
Waar is de orgelman? 
Het draaiorgel als folk1ore* 

Gerdy Bijleveld 

Tot in de jaren zestig kwam de orgelman Iangs de huizen. 
Nu lijkt het draaiorgel alleen nog een toeristische attrac
tie te vormen. Bekend is bijvoorbeeld het draaiorgel op de 
brug voor het Centraal Station in Amsterdam. Wil dat 
zeggen dat het draaiorgel een andere functie heeft gekre
gen binnen de Nederlandse cultuur? En wat is er verder 
veranderd? Hoe verhoudt zich bijvoorbeeld het huidige 
repertoire ten opzichte van wat er vroeger ten gehore 
werd gebracht? 

In dit artikel worden de veranderingen beschreven die 
sinds het einde van de vorige eeuw hebben plaatsgevon
den in de sociale en culturele positie van de orgeldraaier 
en zijn instrument, in het bijzonder in Amsterdam. 1 De 
draaiorgelcultuur is nog niet eerder onderwerp van etno
logisch onderzoek geweest, al besteedde de etnomusico
loge Barta Rovekamp in een studie naar Amsterdamse 
cafemuziek er terloops enige aandacht aan. 2 Uitgangs
punt voor mijn onderzoek was de hypothese dat functie 
en betekenis van het straatorgel na 1945 sterk veranderd 
zijn. Maakte het eerst deel uit van het dagelijks leven in 
de steden, nu is het nationale folklore geworden. In de 
geschiedenis van het Nederlandse draaiorgel hebben al
lerlei technische, stedebouwkundige, sociaal-economi
sche en culturele ontwikkelingen een rol gespeeld. Ook 
het overheidsbeleid is van belang geweest. Maar binnen 
deze algehele context zijn het vooral particuliere initiatie
yen geweest die hebben bijgedragen aan het ontstaan en 
voortbestaan van de - specifiek Nederlandse - straator
gelcultuur. Ten aanzien van het laatste, het instandhou
den van deze cultuur, kan zelfs gesproken worden van een 
typisch proces van 'folklorisering'. 3 

* 
Met dank aan Abram de Swaan en 
Anne Gevers voor hun waardevolle 
adviezen. 
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Ik heb mijn onderzoek verricht in de 
periode oktober 1993 tim mei 1994-
Bij het beschrijven van de veranderin
gen in de draaiorgelculruur heb ik ge
bruik gemaakt van archiefmateriaal 
(nota's voor raadsvergaderingen van 
de gemeente Amsterdam, vergun
ningsvoorwaarden voor orgeldraaiers 
te Amsterdam) en primaire literaruur 
(o.a. in de knipselmappen 00.603, 
00.604 en 00.605 van het gemeente
archief Amsterdam). Daarnaast ont
leen ik mijn gegevens aan een en que
te, aan open interviews en participe
rende observatie. 

Op 12 februari 1994 woonde ik 
het jubileumconcert ter gelegenheid 
van het veertigjarig bestaan van de 
Kring van Draaiorgelvrienden (KDV) 
bij. Een gelegenheid om de sfeer te 
pro even en om enqueteformulieren 
uit te delen. Van de ISO uitgedeelde 
formulieren onrving ik 64 geheel en 
2 ten dele ingevuld terug. De respon
denten waren grotendeels zeer actieve 
kringleden. Bij analyse van de ant
woorden bleek dat mijn kennis van 
het veld nog te gering was geweest; 
sommige vragen waren niet adequaat. 
Toch heeft de enquete nuttige gege
vens opgeleverd, ook ter verdere 
orienta tie. Bovendien kwam ik zo in 
het bezit van vele namen en adressen 
van mensen die bereid waren zich te 
laten interviewen. 

In totaal heb ik acht interviews af
genomen, waarvan een telefonisch. 
Dit betrof een draaiorgelbouwer. Bij 
de andere zeven waren rwee beroeps
exploitanten van straatorgels in Am
sterdam en drie mens en die eenmaal 
per week met een orgel de straat op
gaan als hobby, buiten Amsterdam; 
voorts de huidige voorzitter van de 
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Bij ons in de J ordaan 4 

Exploitatie van draaiorgels op straat is een fenomeen dat 
aIleen in Nederland tot bloei gekomen is. In de ons om
ringende landen, Duitsland, Frankrijk, Belgie en Enge
land, hebben grote draaiorgels ook deel uitgemaakt van 
de aIledaagse cultuur, maar claar werden zij aIleen op de 
kermis of in danszalen geexploiteerd.5 

Ons straatorgel hebben wij grotendeels te danken aan 
een Belg, de blinde Leon Warnies, die in 1875 in de Am
sterdamseJordaan als eerste een verhuurbedrijfvan draai
or gels vestigde. De draagbare orgeltjes van de straatmu
zikanten die in de negentiende eeuw van plaats naar plaats 
trokken, waren vaak niet al te best, dus de kwaliteit van de 
muziek liet nogal eens te wens en over. Warnies kocht 
goede orgels aan, eerst aIleen kleine buikorgels, later ook 
grotere die op een karretje geplaatst werden; hij nam des
kundige mens en in dienst voor het onderhoud en eiste 
van degenen die bij hem huurden dat zij het orgel goed 
verzorgden. Voor de muzikanten was dit een aantrekkelijk 
systeem: zij hoefden niet zelf een duur instrument te 
kopen, het onderhoud werd door de verhuurder geregeld, 
en wie zijn orgel goed verzorgde en op tijd de huur be
taalde, kon van tijd tot tijd een ander, beter orgel huren. 
Een beter orgelleverde meer inkomsten op en de onder
linge concurrentie die hierdoor ontstond bracht het ni
veau van de orgelmuziek omhoog. 

Er vormde zich een groep van orgelexploitanten die 
niet door het land zwierven, maar in Amsterdam bleven 
wonen. Zij kregen van de burgemeester vaste vergunnin
gen om in het openbaar hun muziek ten gehore te bren
gen. De animo om straatmuzikant te worden was zo groot 
dat de burgemeester rond 1900 een limiet stelde aan het 
aantal vergunningen: dertig. Gold dit getal eerst voor or
gelexploitanten en andere muzikanten gezamenlijk, in de 
vroege jaren twintig stelde de burgemeester, op voorstel 
van de hoofdcommissaris van politie, het maximum voor 
draaiorgels op 30 en voor de overige muzikanten op 45.6 

Voor een muziekvergunning kwamen uitsluitend diege
nen in aanmerking die op geen andere wijze in hun le
vensonderhoud konden voorzien, zoals invaliden. Een be
kende verschijning was een orgelman met halve benen; 
aan de stompen waren kussentjes bevestigd met een stuk 
rubber als zool en daarop liep hij. 

KDV en de ere-voorzitter, tevens een 
van de oprichters. Daarnaast heb ik 
in informele gesprekken met familie, 
vrienden en bekenden meningen over 
draaiorgels en hun muziek vergaard. 
Behalve het genoemde concert heb ik 
ook een speelmiddag in een draaior
gelhal bezocht en de jaarlijkse mani
festatie op Tweede Pinksterdag in 
Haarlem. Ik heb rondgeneusd in sou
venirwinkels. Participerend als vrij
willig manser (de helper van de orgel
man, die met het geldbakje rondgaat) 
heb ik zeer verschillende reacties van 
'het publiek' gekregen. 
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Riivekamp I992. 

3 
Bodemann I983, Van der Kooi I990' 

4 
De gegevens in deze paragraaf zijn 
grotendeels afkomstig uit: De Waard 
I987; verder uit verscheidene inter
views. 

5 
In Nederland kwamen ook kermis- en 
dansorgels voor, maar die vallen bui
ten dit onderzoek. De kleinere poot
of buikorgels waren in de negentien
de eeuw in geheel West-Europa een 
bekend verschijnsel. 

