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Een	woord	vooraf	
	
	
	
Toen	ik	mijn	eerste	voorzichtige	stappen	zette	op	mijn	zoektocht	naar	het	
leven	en	werk	van	onze	vroegere	Vlaamse	marktzangers,	was	ik	verwonderd	
dat	 er	 daarover	 zo	weinig	 interessante	 lectuur	 te	 vinden	was.	Hoe	 is	 het	
mogelijk	dat	een	eeuwenlange	traditie	zo	weinig	sporen	heeft	nagelaten	in	
de	 Vlaamse	 literatuur?	 Men	 vindt	 wel	 een	 of	 andere	 roman	 waar	 er	 in	
negatieve	 of	 in	 positieve	 zin	 een	 optreden	wordt	 beschreven,	maar	 veel	
verder	gaat	de	informatie	niet.	Hoe	die	mensen	tot	hun	beroep	kwamen,	uit	
welk	milieu	ze	stamden	of	hoe	ze	leefden,	daar	hebben	we	het	raden	naar.	
Daarom	besloot	ik	om	dan	maar	zelf	op	zoek	te	gaan.		
	
Ik	ben	als	het	ware	met	marktliederen	opgegroeid.	Mijn	moeder	ging	om	de	
zes	weken,	vijf	kilometer	te	voet	naar	de	markt	van	Torhout,	om	er	vooral	
marktzanger	Tamboer	aan	het	werk	te	zien.	Ik	denk	niet	dat	hij	in	Torhout	
ooit	een	lied	heeft	gezongen	dat	mijn	moeder	niet	heeft	gekocht.	Zijn	liedjes	
waren	als	het	ware	haar	arbeidsvitaminen.	Zij	 zong	bij	 alles	wat	 ze	deed;	
verstelde	ze	sokken	dan	deed	ze	dat	al	zingend,	karnde	ze	de	geitenmelk	dan	
ging	dat	op	het	ritme	van	een	of	ander	 liefdeslied,	en	zorgde	ze	voor	het	
middag-	of	avondeten	dan	was	het	op	een	passende	melodie	met	woorden	
van	Tamboer.	
	
Zo	 groeide	bij	mij	 het	 idee	om	ooit	 eens	naar	het	 leven	en	werk	 van	die	
marktzanger	op	zoek	te	gaan.	Toch	duurde	het	nog	tot	1970	vooraleer	ik	de	
daad	bij	het	woord	voegde	en	mijn	 licht	opstak	bij	oudere	zegslieden,	die	
zelf	 nog	 de	 periode	 van	 de	 marktzangers	 hadden	 beleefd.	 De	 meeste	
(oppervlakkige)	 informatie	 kreeg	 ik	 aanvankelijk	 van	mensen	die	me	heel	
graag	wilden	helpen	maar	het	ook	meestal	hadden	van	horen	zeggen.	Erg	
betrouwbaar	was	dat	dus	niet.	Het	leek	me	beter	om	op	zoek	te	gaan	naar	
kinderen	 en	 familieleden	 van	 Tamboer.	 Maar	 in	 1970	 zoeken	 naar	
familieleden	 van	 een	 marktzanger	 die	 al	 meer	 dan	 twintig	 jaar	 uit	 het	
straatbeeld	was	verdwenen	leek	me	ook	geen	sinecure.	Ik	besefte	heel	goed	
dat	mijn	opzoekingswerk	iets	van	lange	adem	zou	worden.	Kwam	daar	nog	
bij	dat	ik	op	mijn	vijftiende	de	schoolbanken	verliet	en	dus	niet	de	minste	
opleiding	 had	 genoten	 om	 een	 dergelijk	 werk	 te	 beginnen.	 Het	 was	 dus	
allemaal	niet	erg	bemoedigend	maar	ik	was	vastbesloten	om	door	te	gaan	
en	geduldig	steen	per	steen	op	te	bouwen.		
Tot	 ik	 in	 1975	een	meevaller	 van	 formaat	 kreeg.	 Ik	 kwam	 in	 contact	met	
Willem	Bauwens,	de	zoon	van	Tamboer	die	als	“standwerker”	op	de	markten	
zijn	brood	verdiende.	Op	mijn	vraag	of	hij	nog	broers	of	zusters	had	vertelde	
hij	mij	dat	hij	zijn	zuster	Marie	uit	het	oog	was	verloren	en	dat	ze	misschien	
wel	 was	 overleden	 ….	Maar	 geen	 nood,	 hij	 zou	mij	 alles	 over	 zijn	 vader	
vertellen.		
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Groot	was	dan	ook	mijn	verbazing	toen	ik	op	een	dag	het	adres	van	Marie	in	
handen	 kreeg	met	 de	melding	 dat	 zij	 nog	 steeds	 springlevend	was	 en	 in	
Maldegem	woonde.	Waarom	Willem	met	dergelijke	bewoordingen	over	zijn	
zuster	sprak	vernam	ik	tijdens	de	vele	gesprekken	met	zowel	Marie	als	met	
Willem.	Wegens	oorlogsperikelen	bakten	broer	en	zuster	geen	koekjes	meer	
voor	 elkaar	 maar	 omdat	 ze	 begrepen	 dat	 ik	 geen	 interesse	 had	 in	 hun	
familiale	ruzies	en	enkel	het	leven	en	werk	van	hun	vader	beoogde,	waren	
ze	bereid	–	zij	het	elk	afzonderlijk	–	om	mij	alle	steun	te	verlenen.	Omdat	
zowel	Willem	als	Marie	ettelijke	jaren	samen	met	hun	vader	op	trokken,	kon	
ik	me	dus	geen	betere	bron	indenken.	Vooral	Marie	die	acht	jaar	ouder	was	
dan	 Willem	 en	 als	 kind	 de	 beginjaren	 van	 haar	 vader	 als	 marktzanger	
meemaakte,	toonde	zich	vereerd	met	mijn	belangstelling	voor	het	werk	van	
haar	 vader.	 Ze	 vertelde	 mij	 honderd	 uit	 hoe	 zij	 met	 hem	 Vlaanderen	
doorkruiste	 vanaf	 haar	 tiende	 jaar	 tot	 aan	 haar	 huwelijk	 op	 dertigjarige	
leeftijd.	
Maar	ondanks	die	onvoorwaardelijke	steun	moest	ik	meerdere	passages	in	
mijn	 verhaal	 herschrijven	 omdat	 tegenstrijdigheden	 en	 bijna	 vergeten	
gebeurtenissen	telkens	weer	de	kop	opstaken.	
Ik	vond	ook	nabestaanden	van	andere	marktzangers	die	niet	meer	wilden	
herinnerd	worden	aan	dat	"oneerbaar"	beroep	van	vader	en/of	moeder.	En	
hoe	spijtig	dat	voor	een	“veldwerker”	ook	is,	toch	kon	ik	daar	begrip	voor	
opbrengen.	Marktzangers	werden	maar	al	te	vaak	als	uitschot	bestempeld.	
Zo	verboden	sommige	pastoors	van	op	het	preekgestoelte	in	de	zondagsmis	
hun	 gelovigen,	 om	 naar	 de	 zedeloze	 praat	 van	 die	 even	 zedeloze	
liedjeszangers	 te	 luisteren.	 Dikwijls	 werden	marktzangers	 -	 meestal	 door	
lieden	 die	 zichzelf	 hoger	 waanden	 dan	 het	 gewone	 volk	 -	 in	 één	 adem	
genoemd	met	 bedelaars	 of	 leurders	 van	 twijfelachtig	 allooi.	 En	 er	 zullen	
ongetwijfeld	wel	oneerlijke	 liedjeszangers	bestaan	hebben,	maar	uitschot	
vindt	men	niet	alleen	in	de	laagste	sociale	klasse	waaruit	de	marktzangers	
voor	negen	en	negentig	procent	stamden.	
Het	 is	 dus	niet	 te	 verwonderen	dat	 sommige	nabestaanden	daarover	 het	
stilzwijgen	wilden	bewaren.		
	
Het	 was	 ook	 niet	 uitzonderlijk	 dat	 kinderen	 van	 marktzangers	 door	 hun	
“vriendjes”	werden	uitgelachen	omdat	ze	hun	ouders	op	hun	zangtochten	
moesten	vergezellen?	Er	werd	zelfs	geïnsinueerd	dat	sommige	zangers	met	
hun	dochters	meer	dan	een	“vader	-	kind”	relatie	onderhielden.	Dergelijke	
beweringen	 terecht	 of	 onterecht,	 kunnen	 een	 mens	 levenslang	
achtervolgen.	 Opgekropte	 schaamte	 weerhield	 hen	 dus	 om	 over	 de	
zangcarrière	van	hun	ouders	te	vertellen.	
	
Martha	 Coppenolle	 die	 jarenlang	 haar	 vader	 Achille	 op	 zijn	 zangtochten	
vergezelde	 en	 later	 zelf	 ook	 marktzangeres	 was,	 weigerde	 om	 over	 het	
beroep	 van	 haar	 en	 van	 haar	 vader	 te	 spreken.	 “Laat	 ons	 over	 die	
gepasseerde	tijden	zwijgen"	was	alles	wat	ze	kwijt	wilde.		
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Marktzanger	 Coppenolle	 kwam	 immers	 uit	 een	 gezin	 van	
paardenhandelaars,	waar	Achille	als	enige	van	hun	kroostrijk	gezin	“op	het	
verkeerde	 pad”	 was	 geraakt.	 Hij	 begon	 als	 jongeling	 te	 werken	 bij	 “den	
ijzeren	weg”,	en	dat	was	niet	zo	prestigieus	voor	die	rijke	Torhoutse	familie.	
Toen	hij	achteraf	op	aandringen	van	zijn	vrouw	de	spoorwegen	ruilde	voor	
het	beroep	van	marktzanger,	was	het	hek	helemaal	van	de	dam	en	was	de	
breuk	met	zijn	familie	compleet.	
	
