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Amsterdam. De commissia uas hierb'rj éénstemmig,
In de bijlaga bjj deze brief vlndt LJ da overueginqen die

voorstal habben

tot hst

lel d.
DÊ commissie zou U het volgende nog in overueging uil1en qsven:
qe

Gezien de be).angrljke ro1, dis Írlevrouu lvlarie Veldhuysen in de
ontuikkeling van het Volkslied-archiBl heeft gespeeld, meent da
commissie dat da trlaardering hiervoot mlsschien een gepaste erkènning
zou kunnen vinden, uanneer zij namens het Volks1led-archief de penning
in ontvangst zou kunnan naman.
AfgeziÊn van da marites, diB het volkslied-archief in de ogen van
de conmissle bezit, meent de commiasie, dat mst de uitreiking van de
pennlng nog eans de nadruk zou kunnen uorden qelegd op het ieit, , dal

dg VNI'r niet al1ean be).angste1llng an uaarderinq heBlt voor uetenschappelijke aspecten van de Nederlandse ÍIuziekgeschiedenis, maar dat de
vBreniqinq tenminste evBnzeer gêricht is op het stimuleren van het
practisch uitvoaren van (Nederlandse) muziek. Hierover bestaat helaas
in het algemeen (en ten departemente) nogal eens een misvattinq.
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hat Bestuur van ds Veranlglng voor

EnkBle jaren na de tueBda uereldoorlog kuam, mede door toedoen van
het mini.sterie van 0rK & llJ (kort na de ambtsperiode van tvolkszangminlsteri G, ven der Leeur,r) de Stichtlnq Raad voor de Nederlandse
Volkszanq tot stand, die in 1953 een commissia instelde tot codificatie
van het Nederlandse lied. Deze commissie stichtte daartoa het
rNederlands Volksliedarchlef r.
Voor de opbouu hiervan hebben zich met name verdienstelijk qemaakt o"a.
Dr. E. Bruning 0F
Ítlr. Jaap Kunst
lYl
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Tevrouu Drs. ltia ri e
Dr. P.

Veldhuyzan.
Laatstgenoemde zou tenslotÈe de lei-ding op zich nemen en deze bjjna
20 jaar behouden. Cp'1 december ,1972 Lrad zij af. Haar afschBid heeft
zonder eni q vertoon plaatsqevonden.
In 1963 uJerd heit archief door da Volkskunde-conrmissie van de Kon. Akademj_c
opgenomen in haar (rP.J. i'teertensr-) Instituut. Dit betekende een
feitelijke erkenning van de bstekenis van het artrhief.

Het volkslied-srchief stelt zlch tot taak hst verzamefen van in handschriit en druk beuraard gableven en uit de tvo.l_ksmondr opgetekend
liedmateriaal, en dit toegankelijk maken voor onderzoek. (DiÈ bBtekent
dus niel speciaal tvolkslled t-materlaal)
De kern van hat volksliBd-archief vormt een verzama.ling van duizenden
afschrÍftBn van liederen, afkomsti"g uit a1le denkbare schrlftelijke en
mondelinqa bronnen. Dezs alschriftan zijn op (uretenschappelijk) verantuoorde uijze qaordend en gscatafogiseerd. Het materiaal ls toegankelijk
gemaakt met behulp van een groot aantal inganqen zodat qezocht kan
uorden bijvoorbeeld op basis van genre, inhoudl lunctie ol qeografische
gebondenheid der diverse Il ederBn.
De naam van Drs.F.H. Plattermoet speciaal uorden vermeld in verband net
de r,retenschappelljke activiLeiten blnnen het volkelied--archlel.
Naar bulten treedt het volkglied-archlef op voornamelijk door da
activitaiten van de Hr Ate Doornbosch, die in 1966 krard aangêtrokken
als medeurarker voor that levenda liedr. Van da resultaten van het door
Doornbosch sinds 1957 geredigeerde radioproqramma ronder de groene linder
heêft hBÈ volkslied-archlaf ln hoge mate profijt gehad.
Da parsinformatiB van de N0S, dd 20 september 1983, qeBft hiBrovar
mBer gedetaillearde informatie.
De betekanis van hat volkslied-archief voor Nederland en zljn muziek
betrelt hBt verschalfen van inlormatia en het gevan van bekBndheid
het Nedarlandse lled in da breedst mogelijke betekenls
aán
(volqans Platter:van tretenschappaJ.ijk onderzoek tot bruiloften en partijen).
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namB kan hlar gsnoemd ujorden!
Het beantuoorden van Ban aanzien.lijk aantal verzoekan om inllchtlngen.
Het verschaffen van materiaal voor onderzoek (bv. voor scripties,

dissertati es, publicsties)

Het verschaflen van materiaal bijvoorbeaLd voor aen Liedboek van da
voor het uitgeven van grammophoonplaten en ultvoeringen,
Heè opsporen van m6lodieën bij de uerken van Vondel, Hooft, Revius,

-

Ksr{<an.

Brederoda enz.

Het stimuleren van da bBlangstÊlllng voor het Nedarlandse liad spaciaal
via de media(Samanrrrerkinq met de N0S-radiouitzendingeni AtÊ Doornbosch).
De radio uitzandinqen hebben zich steeds in een grote bel"anqstellinq

mogen

ve

rh eu gen.

\

0p deze uuza heaft hat volksliêd.a rchÍ el níet alleen êên stuk
cultuurgoed ueten te beualan, hst hsaft het ook tot leven helpen
brengan en da belangatelling voor hêt Nederlandse 1ied gestimuleêld
blnnan de psrsoonlljka sfêer van meniga Nederlander.
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