6 
Van Dijk I98!. 



De glorietijd van het draaiorgel was de periode tussen 
19IO en 1940.7 Er waren inmiddels verscheidene ver
huurbedrijven gevestigd in Amsterdam, Rotterdam en 
Den Haag. Hun orgels moesten zij aanvankelijk in het 
buitenland aanschaffen, net zoals Leon Warnies dat ge
daan had, in Belgie, Frankrijk of Duitsland. Van 1918 tot 
1940 was echter de Duitse orgelbouwer Carl Frei in Ne
derland gevestigd. Ongeveer ISO exploitanten en daarbij 
zo'n 300 helpers verdienden hun dagelijks brood met het 
maken van draaiorgelmuziek op straat, voornamelijk in 
het westen en noorden van Nederland. In het oosten wer
den meer kermisorgels geexploiteerd en in het zuiden 
danszaalorgels. 
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"" Draaiorgel De Cello, Amsterdam om-
streeks 1930. Rechts de vergunning
houder Ate Wielinga, de man met de 
halve ben en. Archief Kring van 
Draaiorgelvrienden, Zeist. 

7 
Een levendige beschrijving van de 
draaiorgelwereld in die dagen geeft 
Wieffering 1965. 
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Ret draaiorgel was onderdeel van het dagelijks leven. In 
Amsterdam kwam in de Jordaan iedere dag behalve zon
dag een orgel langs, in de binnenstad gebeurde dat drie 
keer in de week en in de andere buurten minstens een
maal per week. Om elkaar niet voor de voeten te lopen, 
kozen de orgeldraaiers voor iedere dag van de week een 
bepaalde wijk uit waarin zij een vaste route afwerkten; in 
vaktermen heet dit 'een wijk opbouwen'. De orgelman 
belde aan en kreeg op de meeste adressen een paar cen
ten; vanuit de bovenwoningen werd de bijdrage in een pa
piertje gerold en uit het raam gegooid. De orgelmannen 
waren doorgaans met z'n drieen, een vergunninghouder 
en twee helpers; een draaide het wiel en twee liepen te 
'mansen': zij haalden het geld op in een koperen bakje, 
het 'mansbakje'. De mannen draaiden twee of drie num
mers en duwden dan het orgel naar de volgende stand
plaats, vaak met een groepje kinder en er achteraan. In 
Rotterdam was het draaiorgel net zo populair als in Am
sterdam; ook in kleinere steden in het westen en noorden 
van het land kwamen regelmatig orgels door de straat. 

In die tijd, waarin radio nog geen gemeengoed was en 
televisie nog niet bestond, brachten de draaiorgels mu
ziek aan huis, voor de meeste mens en een welkome aflei
ding. Ret draaiorgel vervulde ook de functie die nu radio 
en televisie hebben in de promotie van 'schlagers'. Nieu
we liedjes die in de theaters gebracht werden, werden pas 
echt populair als de draaiorgels ze speelden. Ret reper
toire bevatte tevens melodieen uit de klassieke muziek; 
met name opera en operette spraken veel mens en aan. 
Waardering voor het draaiorgel was vooral te vinden bij 
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Amsterdam omstreeks 1910. Foto 
Historisch-topografische Atlas van 
het Gemeentearchief van Amsterdam. 



de 'gewone' mensen, de arbeidersklasse. Onder de elite 
getuigde het van slechte smaak, als men van draaiorgels 
hield. 

In de loop van de jaren dertig maakte de Amsterdamse 
overheid het de straatmuzikanten steeds moeilijker met 
meer en meer beperkende voorschriften. Amsterdam 
moest een 'wereldstad' worden en daar paste dit onbe
schaafde vermaak niet in. In een brief aan de burgemees
ter doet de hoofdcommissaris het voorstel om een 'uit
stervingsbeleid' te voeren en verklaart: 'Feitelijk is het 
maken van muziek met vergunning op den openbare weg 
een verkapte bedelarij, opleverende een toestand, de 
hoofdstad des Rijks onwaardig.' De zaken gingen v66r en 
op verzoek van bedrijven en winkeliers kwamen er speel
verboden voor diverse straten en grachten in het cen
trum. Een protestdemonstratie in I937 van 28 draaiorgels 
mocht niet baten. In I 93 7 werd de gehele binnenstad 
voor draaiorgels verboden terrein.8 

De orgelliefhebbers kregen bijval van journalist J ohan 
Luger in zijn in I938 verschenen en door Jo Spier gei:llu
streerde boekje De Amsterdammer zwart op wit. In het 
hoofdstuk 'De Amsterdammer en zijn kunst' schrijft hij: 
'En nergens wordt het muziekleven, om zoo te zeggen, op 
straat uitgedragen zooals in Amsterdam, al zijn er eenige 
vloekwaardige dingen gedaan om het Amsterdamse 
straatorgel uit de binnenstad te verbannen.' In het hoofd
stuk 'De Amsterdammer en zijn wereldstad' lezen wij 
verder: 'Iedere poging om van Amsterdam een wereldstad 
te maken, is tot dusverre mislukt, doch wat is een wereld
stad? ... Het is waar dat wij geen Eiffeltoren bezitten en 
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Amsterdam omstreeks 1930. Archief 
Kring van Draaiorgelvrienden, Zeist. 

8 
Van Dijk 1981, 147-149. 



doorgeven S.V.P. ! 

Orgeldraaiersleed 
Waarde Stadgenoten!!!! 

Wij richten ons tot U aile met het 
volgende. Zoo U uit de pers vernomen kan hebben, is voor ons 
ORGELDRAAIERS het spelen in de binnenstad in de toekomst 
verboden. Wat betekend dat? 

Oat betekend I !! Oat tal van mensch en met hun gezinnen, 
welke met een Draaiorgel hun brood moeten verdienen, vanal 
heden ernstig gedupeerd zullen zijn, wanneer dit verbod en andere 
drukkende bepalingen. zooals het niet mogen spelen na 8 uur 
s'avonds tot zonsondergang zou doorgevoerd blijven. Wij weten 
dat met uw aller steun, deze drukkende bepaIingen ingetrokken 
zullen worden. Reeds komt zeer binnekort ons adres aan de 
Gemeenteraad, met de daaraan verbonden meer dan 2000 hand
tekeningen van Amsterdamsche Burgers en Burgeressen uit 
de binnenstad in de Amsterdamsche raad aan de orde I Wij 
zeggen met diverse dagbladen, wat is Amsterdam zander .•... 
draaiorgel !! Wij willen niet, als zooveel duizende Amsterdamsche 
medeburgers (zander hun schuld) de gang naar het stempellokael 
aanvaarden. Steunt ons dus allen in onze adie. Wij willen zell
standig ons brood verdienen. Steunt moreel en finanieeel onze 
strijd am een bestaan. 

Teken allen op lijsten met het stempel er onder van onze 
organisatie. Amsterdam blijlt Amsterdam; dat is ons parool ! ! ! 

Steunt ieder naar vermogen. Onze reehtvaarctige aetie kost 
veel geld aan drukwerk enz. enz. 

STEUNT ONS STEUNT ONS 
Amsterdamsche Orgelhuurders-Bond 

"ONS BELANG" 
Het Bestuur. 

Secretariaat: T. Dolman Kinkerstraat 35111a 
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... 
Protestdemonstratie van orgeldraai
ers, Amsterdam 1937. Een deel van 
de stoet van ongeveer vijftien orgels. 
Voor het eerste orgel rechts actielei
der Teun Dolman. Archief Kring van 
Draaiorgelvrienden, Zeist. 



geen reuzenrad, doch ... Als wereldstad hebben wij echter 
de draaiorgels, die getuigenis afleggen van een klein tikje 
romantiek in ons binnenste C ... ).' 