Door	 mijn	 bemoedigend	 opzoekingswerk	 naar	 het	 leven	 en	 werk	 van	
Tamboer	was	ik	vastbesloten	om	het	bij	die	ene	marktzanger	uit	Eeklo	niet	
te	laten.	In	de	verhalen	die	Marie	en	Willem	Bauwens	mij	vertelden	viel	het	
op	hoe	dikwijls	de	naam	van	marktzanger	Frans	Jacobs	werd	vernoemd.	Ze	
vertelden	me	dat	de	loopbaan	van	Jacobs	voor	een	groot	gedeelte	parallel	
liep	met	de	carrière	van	hun	vader.	Jarenlang	onderhielden	Tamboer	en	zijn	
vrouw	“Mance”	vriendschappelijke	 relaties	met	 Jacobs	en	zijn	vrouw.	Die	
vriendschap	 zorgde	 ervoor	 dat	 ze	 soms	 de	 handen	 in	 elkaar	 sloegen	 en	
samen	zongen	aan	legerkazernes	of	aan	de	kolenmijnen	in	Beringen,	en	daar	
hun	liedblaadjes	verkochten	aan	voornamelijk	soldaten	en	mijnwerkers	uit	
“de	Vlaanders”.	De	laatste	jaren	van	hun	carrière	vormden	ze	zelfs	een	vast	
duo	 met	 een	 gezamenlijk	 repertoire.	 Vandaar	 dat	 ik,	 naarmate	 mijn	
opzoekingen	over	Tamboer	ten	einde	liepen,	steeds	meer	interesse	kreeg	in	
het	leven	en	werk	van	Frans	Jacobs.	
		
Naar	nakomelingen	van	Jacobs	hoefde	ik	niet	te	zoeken	want	zijn	enig	kind	
stierf	bij	de	geboorte,	en	naaste	familieleden	kende	ik	al	evenmin.	Ik	stelde	
dus	al	mijn	hoop	op	Willem	en	Marie	Bauwens,	hoewel	ook	 zij	mij	bitter	
weinig	 informatie	 konden	 bezorgen	 die	 mij	 verder	 kon	 helpen.	 Na	 het	
beëindigen	van	hun	loopbaan	als	marktzanger	waren	de	contacten	tussen	
beide	families	verwaterd.	Toch	kreeg	ik	van	Marie	een	belangrijk	gegeven.	
Zij	herinnerde	zich	dat	Frans	Jacobs	ooit	werd	opgenomen	in	het	O.C.M.W-
rusthuis	Loesberg	in	Gent,	waar	hij	naar	haar	zeggen	ook	was	gestorven.	Met	
deze	zeer	nuttige	inlichtingen	richtte	ik	mij	vol	enthousiasme	tot	de	directie	
van	de	instelling	waar	ik	in	eerste	instantie	echter	niet	veel	wijzer	werd.	De	
toenmalige	directeur	die	pas	een	vijftal	jaren	in	dienst	was,	vertelde	me	na	
enig	 zoekwerk	 dat	 ze	 daar	wel	 een	 zekere	 Pieter	 Jacobs	 hadden	 gekend,	
voordien	gehuisvest	in	de	Lucas	De	Heerestraat	in	Gent,	maar	van	een	Frans	
Jacobs	 uit	 de	 Zandstraat	 wisten	 ze	 niets	 af.	 Trouwens	 die	 Pieter	 was	
marktkramer	geweest	en	dat	was	toch	nog	wat	anders	dan	marktzanger.	
Toch	bleken	de	tegenstrijdigheden	nogal	mee	te	vallen.	Jacobs	stond	in	zijn	
geboorteakte	ingeschreven	met	de	voornamen	Pieter	Frans,	waarna	hij	door	
iedereen	met	 Frans	werd	 aangesproken.	 Zelf	 gebruikte	 hij	 ook	 nooit	 zijn	
eerste	voornaam.	Verder	onderzoek	bracht	aan	het	 licht	dat	de	Lucas	De	
Heerestraat	de	nieuwe	benaming	was	voor	de	vroegere	Zandstraat.	Zelfs	zijn	
beroep	 als	 marktkramer	 was	 correct	 want	 zowel	 voor	 als	 na	 zijn	
marktzangers	carrière	oefende	Jacobs	het	beroep	van	marktkramer	uit.	Kort	
na	de	tweede	wereldoorlog	werden	de	nog	actieve	marktzangers	zelfs	als	
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“standwerker”	ingeschreven.	Zij	konden	van	dan	af	verkopen	wat	ze	wilden	
als	ze	zich	maar	beperkten	tot	een	tafel	en	stoel	als	werkbenodigdheden.	
	
De	 directeur	 van	 het	 rusthuis	 was	 ook	 nog	 zo	 bereidwillig	 om	 mij	 het	
telefoonnummer	te	bezorgen	van	de	man	die	Frans	Jacobs	zonder	middelen	
van	bestaan	op	20	mei	1963	 in	 Loesberg	had	binnengebracht.	 Toen	deze	
man	mij	de	naam	en	het	adres	van	Jacobs’	petekind	Marie	Louise	Debruyne	
gaf,	stond	voor	mij	het	licht	op	groen	en	kon	ik	met	mijn	opzoekingen	naar	
het	leven	en	werk	van	Frans	Jacobs	voorgoed	van	start	gaan.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Dergelijke	vignetten	dienden	om	zijn	liedbladen	op	te	smukken	
	
Wie	was	Frans	Jacobs?	
	
Frans	Jacobs	werd	geboren	op	11	februari	1888	als	zoon	van	Judocus	en	Veyt	
Maria,	 Niets	 liet	 vermoeden	 dat	 hij	 ooit	 als	 marktzanger	 zijn	 brood	 zou	
verdienen	want	voor	zo	ver	we	kunnen	nagaan	was	er	in	zijn	familie	niet	het	
minste	spoor	van	marktzangers	te	bespeuren.	
	
Zoals	dat	in	de	arbeidersklasse	en	bij	kleine	zelfstandigen	in	het	Vlaanderen	
van	 toen	 de	 regel	 was,	 verliet	 ook	 Jacobs	 op	 zijn	 twaalf	 jaar	 (na	 zijn	
communie)	de	schoolbanken.	Met	hun	fruit-	en	groentehandeltje	waren	zijn	
ouders	niet	bij	machte	om	hun	elf	 kinderen	 te	 laten	 studeren,	 zodat	ook	
Frans	 met	 een	 minimum	 aan	 schoolkennis	 "koos"	 voor	 het	 beroep	 van	
sigarenmaker.	
	
Jacobs	scheen	nochtans	een	leergierig	kind	te	zijn	met	een	grote	passie	voor	
lezen.	 Dat	 bracht	 hem	 niet	 enkel	 een	 grotere	 kennis	 bij,	 maar	 ook	 zijn	
verbeeldingskracht	werd	erdoor	aangescherpt.	Zeker	als	kind	maar	ook	als	
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volwassene	wist	Jacobs	blijkbaar	met	zijn	fantasie	geen	blijf.	Mensen	die	de	
marktzanger	van	dichtbij	kenden	vertelden	me	dat	hij	kon	 liegen	als	geen	
ander.	Om	het	met	de	woorden	van	zijn	petekind	Marie	Louise	Debruyne	te	
zeggen:	"Hij	kon	liegen	dat	zijn	gat	gloeide".	Volgens	haar	nam	hij	zijn	eigen	
leugens	voor	waarheid.		
Persoonlijk	zou	ik	eerder	geneigd	zijn	om	te	geloven	dat	Frans	Jacobs	niet	
zozeer	 een	 leugenaar	maar	wel	 een	 fantast	was.	 Het	 is	 zonder	 twijfel	 te	
danken	aan	het	lezen	van	die	talloze	boeken	dat	hij	zijn	intelligentiepeil	tot	
ver	boven	de	middelmaat	wist	te	brengen.	Zelfs	wetenschappelijke	werken	
behoorden	tot	zijn	leesvoer.		
Door	 het	 vele	 lezen	 en	 door	 zijn	 grenzeloze	 fantasie	 groeide	 ook	 zijn	
voorliefde	voor	het	toneel.	Als	amateur-toneelspeler	was	hij	trouwens	zeer	
verdienstelijk.	Kortom,	Jacobs	was	om	het	met	een	mooi	Nederlands	woord	
te	zeggen	een	"selfmade	man".	
	
Op	 zijn	 twintigste	 speelde	 hij	 zijn	 eerste	 toneelrol	 in	 een	 Gents	
amateurgezelschap.	Hij	hield	het	niet	enkel	bij	acteren	maar	algauw	schreef	
hij	ook	enkele	sketches.	Uiteindelijk	verliet	hij	het	gezelschap	om	samen	met	
zijn	vriend	en	tegenspeler,	de	Gentse	volksfiguur	"Tjeef	de	muilentrekker",	
een	 komisch	 duo	 te	 vormen.	 Tjeef	 was	 eerder	 ook	 al	 de	
gelegenheidskompaan	van	Tamboer	geweest.		
Hoewel	 ze	 in	 de	 Gentse	 café	 chantants	 als	 komisch	 duo	 hun	 strepen	
verdienden,	schrokken	ze	er	niet	voor	terug	om	ook	triestige	sketches	op	te	
voeren,	waarin	zelfs	kinderen	meespeelden.		
Zoals	het	in	die	tijd	gebruikelijk	was	verwerkte	Jacobs	in	zijn	toneelstukjes	
ook	 liedteksten	 die	 hij	 zelf	 schreef	 en	 zong.	 Omdat	 hij,	 zoals	 alle	
volkszangers,	geen	noot	muziek	kende,	schreef	hij	zijn	teksten	op	bestaande	
populaire	melodieën	van	die	tijd.	In	het	merendeel	van	zijn	rollen	kwam	hij	
voor	als	een	heer	met	een	zekere	ontwikkeling.	En	een	heer	zou	hij	in	zijn	
verdere	leven	ook	blijven.	
Zijn	petekind	herinnerde	zich	nog	de	laatste	strofe	van	een	lied	uit	een	sketch	
over	wereldoorlog	1	waarin	ook	zij	als	kind	meespeelde.	De	 laatste	strofe	
zong	Jacobs	samen	met	de	kinderen.	Het	lied	werd	gezongen	op	de	melodie:	
“Moeder”1	of	te	wel	“Het	schoonst	op	de	wereld,	het	heiligst	bezit”	
	

Wat	was	de	vijand	er	toch	wreed	en	barbaars	
Dat	hij	zoveel	smart	bracht	en	rouwe	
Zo	gans	weggerukt,	de	maagd	van	zijn	legerschaar	
Vermoordde	de	mannen	en	vrouwen	
Vervloekt	oorlogsveld	dat	met	bloed	is	besmeurd	
Van	onz'	arme	jongens	waar	ieder	om	treurt	
Gij	vijand	hoe	wreed	kwaamt	gij	niet	met	geweld	
Ons	onschuldig	België,	verwoesten.	

