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Bennie Huisman             september 2022 

doodlopende 
paden 

Bij mijn grootouders hing in de woon-

kamer, tussen de schoorsteen en het ach-

terraam een ingelijste reproductie. Een 

afbeelding van 'de breede en de smalle 

weg'.  

In de late jaren '50 kwam mijn oma 

('beppe') ziek terug uit Zuid-Afrika, waar 

ze de kinderen hadden bezocht. Ze was 

astmatisch. Opa ('pake') timmerde een 

bed in de kamer, op de plek van de bank, 

met het hoofdeinde net onder de afbeel-

ding. Een keer weer thuis was oma al 

gauw weer de oude, maar het bed bleef 

nog even en werd voor ons als kleinkin-

deren de favoriete plek om te lezen. 

Meestal stripboeken. En vaker dan vroe-

ger keken we naar de afbeelding boven 

het bed. Die was anders dan die hiernaast.  

Maar de boodschap was dezelfde: kies 

als mens de goede weg! 

De prent is zo 'n 130 jaar geleden gemaakt, als metaforische verbeelding van een tekst uit de 

Bergrede van Jezus. Mattheus 7: 13 en 14. Op alle variaties die er in de loop van de tijd zijn ge-

maakt is het beeld de boodschap: de brede weg - links - toont de verlokkingen van de tijd, de smal-

le weg - rechts - het afzien ervan. Wat de mens die voor de toegangspoort staat niet kan zien, maar 

de toeschouwer van het beeld wel, is waar de keuze toe leidt. Wie zich overlevert aan verlokkingen 

(die in elke tijd weer anders zijn) gaat naar de hel. Wie daar van afziet, sober en deugdzaam leeft, 

gaat naar de Hemel. De 'zonden van de wereld' spreken evenwel 'zo op het oog' bij elke generatie 

van de schilders meer tot de verbeelding dan 'deugd en soberheid'. Rechts is eigenlijk nooit iets te 

zien dat de fantasie prikkelt.  

De Duitse schepper van bovenstaande variant lijkt onze tijd te zien als de Eindtijd. De weg naar 

de ondergang begint met de Verlichting en via de Franse revolutie, modernisering, technische 

vooruitgang enz. gaat het naar het eindspel: de hel lijkt te beginnen bij het instorten van de twee 

torens van het World Trade Center. Het is ook niet mogelijk van twee walletjes te eten: wie na een 

avondje 'Casino' via een grote kerk nog wil oversteken naar de smalle weg, verdwijnt met een 

wrakke brug in de diepte. 
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Mijn grootouders hadden overigens soberheid met de paplepel ingekregen. Ze groeiden op in 

grote en betrekkelijk arme gezinnen. Zelf zagen ze dat niet als hun voorland. Ze wilden het beter 

hebben dan hun ouders en dat lukte ook. Pake kreeg vast werk en had ook nog andere inkomsten. 

Beppe had een winkel. Er waren meerdere inkomens. Ze kregen twee zonen. De oudste werkte net 

als zijn vader met de handen. Na de oorlog kwam de welvaart hem echter niet snel genoeg en hij 

emigreerde naar Zuid-Afrika. Om daar met een bouwbedrijf, soberheid en hard werken betrekke-

lijk rijk te worden. 'Deugd' was - achteraf gezien - in Zuid-Afrika wat ingewikkelder. 

Zijn jongere broer - mijn vader - ging de muziek in. Eerst als dirigent en met wat eerste leer-

lingen. Na de oorlog werd dat een muziekschool, als een onderneming met meerdere docenten. 

Dat hield op toen hij muziekleraar werd op een school in Leeuwarden.  

Soberheid zat niet in zijn karakter. Ook het ernstige, 

'bevindelijke' geloof van zijn vader vond bij hem niet een vrucht-

bare bodem. Hij was met z'n gezin wel lid van en speelde orgel in 

de gereformeerde kerk. Hij las bij het eten voor uit de bijbel en bad 

ervoor en erna. Maar hij deed dat mompelend en op routine, waar 

pake uit volle overtuiging 'voorging' en vaak uit de brieven van 

Paulus citeerde. Mijn moeder kwam uit een zeer sober en diepgelo-

vig gezin. Met een strenge vader, die het schippersbestaan had in-

geruild voor een winkeltje op de vaste wal.  

Ze werden een stel in de oorlog. Wat mijn vader wel van zijn 

vader had geërfd was de liefde voor het water. Watersport was 

toen nog voor een groot deel een elitaire activiteit. Daar hoorde 

dan vaak passende vrijetijdskleding bij. Mijn moeder staat hier op 

de foto, gekleed zoals haar moeder - en naar mijn inschatting haar 

oudere zusters ook niet - ooit gekleed geweest zijn. De aanleiding 

zien we op de foto uit dezelfde serie: ze is met mijn vader en een 

bevriend stel op een uitstapje op het water.  

Met o.a. een kajuitzeiljacht 

Vader en zoon 
 

Links een foto van 'pake'.  

Een uitsnede uit een grotere 
foto, waarop het personeel staat 
van de firma Woltman, een 
'pannenbakkerij' op de Tweede 
Herenwal in Heerenveen. De 
foto is uit 1908. Pake was toen 
19 jaar en werkte al sinds z'n 
12e, toen ze van een aak naar een 
huis op de vaste wal verhuisden. 