Op II september 1942 verboden de Duitsers alle mu
ziek op straat. Op 5 mei 1945 kwamen de draaiorgels 
weer tevoorschijn en leverden hun bijdrage aan de feest
vreugde. Een nu 75-jarige Amsterdammer herinnert zich: 
'Toen werd er hier op de Nieuwmarkt gedanst en gefeest. 
De orgelman spoorde de mens en aan, en hij haalde nog 
heel wat op.' In de jaren die volgden verdwenen er tien
tallen or gels van de straat omdat het voor de exploitanten 
steeds moeilijker werd er een behoorlijke boterham mee 
te verdi en en. De binnenstad van Rotterdam bestond niet 
meer. De Amsterdamse overheid hanteerde vanaf 1946 
een maximum aantal vergunningen van vijftien. Inciden
ten waarbij drankmisbruik een rol speelde, deden het 
imago van de orgelman geen goed. De radio nam gelei
delijk de functie van muziekleverancier en tophit-promo
tor over. Ook stegen de huurprijzen van de orgels, terwijl 
de inkomsten in het mansbakje hiermee geen gelijke tred 
hielden. Zo vertelt G. Perlee, een van de grootste ver
huurders van draaiorgels in Amsterdam, in 1955 in een 
interview in Vrij Nederland: 'De orgeldraaiers klagen steen 
en been over de "mans", de vele door de politie verboden 
straten en de"dure" stadswijken, waar geen cent te ver
dienen is.'9 Daar kwam nog bij dat de orgelexploitanten 
als zelfstandige ondernemers niet de sociale voorzienin
gen kenden die werknemers in loondienst genoten. En er 
was werk genoeg. Oudere orgelmannen die ermee stop
ten, konden vaak geen opvolger vinden omdat jongeren 
de voorkeur gaven aan een baan met meer zekerheid. 

Ret aantal vergunninghouders in Amsterdam daalde 
tot een dieptepunt van tien in 1965.10 Weliswaar waren in 
het oosten en zuiden van het land wat meer orgels op 
straat gekomen dan voorheen, maar over heel Nederland 
verspreid speelden nog maar zestig straatorgels. Ret spe
len in de woonwijken - wijkrijden genoemd - werd hoe 
langer hoe onaantrekkelijker. Door geparkeerde auto's 
was er geen plaats voor draaiorgels. Spelen voor de hoge 
flats die in die tijd verrezen had geen zin omdat mens en 
het niet hoorden. Ook waren er minder mens en overdag 
thuis, terwijl vrijwel iedereen radio en televisie had aan
geschaft. Wijkrijden werd na de jaren zestig bijna niet 
meer gedaan. In winkelstraten, vooral in de binnenstad, 
waar het speelverbod na de oorlog was opgeheven, had de 

75 

9 
]. Stigter, 'Ons pierement; geschenk 
van een bedelaar', Vrij Nederland 
15 januari 1955. 

10 

Vgl. Van Dijk 1981, 159. 
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orgelman meer inkomsten, maar ook meer conflicten met 
de politie, omdat hij zich niet altijd hield aan de beper
kende bepalingen die nog stamden uit de jaren dertig. 
Het leek erop, dat de eerder geplande procedure van 
uitsterving zich nu op natuurlijke wijze zou gaan voltrek
ken. Inmiddels kwamen echter ontwikkelingen op gang 
die de draaiorgelcultuur nieuwe impulsen zouden geven. 

Komt, vrienden in den ronde 

In 1954 richtten enkele draaiorgelliefhebbers de vereni
ging 'Kring van Draaiorgelvrienden' (KDV) op, 'opdat ge
zamenlijk plannen kunnen worden beraamd en middelen 
kunnen worden gevonden om niet slechts het piere
mene1 voor Nederland te kunnen behouden, doch om 
tevens te werken aan de verdere ontwikkeling van de 
schoonheid van het pierement en om deze schoonheid 
zoveel mogelijk onder de aandacht van zowel landgeno
ten als buitenlanders te brengen'. De plannen uit dit ci
taat van voorzitter Romke de Waard in het eerste num
mer van het verenigingsblad Het Pierement waren gericht 
op het in goede staat houden en zo nodig restaureren van 
de or gels die er nog waren, bij de overheid aandringen op 
steun in velerlei vormen, bemiddelen bij het aanvragen 
van vergunningen en het stimuleren van de belangstelling 
bij het publiek door middel van het organiseren van lezin
gen, tentoonstellingen, concoursen '2 en 'draaiorgeldagen'. 

Daarnaast stelde de KDV zich een opvoedende taak, in 
twee richtingen. Het publiek moest het besef bijgebracht 
worden dat de orgelman geen bedelaar was, maar hard 
werkte voor de kost. De orgelexploitant van zijn kant 
diende zich zodanig te gedragen dat het publiek respect 
voor hem zou hebben: hij moest een beleefde houding 
aannemen, zich stipt aan de politiebepalingen houden, 
ruwe taal vermijden en vriendelijk zijn jegens kinderen. 13 

Behalve een grote groep liefhebbers werden ook vele 
draaiorgelexploitanten lid van de Kring. Had iemand pro
blemen inzake vergunningen, dan kon gemakkelijk hulp 
worden geboden: de voorzitter van de KDV was jurist. '4 

Door middel van Het Pierement werden de leden elk 
kwartaal op de hoogte gehouden van wat er gebeurde in 
de orgelwereld. 

Het bestuur hoopte bij de Kring ook diegenen te kun
nen betrekken die 'in hun hart eveneens met het piere-
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Waar de benaming 'pierement' voor 
draaiorgel vandaan komt, is niet be
kend; het wordt voor het eerst ge
noemd in het epos De Jodaan van 
1. Querido (1912). 

'2 
In '947 had het Amsterdamse stu
dentencorps bij de viering van het 
lustrum een concours georganiseerd 
voor aile '5 Amsterdamse draaior
gels; wegens groot succes werd dit bij 
het volgende lustrum in '952 her
haald. Vervolgens zijn er met enige 
regelmaat concoursen gehouden met 
medewerking van de KDV. In The Shell 
Magazine van april '957 wordt ge
schreven over 'A barrel-organ contest 
on the Dam, the square in front of 
the royal palace. This annual event is 
very popular.' In 1970 stapte de KDV 

af van de concours-formule en wer
den de bijeenkomsten 'evenementen' 
zonder competitie-element. Er was 
onenigheid ontstaan over 'Iekenjury's 
die er geen verstand van hadden of 
zich lieten beinvloeden'. Bovendien 
achtten vele orgelliefhebbers de ver
schillende typen orgels onvergelijk
baar. Bet Pierement '7>3 (1970). 

'3 
Bet Pi,,'ement 1,' (1954). 

14 
Voorzitter mr. R. de Waard had al in 
1952 bemiddeld in een conflict tussen 
vergunninghouders en politie. Om
wille van de controleerbaarheid had 
de politie een plan gemaakt om de 
vergunninghouders vaste wijken toe 
te wijzen; dit was voor de meesten 
onaanvaardbaar omdat zij her en der 
in de stad hun eigen wijken hadden 
opgebouwd. Na langdurig overleg 
bleken beide partijen zich te kunnen 
vinden in een systeem waarbij iedere 
vergunninghouder een 'stratenboekje' 
kreeg waarin voor iedere dag werd 
aangegeven welke route hij of zij die 
dag mocht lopen. Zo kon de politie 
toch controleren of men niet 'buiten 
z'n boekje ging'. 