	
Jacobs	vertolkte	in	de	sketch	de	rol	van	een	vader,	die	na	vier	jaar	aan	het	
front	te	hebben	gestreden	weer	thuiskomt.	Zoals	men	kan	vermoeden	was	
het	 succes,	 zo	 kort	 na	 de	 wereldoorlog,	 overweldigend.	 Volgens	 Marie	
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Louise	werd	de	sketch	meermaals,	en	telkens	met	groot	succes,	opgevoerd	
in	een	café	chantant	op	het	Sint-Pietersplein	te	Gent.	
De	liederen	die	dienden	om	zijn	toneelstukjes	en	sketches	"op	te	fleuren",	
heeft	 Jacobs	 voor	 zover	 ik	 kon	 achterhalen	 later	 nooit	 uitgebracht	 op	de	
vliegende	blaadjes	die	hij	tijdens	zijn	loopbaan	als	marktzanger	verkocht.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Frans	Jacobs	was	vooraleer	hij	zijn	
marktzangers	carrière	begon,	een	
begenadigd	café	chantant-zanger.		
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Geboorteakte	van	Frans	Jacobs	
	
	
Julien	Debruyne	
	
Een	man	die	een	doorslaggevende	rol	heeft	gespeeld	in	het	tot	stand	komen	
van	Jacobs’	carrière	als	marktzanger	is	ongetwijfeld	zijn	schoonbroer	Julien	
Debruyne,	 de	 vader	 van	 Marie-Louise.	 Geboren	 in	 het	 West-Vlaamse	
Langemark	 op	 7	 april	 1888,	 als	 telg	 uit	 een	 arbeidersgezin	 met	 negen	
kinderen,	werd	hij	zodra	zijn	leeftijd	het	toeliet	seizoenarbeider.	Zoals	veel	
werkmensen	in	die	streek,	trok	hij	jaarlijks	met	vader,	familie	en	vrienden,	
op	"bietencampagne"	naar	Frankrijk.	Dat	hield	hij	vol	tot	in	1910,	het	jaar	
dat	hij	“zijn	vaderland	moest	gaan	dienen”.	Debruyne	werd	gekazerneerd	in	
Gent,	waar	hij	zijn	dagen	vulde	met	drill-,	tucht-	en	andere	legeroefeningen.		
In	de	Arteveldestad	leerde	Julien	zijn	"soldatenlief"	Victorine	Jacobs	kennen	
en	het	was	meteen	ook	de	ware,	want	in	februari	1911	gaven	ze	elkaar	het	
jawoord.		
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						Julien	Debruyne	soldaat	in	1910	 	 …..……en	tijdens	W.O	1	
	
	
Het	kersverse	echtpaar	trok	na	hun	huwelijk	richting	Langemark,	om	er	zich	
definitief	te	vestigen.	Dat	was	althans	de	bedoeling	van	Julien,	maar	algauw	
moest	 hij	 ondervinden	 dat	 vrouwen	 soms	 ondoorgrondelijke	 wezens	
kunnen	zijn.	Victorine	die	het	Gentse	stadsleven	gewoon	was,	kon	zich	niet	
aarden	in	het	“boerengat”	dat	zij	in	Langemark	zag.	Het	heimwee	naar	haar	
geboortestad	was	zo	groot	en	de	liefde	van	Debruyne	voor	zijn	vrouw	zat	zo	
diep,	 dat	 het	 jonge	 koppel	 de	 Westhoek	 verliet	 om	 zich	 opnieuw	 te	
vestigden	in	de	Oost	Vlaamse	hoofdstad	om	er	nooit	meer	weg	te	gaan.	
Debruyne,	 die	 zich,	 als	 rasechte	 West-Vlaming,	 een	 "Lichterveldse	
Callewaert"	 of	 diatonische	 harmonica	 had	 aangeschaft,	 ontpopte	 zich	 in	
korte	tijd	tot	een	verdienstelijk	muzikant.	Wanneer	men	zijn	vrouw	en	zijn	
duiven	buiten	beschouwing	laat	was	die	"trekzak"	zijn	duurzaamste	bezit.	
Ofschoon	hij	geen	noot	muziek	kon	lezen,	speelde	hij,	zoals	het	een	rasechte	
volksmuzikant	past,	alle	mogelijke	liedjes	en	dansen	“op	het	gehoor”.		
	
Na	zijn	huwelijk	en	zijn	verhuis	naar	Gent,	zei	hij	het	lastige	"trimarsleven"	
naar	Frankrijk	vaarwel	om	het	beroep	van	voerman	uit	te	oefenen.	Zo	trok	
hij	dagelijks	van	's	morgens	vroeg	tot	laat	in	de	avond	met	paard	en	wagen	
de	baan	op,	om	met	het	ophalen	en	afleveren	van	de	meest	uiteenlopende	
goederen	zijn	boterham	te	verdienen.	
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Huwelijksfoto	van	
Julien	Debruyne	en	
Victorine	Jacobs.	

	
	
	
	
	
In	 onze	 moderne	 samenleving	 is	 de	 voerman	 met	 kar	 en	 paard	 al	 lang	
vervangen	door	de	auto	maar	tot	de	 jaren	vijftig	van	de	vorige	eeuw	kon	
men	hen	dagelijks	langs	de	baan	zien	dokkeren.	Slapend	lieten	ze	soms	alle	
verantwoordelijkheid	 over	 aan	 hun	 paarden.	 Door	 dagelijks	 dezelfde	
reisroute	 te	volgden	waren	deze	dieren	zo	met	de	weg	vertrouwd	dat	 ze	
zonder	 de	 minste	 aarzeling	 wisten	 waar	 ze	 moesten	 gaan,	 afslaan	 en	
halthouden.	Zoiets	komt	vandaag	onwaarschijnlijk	over	maar	toch	was	het	
zo.	Wij	kunnen	ons	nu	nog	moeilijk	inbeelden	dat	tot	omstreeks	1950,	onze	
wegen	er	voor	het	grootste	deel	verlaten	bij	lagen.	Verkeerslichten	waren	er	
niet.	 Ik	herinner	mij	 nog	een	 voerman	uit	mijn	 geboortestad	Torhout	die	
dagelijks	de	weg	naar	Brugge	heen	en	terug	deed.	Hij	sliep	op	zijn	wagen	
vanaf	de	markt	van	Torhout	tot	aan	de	Smedenpoort	in	Brugge.	Zijn	paard	
was	die	 twintig	kilometers	 lange	weg	 zo	gewoon	dat	het	 zonder	mennen	
feilloos	de	weg	kende.	
Voermannen	waren	ook	zodanig	aan	hun	beroep	gehecht,	dat	velen	het	er	
moeilijk	mee	hadden,	toen	hun	paard	en	wagen	na	de	tweede	wereldoorlog	
door	 de	 auto	werden	 verdrongen.	 En	 dat	was	 dus	 het	 beroep	 dat	 Julien	
Debruyne	 verkoos	boven	de	 seizoenarbeid	 in	 Frankrijk.	 Intussen	was	ook	
Frans	Jacobs,	de	broer	van	Victorine,	in	het	huwelijk	getreden	met	Maria	Van	
Driessche	en	ook	zij	bleven	Gent	getrouw.	
	
In	1914	kwam	de	oorlog	 roet	 in	het	eten	gooien	en	 Julien	werd	opnieuw	
“onder	de	wapens	geroepen	".	Na	vier	ellendige	jaren	aan	de	IJzer	te	hebben	
doorgebracht	nam	hij	in	1919,	zijn	beroep	van	voerman	terug	op.	De	“grote	
oorlog”	had	van	Julien	Debruyne	echter	een	onrustige	man	gemaakt,	een	
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man	ook	die	tot	aan	zijn	dood	de	gruwel	van	de	wereldbrand,	als	een	last	
heeft	meegedragen.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Julien	Debruyne	tijdens		
wereldoorlog	1	
	
	
	
	

	
	
Van	marktkramer	tot	marktzanger	
	
Het	 gezin	 Frans	 Jacobs-Maria	 Van	 Driessche	 heeft	 waarschijnlijk	 nooit	
financiële	 moeilijkheden	 gekend.	 Naast	 Frans	 die	 als	 sigarenmaker	 zijn	
brood	 verdiende,	 werkte	 zijn	 vrouw	 in	 een	 rubber	 verwerkend	 bedrijf.	
Samen	 verdienden	 zij	 genoeg	 om	 van	 een	 zekere	 –	 zij	 het	 bescheiden	 -	
welstand	te	kunnen	genieten.	Toch	bleef	 Jacobs	niet	 lang	het	beroep	van	
sigarenmaker	uitoefenen.	De	reden	daarvoor	was	niet	omdat	zijn	vrouw	de	
tekst	van	het	lied:	"Nooit	een	sigarenmaker	aan	mijn	zij"2	au	serieux	nam,	
maar	was	ook	hier	de	eerste	wereldoorlog.	
	
