heimwee naar het eiland waar ze geboren is. Zelf zingt ze af en 
toe een Nederlands liedje voor ze, bijvoorbeeld voor het slapengaan.

Slaap kindje slaap 
Daar buiten loopt een schaap 
Een schaap met witte voetjes 
Dat drinkt zijn melk zo zoetjes 
Slaap kindje slaap 
Daar buiten loopt een schaap

Weet je zelf ook nog een heimweeliedje,  
 
schrijf dat dan hier op
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LESBRIEF

Bijlage: LESBRIEF

Deze lesbrief is gemaakt voor de meidengroep  
in de Agniesebuurt.
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LESBRIEF

wat gaan we doen?
We gaan liedjes, verhalen en beelden verzamelen in de Agniesebuurt. Die 
liedjes proberen we zo goed mogelijk te bewaren, op te schrijven en zo 
nodig te vertalen. Vervolgens maken we een boekje voor alle bewoners in 
de Agniesebuurt. En een voorstelling die uitgevoerd zal worden door de 
14 - groep, in Basta.

Al met al zijn we 13 weken bezig met het verzamelen en opnemen van 
liedjes, het maken van een boekje en het in elkaar zetten van een voor-
stelling. Maar het is wel ontzettend leuk om te doen en je zult er veel van 
leren: over hoe je het beste om kunt gaan met oudere mensen, waarom 
herinneringen en liedjes belangrijk zijn voor mensen; je leert zoeken, 
schrijven en op de pc werken met opnames. En ook nadenken hoe je het 
project tot een succes kunt maken.
Jullie zullen in principe iedere woensdagmiddag met het project bezig 
zijn. Aan het einde van de middag gaan we net als altijd koken en eten. 
Misschien kun je de mensen die je vraagt om liedjes en verhalen ook 
eens vragen naar recepten!

Misschien moet je voor school nog een maatschappelijke stage doen: je 
kunt proberen dit project als maatschappelijke stage op te voeren. Als 
het nodig is willen we je daar best bij helpen.

1 wat zijn heimweeliedjes?
Iedereen heeft wel eens een liedje gehoord van vroeger. Een liedje dat 
je moeder voor je zong toen je klein was, een liedje dat je oma zingt als 
ze de afwas doet of een liedje dat je je buurvrouw hoort zingen als je 
op het balkon staat. Als je ernaar vraagt, zullen je moeder, je oma en je 
buurvrouw je graag vertellen wat dat liedje voor hen betekent. Misschien 
denkt je moeder aan haar eigen moeder, die hetzelfde liedje altijd voor 
haar zong. Of misschien denkt je oma aan de tijd dat ze zelf jong was en 
mee moest helpen koken voor de familie. Misschien denkt je buurvrouw 
aan hoe het vroeger was in de Agniesebuurt. Heimweeliedjes gaan niet 
per se over heimwee, maar ze roepen een gevoel van heimwee op.

Al die liedjes en verhalen horen net zo goed bij de Agniesebuurt als de 
winkels in de Teilingerstraat of de bogen van de Hofpleinlijn. Of, zoals 
Arie van de Krogt zingt over Rotterdam:

Dit is een stad om van te houden/Dit is een stad die toekomst heeft 
Want het verleden zit niet in gebouwen/Maar in het heimwee dat  
hier leeft...

•  Ken je het gevoel van heimwee? Waar kun jij zelf heimwee  
naar hebben?

•  Kun je voorbeelden noemen van heimweeliedjes die je zelf  
wel eens gehoord hebt?

•  Kun je voorbeelden vinden op internet? Kijk ook eens op  
www.liederenbank.nl

http://www.liederenbank.nl
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2 liedjes opnemen en verhalen verzamelen
We gaan proberen zo veel mogelijk heimweeliedjes te verzamelen in de 
Agniesebuurt. Dat is niet eenvoudig. In feite moeten we aan het werk 
gaan als een detective, of een journalist. Speuren en vastleggen. In de 
eerste plaats moeten we bedenken wie er liedjes kennen. Dat kunnen 
mensen zijn uit je eigen familie, maar ook mensen uit het buurthuis 
of andere mensen die je kent uit de buurt. We kunnen ook de kinderen 
(10-14) uit de jeugdgroep van Basta inschakelen. Als je mensen gevonden 
hebt, kun je ze vragen of ze iets willen vertellen over vroeger, en of ze 
liedjes kennen die hen doen denken aan het dorp waar ze vandaan 
komen, de familie die er niet meer is, de straat van vroeger. Niemand 
zal gelijk een liedje voor je gaan zingen, maar als je laat merken dat je 
geïnteresseerd bent lukt het je misschien wel om een liedje op te nemen. 
Vervolgens stel je een aantal vragen die iets vertellen over de persoon die 
het liedje zingt, en over het liedje zelf. Het is vaak leuk om te proberen 
heel precieze vragen te stellen: hoe rook het in de keuken, beschrijf 
het landschap voor je huis... dat soort vragen. Je kunt ook vragen naar 
foto’s of voorwerpen die een gevoel van heimwee oproepen. Vervolgens 
proberen we de liedjes zo goed mogelijk uit te schrijven. Bij Nederlandse 
en Marokkaanse liedjes is dat niet zo’n probleem, maar bij liedjes uit 
andere landen moeten we hulp vragen. Bij ieder liedje schrijven we een 
verhaal dat bij dat liedje hoort.