ment sympathiseren, doch die - hetzij omdat zij zich in 
het "typische draaiorgel-milieu" niet thuis voelen, hetzij 
om andere redenen - er de voorkeur aan geven om slechts 
"in stilte" het pierement te bewonderen' . IS Het 'typische 
draaiorgel-milieu' was de arbeidersklasse; het draaiorgel 
was het orkest van de Amsterdamse J ordanezen, die er op 
straat bij dansten, ook al had de overheid dat verboden. 16 
Het prototype van de J ordanees in de jaren vijftig was dan 
ook een orgeldraaier: Willem Parel, een creatie van caba
retier Wim Sonneveld op teksten van aanvankelijk Huub 
Janse, later Eli Asser.17 'Will em PareI' 18 hield van okto
ber 1953 tot december 1954 wekelijks een radiopraatje 
van tien minuten dat zeer populair was. Hij was 'zoon en 
kleinzoon van een orgeldraaier', een gezellige, eenvoudi
ge man die namaak-plat-Amsterdams sprak en zich afzet
te tegen de hoge heren van de 'polletiek' en de deftige 
dames van de Apollolaan. Een onbedoeld effect was dat 
de echte orgeldraaier hierdoor in de problemen kwam 
met zijn klan ten aan de Apollolaan. 19 

Willem Parel heeft weliswaar de populariteit van het 
draaiorgel in het algemeen verhoogd, maar de klasse
identificatie was duidelijk: het draaiorgel was van de 'ge
wone man'. Mensen uit de midden- en hogere klassen 
voelden zich in dat milieu niet thuis en zouden hun cul
tureel kapitaal in de waagschaal stellen als zij lieten blij
ken dat zij het orgel ook waardeerden. Frans Wieffering 
schrijft in het voorwoord van zijn boek Glorieuze orgelda
gen (1965) dat hij huiverig was om over draaiorgels te pu
bliceren 'want hoe zou iemand reageren als over hem of 
haar werd geschreven? En wat nog moeilijker is: de nabe-
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Contactdag KDV 10 mei 1956. 
Staande achter de tafels voorzitter 
mr. R. de Waard. Archief Kring van 
Draaiorgelvrienden, Zeist. 

IS 
R. de Waard in Het Pierement I, I 

(1954) 2. 

16 
Ret stadsbestuur van Amsterdam be
paalde al in 1916 dat het orgel direct 
moest ophouden te spelen wanneer 
erbij gedanst werd. Van Dijk 1981, 
145· 

17 
De teksten van Eli Asser zijn in 1989 
uitgegeven door de VARA. 

18 
De naam is afgeleid van Perlee, een 
bekende draaiorgelverhuurder. 

19 
Aldus een van mijn informanten. 



staanden, die het liefst willen vergeten dat hun vader, 
moeder, broeder of zuster met een draaiorgel hun brood 
hebben verdiend.' 

Maar behalve met klasse, is er voor een draaiorgellief
hebber ook een andere identificatie 20 mogelijk. Met Am
sterdam. Met Nederland. In 1953 verschijnt onder redac
tie van Han G. Hoekstra een bundel verhaaltjes en ge
dichtjes van bekende en minder bekende auteurs over 
Amsterdam. Titel van het boekje is Pierement. De bijdra
ge van Toon Hermans begint zo: 'Nergens / klinkt 'n pie
rement / zo mooi als langs de Amstel.' Ook Harry Mu
lisch, Henri Knap en Simon Carmiggelt voeren in hun 
stukjes een draaiorgel ten tonele, zij het minder poetisch. 
Het straatorgel is geboren in Amsterdam en getogen in 
Nederland. Iedere N ederlander komt er als kind al mee 
in aanraking. De KDV wees dan ook op de historische en 
culturele waarde van het draaiorgel - 'objecten van ty
pisch Nederlandse cultuur en folklore' - en startte direct 
na haar oprichting een actie voor de totstandkoming van 
een 'Museum voor draaiorgels, speeldozen en andere me
chanische muziekinstrumenten'. Ook deze objecten zou
den door de overheid beschermd moeten worden. 21 

Door ook speeldozen in het aandachtsveld op te nemen, 
gingen er deuren open die anders gesloten zouden zijn 
gebleven. De speeldoos was namelijk weI een instrument 
van de hogere kringen. In samenwerking met de Stichting 
Stadsontspanning Utrecht organiseerde de Kring in 1956 
de tentoonstelling 'Van Speeldoos tot Pierement', die in 
acht dagen 14-000 bezoekers trok. Het gemeentebestuur 
van Utrecht verleende daarna aIle medewerking om een 
museum van automatisch spelende muziekinstrumenten 
op te richten en in 1958 werd het museum 'Van Speel
doos tot Pierement' geopend. 22 De contouren van een 
nieuwe functie van het draaiorgel, die van symbool van de 
Nederlandse traditionele cultuur, begonnen zich af te te
kenen. Met deze musealisering he eft het draaiorgel een 
grotere demonstratie- en showwaarde gekregen. 2 3 

Het museum is een groot succes geworden. De collectie 
is in de loop der jaren dusdanig uitgebreid dat twee maal 
een verhuizing naar een grotere ruimte noodzakelijk was. 
De naam is omstreeks 1977 gewijzigd in 'Van SpeelkloP4 
tot Pierement'. De bezoekersaantallen zijn gestaag toege
nomen, tot 127.000 in 1993. Hiervan is 15 a 20 procent 
buitenlanders; in vele landen wordt regelmatig in kranten 
en tijdschriften aandacht geschonken aan het museum. 2 5 

20 

Zie voor niveaus van identificatie: 
Abram de Swaan 1994. 

21 

Ret Pierement 1,1 (1954). 
22 

Interview R. de Waard. 
23 

Vgl. Bodemann 1983, lOI. Over mu
sealisering en foIklorisering, zie De 
Jong 1994. 

24 
De speelklok bestond aI voordat de 
speeIdoos uitgevonden werd. 

25 
Informatie van de directie van het 
museum. 
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Aan de Amsterdamse grachten en in Holland Village, 
Japan 

In Het Pierement van april I964 maakte de voorzitter de 
balans op van tien jaar KDV. Het museum was er gekomen; 
de KDV had aan 35 concoursen en tien manifestaties me
dewerking verleend; er waren honderden lezingen gehou
den; verscheidene kranten en tijdschriften hadden aan
dacht aan draaiorgels besteed en er was een boek ver
schenen: R. de Waard, Van speeldoos tot pierement (I960). 
Toch werden deze positieve resultaten overschaduwd 
door teleurstelling. Het Nederlandse publiek dat bij con
coursen en lezingen veel belangstelling toonde, bleek niet 
voldoende bereid om financiele steun te geven voor het 
behoud van de draaiorgels. In het buitenland was daaren
tegen een groeiende belangstelling gekomen voor een 
'stukje N ederlandse folklore'. 26 

De straat-exploitatie liep nog steeds terug in deze pe
riode en dit had tot gevolg dat er or gels ongebruikt bij de 
verhuurders stonden. Deze orgels werden dan ter ver
koop aangeboden. De Kring heeft met lede ogen moe ten 
toezien hoe tussen I945 en I964 een stuk of twintig 
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draaiorgels naar het buitenland verdwenen, onder andere 
naar Engeland, de Verenigde Staten en Australie. De bui
tenlandse liefhebbers, deels uit Nederland atkomstige 
emigranten, wilden voor een orgel veel meer betalen dan 
de Nederlanders zelf. De internationale aandacht die de 
KDV graag wilde, had nu ongewenste gevolgen, al stelde 
de redactie van Ret Pierement zich in 1959 nog terughou
dend op: 'Alhoewel wij het er in principe mee eens zijn 
dat er zo weinig mogelijk or gels voorgoed naar het bui
tenland verdwijnen, zijn wij er toch weI v66r om zo van 
tijd tot tijd enkele orgels de grens over te laten gaan om 
de buitenlanders te laten genieten van deze fraaie instru
menten. (oo.) Overigens kunnen we ons moeilijk op het 
commerciele terrein wagen. Dat is van de heren orgelver
huurders en hierop geven we liever geen enkel commen
taar.>27 