Op de foto rechts is mijn vader 
even oud. Hij heeft z'n leven 
lang nooit manchester of overal 
gedragen. Hy werkt - net voor de 
oorlog - in de 'manufacturen'-
winkel van z'n moeder, doet een 
etaleurscursus, maar is ook al 
dirigent van een amusementsor-
kestje en volgt muzieklessen. 
Want hij wil de muziek in. 
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De foto's zijn uit de oorlogsjaren, toen ze nog verloofd of net getrouwd waren. 

Die lichtheid van bestaan was tien jaar later ver weg: hij was altijd aan het werk voor een onze-

ker inkomen, zij zat thuis met vier kinderen en breidde daar kleertjes voor van 'uitgehaald' garen. 

Het waren de jaren '50, de jaren van de 'wederopbouw'. Dat weerhield mijn vader er niet van om 

vijf jaar later een eerste gloednieuwe auto te kopen: de 'coole' Renault Dauphine. Weer vijf jaar 

later kreeg hij een vaste aanstelling als leraar en werd een huis gekocht in Leeuwarden. 

Voor ons als hun kinderen kwam daarna alles onder bereik: grote en comfortabele huizen, ein-

deloze technische mogelijkheden, verre reizen, hogere inkomens, interessant werk, seksuele vrij-

heid zonder preken van dominees of consequenties voor het leven er na en grenzeloos vermaak. 

Het was 'de brede weg', ver voorbij de verbeelding van de kunstenaars van toen. Niet iedereen was 

even succesvol, maar wij en ook onze kinderen probeerden er alles uit te halen. En nog steeds.  

Maar vaker en luider klinkt de vraag of we wel op 'de goede weg' zijn. Wat we allemaal kunnen 

en doen, kopen, gebruiken en opmaken, daar hebben we eigenlijk nooit de werkelijke prijs voor 

betaald. En onze onbetaalde rekeningen vallen in toenemende mate op de mat. Er wordt van ons 

gevraagd om nu onze inzet en verbeelding te wijden aan een ander, veel smaller pad. 

Niet omdat het ons als mensen naar de hemel brengt. Het gaat om het leven 'voor de dood'. Dat 

leven pakte ook in de jaren van mijn generatie voor veel medemensen op deze aarde beroerd uit. 

Er was altijd al een verdeling tussen winners en losers. Die is, mondiaal gezien, alleen maar scher-

per geworden. Dat ligt er niet alleen aan dat wij 'het er van namen'. Maar de grote rekeningen van 

onze welvaart en 'gemaks-verslaving' vallen niet op onze matten. 

Hoe zwaar ook de huidige energiecrisis, hoe hoog ook de inflatie, wij hebben de middelen, 

technisch en financieel om er niet aan ten onder te gaan. We Shell overcome... Alleen al voor ons 

eigen behoud moeten we stappen terug doen. Sommige van die stappen liggen op het terrein van 

de 'soberheid'. De thermostaat lager, vaker een trui aan, zuiniger met energie en grondstoffen, dat 

helpt én de aarde én ons huishoudboekje. Andere stappen liggen meer op het terrein van 'de 

deugd'. 

Op een individueel niveau gaat het dan om het overgaan naar een vegetarisch of veganistisch 

dieet. Onze intensieve veehouderij is een doodlopende weg. Veel boeren zijn gelovig, ze weten 

van 'de breede en de smalle weg'. Op politiek niveau zal het gaan om de moed de strijd aan te gaan 

met de 'oligarchen' die achter de schermen deze industrie faciliteren. Ook vaak gelovige mensen. 

Die evenwel net zo gemakkelijk 'God' als 'de Mammon' dienen.  

Laten we hen een nieuwe prent sturen.  
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Er is een klein theater gecreëerd. Wij zitten op stro-

balen. Het uitzicht is een plaatje, 'om in te lijsten'. Dat 

is dan ook gedaan. Waar ik zit geeft die omlijsting uit-

zicht op de kerktoren van Sandfirden. Wat er tussen 

ligt, de Bombrekken en Oudegaster Brekken, wordt 

aan het zicht onttrokken door het hooggelegen spoor 

tussen Sneek en Staveren. De trein is op dit tijdstip 

nog geen spelbreker. In 2000 was die trein deel van 

het spel, toen in de Bombrekken noch een uur vroeger 

de opera Orfeo op én in het water werd opgevoerd. 

Toen stopte de trein hier om de toeschouwers te laten 

uitstappen. 

Toen was geluidsversterking nodig, nu niet. De 

liederen waar we voor komen worden akoestisch ver-

tolkt, alleen het geluid van de achter stropakken ver-

stopte digitale piano krijgt wat versterking. De lied-

teksten zijn van Gerben Rypma, de 'heremyt fan 'e 

Ryp'. Een dichter en schilder die het grootste deel van 

z'n leven hier woonde, in een stalwoning, met als ge-

zelschap een paar koeien. Zijn gedichten werden ook 

gepubliceerd, maar hij had geen plek in de Friese lite-

raire canon van toen, de eerste helft van de 20-ste 

eeuw, zoals Fedde Schurer of Douwe Tamminga. 