In	 het	 gezin	 van	 Judocus	 Jacobs	 werd	 maar	 één	 zoon	 onder	 de	 wapens	
geroepen.	 Dat	 belette	 echter	 niet	 dat	 ook	 Frans	 in	 1914	 door	 de	 Duitse	
bezetter	 verplicht	 te	 werk	 gesteld	 werd.	 Hoelang	 hij	 als	 opgeëiste	 heeft	
gewerkt,	kon	ik	niet	achterhalen.	Na	de	wapenstilstand	in	november	1918	
moest	 Jacobs	 uitkijken	 naar	 een	 nieuwe	 broodwinning	 want	 van	 sigaren	
maken	was	er	blijkbaar	geen	sprake	meer.	
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Bij	het	zoeken	naar	een	gepaste	betrekking	werd	hij	voortreffelijk	geholpen	
door	 zijn	 schoonbroer	 Julien	Debruyne.	Ook	 hij	was	 na	 de	 oorlog	 op	 het	
beroep	van	voerman	uitgekeken	en	hij	deed	Jacobs	een,	volgens	hem	dan	
toch,	 interessant	 voorstel.	 Hij	 speelde	 met	 het	 idee	 om	 het	 samen	 als	
marktkramers	 te	proberen.	De	krachtige	 stem	van	 Jacobs	en	zijn	omgang	
met	mensen	die	hij	via	zijn	"toneelcarrière"	eigen	had	gemaakt,	moesten	een	
garantie	zijn	voor	een	vlotte	verkoop	aldus	Debruyne.	Bovendien	had	Frans	
misschien	 wel	 de	 verkoops-capaciteiten	 van	 zijn	 vader	 geërfd.	 Hun	
verplaatsingen	 konden	 ook	 geen	 probleem	 zijn,	 gezien	 Debruyne	 als	
gewezen	voerman	nog	over	paard	en	wagen	beschikte.	Kortom,	hij	slaagde	
er	 in	 Jacobs	 te	bepraten	om	samen	de	markten	“te	doen”	als	 "koffiemar-
chands".	 Regelmatig	 verkochten	 ze	 daarbij	 tombolabiljetten,	 waarvan	 de	
winnende	 nummers	 recht	 gaven	 op	 gratis	 koffie.	 Kort	 na	 de	 eerste	
wereldoorlog	schijnt	dat	soort	van	tombola's	 in	de	mode	te	zijn	geweest.	
Ook	marktzanger	Tamboer	heeft	daarvan	gebruik	gemaakt.	
	
Mijn	 moeder	 vertelde	 me	 ooit	 dat	 er	 in	 de	 periode	 tussen	 de	 twee	
wereldoorlogen,	 op	 de	 woensdagmarkt	 van	 Torhout	 dikwijls	 een	
standwerker	 stond,	 afkomstig	 uit	 Moeskroen.	 Hij	 verkocht	 soortgelijke	
tombolabiljetten	waarvan	 het	winnend	 nummer	 recht	 gaf	 op	 een	 bokaal	
bonbons.	Als	de	gelegenheid	zich	voordeed	was	die	man	er	als	de	kippen	bij	
om	zich	in	de	buurt	van	marktzangers	op	te	stellen.	Deze	trokken	altijd	veel	
volk	 en	 daarvan	 wilde	 de	 man	 volop	 profiteren.	 Soms	 verstoorde	 hij	
daardoor	hun	optreden	en	onder	meer	Tamboer	was	daar	niet	zo	gelukkig	
mee.	De	Eeklose	marktzanger	besloot	daarom	een	bijvoegsel	uit	te	brengen	
met	een	lied	getiteld	“De	l’amourspekken	van	Tamboer”.	Elke	koper	van	het	
lied	kreeg	als	cadeau	een	puntzakje	gevuld	met	“anijsspekken”.	Het	gevolg	
was	dat	de	verkoper	uit	Moeskroen	geen	tombolabiljet	meer	verkocht.	
	
Hoe	rustig	Frans	Jacobs	was,	zo	wispelturig	was	Debruyne.	Als	standwerkers	
kwamen	zij	onvermijdelijk	 in	contact	met	diverse	marktzangers,	en	vooral	
Julien	 Debruyne	 keek	 met	 veel	 bewondering	 naar	 deze	 liedjeszangers.	
Misschien	wel	een	beetje	afgunstig	zag	hij	hoe	die	mannen	en	vrouwen	op	
een	 volgens	 hem	 "aangename	manier",	 hun	 brood	 verdienden.	 Denkend	
aan	zijn	"Lichtervelde"	droomde	hij	ervan	om	ooit	eens	een	marktzanger	te	
begeleiden	en	er	rijpte	een	nieuw	plan	in	het	brein	van	Debruyne.		
Met	 die	 gedachte	 in	 zijn	 hoofd	 ging	 hij	 bij	 zijn	 schoonbroer	 polshoogte	
nemen.	 Nadat	 ook	 Jacobs	 toegaf	 dat	 die	 zangers	 zijn	 bewondering	
wegdroegen,	hield	Debruyne	een	warm	pleidooi	en	hij	stelde	voor	om	het	
samen	 te	 proberen.	 Zijn	 stelling	 klonk	 heel	 logisch:	 "Gij	 hebt	 een	 goede,	
krachtige	stem,	gij	zingt	goed	en	ik	heb	mijn	trekzak	om	je	te	begeleiden.	En	
wat	meer	is,	die	zangers	verdienen	grof	geld	met	hun	liedjes".		
Jacobs	had	inderdaad	al	bewezen	dat	hij	liedteksten	kon	schrijven	en	"dus"	
drong	Debruyne	aan,	"wat	houdt	ons	eigenlijk	tegen?"	
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Jacobs	 liet	 zich	 nog	maar	 eens	 bepraten.	 Samen	 vormden	 ze	 algauw	 het	
zoveelste	 marktzangers	 duo	 waar	 Vlaanderen	 ooit	 rijk	 aan	 was.	 Mijn	
opzoekingen	hebben	helaas	niet	geleid	tot	het	achterhalen	in	welk	jaar	exact	
Jacobs	 zijn	 debuut	 als	 marktzanger	 is	 begonnen.	 Marie-Louise	 Debruyne	
vermoedde	dat	hun	koffiehandel	ongeveer	drie	à	vier	jaren	heeft	geduurd.	
Dat	 zou	 betekenen	 dat	 ze	 vanaf	 1921-1922	met	 hun	 liedjes	 de	 baan	 zijn	
opgetrokken.	
	
	

	

	

	

	

	
Een	groepsfoto	met	Tamboer	(met	
kunstarm).	Op	de	voorgrond	Julien	
Debruyne	met	rechts	achter	hem	Fr.	
Jacobs.	Uiterst	rechts	de	vrouw	van	
Tamboer	met	liedbladen	in	de	hand.	
	
	
	
	
	
De	genummerde	liedblaadjes	van	Frans	Jacobs	
	
Toen	ik	mijn	werk	over	Lionel	Bauwens	samenstelde	had	ik	vooral	oog	voor	
het	immense	repertoire	van	die	man.	Zelf	verzamelde	ik	meer	dan	duizend	
liedjes	die	door	hem	werden	uitgebracht.	Omdat	ik	vooral	oog	had	voor	de	
productiviteit	van	Tamboer	zag	ik	andere	belangrijke	dingen	over	het	hoofd.	
Er	deden	over	die	man	zoveel	verhalen	en	anekdoten	de	ronde	dat	ik	dacht	
dat	 iedereen	 ze	 kende	 en	 dat	 ik	 daar	 niet	 moest	 op	 terug	 komen.	 Zo	
verhuisde	hij	om	de	haverklap,	hij	had	een	"snijdende"	 tong	en	hij	 kwam	
meer	 dan	 hem	 lief	 was	 in	 conflict	 met	 zowel	 geestelijke	 als	 burgerlijke	
overheden.	Daarbij	kreeg	hij	een	resem	bekeuringen	en	processen-verbaal	
aan	zijn	broek	gesmeerd.		
	
Omdat	 ik	 niet	 het	 minste	 besef	 had	 hoe	 ik	 een	 dergelijk	 werk	 moest	
beginnen,	 en	 omdat	 ik	 op	 niemand	 kon	 terugvallen	 die	 mij	 daarbij	 kon	
helpen,	voelde	ik	me	een	ware	analfabeet.	Voor	mij	leek	het	toen	essentieel	
om	de	liedjes	van	Tamboer	voor	het	nageslacht	bewaren	en	al	de	rest	was	
bijzaak.	Een	grote	fout,	moest	ik	later	vaststellen.	Diezelfde	–	noemt	het	een	
beginnersfout	-	wilde	ik	in	mijn	werk	over	Jacobs	niet	nog	eens	maken.		
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Bij	 Frans	 Jacobs	 was	 er	 van	 ruzies	 of	 processen	 geen	 sprake.	 Hij	 was	
integendeel	 een	 heel	 kalm	 en	 beminnelijk	man,	 joviaal	 in	 de	 omgang	 en	
iemand	 die	 op	 een	 plezierige	 maar	 nooit	 uitbundige	 manier	 zijn	 liedjes	
presenteerde.	Jacobs	kon	de	massa	ook	gemakkelijk	aan	het	lachen	brengen	
en	hij	toonde	veel	respect	voor	zijn	publiek.		
In	tegenstelling	tot	Tamboer	maakte	hij	nooit	omstaanders	belachelijk,	iets	
wat	bij	Bauwens	schering	en	inslag	was.	Kortom,	Jacobs	was	de	tegenpool	
van	de	marktzanger	uit	Eeklo.		
	