Het bestuur van de Kring ontwikkelde een nieuwe 
strategie. Met als specifieke doelstelling verdere export 
van draaiorgels te voorkomen, richtte het bestuur in 1964 
de Leon Warnies Stichting (LWS) op. De LWS verleent 
subsidies en renteloze voorschotten aan plaatselijke stich
tingen die zich ten doel stell en een of meer waardevol ge
achte draaiorgels aan te kopen of te restaureren, teneinde 
deze voor Nederland te behouden. In de afgelopen dertig 
jaar heeft de LWS vijftien van zulke stichtingen gesteund. 
Hiervan hebben er drie meerdere orgels, die ergens in 
een hal staan opgesteld en op vaste tijden beluisterd kun
nen worden: in Haarlem, Helmond en Assen. Bij de an
dere stichtingen gaat het steeds om een orgel dat door 
een groep liefhebbers wnder winstoogmerk geexploi
teerd wordt. 28 

De export van orgels nam na 1964 af, maar stopte niet. 
Inmiddels was ook in Japan, dat van oudsher een econo
mische binding met Nederland had, belangstelling ont
staan en sinds de jaren zestig zijn minstens tien oude 
draaiorgels naar Japan verhuisd. Naar aanleiding van w'n 
transactie werd in 1969 onder de titel 'Adieu-Orgel' in 
Ret Pierement geschreven over 'tientallen orgels die gedu
rende de laatste maanden ons land voorgoed verlieten. 
(oo.) Wie moet de verwrging op zich nemen? In Japan zijn 
geen orgelbouwers en na 1970 zal het wellangzaam naar 
het einde toe gaanoo.>29 

Sedert enkele jaren is het tij aan het keren, mede dank
zij het feit dat er, sinds 1979, in Nederland nieuwe draai
orgels gebouwd worden. Na 1945 werden door Neder-
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landse verhuurders en bouwers weer orgels gerestau
reerd; ook stelden zij uit onderdelen van afgedankte or
gels weI eens een 'nieuw' instrument samen, maar zij 
bouwden geen geheel nieuwe orgels. Daar was ook geen 
vraag naar. De belangstelling voor draaiorgels nam echter 
in de jaren zeventig weer toe. Terwijl in de omringende 
landen de draaiorgelbouw geheel stopte, begonnen enke
Ie N ederlandse orgelbouwers nu met succes nieuwe ins
trumenten te bouwen.30 

Nog steeds willen buitenlanders Nederlandse draaior
gels kopen, maar Japanners kiezen nu vaker voor nieuw 
gebouwde orgels. Inmiddels staan er elf grote en drie 
kleine nieuwe draaiorgels in Japan en de bouwer gaat er 
regelmatig heen voor het onderhoud. De orgels zijn te 
vinden in steden die historische banden hebben met Ne
derland. Ze staan daar opgesteld in de ontvangstruimte 
van de gemeentehuizen. Ook zijn ze te vinden in prive
musea, die tegen beta ling ook voor het publiek toeganke
lijk zijn. In Holland Village, waar onder andere Paleis 
Huis ten Bosch, de Domtoren en een stuk Amsterdams 
grachtenstelsel op ware grootte nagebouwd zijn, staan 
drie nieuwe orgels. De KDV juicht de bouw en export van 
nieuwe orgels toe, want dit betekent dat de oude orgels, 
die waar men als kind achteraan liep, voor Nederland be
houden blijven. Overigens zijn tegenwoordig ook in Ne
derland nieuwe draaiorgels op straat te vinden. 

In Ret Pierement verschijnen met grote regelmaat arti
kelen vol nostalgie over draaiorgels die verdwenen zijn, 
door wat voor oorzaak dan ook. Er zijn rubrieken geweest 
met als titel 'Onvergetelijke orgel dagen' , 'Retrospectief' 
en 'Verstorven klanken'; in iedere jaargang staat wel er
gens 'Sic transit gloria mundi'. Daar komt nog bij dat 
voor de gemiddelde N ederlander een draaiorgel gewoon 
een draaiorgel is, maar voor de liefhebber is ieder orgel 
een persoonlijkheidY Hij zal ze altijd bij de naam noe
men, terwijl het publiek hoogstens 'De Arabier' kent, 
omdat van dat orgel de meeste plaatopnamen werden ge
maakt. Overigens is het blad in de loop der jaren geevo
lueerd van een eenvoudig clubblaadje met gezellige ver
haaltjes en familieberichten tot een professioneel ogend 
tijdschrift, met sinds enkele jaren ook technische artike
len ten behoeve van de vele leden die graag zelf aan een 
orgel knutselen. 

Wie zijn die leden? Uit de enquete die door 66 actieve 
leden 32 werd ingeleverd (44% res pons) bleek dat zij voor-

30 

De Waard 1988, iv-vii. Voor de oar
log was het aileen de Duitse orgel
bouwer Carl Frei die in Nederland 
orgels had gebouwd. 
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In het tv-programma 'Wedden dat ... ?' 
op 8 februari 1988 werd dit gede
monstreerd door twee draaiorgel
vrienden. Geblinddoekt zouden zij 
vijf draaiorgels, die ter plekke uit een 
groter aantal uitgeloot werden, aan 
het geluid moeten herkennen. Zij 
deden dit feilloos. 
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namelijk van het mannelijk geslacht zijn: er waren slechts 
twee vrouwen bij. Zij zijn uit aIle sociale lagen afkomstig 
(zie tabel). De gemiddelde leeftijd bedraagt 52 jaar, met 
een tamelijk gelijkmatige spreiding tussen 3 I en 70; vier 
respondenten waren jonger dan 3 I, vijf ouder dan 70. 
Hun muzikale smaak is conservatief te noemen: bij de 
vraag 'Van welke andere so orten muziek houdt u?' (draai
orgelmuziek buiten beschouwing gelaten) geeft 73 % aan 
van (licht) klassiek te houden; 39% van volksmuziek, met 
name Engelse en Duitse liedjes; 33% van oude jazz; 17% 
van levensliederen; 33 15% noemt operette en II % opera 
als apart genre, al dan niet tegelijk met klassiek. Popmu
ziek scoort 12%. 

INDELING VAN DE GEENQUETEERDE KDV-LEDEN NAAR 

SOCIALE STATUS 34 

AANTAL PERCENTAGE 

haag 8,6 

haag-midden 11 19 

midden 19 32,8 

Iaag-midden 10 17,2 

Iaag 13 22,4 

tataal 58 100 

Draaien, altijd maar draaien 

In de jaren zestig staat een nieuw type orgeldraaier op: hij 
of zij heeft de exploitatie van een straatorgel als hobby. 
De orgels die 'over' waren omdat de exploitant ermee 
stopte, verdwenen niet allemaal naar het buitenland. Zo 
hier en daar begonnen liefuebbers op hun vrije zaterdag 
met een draaiorgel de straat op te gaan: 'idealisten' wer
den zij genoemd in het periodiek van de KDV. Het eerste 
instrument verscheen in 1961 in Zaltbommel. Juist in 
plaatsen waar voorheen geen straatorgels waren, vaak 
kleinere plaatsen die te klein waren voor een beroeps
draaier, kwamen nu op zaterdag orgels op straat. Het pu
bliek honoreerde dit voldoende om deze vorm van ex
ploitatie rendabel te maken; voor de hobbydraaier was het 
toereikend als de kosten van stalling, onderhoud en boe
ken ongeveer gedekt werden. Tot problemen tussen be
roeps- en hobby-exploitanten heeft dit doorgaans niet ge
leid; de amateurs zorgden ervoor dat zij niet in het gebied 
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van een beroepsdraaier lewamen. Geen concurrentie dus, 
maar aanvulling,35 

De neerwaartse spiraal van minder orgels, minder be
langstelling, minder orgels, werd nu omgebogen:' er lewa
men meer orgels op straat, waardoor de nationale identi
ficatie - het draaiorgel hoort bij Nederland - versterkt 
werd. Daarentegen verzwakte de klasse-identificatie. 
Hiervoor zijn drie oorzaken aan te wijzen. In de wel
vaartsstaat die Nederland inmiddels was geworden, wer
den de klassetegenstellingen minder. Ten tweede waren 
de hobbyisten uit verschillende sociale lagen afkomstig; 
de Kring had inderdaad ook mensen van buiten het 'typi
sche draaiorgel-milieu' weten te trekken. De derde oor
zaak was het 'beschavingsoffensief' van de KDV: in Ret 
Pierement werd de orgeldraaier voortdurend gewezen op 
het belang van een goed spelend orgel en correct gedrag. 
Zowel beroeps- als hobby-exploitanten namen deze ad
viezen ter harte 36. 