Naast gedichten schreef hij ook spreuken en aforis-

men. Een aantal daarvan zijn op muziek gezet door 

Feike van Tuinen. Liederen in de klassieke traditie. 

Ze worden vertolkt door bariton Ben Brunt en Douwe 

Kootstra geeft ze vertellend een plek in het verhaal 

van Rypma z'n leven. Het is een mooie en rijke erva-

ring om er op dit tijdstip bij te zijn.  

 

Maar ook confronterend. Want het zingen van Brunt brengt mij terug naar de zanger die ik zelf 

ooit wilde worden, meer dan vijftig jaar geleden. En het laat me zien wat ik misschien was gewor-

den als ik niet afgehaakt was. Gelijktijdig laat het iets voelen van de reden daarvan. Dat het niet 

alleen mijn tekort aan zelfvertrouwen was. Of de verwarringen van mijn bestaan van toen. 

Zangers zijn meestal geen wonderkinderen. Zoals jonge pianisten of violisten, die soms al voor 

ze tien jaar oud zijn de moeilijkster stukken kunnen spelen en uitvoeren met gerenommeerde or-

kesten. De ambachtelijke kant van het zingen kan vroeg beginnen, in institúties als de Wiener 

Sängerknapen of het King's College Choir. Maar of de stem van het kind na de stembreuk nog zal 

doorgroeien naar een uitzonderlijke stem, dat is onzeker. 

doodlopende paden 
 

in het lage laagland  

zuidelijk van Bolsward 

voorbij Blauhuis en de Heilige Vitus 

voorbij Greonterp met klokkentoren  

en het huis van de Heilige Reve 

ligt de Sânfurder Ryp 

de smalle Dorpsweg wordt De Ryp 

op de laatste driesprong rechtsaf 

bij een oude boerderij langs  

loopt de weg dood 

op de Timpelpeats, onze bestemming  

rond melkerstijd, bij zonsopgang 

daar kom ik mijzelf tegen 
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Ik had in Heerenveen een aantal jaren gezongen in het jongenskoor voor de Mattheus Passion, 

maar aan stemtraining deden we niet. De partijen er goed instampen en het Duits behoorlijk uit-

spreken, dat was het. Daarna verhuisden we naar Leeuwarden. 

Daar werd mijn vader dirigent van een operakoor en ik zong er bij de bassen toen ik 16 was. 

Rond dezelfde tijd speelde en zong ik in schoolmusicals die mijn vader schreef voor zijn leer-

lingen op de meisjesschool waar hij les gaf. Al snel zong ik solo's. Het ging me gemakkelijk af, 

zowel de liedjes als de opera- en operette-aria's. Ik kreeg zelfvertrouwen. 

Twee jaar later meldde ik mij aan bij een vakopleiding, die was opgezet om mensen uit de Frie-

se muziekwereld parttime naar staatsdiploma 's te leiden. Later werd dat de MPA, de Muziek-

Pedagogische Academie. Ik 'zong voor'. In een uitgewoond oud pand aan de Nieuwburen, schuin 

tegenover La Venetia. De docent was een aardige, nog jonge man, een Fries, net afgestudeerd in 

Utrecht. Ik werd aangenomen. Het was halverwege de jaren '60. 

Dat wordt nu zo 'n beetje beschouwd als het 'geboorte-decennium van de popmuziek. 'Lichte 

muziek' was er al veel langer, met invloeden van jazz en blues, met swing. Maar ook daar zat een 

sterk ambachtelijke kant aan. Wat als rock-en-roll begon en via folksingers, Beatles, Rolling Sto-

nes en ontelbare andere bands de wereld overging, dat inspireerde passief of actief veel van mijn 

leeftijdsgenoten. Al snel was er voor dominees en pastoors niet meer tegen de aantrekkingskracht 

van sex, drugs en rock-en-roll te preken. 

Aan mij ging het wat voorbij. Ik leefde toch wat in de bubble van het 'klassieke-muziek-milieu' 

waar ik in verkeerde. En al jong had ik  een vrouw en een kind en was ik kostwinner. Toch wilde 

ik 'de muziek in'. Maar de droom van klassiek zanger worden begon langzaam uit zicht te raken. 

Het was vermoedelijk een combinatie van een te grote verbeelding (die soms Kees de jongen-

achtige trekjes had) en een te jong belast zijn met de gecompliceerde rollen van partner en vader. 

Daarnaast ontbrak een pedagogische en ambachtelijke begeleiding op niveau. Mijn zelfvertrouwen 

brokkelde langzaam af. Mijn stem verkrampte. Ik heb noch een recensie van een studentenuitvoe-

ring uit die tijd. Ik stapte over op leraar worden in Algemene Muzikale Vorming. Dat bleek even-

min een groot talent. Alleen als dirigent van een koor voelde ik mij op mijn plek. 

De recensie, waarvan hiernaast het relevante fragment staat, is 

uit de Leeuwarder Courant van 14 juni 1969. Zes weken daar-

voor was ons tweede kind dood geboren. Voor rouw was geen 

tijd en geen plek. Ik was net benoemd als muziekleraar op een 

huishoudschool en zat midden in de voorbereiding daar voor. 