Bij	mijn	opzoekingswerk	naar	het	leven	en	werk	van	Jacobs	wilde	ik	vooral	
zaken	onder	de	loep	nemen	die	ik	bij	Tamboer	over	het	hoofd	had	gezien.	Ik	
wilde	bijvoorbeeld	meer	interesse	besteden	aan	de	liedbladen	van	Jacobs.	
Zo	lezen	we	op	het	vliegend	blad	met	recto-verso	vier	liedteksten,	onder	de	
titel	 van	 het	 lied	 "Lena,	 Fabrieksmeisje":	 "Gezongen	 door	 Fr.	 Jacobs	 en	
Alb.	Billiet".	Dat	doet	dus	vermoeden	dat	hij	ooit	heeft	samengewerkt	met	
de	 Gentse	 volkszanger	 Alb.	 Billiet.	 Of	 de	 samenwerking	 tussen	 de	 twee	
zangers	er	daadwerkelijk	is	geweest	of	dat	ze	elk	afzonderlijk	het	lied	hebben	
gezongen,	kon	er	mij	niemand	met	zekerheid	zeggen.	Zelf	vond	ik	ook	nooit	
een	vliegend	blad	van	die	Alb.	Billiet.	
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De	oudste	liedbladen	van	Jacobs	tonen	amper	verschillen	met	de	vliegende	
blaadjes	van	andere	marktzangers	uit	dezelfde	periode.	Dat	wil	zeggen	dat	
er	niet	de	minste	versiering	aan	te	pas	komt,	en	ook	de	naam	van	de	drukker	
niet	wordt	vermeld.	
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Het	 zijn	 heel	 eenvoudige,	 kleurloze	 blaadjes	 met	 als	 enige	 vermelding;	
“Volkszanger	Frans	Jacobs	–	Gent”.	Iets	later	brengt	hij	wat	meer	informatie:	
“Repertorium	 gezongen	 en	 verkocht	 door	 Frans	 Jacobs,	 Gentsche	
Volkszanger”.	 Daarop	 wordt	 nu	 ook	 de	 naam	 van	 de	 drukker	 vermeld:	
“Drukk.	 H.	 Baert,	 Bellevuestraat,	 57,	 Gent”.	 En	 naarmate	 de	 tijd	 vordert	
wordt	Jacobs	steeds	informatiever:	“Repertorium	gezongen	en	gedicht	door	
den	gekenden	Volkszanger	Frans	Jacobs,	Zandstraat,	43,	Gent	–	Verboden	
Nadruk”	Het	blad	werd	eveneens	bij	H.	Baert	gedrukt.	Belangrijk	is	wel	de	
vermelding	dat	hij	zijn	liedteksten	zelf	schrijft.	
	
Later	brengt	 Jacobs	 zoals	de	meeste	marktzangers,	een	meer	herkenbaar	
blad	uit.	In	één	oogopslag	herkennen	we	zijn	repertoire.	En	wat	meer	is,	zijn	
vliegende	blaadjes	krijgen	een	volgnummer.		
Een	 gewoonte	 die	 tot	 aan	 het	 einde	 van	 zijn	 individuele	 carrière	 zal	
behouden	blijven.	Was	het	nummeren	van	zijn	liedbladen	zijn	idee	of	was	
het	een	idee	van	de	drukker	dat	weten	we	niet	maar	het	vergemakkelijkt	in	
hoge	mate	 het	 opzoekingswerk	 naar	 het	 aantal	 uitgegeven	 bladen	 en	 in	
zekere	mate	ook	het	tijdstip	van	de	uitgave.	
Ook	 bij	 het	 echtpaar	 Aloïs	 Van	 De	 Velde	 -	 Honorine	 Van	 Hemelrijk	 uit	
Lokeren	en	bij	Alberic	Cattebeke	uit	Kortrijk	werden	de	vliegende	blaadjes	
genummerd.	Cattebeke	begon	zijn	loopbaan	als	marktzanger	rond	hetzelfde	
tijdstip	of	iets	later	dan	Jacobs	en	deed	zijn	liedjes	ook	meestal	naar	dezelfde	
drukkers.	
	
Het	oudste	 genummerd	vliegend	blad	dat	 ik	 van	 Jacobs	 vond,	draagt	het	
nummer	 6	 en	 het	werd	 gedrukt	 bij	 “Drukk.	 Vereenigde	 Invalieden	Gent”.	
Men	 zou	 dus	 kunnen	 denken	 dat	 de	 drukkerij	 Baert	 afgedaan	 heeft	 bij	
Jacobs,	maar	niets	is	minder	waar.	Zijn	10de	uitgave	(de	nrs.	7,	8	en	9	vond	ik	
niet	 terug)	 wordt	 opnieuw	 bij	 “Drukk.	 Baert,	 Bellevuestraat	 57,	 Gent”	
gedrukt.	Dat	blijft	zo	tot	bij	uitgave	24	(uitgave	25	vond	ik	niet	terug).	De	
uitgaven	26,	29	en	30	werden	gedrukt	bij	“Drukk.	Leon	Van	de	Velde,	Gent”.	
Voor	 zijn	 uitgaven	 nr.	 31	 tot	 en	met	 uitgave	 75	 keert	 Jacobs	 terug	 naar	
“Drukk.	Vereenigde	Invalieden,	Leeuwstraat	41	Gent”.	Vanaf	uitgave	76	tot	
en	met	uitgave	103	zoekt	Jacobs	zijn	voordeel	bij	“Drukk.	Meere,	Geb.,	Ham	
47,	Gent”.	Daarna	keert	hij	terug	naar	“Drukk.	Vereenigde	Invalieden”	tot	en	
met	volgnummer	135.	 
	
Met	 het	 nummer	 135	 zijn	 we	 dicht	 bij	 het	 uitbreken	 van	 de	 tweede	
wereldoorlog.	 Het	 is	 meteen	 ook	 het	 laatste	 nummer	 dat	 ik	 uit	 zijn	
individuele	carrière	als	marktzanger	heb	gevonden	want	vanaf	1941	tot	en	
met	 1947	 vormde	 Jacobs	 een	 duo	 met	 Lionel	 Bauwens	 waar	 we	 later	
uitgebreid	op	terugkomen.	
	
Het	regelmatig	veranderen	van	drukker	had	enkel	tot	doel	deze	tegen	elkaar	
uit	te	spelen	zodat	de	goedkoopste	drukker	zijn	vliegende	blaadjes	mocht	
drukken.	Dezelfde	tactiek	zien	we	na	1930	ook	bij	Tamboer	wanneer	deze	
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na	 meer	 dan	 tien	 jaar	 trouwe	 klant,	 drukker	 Valentin	 Pauwels	 de	 rug	
toekeert.	Tamboer	en	Jacobs	waren	zeker	niet	de	enigen	die	deze	tactiek	
toepasten.	
	
De	 nummers	 134	 en	 135	 worden	 door	 Jacobs	 als	 bijzondere	 uitgaven	
beschouwd.	 Daarop	 staat	 vermeld:	 "voor	 onze	 soldaten".	 In	 dezelfde	
periode	bracht	ook	Tamboer	liedbladen	op	de	markt	onder	het	motto	“De	
leutige	soldaat”	en	“De	lustige	soldaat”.	We	mogen	dus	veronderstellen	dat	
een	samenwerking	tussen	beide	zangers	toen	al	in	de	maak	was.		
	
	

	
	
Gezamenlijk	optreden	met	“De	drij	Tamboers”	zijnde	Marie	Bauwens	(met	roephoorn)	met	
naast	haar	Lionel	Bauwens.	Op	de	voorgrond	Willem	Bauwens	(drums)	met	naast	hem	

accordeonist	Julien	Debruyne.	Jacobs	staat	niet	op	de	foto.	
	
	
Genummerde	uitgaven	kunnen	nuttig	zijn	bij	later	opzoekingswerk,	maar	ze	
zijn	 toch	 niet	 altijd	 betrouwbaar.	 Zo	 zijn	 de	 nummers	 48	 en	 49,	 op	 het	
volgnummer	 na,	 volkomen	 aan	 elkaar	 gelijk.	 De	 zes	 liederen	 staan	 enkel	
anders	 gerangschikt.	 Verder	 vond	 ik	 van	 uitgave	 68	 maar	 liefst	 drie	
verschillende	exemplaren.	Gezien	de	nummers	67	en	69	niet	 in	mijn	bezit	
zijn,	kan	ik	moeilijk	nagaan	of	we	hier	al	dan	niet	met	een	foute	nummering	
te	maken	hebben.	Waarschijnlijk	zijn	ook	die	nummers	uitgebracht.	Tot	die	
conclusie	kwam	ik	toen	ik	ook	Cattebeke	daarop	controleerde.	Bij	hem	doet	
zich	trouwens	hetzelfde	fenomeen	voor.	Bij	hem	vinden	we	twee	nummers	
13,	 20,	 22	 en	 27,	 met	 daar	 bovenop	 drie	 uitgaven	 voorzien	 van	 het	
volgnummer	28.	Al	deze	liedbladen	bevatten	een	verschillend	repertoire	en	
ze	werden	telkens	voorafgegaan	en	opgevolgd	door	het	juiste	nummer.	
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Dat	ik	tussen	de	nummers	135	en	195	van	Jacobs	geen	enkele	ander	uitgave	
heb	gevonden	heeft	alles	te	maken	met	het	feit	dat	Jacobs	vanaf	1941	een	
punt	zette	achter	 zijn	 individuele	optredens.	Datzelfde	 jaar	kwam	hij	met	
Tamboer	 tot	 een	 akkoord	 om	 samen	 een	 nieuw	 duo	 te	 vormen.	 Die	
samenwerking,	waar	we	zoals	gezegd	later	op	terug	komen,	had	tot	gevolg	
dat	ze	ook	een	gezamenlijk	repertoire	uitgaven.		
Het	nummer	195	werd	gedrukt	bij	"Drukk.	Steyaert,	Statiestraat,	85,	Eeklo",	
de	drukkerij	waar	ook	Tamboer	op	dat	moment	zijn	vliegende	blaadjes	laat	
drukken.	Gezien	de	inhoud	van	het	vliegend	blad	ben	ik	ervan	overtuigd	dat	
het	 werd	 uitgebracht	 na	 1947,	 het	 jaar	 ook	 dat	 er	 een	 punt	werd	 gezet	
achter	hun	samenwerking.	Waarom	Jacobs	na	zijn	stopzetting	met	Tamboer	
toch	nog	een	blad	uitbrengt	is	voor	mij	een	raadsel.	Was	hij	toch	nog	van	
plan	 om	 alleen	 door	 te	 gaan?	Nummer	 195	 is	wel	 zo	 goed	 als	 zeker	 het	
laatste	blad	dat	door	Jacobs	werd	uitgebracht.	
	