De opkomst van het orgeldraaien als hobby stimuleer
de het revitalisatieproces van het draaiorgel. Het ging nu 
echter meer om het in stand houden van de 'oude' tradi
tie dan om het bekendheid geven aan schlagers (die in
middels tophits heetten). De hobby-exploitatie he eft zich 
geleidelijk uitgebreid, en later nam ook de beroepsexploi
tatie weer toe. Men accepteerde elkaar. Een beroeps
draaier: 'hobbyisten ... Het zijn toch een soort vrienden 
van je.' Een hobbydraaier: 'Mijn ervaring is dat vanaf het 
moment dat ik met een orgel ben gaan lopen, ik door be
roepsmensen als collega word ervaren.' 

Ten tijde van mijn onderzoek waren er vol gens een tel
ling door R. de Waard I IO beroepsmatig geexploiteerde 
draaiorgels en werden er 50 door orgelvrienden uit lief
hebberij eenmaal per week of minder op straat gebracht. 
De grens tussen de categorieen is echter moeilijk aan te 
geven. Wanneer iemand die een vaste baan heeft, op zijn 
of haar vrije dag met een orgel op straat loopt en daar 
geen geld aan overhoudt, is er duidelijk sprake van een 
hobby. Maar beroepsexploitatie bestaat in gradaties. Er 
zijn een paar orgelmannen die geen andere bron van in
komsten hebben, dus die zijn 100% beroepsexploitant. 
Maar de meesten hebben er ander werk bij of een uitke
ring. De inkomsten zijn wisselvallig; als het regent kan de 
orgelman letterlijk 'weI inpakken'. Een gezin ervan on
derhouden wordt als onmogelijk gezien: 'Alleen van het 
orgel leven dat gaat gewoon niet. la, als je alleen bent 

35 
Interview R. de Waard. 
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Dit had niet altijd de gewenste uit
werking. In 196 I werd in Het Piere
ment gerapporteerd dat iemand niets 
aan de orgelman gaf omdat deze er te 
netjes uitzag; hij had het geld kenne
lijk niet no dig. 



misschien, maar anders niet.' Twee mensen bij de exploi
tatie in dienst nemen, om een traditionele ploeg van drie 
te vormen, is uitgesloten. Ret is ook niet meer nodig 
omdat het wiel aangedreven kan worden door een motor
tje.37 Soms he eft een beroepsexploitant een helper, bij
voorbeeld een gepensioneerde die op deze manier met 
zijn liefuebberij wat extra zakgeld verdient. Veel beroeps
draaiers van nu zijn als hobbyist begonnen, zaals de vol
gende die mij vertelde: 'Ret moet een hobby van je zijn of 
je moet er ontzettend veel aardigheid in hebben, want als 
je het puur voor de centen doet, dan kun je 't weI schud
den. Dan wordt het niks.' 

Robby of beroep, een vergunning moest men hebben. 
Na een protestdemonstratie in Amsterdam in 1972, tegen 
de uit 1953 stammende beperkingen, werd - in 1977 - het 
beleid versoepeld. Er waren op dat moment twaalf ver
gunninghouders voor het brengen van draaiorgelmuziek. 
Zij ondervonden steeds meer concurrentie van andere 
straatmuzikanten, die zander vergunning speelden. Ret 
stadsbestuur had begrip voor de moeilijke positie van de 
orgelexploitanten; bovendien bekeek men het verschijnsel 
draaiorgel nu met andere ogen: 

In plaats van een min of meer afwerend en restrictief beleid, 
zoals dat sinds 1953 tegenover de orgeldraaiers was gevoerd, 
zou een positief zoeken naar nieuwe en meer bevredigende be
staansmogelijkheden voor de orgeldraaier voorop dienen te 
staan. Deze heroriiintatie is vanzelJsprekend ook ingegeven 
door de gedachte dat de verdwijning van het draaiorgel uit het 
Amsterdamse straatbeeld (. .. ) een aanzienlijke verschraling 
zou betekenen. Ook voor toeristen vormt het draaiorgel iin 
van Amsterdams aardigste attracties, die bijdraagt tot het in
ternationaal vermaarde aanzien dat Amsterdam geniet. Ook 
uit cultuur-historisch oogpunt zou het onaanvaardbaar zijn 
dat de draaiorgels, die reeds sinds 1880 in Amsterdam voorko
men door technische en andere ontwikkelingen tot de onder
gang gedoemd zouden zijn. 38 

Uit dit citaat blijkt wel dat het draaiorgel niet meer 'het 
orkest van de arme man' was. Ret was flink in status ge
stegen. 

Anno 1994 hebben voor het gebied binnen de Singel
gracht in Amsterdam negentien exploitanten voor een of 
meer dagen per week een vergunning, per dagdeel inge
deeld in een van de zeven onderscheiden sectoren. Niet 

37 
Tegen het gebruik van een motortje is 
in de loop der jaren heel wat gefulmi
neerd en er zijn nog steeds mensen 
die aileen geld geven als de orgelman 
zelf draai t. 

38 
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Amsterdam, Nota Draaiorgelbeleid 
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iedere vergunninghouder maakt daar ook gebruik van; 
slechts vijf a zes zijn er regelmatig met hun orgel te vin
den. 

Tulpen uit Amsterdam 

Een dagje mansen op het Damrak, zonnig weer. Op de 
maat van de muziek rammelen, vrolijk gezicht opzetten 
en op de mens en letten. Het is vrij druk op straat, erg veel 
toeristen met en zonder camera's. 

Wat vooral opvalt, is hoeveel mens en niets geven. Ook 
mens en die het orgel duidelijk waarderen, bijvoorbeeld 
toeristen die uitgebreid met foto- of videocamera in de 
weer zijn, geven lang niet altijd wat. Er is een grappen
maker die net doet of hij zijn sigaret in het mansbakje wil 
aftippen, en iemand die zegt: 'Ik geef alleen als jullie zelf 
draaien.' 

De mensen die weI geven, zijn in te delen in verschil
lende types. Oudere vrouwen die even stilstaan om hun 
portemonnee te pakken. Mannen en vrouwen van alle 
leeftijden die een kwartje of gulden para at hebben en dit 
muntje geroutineerd, zonder vaart te minderen, in het 
bakje doen. Mannen die uitgebreid het mechaniek gaan 
bekijken. Jongeren die hun gift zo onopvallend mogelijk 
geven. Er is eenJapanner die eerst iets geeft en dan vraagt 
of hij een foto mag maken. Een Amerikaan die een cas
settebandje koopt. Het leukste zijn de kleine kinderen, 
soms nog in de wandelwagen; vader of moeder geeft ze 
een kwartje in het knuistje en dat wordt met een stralend 
gezicht in het bakje gewurmd. 