• Wie zou je hiervoor willen benaderen?
• Welke vragen zou je kunnen stellen?
• Hoe kunnen we de liedjes en verhalen het beste bewaren?
• Ken je mensen die kunnen helpen met vertalen?

3 een boekje maken
Met de liedjes, verhalen en eventueel foto’s of andere beelden maken 
we uiteindelijk een boekje dat een vormgever samen met jullie in elkaar 
zal zetten. Met de noten erbij kan het later weer door anderen gezongen 
worden. Het boekje is bedoeld voor alle bewoners van de Agniesebuurt.

•  Heb je wel eens eerder een boekje gemaakt? Bedenk wat er toen  
wel en niet goed ging.

•  Hoe kunnen we het boekje het beste verspreiden?

4 een uitvoering voor de jeugdgroep voorbereiden
Het zou natuurlijk mooi zijn als alle mensen die een liedje voor ons 
gezongen hebben ook de liedjes van de anderen te horen krijgen. 
Daarom willen we proberen om een voorstelling te maken waarin de 
liedjes gezongen worden door de jeugdgroep van buurthuis Basta. 
Jullie zijn de verzamelaars van de liedjes en dus de samenstellers van de 
voorstelling. Jullie doen de regie, bedenken hoe de kinderen eruit moeten 
zien en of er bijvoorbeeld dia’s of filmbeelden getoond worden. Je moet 
ook denken aan publiciteit via flyers en krantenberichtjes: er moet 
natuurlijk wel voldoende publiek zijn!  

•  Hoe lang duurt de voorstelling?
•  Worden er alleen liedjes gezongen of bijvoorbeeld ook verhalen verteld?
•  Kunnen mensen ook meezingen?
•  Hoe komen we aan toneelkleding?
•  Wie nodigen we daarbij uit?
•  Hoe zorgen we voor voldoende publiek?

LESBRIEF
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Met dank aan

tot slot: hoe overleggen we met elkaar?
We kunnen het beste met elkaar overleggen via hyves. Kijk wel uit dat je 
er niet zomaar namen van mensen op zet die je interviewt of toevallig 
spreekt: niet iedereen wil zichtbaar zijn op internet.
De opnames die jullie maken kun je via een computer plaatsen op google 
docs. Op die manier zorgen we ervoor dat er geen opnames zoek raken. 
De verhalen kunnen we eveneens op deze plek opbergen.

Met dank aan

de geïnterviewden
Meneer Wim
Meneer Rinus
Meneer Martin
Mevrouw Jet
Meneer Jan
Mevrouw Mari
Meneer Klaas
Mevrouw Merlin
De heer Ziani
Mevrouw Hanneke Bastein
Mevrouw Aleida
Mevrouw Clara Faassen
Mevrouw Houria 
Yvonne van Oort
De heer Azzerhan
Mevrouw Najia
Mevrouw Kusters
Eloisa 
Mevrouw De Haaij-Stekelenburg en haar dochter mevrouw van Vliet
Mevrouw Antoinette Zunder, haar dochter Lea en kleinzoon Fûrlan 
De heer Jan Schinkelshoek en zijn dochter Annelies
Mevrouw Van Beek en haar dochter
Mevrouw Koenraads en haar pleegdochter
Mevrouw De Wit
Mevrouw Spaan
Mevrouw Woensdregt en haar nicht 
Mariali 
Ericka
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Buurthuis Mozaiek: Latifa Montassir
De Jonge Honden: Saloud, Romaysae, Chahira, Ikram, Hafida, Salima,  
Romaysae, Marwa en Ibtissan.
Vrouwengroep Bergpolder: Mevrouw Tazim
Meidengroep buurthuis Basta: Nathalie Roemer, stagiaires Safaa en  
Naouar, Roos, Ihsan, Yousra, Soraya en Fatima
Pniël: Tonny van der Linden, Soraya de Freitas (stagiaire)

Activiteitenbegeleiding Hoppesteyn: Judith Aartsen
Team CVD/’Jonge moeders’: Jacky van Buuren, Virginia Nelson

subsidiënten