Hoe	komt	die	sprong	van	nummer	135	naar	195?	Heeft	Jacobs	de	liedbladen	
die	hij	samen	met	Tamboer	uitgaf	meegeteld	als	zijnde	ook	zijn	uitgaven?	
Laat	de	veronderstelling	spelen	dat	Jacobs	vanaf	zijn	begin	als	marktzanger	
tot	aan	de	samenwerking	met	Tamboer	in	1941,	135	liedbladen	op	de	markt	
heeft	bracht.	Daarvan	heb	ik	er	110	teruggevonden,	wat	neerkomt	op	meer	
dan	tachtig	procent.		
Bij	de	veronderstelling	dat	er	 tijdens	de	 samenwerking	met	Tamboer	nog	
eens	59	uitgaven	zijn	verschenen	(van	nr.136	tot	en	met	nr.195),	dan	heb	ik	
daar	amper	47	procent	van	in	mijn	bezit.	Ben	ik	daar	in	mijn	verzamelwoede	
te	 kort	 geschoten	 of	 klopt	 de	 telling	 bij	 Jacobs	 niet?	 Heeft	 de	 Gentse	
marktzanger	 sommige	 liedbladen	 waar	 er	 amper	 één	 of	 twee	 teksten	
opstonden	 en	 die	 eerder	 bijvoegsels	 waren,	 als	 volwaardig	 repertoire	
aanzien?		
Wanneer	we	weten	dat	er	tijdens	de	oorlogsperiode	een	groot	gebrek	aan	
papier	was,	dan	zou	het	me	verwonderen	dat	het	duo	tijdens	de	oorlog	om	
de	 zes	weken	 een	nieuw	 repertoire	 uitbracht,	 zoals	 dat	 in	 vredestijd	wel	
gebeurde.	Het	papiertekort	tijdens	de	tweede	wereldoorlog	maakte	het	de	
marktzangers	niet	bepaald	gemakkelijk	om	regelmatig	een	nieuw	repertoire	
uit	te	brengen.	Zo	kwam	er	van	het	duo	Tamboer-Jacobs	tijdens	de	tweede	
wereldoorlog	een	liedblad	op	de	markt	waar	de	achterzijde	aantoonde	dat	
de	bladen	afkomstig	waren	van	een	duivenmaatschappij.	Gezien	het	tijdens	
de	oorlogsjaren	verboden	was	om	zelfs	maar	duiven	te	houden	laat	staan	
ermee	te	spelen,	werden	de	daarbij	horende	formulieren	dus	voor	andere	
doeleinden	gebruikt	...	
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Vliegend	blad	recto………..	
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………..verso	
	

Ter	afronding	is	het	misschien	nuttig	om	even	stil	te	staan	bij	het	formaat	
van	de	liedbladen.	We	houden	daarbij	enkel	rekening	met	de	genummerde	
exemplaren	en	laten	de	bijvoegsels	buiten	beschouwing.	
Wat	de	afmetingen	van	zijn	liedbladen	betreft,	houdt	Jacobs	gelijke	tred	met	
het	merendeel	van	zijn	collega's.	Vanaf	nr.	6	tot	en	met	nr.	53	bestaan	de	
uitgaven	uit	een	dubbel	gevouwen	blad,	waar	beide	zijden	zijn	bedrukt.	Elke	
bladzijde	meet	±	27,5	cm	bij	±	18	cm.	Hetzelfde	formaat	vinden	we	tijdens	
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dezelfde	periode	ook	bij	Cattebeke,	bij	Bauwens,	bij	Van	Peteghem,	bij	Leon	
Vanderplancke	 en	bij	 Achille	 Coppenolle,	 om	er	maar	 enkele	 te	 noemen.	
Vanaf	nr.	55	tot	en	met	uitgave	nr.	86	komt	Jacobs	op	de	markt	met	een	
enkelvoudig	 liedblad	groot	formaat,	telkens	 langs	beide	zijden	bedrukt	en	
met	afmetingen	van	±	50	cm	bij	32	cm.	Ook	de	andere	aangehaalde	zangers	
met	uitzondering	van	Achille	Coppenolle,	passen	op	dezelfde	manier	en	rond	
dezelfde	periode	hun	liedbladen	aan.	
Vanaf	 nr.	 89	 worden	 Jacobs'	 liedbladen	 iets	 kleiner.	 Het	 blijft	 een	
enkelvoudig	blad	dat	langs	beide	zijden	bedrukt	is	maar	met	afmetingen	van	
42,5	cm	bij	31	cm.	Dat	formaat	wordt	behouden	tot	en	met	liedblad	nr.	135.	
Tot	zover	een	vrij	gedetailleerd	overzicht	van	de	liedbladen	die	door	Jacobs	
tot	1941	op	de	markt	werden	gebracht.	Rest	mij	enkel	nog	te	vermelden	dat	
omstreeks	 1930,	 zijn	 repertoires	 werden	 gedrukt	 op	 papier	 met	 diverse	
kleuren	waarvan	de	kwaliteit	allesbehalve	was.	Ook	dat	was	bij	de	meeste	
marktzangers	in	die	periode	het	geval.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Enkele	marktkramers,	standwerkers	en	marktzangers	bijeen.	
Liggend	uiterst	links	Julien	Debruyne	met	naast	hem	Tamboer.	
Achter	Tamboer	Fr.	Jacobs	en	middenin	de	vrouw	van	Tamboer	
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Voorbeeld	van	een	dubbelgevouwen	vliegend	blad	klein	formaat	
Zangwijze	“Sous	le	soleil	Marocain”3	
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Groot,	enkelvoudig	liedblad	

Zangwijzen	“Sigi”4,	“Après	toi”5,	“Het	huisje	bij	den	toren	
	
	
	
	
Marktzangers,	kunst	en	reclame	
	
Wanneer	we	de	vliegende	blaadjes	uit	de	18de	eeuw	vergelijken	met	deze	
aan	het	begin	van	de	20ste	eeuw,	dan	is	er	weinig	verschil	merkbaar.	Meestal	
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zijn	 het	 sobere	 uitgaven	 die	 af	 en	 toe	 worden	 verfraaid	 met	 kleine	
tekeningen	die	in	het	jargon	"vignetten"	worden	genoemd.	Soms	verwijzen	
de	tekeningen	ook	naar	de	inhoud	van	het	lied.	Anders	is	het	gesteld	met	de	
liedbladen	die	uitgebracht	worden	door	meer	gespecialiseerde	uitgeverijen.	
Dan	denken	we	bijvoorbeeld	aan	uitgevers	als	Mathée	in	Ieper	of	aan	Van	
Paemel	 in	 Gent.	 Hun	 liedbladen	 die	 ook	 door	 sommige	 marktzangers	 in	
bepaalde	 hoeveelheden	 werden	 aangekocht	 en	 verhandeld,	 zijn	 meestal	
verfraaid	met	miniatuurtjes	
	
Voor	 zover	 men	 kan	 nagaan	 was	 de	 papierkwaliteit	 van	 alle	 vliegende	
blaadjes	ondermaats	en	niet	geschikt	om	een	lang	 leven	te	 leiden.	Vooral	
oudere	 liedbladen	 die	 veelal	 gedrukt	 werden	 op	 met	 de	 hand	 geschept	
papier	hadden	veel	te	lijden	van	het	meermaals	open	en	toe	vouwen.		
	
Ook	wat	de	presentatie	betreft	toonden	de	liedbladen	in	al	die	jaren	weinig	
verschil,	 de	 kwaliteit	 van	 het	 papier	 inbegrepen.	 Ook	 na	 de	 eerste	
wereldoorlog	verbeterde	die	kwaliteit	niet,	integendeel	zou	ik	bijna	zeggen.	
Er	 werd	 hoofdzakelijk	 papier	 gebruikt	 dat	 nauwelijks	 beter	 was	 dan	 het	
ordinaire	krantenpapier.	Veel	teruggevonden	vliegende	blaadjes	die	na	de	
eerste	wereldoorlog	werden	uitgebracht	zijn	echte	“vodjes”	papier,	waarbij	
de	liedteksten	nog	nauwelijks	leesbaar	zijn,	of	zelfs	helemaal	uitgerafeld.		
	
Wat	 het	 uitzicht	 van	 de	 liedblaadjes	 betreft	 komt	 er	 vanaf	 1920	 enige	
verandering.	 Sommige	marktzangers	maken	 van	dan	 af	 dankbaar	 gebruik	
van	de	fotografie	om	hun	vliegende	blaadjes	een	aantrekkelijker	uitzicht	te	
geven.	Vooral	bij	actuele	liederen	geven	deze	foto’s	een	meerwaarde.	Zeker	
de	 moordliederen	 worden	 daardoor	 heel	 wat	 “aantrekkelijker”.	 Zij	 gaan	
soms	gepaard	met	afbeeldingen	van	slachtoffers,	daders	en	van	de	plaats	
waar	 het	 drama	 plaats	 vond.	 De	 succesrijkste	 marktzangers	 vonden	 het	
belangrijk	om	ook	zichzelf	met	een	foto	te	vereeuwigen.	Die	methode	werd	
in	 Vlaanderen	 voor	 het	 eerst	 gebruikt	 door	 Tamboer.	 Van	 hem	 zijn	 er	
betrekkelijk	veel	liedbladen	te	vinden	die	voorzien	zijn	van	dergelijke	foto’s.	
Zo	verspreidde	de	Eeklose	marktzanger	al	in	1921	een	vliegend	blad	waar	hij	
op	de	voorkant	een	fotoreportage	brengt	over	de	aanhouding	van	de	bende	
Mercy,	beter	gekend	als	"De	bende	van	Adegem".	Tamboer	ontleende	die	
foto’s	aan	het	weekblad	“	’t	Getrouwe	Maldegem”.	
In	dezelfde	periode	en	dat	tot	omstreeks	1930	staat	op	elk	repertoire	van	
Tamboer	de	foto	van	accordeonvirtuoos	Joseph	Fiers,	waar	hij	voor	diens	
muziekwinkel	ook	reclame	maakt.		
Ongeveer	 vanaf	 1930	 staat	ook	Tamboer	 zelf	 afgebeeld	op	het	overgrote	
deel	van	zijn	liedbladen.	
Frans	 Jacobs	 maakte	 zelden	 gebruik	 van	 deze	 nieuwe	 trend.	 Zijn	
moordliederen	werden	altijd	heel	sober	weergegeven	en	voor	zover	ik	kon	
nagaan,	nooit	voorzien	van	enig	fotomateriaal.	Enkel	bij	de	dood	van	koning		
Albert,	 de	 dood	 van	 koningin	 Astrid	 en	 de	 troonsbestijging	 van	 koning	
Leopold	III,	maakte	hij	daarop	een	uitzondering.	
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Recto………6	
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Verso……	
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Samen	met	Jacobs	brachten	alle	nog	actieve	marktzangers7	een	lied	
over	de	dood	van	koningin	Astrid.	