Draaiorgels zijn te vinden op plaatsen waar veel men
sen langs komen, toeristen of anderen. In het westen en 
no orden van het land ziet men ze iets meer dan in het 
oosten en zuiden. 39 Wijkrijden komt nog sporadisch voor. 
De meeste orgeldraaiers zoeken winkelstraten en -plei
nen op, want daar, bij het winkelende publiek, krijgen zij 
hun bakjes het beste vol. Zij zorgen voor een gevarieerd 
repertoire van, bijvoorbeeld, Weense walsen, musicals, 
evergreens, toppers uit de jaren zestig, Jordaanliedjes en 
af en toe een recente hit, mits melodie en ritme geschikt 
zijn voor op het orgel. 40 Internationale muzikale invloe
den worden al sinds jaar en dag in aangepaste vorm in het 
draaiorgelrepertoire verwerkt, een voorbeeld van wat 
Hannerz 'creolisering' noemt.4I De meeste 'kenners' 

39 
Het was bij gebrek aan gegevens niet 
mogelijk een lijst op te stellen van 
plaatsen in Nederland waar nu nog 
draaiorgels spelen. 
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Sommigen experimenteren weI; zo 
had een van de door mij gei"nterview
de hobby-draaiers een orgelboek ge
maakt met een stuk house-muziek. 
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Hannerz I987. 
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hebben voorkeur voor de muziek die bouwer en compo
nist Carl Frei speciaal voor draaiorgel geschreven heeft, 
maar omdat hun publiek deze muziek niet kent, spelen ze 
die zelden op straat. 

Behalve op straat vindt men de orgelman - of orgel
vrouw, maar meestal is het een man - ook bij feesten, ju
bilea, openingen en congress en, waarvoor het draaiorgel 
kan worden gehuurd. In dit circuit kan de exploitant de 
magere inkomsten uit het bakje op straat aanvullen. Bij 
deze verhuringen betreft het soms een ontvangst van bui
tenlandse gasten, sams een 'Hollandse avond' inclusief 
klompenmaker en haringkraam, soms een vijftigste ver
jaardag of ander familiefeest. 

Wie graag veel draaiorgels bij elkaar wil zien, begeve 
zich op Tweede Pinksterdag naar Haarlem, waar ieder 
jaar de plaatselijke afdeling van de KDV, financieel ge
steund door de vvv, een manifestatie organiseert met weI 
25 orgels. Kleinere manifestaties worden in diverse plaat
sen georganiseerd, op initiatief van winkeliersverenigin
gen, feestcomites, vvv's en dergelijke. 

Belangrijk is echter dat naast deze concrete functie als 
stimulator van de gezelligheid bij feesten en op straat het 
draaiorgel een rol is gaan spelen als symbool van Amster
dam en van Nederland. In de jaren zestig brengt de AVRO 

een radioprogramma met draaiorgelmuziek, naar aanlei
ding waarvan in de Avrobode vermeld wordt: 'Het orgel 
hoort bij Nederland, zaals de kaas, de bloemen en de 
windmolens. Het is niet weg te denken uit het stads
beeld.'42 De vvv meldt in I966 in een artikel getiteld 
'Het straatorgel, toeristisch waarmerk van Amsterdam': 
'En dan mogen wij natuurlijk "lest best" niet vergeten de 
voor ons vermoedelijk belangrijkste functie, nl. die van 
Toeristische Blikvanger. Want geen vacantiefoto, geen 
film, geen reisbeschrijving zander pierement.'43 Neder
landers in den vreemde dromen ervan, vol gens het tijd
schrift Circuit: 'Dutchmen abroad are wont to indulge in 
nostalgic dreams of a scene highly characteristic of their 
homeland: a street organ standing alongside one of the 
famous Amsterdam canals, filling the air with its wond
rous melody and surrounded by gay youngsters and not
so-youngsters hardly able to resist the urge to dance.'44 
Het tijdschrift Holland Herald, dat iedere KLM-passagier 
gratis krijgt, publiceert in I975 'When Warnies went on 
wheels', een uitgebreid artikel over de geschiedenis van 
het draaiorgel, en in I984 'Facing the music', een rep or-
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tage over het museum 'Van Speelklok tot Pierement'.45 
Er zijn aardewerken en tinnen draaiorgelmodellen -

veelal met een mechaniekje dat 'Tulpen uit Amsterdam' 
speelt, in sommige souvenirwinkels te koop. Ansichtkaar
ten met draaiorgels - al dan niet met vermelding 'Hol
land' of 'Amsterdam' - staan hier en daar in de kaarten
molens. In het Madurodamse Amsterdam staat een piep
klein draaiorgeltje. Dat het draaiorgel bij Amsterdam 
hoort, blijkt soms uit kleine dingen, zoals een scene in de 
tv-serie 'We zijn weer thuis', zich afspelend in een Am
sterdams grachtenpand, met draaiorgelmuziek op de ach
tergrond;46 of de voorzitter van de stadsdeelraad Oost die 
als positief punt noemt: 'Het orgel gaat er nog steeds 
langs de straat.'47 

Maar Amsterdam is zelf weer symbool van Nederland. 
In 1981 gaf de PTT een Europa-zegel uit met een afbeel
ding van een draaiorgel- het Europese thema van dat jaar 
was folklore. Sterker nog, het Ministerie van Landbouw 
bezit al vijftien jaar een eigen draaiorgel dat op promo
tiereizen naar het buitenland meegaat en een plaats krijgt 
in het ter plekke opgestelde 'Hollandse dorp'. Verder 
staan er orgels in het reeds genoemde J apanse Holland 
Village en een model van lego-steentjes in de sectie Ne
derland van Legoland in Denemarken. Ook de straator
gels die waar ook ter wereld buiten Nederland een plaats 
hebben, en dat zijn er zo'n 40 a 50, staan daar als een 
'stukje Nederland'. 

Ik zou je 't liefste in een doosje willen do en 

In 199 I he eft de Kring van Draaiorgelvrienden een nieuw 
succes geboekt in het streven naar behoud van dit speci
fiek Nederlandse cultuurbezit. Bij de oprichting van de 
KDV bracht de voorzitter al ter sprake dat het draaiorgel 
niet alleen 'gezellige folklore' was maar ook een in histo
risch en cultureel opzicht belangrijk verschijnsel, dat be
scherming door de overheid verdiende: zoals Monumen
tenzorg zich op onroerende goederen richtte, zo waren 
draaiorgels 'roerende monumenten'. In 1984 nam de re
gering de Wet tot behoud van cultuurbezit aan. Deze wet 
kreeg tot doel 'te voorzien in maatregelen teneinde te 
kunnen voorkomen, dat voorwerpen van bijzondere cul
tuur-historische of wetenschappelijke betekenis teloor 
gaan voor het Nederlands cultuurbezit'. Na veelvuldige 
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contacten tussen de KDV en het Ministerie van wvc wer
den in 1991 vijf bijzondere straatorgels, de Arabier, de 
Turk, de Pansfluiter, de Puntkap en de Lekkerkerker, op 
de lijst van beschermd cultuurbezit geplaatst en daarmee 
tegen export beschermd.48 Dat betekent niet dat ze 'in 
een doosje gedaan' zijn; ze zijn regelmatig in het open
baar te zien en te horen.49 

Een liedje van verlangen 

Op het eerste gezicht lijken de ontwikkelingen rond het 
Nederlandse draaiorgel sterk op wat de historicus E.J. 
Hobsbawm heeft aangeduid als 'invention of tradition'. 
Zoals hij het zelf beschrijft: "'Invention of tradition" is 
taken to mean a set of practices, normally governed by 
overtly or tacitly accepted rules and of a ritual or symbo
lic nature, which seek to inculcate certain values and 
norms of behaviour by repetition, which automatically 
implies continuity with the past.' Essentieel is dat het een 
grotendeels kunstmatige continu"iteit betreft. 'Invented 
traditions' mogen dan wel verwijzen naar oude situaties, 
aldus Hobsbawm, ze doen dat steeds als nieuwe antwoor
den op nieuwe situaties. Te midden van de voortdurende 
veranderingen in de mod erne wereld vormen deze tradi
ties een poging om in ieder geval een aantal delen van het 
maatschappelijke leven een onveranderlijke structuur te 
geven.so 