Maar het zingen, de reden om 'de muziek in te gaan', dat lukte 

niet goed meer.  Dat alles kwam in zekere zin terug toen ik Ben 

Brunt daar hoorde zingen. Het was hem wel gelukt. Hij is als zanger afgestudeerd, zingt in orato-

ria en passies, geeft zangles en is dirigent van koren. Dat had ik ook kunnen bereiken: een be-

scheiden muzikale carrière met vocaal solowerk als bonus. En zo 'n project als dit is dan natuurlijk 

ook mooi om te doen. 

Toen ik na tien jaar uit die wereld stapte en niet lang daarna begon met het zingen van zelfge-

schreven liedjes, voelde ik mij nog altijd onzeker over mijn stem. Het oude, vanzelfsprekende ge-

voel van toen, bij het operakoor, dat kwam pas terug toen ik begin jaren '80 op straat begon te zin-

gen en te spelen. Daar zijn geen recensenten. Daar voelde ik mij vrij om met liedjes en sferen te 

spelen en te klooien. 

Daar kwamen ook de eerste optredens uit voort. En bij het zingen van liedjes wordt niet eerst 

op de ambachtelijke kant gelet, maar zijn vooral voordracht en zeggingskracht en belangrijk. Ook 

volgens de recensie van toen was dat mijn sterke kant. 

De klassieke muziek bleef een - niet vervulde - liefde.  

... de bas Bennie Huisman  
Hij beschikt over goed stern-

materiaal maar is het stadium 
van leerling nog niet te boven 
Zijn goed aangevoelde voor-
dracht belooft veel goeds voor 
de toekomst...  
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In het begin van de nieuwe eeuw heb ik een programma samengesteld dat een combinatie was 

van 'mijn klassieken': favoriete liedjes uit de 'lichte' muziek én liederen en aria's uit de klassieke 

muziek. Voor die laatste categorie maakte ik Friese vertalingen van Mozart-aria's en Schubertlie-

deren. Die zong ik met orkest- en pianobegeleidingen, die ik van cd's haalde. 

Het was mooi om te doen, maar ik moest qua stemtraining er even flink tegen aan. Het werkte 

ook als een soort van verzoening. Ik had hier, als het anders was gelopen, in de Sânfurder Ryp 

kunnen staan zingen. Maar het andere pad paste eigenlijk beter bij mij. Ik had alle theatrale en lite-

raire avonturen niet graag willen missen. Al voelde ik mij daar ook niet altijd even zeker. 

Hij dreigt met 'het recht van de eerste nacht', een 

oud recht, dat zelden meer werd gebruikt. De teleur-

gestelde gravin, Suzanna, Figaro en tal van anderen 

proberen de graaf met valstrikken te teckelen. Figaro 

trapt dan zelf in een van die opzetten als hij getuige  

lijkt te zijn van een afspraakje tussen Suzanna en de 

graaf. Woedend zingt hij dan deze aria. 

De tekst ernaast is een eigen tekst, waarvoor ook 

een aria van Mozart is gebruikt: uit Die Zauberflöte. 

Oorspronkelijke titel: Der Vogelfänger binn' Ich ja.., 

gezongen door het personage Papageno. 

Een orkestbegeleiding kon ik niet vinden, er waren 

ook te veel coupletten. En het was maar een simpel 

liedje. Het kon ook wel met accordeonbegeleiding. 

Wel zo vrij... 

De hierboven staande aria komt uit een van mijn favoriete 

Mozart-opera's: La nozze di Figaro. Het libretto is gebaseerd 

op een toneelstuk van de Franse schrijver Beaumarchais, dat 

niet lang voor de Franse revolutie de macht van de adel be-

spotte. Al eerder was er een toneelstuk met dezelfde persona-

ges: De barbier van Sevilla. 

Figaro is daarin een barbier, die een Graaf Almaviva helpt 

om een jonge vrouw te 'kapen'. In de opera maakt hij nu deel 

uit van het personeel van de graaf. Hij is verliefd op het ka-

mermeisje van de gravin: Suzanna en zal met haar trouwen. 

De graaf heeft evenwel ook een oogje op haar. 

Oorspronkelijke titel: Aprite un po' quegl'occhi    Muziek: W. A. Mozart 
Vertaling: Bennie Huisman               Benieuwd hoe het klinkt? Klik hier 

O, doch jim eagen iepen 
 
O doch jim eagen iepen, dwaze ferbline mannen 
En sjochris hoe ’t de froulju jim besoademiterje 
Sjoch hoe ’t de froulju jim altyd besoademiterje 
Dy’t jim op hannen drage, se binn’ de djoere luchtjes 
De klean en de jewielen, noait ien tel wurdich west 

As heksen betsjoene se en meitsje ús blyn 
Se lokj’ as sirenen it wetter ús yn 
As elfen ferliede se ta deadlike dûnsen 
Feriederlik strielje se as stjerren by jûntiid 
Se stekke as de roazen,  
binn’ snoader dan de foksen 
Sa tiger sa dowen, sa wolf en sa wer lamke 
Se wine en spinne in net om ús hinne 
Se lokje en lige en boartsje mei leafde, se ha gjin gefoel  
Gjin inkeld gefoel, nee, nee, nee, nee 
It oare ferswij ik mar, mar elkenien wit hoe ’t it sit 