Ook	marktzanger	Cattebeke	maakte	van	die	nieuwe	trend	gebruik	om	vooral	
zijn	 gezinssituatie	 te	 etaleren.	 Door	 een	 ongeluk	 met	 een	 tram	 werden	
Cattebeke	zijn	beide	benen	geamputeerd.	De	foto	op	zijn	liedbladen	toont	
de	 gehandicapte	 zanger	 met	 naast	 hem	 zijn	 vrouw	 en	 zijn	 kind.	 Het	 is	
duidelijk	dat	hij	de	foto	publiceert	om	compassie	af	te	dwingen.		
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Ook	 mindere	 goden	 van	 het	 marktlied	 versierden	 hun	 bladen	 met	 een	
zelfportret.	Zo	staat	Josefiene	Vanderplancke	met	haar	accordeon	in	volle	
glorie	 op	 haar	 repertoire.	 Maar	 het	 zijn	 vooral	 de	 revue-	 en	 café-
chantantzangers	 die	 hun	 liedbladen	met	 foto’s	 verfraaien.	 Die	 foto’s	 zijn	
naast	hun	 liedbladen	meestal	het	enige	bronnenmateriaal	wat	er	ons	van	
deze	markt-	en	café-chantantzangers	nog	rest.	
	
Maar	er	verandert	nog	meer	op	de	liedblaadjes	van	onze	marktzangers	uit	
de	 20ste	 eeuw.	 Zo	 is	 het	 geen	 uitzondering	 om	 naast	 de	 liederen	 ook	
reclameteksten	 aan	 te	 treffen.	 Het	 zijn	 terug	 de	 meest	 succesvolle	
marktzangers	die	regelmatig	commerciële	aankondigingen	op	hun	blaadjes	
plaatsen.	Het	is	maar	de	vraag	of	ze	met	die	reclame	ook	altijd	de	bedoeling	
hadden	om	daaruit	munt	te	slaan.	Soms	deden	ze	het	enkel	om	iemand	te	
plezieren.	 Van	 Tamboer	 weten	 we	 bijvoorbeeld	 dat	 de	 reclame	 voor	
muziekhandel	Fiers	alleen	maar	een	wederdienst	inhield.	Eerder	deed	hij	het	
voor	 muziekhandel	 Devogelaere	 uit	 Anzegem	 en	 later	 ook	 voor	
muziekhandel	 Van	 Acker	 uit	 Eeklo.	 Of	 ook	 deze	 aankondigingen	 een	
wederdienst	was	kon	ik	niet	achterhalen		
Achille	Coppenolle	onderhield	goede	betrekkingen	met	het	huis	Fiocchi,	een	
muziekwinkel	 in	 Brussel,	 en	 hij	 maakte	 daarvoor	 zelfs	 reclame	 in	 beide	
landstalen.		
Wanneer	we	zien	dat	ook	marktzanger	Van	de	Veire	uit	Knesselare	publiciteit	
maakt	voor	muziekhandel	Van	Acker	uit	Eeklo	en	Hubert	Geens	uit	Aarschot,	
voor	muziekhandel	Jos.	Geens	uit	Aarschot,	zou	men	kunnen	denken	dat	de	
schoenmaker	het	altijd	bij	zijn	leest	houdt	maar	dat	is	geen	gulden	regel.		
Zo	plaatst	Alberic	Cattebeke	aankondigingen	van	een	heel	andere	aard.	Op	
één	 van	 zijn	 liedbladen	 lezen	 we	 dat	 men	 “voor	 alle	 lood-,	 zink-	 en	
gaswerken”	 steeds	 terecht	kan	bij	George	Cattebeke.	Een	andere	uitgave	
geeft	ons	dan	weer	 inlichtingen	bij	het	plaatsen	van	donderschermen	“op	
kaven,	huizen	en	kerken”	waarvoor	men	best	te	rade	bij	“Vervaecke	Jules	en	
Achiel	Coornaert”.	Bij	de	eerste	aankondiging	gaat	het	om	zijn	broer	en	bij	
de	 tweede	 om	 zijn	 boezemvrienden.	 Of	 er	 van	 enige	 geldelijke	
tegemoetkoming	 voor	 beide	 reclamespotjes	 sprake	 is	 geweest	 valt	 te	
betwijfelen.	
	
Maar	 marktzangers	 maakten	 niet	 alleen	 publiciteit	 voor	 derden.	 Ook	 de	
eigen	commercie	kon	wel	een	steuntje	gebruiken.	Zo	nodigde	Cattebeke	via	
zijn	liedbladen	zijn	toehoorders	uit	om	toch	maar	even	binnen	te	wippen	in	
zijn	café	SEBASTOPOL.	Hij	deed	dat	in	navolging	van	Tamboer,	want	ook	de	
Eeklose	marktzanger	maakte	meermaals	reclame	voor	zijn	eigen	café.	
	
Voor	Frans	Jacobs	hoefde	die	publiciteit	niet	zo	nodig.	Van	hem	vinden	we	
een	enkele	keer	een	aankondiging	die	wel	een	halve	bladzijde	beslaat.	Zo	
kan	men	op	zijn	45e	uitgave	de	volgende	reclame	lezen:	
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Muziekliefhebbers.	
Zijn	te	bekomen	en	ook	ZICHTBAAR	bij	
Joseph	DE	VOGELAERE,	Accordeonmaker	

ANSEGHEM	
Accordeons	en	Phonographen	
(aller	modellen	en	merken)	

	
Italiaansche	ACCORDEONS	Cromatiek,	Settimio,	Soprani.	
Nieuwe	uitvinding	van	Belgische	ACCORDEONS,	toelatende	al	spelende	het	
muziek	 te	 veranderen,	 dubbele	 bassen.	 Bijzonder	 geschikt	 voor	
dansfeesten.	Er	zijn	ook	te	bekomen:	Zeer	goede	ACCORDEONS,	met	6	en	
4	bassen,	2	rangen	21	toonen,	aan	de	prijs	van	230	fr.	Men	aanvaardt	alle	
Verwisselingen	en	Reparatiën.	
	
	
Met	die	eenmalige	reclame	zou	men	kunnen	denken	dat	Jacobs	het	imago	
van	 een	 zogeheten	 “zuivere”	 marktzanger	 had.	 Iemand	 die	 zich	 enkel	
bezighield	met	het	schrijven	van	onschuldige	 liedjes.	Maar	dat	klopt	weer	
niet	helemaal.	
Na	 de	 tweede	 wereldoorlog	 bracht	 het	 Engelse	 zangeressentrio	 “The	
Andrews	Sisters”	een	plaat	uit	met	een	lied	getiteld:	“Rum	and	Coca-Cola”.	
Deze	reinste	vorm	van	sluikreclame	was	op	het	eerste	zicht	iets	totaal	nieuw	
in	de	muziekwereld,	maar	we	weten	al	lang	dat	er	niets	nieuws	is	onder	de	
zon.	Lang	voordat	de	plaat	van	het	trio	op	de	markt	kwam,	waren	er	ook	al	
marktzangers	in	Vlaanderen	die	deze	vorm	van	sluikreclame	toepasten.	De	
vraag	is	enkel	of	ze	er	ook	even	veel	geld	aan	over	hielden.	
Bij	 Frans	 Jacobs	 vond	 ik	 twee	 liederen	 die	 overduidelijk	 een	 vorm	 van	
sluikreclame	inhouden.	Het	eerste	lied	kreeg	de	titel:	“De	misdaad	voor	een	
Sportwereld”.	Het	weekblad	“Sportwereld”	met	Karel	van	Wijnendaele	als	
promotor,	was	tussen	de	twee	wereldoorlogen	zeer	populair	in	Vlaanderen.	
Jacobs	(of	was	het	van	Wijnendaele	zelf?)	kwam	op	het	illustere	idee	om	een	
eigen	liedtekst	op	zijn	repertoire	te	plaatsen	waarin	hij	een	geënsceneerde	
moord	bezingt.	Het	werd	een	kluchtige	bedoening,	gezongen	op	de	toen	erg	
populaire	melodie:	“Trink,	brüderlein	trink”8:		
	
	 	

MUZ0374 Frans Jacobs door Roger Hessel - pag. 30 van 59



* enkel voor eigen gebruik - niet te koop *

 31 

De	misdaad	voor	een	Sportwereld	
zangw.:	Drinkt	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
1e	Couplet	
Wij	zijn	er	naar	hier	eens	gekomen	
Voor	't	zingen	van	een	wreede	moord	
Zeg	hebt	g'er	nog	niets	van	vernomen	
Of	hebt	g'er	nog	niksken	van	g'hoord	
Binst	dat	op	het	dorp	Lootenhulle	
De	zon	aan	het	ondergaan	was	
Zat	er	in	het	gras	schoon	Katrientje	
Die	juist	een	Sportwereld	las	

 
Refrein	
Oei,	ai,	mortel	en	steen	
Riep	er	Katrientje	Vervak	
Oei,	ai,	moortel	en	steen	
Steekt	toch	dat	mes	in	uw	zak	
Hij	kwam	zoo	sluipend	bij	haar	nader	bij	
De	man	kende	geen	medelij	
En	met	zijn	wapen	zoo	stevig	in	d'hand	
Heeft	hij	haar	overmand	
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2e	Couplet	
Met	eens	die	verschijnt	er	een	wezen	
Katrientje	verschrikt	op	dien	stond	
De	man	kwam	naar	haar	zonder	vreezen	
Haar	Sportwereld	viel	op	den	grond	
Hij	sprak	er	met	snakkende	woorden	
Is	't	waar	minde	gij	mij	niet	meer	
Den	strijd	en	den	zucht	dat	men	hoorde	
Die	kwam	onverwachts	en	zoo	zeer	
	
3e	Couplet	
Katrien	zag	een	gloed	op	zijn	wezen	
En	smeekte	dan	zoo	aangedaan	
Gij	moogt	mijne	Sportwereld	lezen	
Maar	wilt	er	geen	misdaad	begaan	
De	man	met	zijn	arm	opgeheven	
Er	blonk	er	een	mes	in	zijn	hand	
En	heeft	haar	drij	steken	gegeven	
Het	bloed	liep	als	beer	op	het	land	
	
4e	Couplet	
Door	klacht	van	de	krekels	en	puiden	
Die	kwam	er	de	wet	ook	terstond	
Den	man	had	den	vlucht	al	genomen	
Katrien	die	lag	nog	op	den	grond	
Met	bloedende	schuim	op	haar	lippen	
Die	leefde	zij	nog	en	met	spijt	
Riep	zij	met	de	woorden	in	snikken	
Ik	ben	mijne	Sportwereld	kwijt.	
	