Ook rond het straatorgel is duidelijk sprake van een 
kunstmatige of oneigenlijke continulteit. Het orgel speelt 
nog steeds, maar op andere plaatsen dan vroeger en voor 
een ten dele ander publiek. Hier speelt bovendien nog 
een ander aspect dat door Hobsbawm genoemd werd. 
Werd er vroeger bijna huis aan huis wekelijks geld gege
yen aan de orgelman, nu is het slechts een klein deel van 
de toevallige voorbijgangers dat iets in het mansbakje de
poneert. Met andere woorden, de sociale gebruiken in de 
nieuwe traditie zijn vrijblijvender, minder sociaal bind end 
geworden dan in de oude traditie. Ook de exploitanten 
zijn, sinds de oprichting van de KDV, grotendeels van an
dere herkomst. Juist het optreden van bewegingen die 
tradities willen behouden of nieuw leven inblazen beves
tigt nog eens dat de gepresenteerde continu"iteit slechts 
schijn isY Tegelijk is de Nederlandse samenleving in de 
naoorlogse periode snel veranderd. Er heeft zich een ster-
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ke internationalisering voorgedaan van de Nederlandse 
cultuur. Als tegenwicht tegenover die Amerikaanse en an
dere invloeden werd door toedoen van de KDV het draai
orgel tot NederIands cuItuurbezit verheven. 

Toch wijst Hobsbawm in de nieuwe, 'invented tradi
tions' nadrukkelijk op processen van formalisering en ri
tualisering en ook op het opleggen van herhaling. Deze 
elementen kunnen gemakkelijk herkend worden in de na
tionaIe, kerkelijke en andere tradities die door hem als 
voorbeeld worden aangehaaId, maar passen moeilijk bij 
de nieuwe traditie van het NederIandse straatorgeIY 

Nauw verwant maar ouder is het idee van 'folklorisme' 
of 'folklorisering', dat voor het eerst in 1962 door de 
Duitse volkskundige Hans Moser werd geformuleerd. 
Voor het op gang komen en ontplooien van folklorise
ringsprocessen formuleerde Ulrike Bodemann de volgen
de regels: 
I. Een cuItuureIement is aan het verdwijnen. 
2. Tegen de verwachting in sterft het echter niet uit, maar 
wordt het gerevitaliseerd. 
3. Daarbij worden de demonstratie- en representatieken
merken ervan versterkt, of, als het deze niet he eft, worden 
deze eraan toegevoegd. 
4- Het krijgt door dit alles nieuwe functies binnen de dra
gersgroep die het vasthoudt (of opneemt).53 
Jurjen van der Kooi formuleerde het nog eens als voIgt: 

Het gaat bij folkloriseringsprocessen om het verschijnsel dat 
'oude', 'gewortelde' elementen van volkscultuur die of al ver
dwenen zijn of op het punt staan uit te sterven nieuw leven in
geblazen worden en nieuwe functies krijgen, binnen of buiten 
de oorspronkelijke dragersgroep, nadat de oude functies, die ze 
oorspronkelijk hadden bij de groep die hen tot dusverre be
schouwd had als een kenmerkend element van haar specifieke 
cultuur, verloren zijn gegaan. Het kan hierbij zelJs om 'fake
lore' gaan: om naar oude model/en geboetseerde maar op zich 
nieuwe vormen en elementen van cultuur die het etiket 'oud' 
en 'echt' krijgen opgeplakt en daarna gepresenteerd worden als 
van oudsher functionele en identiteit-representerende volkscul
tuur. Folklorisme zien we vooral daar opduiken waar de volks
cultuur naar buiten treedt, zich van zijn beste kant laat zien. 
Het uit zich vooral in (. .. ) vormen die en voor de (nieuwe) dra
gersgroep en voor de zich eraan vergapende buitenstaanders 
(toeristen) door hun kleurrijke en oog en oor strelende presen
tatie een hoge demonstratie- en show-waarde hebben. 54 

52 
Hobsbawm I983, 2 en 4. 

53 
Eodemann I983, geciteerd door Van 
der Kooi I990, 79· 
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Van der Kooi I990, 79-81. 
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Bezien vanuit de regels van Bodemann heeft het straator
gel een duidelijk proces van folklorisering doorgemaakt. 
Ret dreigde te verdwijnen in de jaren zestig; tegen de 
verwachting in bleef het bestaan en nam de exploitatie 
toe, vooral dankzij de activiteiten van liefhebbers, ver
enigd in de KDV. De presentatie, die al een hoge aantrek
kelijkheid had, werd nog verbeterd door goed onderhoud 
van de orgels en goed gedrag van de draaiers. En ook de 
letterlijke musealisering, de opname in het museum 'Van 
Speelklok tot Pierement' betekende nog eens een verster
king van wat Bodemann de 'demonstratie- en representa
tiekenmerken' heeft genoemd. Van orkest-en-radio voor 
het 'gewone yolk' is het straatorgel geworden tot toeristi
sche attractie, tot symbool van Amsterdam en Nederland, 
en in een aantal gevallen zelfs beschermd cultuurbezit. 

Is de stelling waarmee ik mijn artikel begon, bevestigd? 
Naar mijn mening weI. Functie en betekenis van het 
draaiorgel zijn veranderd. Ret draaiorgel is minder on
derdeel van het dagelijks leven geworden, in die zin dat de 
orgelman nauwelijks meer huis aan huis zijn inkomsten 
ophaalt. Veel inwoners van Nederland komen weI weke
lijks een orgel tegen, maar slechts een klein gedeelte van 
hen geeft iedere week een bijdrage. Ret straatorgel gaat 
via het toerisme de wereld in, op foto's, video's en ge
luidsdragers, en in enkele gevallen 'in het echt'. Daar 
staat tegenover dat door verwijzing naar traditie en cul
tuurhistorische waarde juist het nationale karakter, zoals 
dat zichtbaar is op lokaal (Amster dams) niveau, benadrukt 
wordt. Ret draaiorgel is symbool geworden voor de Ne
derlandse en, meer specifiek, Amsterdamse cultuur. Ret 
draaiorgel is folklore geworden. 



Summary 

Where is the organ grinder? 
The street organ as folklore 

This article describes the changing social and cul
tural position of Dutch street organ-grinders. 
Leon Warnies was the first to start renting out 
barrel organs in Amsterdam in 1875. Initially, the 
organs were small and portable, later on Warnies 
had larger ones built that were placed on a carria
ge. For the grinders, renting proved to be more 
profitable than buying and maintaining their own 
organ. Between 19 I 0 and 1940 the street organ 
became very popular in Amsterdam and other 
Dutch cities. One could say that it functioned as 
the poor man's radio. Thirty organ-grinders each 
had their own routes through the city; in every 
street an organ could be heard several times a 
week. 

In 1954, when the organ business was decli
ning, the KDV (Association of Street-Organ 
Friends) was founded in order to preserve and sti
mulate good barrel-organ playing. In 1958 a mu
seum of barrel organs and music boxes opened its 
doors in Utrecht. As a response to the fact that 
many organs were exported to Australia, the Uni
ted States and Japan, in 1964 the KDV founded the 
Leon Warnies Stichting (LWS), a fund raising or
ganisation which sponsors local foundations that 
purchase and maintain street organs on a non
profit basis. Although professional organ-grind
ing declined further, amateurs began to fill the 
gaps. 

These initiatives can be seen as indications of 
the 'folklorisation' of the Dutch street organ, as 
well as the 'invention of a tradition'. The tradi
tional way of presenting barrel-organ music has 
changed. For instance, nowadays organs are play
ed mostly in shopping centres and at markets. In
stead of the poor man's radio the street organ has 
become a symbol of Dutch folklore. 
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