 
O doch jim eagen iepen, dwaze ferbline mannen 
En sjochris hoe ’t de froulju jim besoademiterje 
Altyd wer, altyd wer 

As heksen betsjoene se, it oare ferswij ik 
Se lokje as sirenen, it oare ferswij ik 
As elfen ferliede se, it oare ferswij ik 
Se strielje as stjerren, it oare ferswij ik 
Se stekke as de roazen,  
binn’ snoader dan de foksen 
Sa tiger sa dowen, sa wolf en sa wer lamke 
Se lige en spinne in net om ús hinne 
Se lokje en lige en boartsje mei leafde  
se ha gjin gefoel  
Gjin inkeld gefoel, nee, nee, nee, nee 
It oare ferswij ik mar, mar elkenien wit hoe ’t it sit 
Do witst hoe ’t it sit, ik wit hoe’t it sit 
Elk wit hoe ’t it sit 

 Operaliedje 
 
Dit is een liedje uit een opera 
Of wat deftiger, een aria 
Je zingt zo 'n lied niet zomaar wat 
Het vraagt een afgetrainde strot 
Een tenor zingt hoog, is vaak beroemd 
En wordt als vrouw sopraan genoemd 
Zingt zo 'n diva dan een hoge noot 
Dan verkeert zij vaak in hoge nood 
 
Maar zo 'n liedje uit een opera 
Gaat niet altijd even tra-la-la 
Er wordt vaak het verhaal verteld 
Van een mooie vrouw en een stoere held 
Maar met de liefde loopt het mis 
Wat dan het einde van het liedje is 
Een gaat er dood, dat duurt vaak lang 
Hoe groter leed, hoe hoger zang 
 
Voor het volgen van het operaverhaal 
Is een tekstboek altijd cruciaal 
Al zingen ze ook hoog en hard 
De verstaanbaarheid is niet je dat 
Het is vaak in een vreemde taal 
En het strijkje maakt ook veel kabaal 
Dus dan lees je bij zo 'n lange noot 
Even in het boekje op je schoot 
 
Dit is een liedje uit een opera 
Maar deze eindigt tra-la-la 
Wel veel gedoe maar weinig bloed 
En aan het eind komt alles goed 
Het zijn wijsjes die je zomaar fluit 
Maar Mozart blies jong z'n laatste adem uit 
Zodat tenslotte de conclusie is: 
Bij opera is altijd wel iets mis 

Oorspronkelijke titel: Aprite un po' quegl'occhi   Muziek: W. A. Mozart 
Friese tekst: Bennie Huisman               

T
ekst: B

en
n
ie H

u
ism

a
n

   M
u

zyk: W
. A

. M
o

za
rt 

Benieuwd hoe het klinkt? Klik op de titels 

https://www.benniehuisman.nl/index_htm_files/liedjesupload/eageniepen.mp3
https://www.benniehuisman.nl/index_htm_files/liedjesupload/eageniepen.mp3
https://www.benniehuisman.nl/index_htm_files/liedjesupload/operaliedje.mp3
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     De bouwer van mijn Settimio Soprani had ik snel ge-

vonden. Het was geen handwerker, die in de traditie van 

een eeuwenoud ambacht van ieder instrument een onder-

scheidend product maakte. Mijn accordeon kwam uit een 

fabriek, waar ze in serie werden gebouwd. Handwerk had 

alleen bij het in-elkaar-zetten een rol gespeeld. 

Voor het onderzoek naar de leeftijd was het ook niet nodig 

om een dendroloog in de houten delen te laten boren, om 

op basis van de jaarringen, de houtsoort en een uitgebreide klimatologische databank te kunnen 

zeggen waar en wanneer de boom voor dat hout was omgehakt. Mijn instrument is van na de oor-

log, preciezer: jaren '50, hooguit jaren '60. Dat wist ik al toen ik haar kreeg. Door een ontmoeting, 

die mij toen al terugbracht in de tijd. 

De precieze datum kan ik na uitgebreide bestudering van oude agenda 's en notitieboekjes niet 

meer vinden, maar het moet in de lente van 1991 zijn geweest. Ik werkte aan De wite walfisk, een 

nieuwe theatervoorstelling. Over de Makkumer dichter Wibren Altena, die in de jaren '40 en '50 

kort furore maakte als voordrager van komische verhalen op rijm. Hij trad er overal mee op in 

Friesland en daarbuiten. In beeld en rekwisieten van de voorstelling wilde ik de 50-er-jaren klein-

kunst-sfeer terughalen en zocht een kleine accordeon uit die tijd. Ik had wel een paar accordeons, 

maar dat waren kleurige Oost-Duitse instrumenten, die ook een nog al fors geluid hadden. 

Ik had toen contact met Sale Brouwer, die ik nog kende van toen we beide student waren aan de 

Muziek Pedagogische Academie in Leeuwarden, begin jaren '70. Hij met accordeon en piano als 

hoofdvakken, ik met zang, koordirectie en Algemene Muzikale Vorming. Ik had hem al eens ge-

vraagd om begeleider te worden bij een eerdere voorstelling. Dat ging toen niet door, maar ik kon 

wel een paar keer zijn digitale piano lenen als ik ergens speelde waar geen piano was. We hielden 

contact en ik vertelde een keer over mijn nieuwe voorstelling. En dat ik daar een kleine jaren '50 

accordeon voor zocht. 

'Kom maar eens langs', zei hij. 

Ik zocht hem op in zijn jaren'70 nieuwbouwwoning in Giekerk en Sale nam mij mee naar de 

zolderverdieping onder het schuine dak. Op de vloer en op lange planken aan de muur stonden tal-

loze accordeons, in diverse afmetingen. 

'Zoek maar een uit...', zei hij. 

Ik wist, dat hij, net als ikzelf, uit een gezin kwam waar muziek ook een broodwinning was. Zijn 

vader, Marten Brouwer, was in de jaren na de oorlog begonnen met een accordeonschool in de 

Giekerk en steeds wijdere omstreken en was de oprichter van het beroemde Brouwers Accordeon 

Orkest. 

deel 2: een friese reis 

Wat vooraf ging: 
Hoe het lezen van een boek over de zoektocht van de 

schrijver naar de herkomst van zijn viool mij op het idee 

bracht om zelfs ook eens zo 'n persoonlijke, historische, filo-

sofische en sociaal-culturele 'reis' te maken.  

En te zoeken naar de sporen van mijn minder kostbare, 

maar minstens zo interessante kleine accordeon, waarmee ik 

zoveel heb beleefd. 
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Mijn vader had in Heerenveen ook een eigen muziekschool gehad en accordeonleerlingen 

maakten daar een belangrijk deel uit van het klantenbestand. Maar een accordeon was duur en het 

formaat (12, 24, 32, 48, 80 en 120 bassen) groeide mee met de leerling. Ze werden dan eerst ge-

huurd, tot duidelijk werd dat de leerlingen doorzetten en het verantwoord was om in een eigen in-

strument te investeren. Wij hadden thuis ook een aantal accordeons in verschillende maten. Waar 

die waren gebleven na het beëindigen van de muziekschool in 1961 wist ik niet. 

Hier trof ik de nalatenschap aan van Sale z'n vader. Ik zocht er een uit en vroeg naar de prijs. 

Sale haalde z'n schouders op. 'Neem maar mee', zei hij. 

 

De nalatenschap van een ouder (in dit geval de vader) bestaat niet alleen uit materie. En hele-

maal niet als een kind (in dit geval de zoon) in de voetsporen stapt van wat bij de vader meer was 

dan gewoon 'werk'. Als het ook een passie was. In het boek van Philipp Blom staat op ongeveer 

twee derde een hoofdstuk waar in de Duitse versie boven staat: Eine Vatersuche. Een vriend van 

Blom heeft in een Kaffeehaus in Wenen geopperd, dat zijn zoektocht naar de vioolbouwer ten 

diepste een zoektocht is naar de vader. 

Blom z'n vader was musicus en dirigent. De ouders scheidden toen Philipp tien was en jaren-

lang werd de zoon bij de vader weggehouden. In het betreffende hoofdstuk onderzoekt de schrijver 

wat er misschien waar is van die Vatersuche. Uit wat hij vertelt over de relatie met z'n vader wordt 

ook los van de eindconclusie duidelijk, dat wat vader en zoon verbindt op een gecompliceerde wij-

ze verweven is met wat vader en zoon scheidt. Als ik dat vertaal naar mijn eigen geschiedenis met 

de accordeon, raak ik al snel in het gebied van 'hiërarchieën'. 

Toen mijn vader voor het eerst 'achter de muziek aan ging', maakte de klassieke muziek daar 

maar een bescheiden deel van uit. Er is een foto van hem als jonge dirigent van een orkestje. Het 

repertoire was vermoedelijk een mix van licht klassiek, operettewalsen b.v. en arrangementen van 

de toen (eind jaren '30) populaire muziek. Er was een ritmesectie en een piano om schwung en 

swing te versterken. Maar hij had ook les van klassieke musici en begon na de oorlog een muziek-

school. Zelf speelde hij piano, maar omdat de accordeon populair was, leerde hij daar ook snel op 

spelen. 

Z'n eigen kinderen kregen evenwel pianoles. En mijn broer en ik werden aangemeld voor het 

jongenskoor van de Mattheuspassion. Hij was, zo lijkt het, gevoelig voor de 'hogere status' van de 

klassieke muziek. 

Ik moet iets van dat gevoel hebben geërfd, want toen ik zelf een muziekopleiding volgde maak-

te ik toch onbewust onderscheid tussen aan de ene kant zangers, pianisten en studenten die een or-

kestinstrument bespeelden én aan de andere kant accordeonisten en 'korpsmuzikanten'. Daar kwam 

al snel een negatief waardeoordeel bij over de toen stormachtig opkomende popmuziek. 

Nadat ik die muziekwereld achter me had gelaten en zelf liedjes begon te schrijven leerde ik 

mezelf gitaarspelen. Dat werd geen groot succes. Niet veel later kreeg ik mijn eerste accordeon, 

een verjaardagscadeau van mijn vader. Ik begon op straat te spelen én met accordeon op te treden. 

Het was mij nooit gelukt op welk instrument dan ook iets van 'meesterschap' te bereiken. Maar 

in de beperking van twee octaven en 32 bassen reikte ik voor het eerst naar iets dat daar op leek. 

Al speelde ik mijzelf daarmee ook uit de 'stroom van de tijd'. Want in de ontwikkeling van de pop-

muziek speelde de accordeon nauwelijks een rol. Het was 'the sound of the past..' 

Ik ontmoette mijn kleine Settimio Soprani en gebruikte haar eerst als theatraal element in de 

voorstelling. Niet lang daarna vroeg de VPRO mij om mee te werken aan een wekelijkse uitzen-

ding. De begintune en vaak ook de begeleiding van de liedjes die ik daar zong, speelde ik op de-

zelfde kleine metgezel.  
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Daarna werd ze (zie het lied hiernaast) mijn vaste - en laatste - reisaccordeon. Dat lied komt uit 

De loftfytser, mijn laatste theatervoorstelling (2002). Daarin kreeg niet alleen de accordeon weer 

een theatrale functie, maar ook een driewielige ligfiets, waarmee ik over de planken sjeesde. Het 

lied bezingt de drie-eenheid: fiets, accordeon, lied. 

De fiets is er nog altijd. Die heeft gezelschap gekregen 

van een tracking-fiets (die kan mee in de trein). Het zijn 

mijn laatste fietsen, al kan ik niet uitsluiten dat er nog eens 

een elektrische fiets komt. Ook de accordeon (die door de 

jaren heen van een 'hij' een 'zij' werd) zal mij vergezellen 

tot 'de laatste adem'. In de jaren van afscheid. 

reisliedje  (beluisteren? klik op de titel) 
 

ik heb als zwerversmaatje een fiets 
die kan op eigen wielen staan 
ik kan gaan liggen lekker lui  
en toch naar verre einders gaan 
ik volg de vogels in hun vlucht  
eet een broodje of banaan 
en mijmerend over poëzie  
trap ik... achter m’n neus aan 

ik noem haar....Modestine 
'k lig lepeltje in haar schoot 
ze is met last en lust  
en met mijn verre droom vertrouwd 
als ik maar trouw voorzie  
in al haar onderhoud 

 
ik heb een trouwe reisgezel 
m’n halve zingend leven lang 
voelt mijn stemming altijd aan  
blues of blij, speels of bang 
draagt mijn liedjes over straat 
voegt de wijze bij het woord 
en in de strijd om aandacht  
zorgt ze, dat ik altijd wordt gehoord 

ze is m’n maatje voor onderweg 
ik koester haar op mijn schoot 
speelt altijd frank en vrij 
en is met alle taal vertrouwd 
als ik mijzelf en haar  
maar licht en luchtig houd 

 
dan heb ik nog een koffertje 
met alles wat mij drijft: 
verlangen naar liefde  
die soms zoet, soms bitter blijkt 
oude dromen over vrijheid 
die mij lokt, maar ook benauwt 
eenzaamheid, alleen zijn 
al zijn vrienden nog zo vertrouwd 

 
mijn lange leven draag ik mee 
de liedjes waar ik veel van houd 
ze blijven in mij eeuwig jong 
al zijn ze soms eeuwenoud 
ze spreken in vreemde tongen  
zijn ook thuis in moedertaal 
troostvol, vrolijk 
speels of scherp  
ach, ik hou van allemaal 

liedjes, liedjes van mij 
kom tot leven als ik zing 
blijf altijd jong, in m’n hart 
in mijn herinnering 
tot de laatste adem 
tot de laatste schemering 
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Mijn laatste adem, dat duurt hopelijk nog even. Mijn 

laatste lied moet nog gezongen, mijn laatste verhalen nog 

verteld. Daarnaast hebben mijn naasten mij nodig en is de 

wereld in nood. Genoeg reden om actief te blijven zolang 

dat kan. Toch ligt er veel meer tijd achter mij dan voor mij. 

Daarom maak ik ook de balans op. Wat heb ik gedaan met 

mijn talenten, met mijn verantwoordlijkheden voor ande-

ren, voor de aarde waar ik te veel van heb gevraagd. Wat 

heeft mij gedreven, waarom ben ik achter het ene aangelo-

pen en voor het andere weggelopen? Wat zal er overblijven 

van alles wat ik heb geschreven?  

De naam van dat project staat hierboven. Het is een pro-

ject waarvan ik niet weet hoe lang het gaat duren. Ook niet 

wat er allemaal onder valt en wat het gaat opleveren. 

Po@dium zal er een podium voor zijn, maar mogelijk ook 

kleine podia, waar ik live nog wat kan stoeien met oud en 

nieuw werk. Zoals De lêste skipper, een speelse remake van 

mijn tweede theatervoorstelling. Mogelijk deze herfst nog 

in het Skûtsjemuseum in Earnewâld.  

Daarnaast ben ik al een tijd bezig met het samenstellen 

van z.g. 'albums'. Dat zijn verzamelde liedjes rond een the-

ma. De teksten staan in een PDF-boekje, met verhalen over 

de achtergrond van de liedjes. Wie op de titel klikt krijgt 

het lied te horen. Er zijn nu twee gepubliceerd op mijn site: 

'Wetterlân' en 'Waterland'. Ik werk nu aan een derde al-

bum, met liedjes, geïnspireerd door het huis, waarin ik ben 

geboren en al weer bijna  40 jaar woon.  Op de volgende en 

laatste bladzij een eerste voorproefje ervan. 

zwanezangen 

 'Po@dium' is een Persoonlijk Digitaal Magazine - dit is de 2e aflevering van 2022 

Van een nieuwe serie, die de seizoenen volgt. 

Reacties zijn altijd welkom: huisman.bennie@gmail.com 
Wie op de verstuurlijst wil cq op het toesturen geen prijs stelt: laat het weten. 

www.benniehuisman.nl 

https://www.benniehuisman.nl/index_htm_files/liedjesupload/reisliedje.mp3
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Het huis, zoals dat hierboven 'notarieel' is be-

schreven is, was rond 1900 nog een boerderij. De 

'werk- of bergplaats' was een stal, met plek voor 

zo 'n 12 koeien. Eind jaren '20, begin jaren '30 

kwamen mijn grootouders er te wonen. De stal 

werd toen gebruikt voor een betonbedrijf van de 

oudste zoon en voor opslag. Later bouwde 'pake' 

daar boten en aanrechten. In de jaren '60 werd de 

stal versmald en omgebouwd tot een 'bungalow' 

met 2 kamers, een keukentje en een wc. 

 

Tussen het 'woon- en winkelhuis' en de schuur achter op het erf lag naast het pad een tuin. Die 

werd door pake vaak gebruikt als groentetuin. In het midden ervan stond één appelboom, een 

hoogstammer. In de lente bloeide die volop, in de late zomer kwamen er kleine zoetzure appeltjes 

aan, waar 'beppe' dan appelmoes van maakte. En ons al schillend stukjes toe schoof. Dat duurde 

nooit lang: rot en vogels maakten korte metten. Voor ons als kinderen was het een klimboom.  

Er staat nog een restant, tamelijk terminaal. Hij zal de honderd niet halen. Maar misschien door-

leven in het lied dat ik er over schreef.  

Dat lied is voor het eerst gezongen door Frederike Kleefstra in de theatervoorstelling Weemoed 

& Irony, in 1995. Vijftien jaar later zong ik nog een nederlandstalige versie in het programma 

Grenzeloos. Daar is niet een goede opname van. Hieronder staan beide teksten. 

..het woon- en winkelhuis met werk- of bergplaats, erf en 
grond, staande en gelegen te Heerenveen, aan de Eerste 
Heerenwal, plaatselijk gemerkt nommer 3, kadastraal 
bekend gemeente Tjalleberd, sectie E, nummer 455, groot 
drie are acht en zeventig centiare... 

it liet fan de apelbeam 
 
op it hiem fan myn bestean stiet in apelbeam 
ik skûle lange dagen yn it koele skaad 
dy earste soele simmer fan myn libben 
duorjend, duorjend oant de apeltiid 

dat ferjit ik net: de rook fan in apel 
mei in bewyske fan hjerst. 
letter sei it: simmerdreamen ûnderdak 
winter komt mei kjelt 

 
op it hiem fan myn bestean stiet in apelbeam 
manske tûken bestoarmen hege loften 
oer brune, brutsen hûd fûn ik de wei omheech 
kening fan de kimen, op myn troan fan griene toai 

dat ferjit ik net: rook fan apelblossum 
mei in bewyske fan mem har hier 
letter sei it: dreamen binne ûnderweis 
simmer komt mei soelens. 

 
op it hiem fan myn bestean stiet in apelbeam 
wy kenne no de gefaren fan de froast  
foar de teare knoppen fan ús dreamen 
wy binne âlder, wizer en slûchslim 

dat ferjit ik net: de rook fan rotsjende blêden 
mei in bewyske fan weemoed 
no wit ik: dreamen stjerre en wurde wer berne 

 
op it hiem fan myn bestean stiet in apelbeam 
krebintich en wurch, de dea ûnder de leden 
mar noch altyd net frij fan simmerdreamen 

het lied van de appelboom 
 
in de tuin van mijn bestaan staat een appelboom 
ik sliep in haar koele schaduw dag na dag 
mijn eerste zoele zorgenloze zomer 
slapend, wakend, tot de appeltijd 

dat vergeet ik niet: de geur van een appel 
met een vleugje vroege herfst 
dan wist ik later: haal je dromen binnen 
winter komt met kou 

 
in de tuin van mijn bestaan staat een appelboom 
sterke takken bestormden hoge luchten 
over bruin gebarsten huid vond ik de weg omhoog 
koning van de verten op een troon van groene tooi 

dat vergeet ik niet: geur van appelbloesem 
met een vleugje van moeders haar 
dan wist ik later: straks is het weer droomtijd, 
zoele zomerdroomtijd 

 
in de tuin van mijn bestaan staat een appelboom 
wij kennen de gevaren van de vorst 
voor de tere knoppen van onze dromen 
we zijn nu ouder, wijzer, sluw en slim 

dat vergeet ik niet: geur van rottende bladeren 
met een vleugje weemoed 
nu weet ik: dromen sterven en worden weer geboren 

 
in de tuin van mijn bestaan staat een appelboom 
gebroken en moe, de dood klopt aan zijn wortels 
maar nog altijd niet zonder zomerdromen 

zang: Frederike Kleefstra,    muziek & piano:Corinne Staal,  

Klik op titel & luister 

https://www.benniehuisman.nl/index_htm_files/liedjesupload/apelbeam.mp3