Het	tweede	door	hem	geschreven	lied,	onder	de	titel	"Den	Optimist”,	doet	
ons	terugdenken	aan	de	vroegere	koffiehandelaar	die	Jacobs	ooit	was.	In	zijn	
lied	raadt	hij	de	mensen	aan	om	niet	te	vergeten	wat	cichorei	“Van	Tieghem”	
bij	de	koffie	te	voegen.	Waarom	Jacobs	zich	met	deze	reclame	inliet	weet	ik	
niet	maar	misschien	bracht	dat	lied	hem	wel	iets	op.	
Het	cichoreibedrijf	“Van	Tieghem”	gevestigd	in	Roeselare,	bracht	kort	na	de	
tweede	wereldoorlog,	tot	diep	in	de	jaren	vijftig	chromo’s	uit	die	tussen	de	
twee	verpakkingslagen	staken.	Ook	andere	cichoreibedrijven	zoals	“Pacha”,	
“Astrid”	 en	 “Verburgh”	 waarmee	 Van	 Tieghem	 een	 bikkel	 harde	
concurrentie	voerde,	brachten	op	dezelfde	manier	dergelijke	chromo’s	uit.	
Daarmee	 volgden	 ze	 een	 zekere	 trend	 in	 Vlaanderen	 want	 ook	
chocolademerken,	 peperkoek	 “Couque	 de	 Dinant”	 en	 “Liebig”	 werden	
gegeerd	voor	de	chromo’s	die	ze	bij	hun	producten	gaven	
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De	Optimist	
	
1e	Couplet	
'k	Was	in	mijn	jongen	tijd	
Ne	kwast	dat	is	een	feit	
Dronk	blijgezind,	met	elken	vrind	
'n	Borrel	en	'n	pint	
Te	veel	is	ongezond	
Ik	kreeg	koliek,	dat	is	komiek	
'k	Was	alle	dagen	ziek	
Maar	nu	zing	ik	voor	groot	en	klein	
Mijn	welbekend	refrein:	
	
Refrein	
Kom	drink	'ne	koffie	mee	
Met	Van	Tieghem	Chicoree	
't	Zal	uw	zorgen	en	last	verdrijven	
'k	Verzeker	u	beslist	
Het	maakt	u	optimist	
Den	eenigen	middel	om	gezond	te	blijven	
Omdat	het	zoo	lekker	is	...	(bis)	
Kom	drink	'ne	koffie	mee	
Met	Van	Tieghem's	chicoree	
	
2e	Couplet	
Is	er	een	feest	in	huis	
Dan	zeg	ik	tot	mijn	kruis	
Luister	eens	hier	doe	mij	plezier	
Vandaag	lust	ik	geen	bier	
Ik	voel	me	weer	zoo	raar	
Zet	maar	'ne	koffie	klaar	
Ne	filter,	zeg,	op	tijd	en	stond	
Dat	maakt	me	weer	gezond	
En	als	we	dan	aan	't	feesten	zijn	
Dan	zing	ik	dit	refrein	

	
Ook	marktzanger	Tamboer	leende	zich	tot	die	vorm	van	sluikreclame.	Op	de	
melodie	 "Volendam"	 schreef	 hij	 "Vie	 van	 den	 Rodenbach",	 waarbij	 zijn	
refrein	klinkt;	

Alee	geef	ons	ne	Rodenbach	
Ne	Rodenbach,	Ne	Rodenbach	
Daarvan	die	kunt	gij	troe-la-la	
En	ne	keer	goed	kaka	
't	Is	een	bierken	't	wordt	geprezen	
Door	de	wijven	klaar	bewezen	
Is	hulder	ventje	zat	van	Rodenbach	
Thans	doet	zij	hoep-sa-sa	
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Hoe	ging	Frans	Jacobs	te	werk	?	
	
Het	is	niet	zo	vanzelfsprekend	om	een	kwart	eeuw	na	het	verdwijnen	van	de	
laatste	marktzanger	met	 opzoekingswerk	 te	 beginnen.	De	meeste	markt-
zangers	hebben	al	het	tijdelijke	met	het	eeuwige	gewisseld,	familieleden	van	
hen	zijn	nauwelijks	nog	op	te	sporen	en	zij	die	ooit	die	marktzangers	hebben	
bezig	gezien	lopen	ook	nog	dun	gezaaid.	
Er	is	bij	al	die	opzoekingen	ook	een	dosis	geluk	nodig	en	dat	was	voor	mijn	
speurtocht	naar	het	 leven	en	werk	van	marktzanger	Frans	Jacobs	ook	het	
geval.		
Zelf	kon	ik	mij	moeilijk	voorstellen	hoe	Jacobs	te	werk	ging.	Hier	en	daar	ving	
ik	wel	iets	op	maar	veel	te	weinig	om	mij	daarover	een	juist	beeld	te	kunnen	
vormen.	En	zie...	valt	mij	daar	toch	een	oud	tijdschrift	in	de	schoot!	Net	als	
bij	mijn	opzoekingen	naar	het	leven	van	volkszanger	Tamboer,	mocht	ik	me	
opnieuw	verheugen	over	belangrijk	documentatiemateriaal.	Het	weekblad	
“De	Stad	Antwerpen”,	dat	in	1934	zo	mooi	beschreef	hoe	Lionel	Bauwens	te	
werk	ging,	hielp	mij	nu	weer	met	woord	en	beeld.	Vier	jaar	later,	op	18	maart	
1938,	kwam	hetzelfde	weekblad	met	een	uitgebreide	reportage	over	Frans	
Jacobs.	 De	 journalist	 in	 kwestie	 beschreef	 daarin	 een	 optreden	 van	 de	
zanger	aan	de	kerk	van	Sint-Niklaas.	Hij	deed	dat	zo	gevoelsmatig	dat	je	bij	
het	lezen	van	het	artikel,	het	optreden	als	het	ware	voor	ogen	ziet.	Uit	dat	
artikel	neem	ik	graag	enkele	fragmenten	in	mijn	werk	op:	
	
"Uit	 den	 hogen	 toren	 vielen	 enkele	 slagen.	 Toen	 openden	 zich	 de	 groote	
poorten	 der	 kerk	 en	 al	 het	 misvolk	 stroomde	 naar	 buiten,	 krakend	 in	
Zondagsche	gewaden,	met	Zondagsche	gezichten	en	nieuwe	handschoenen.	
Voor	 den	 zanger	 Frans	 Jacobs	 was	 dat	 een	 teeken.	 Hij	 klapte	 het	
vouwstoeltje	open	en	noodigde	den	harmonicaist	uit,	er	plaats	op	te	nemen.	
Dan	plantte	hij	een	stok	tusschen	de	breede	voegen	van	de	kasseien	en	hing	
daar	een	kleurig	plakkaat	aan.	Ge	herkende	er	dadelijk	het	conterfeitsel	van	
den	vrouwenmoordenaar	Bru	op.	En	onderwijl	stortte	de	vloed	geloovigen	
zich	onverminderd	over	het	pleintje	uit.	Het	was	een	zeer	gemengd	publiek:	
heeren	 en	 vrouwen	 met	 deftige	 gezichten,	 enfin,	 lui	 van	 stand	 laat	 ons	
aannemen.	Oude	peekens	en	meekens	van	kop	tot	teen	in	't	zwart,	die	gelijk	
schaduwen	 -	 en	 dus	 volkomen	geluidloos	 -	 langs	 de	 huizen	 schuiven,	 nog	
even	schuw	omkijken	en	dan	om	het	hoekje	verdwijnen.	Maar	't	gros	van	al	
dat	 volk	 bestond	 voorzeker	 uit	 frissche	 knapen	 en	 jonge	 boerenmeisjes,	
gezonde	koppen,	waar	de	jeugd	in	te	stralen	stond	en	die	de	voois	van	de	
harmonica	wat	aantrekkelijk	vonden,	dien	voorjaarschen	Zondagmorgen.	
En	dan;	hebben	we	niet	Franske	Jacobs	herkend?	Franske	van	Gent,	met	zijn	
zwarten	bolhoed	-	die	altijd	tegen	een	deuk	kan	-	zijn	dikken	tenorskop	en	de	
kleine,	 grijze	 oogkens,	 waarvan	 men	 weet,	 dat	 zij	 toch	 zoo	 dondersch	
komiekerig	en	ja,	ook	als	het	moet,	zoo	dondersch	tragisch	kunnen	kijken.	
Franske	is	een	trekpleister,	.......	"Toen	de	stilte	verkregen	was	klom	Franske	
op	 een	 stoel	 en	 richtte	 hij	 zich	 tot	 de	 vergadering	 rondom	 hem:	 "Beste	
menschen	van	Sint-Niklaas!	Vandaag	is	't	ne	schuunen	dag	en	we	gaan	dan	
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ook	 eens	 schuune	 ons	 best	 doen.	 Hier	 zijn	 we	 weer	 met	 ons	 repertoire,	
actueel	en	plezant	en,	als	't	niet	anders	kan,	met	een	traan	er	tusschen	door.		
Ha!	Denkt	maar	eens	aan	dien	Bru!	...	Maar	goed	daar	komen	we	straks	op	
terug.	De	dag	is	schuun,	we	moeten	hem	schuun	beginnen.	Ik	ga	ullie	daarom	
iets	vroolijks	doen	hooren	ge	weet	wel,	van	dat	mislukt	huwelijk	..."	
En	 nauwelijks	 had	 Franske	 iets	 over	 dat	mislukt	 huwelijk	 gezegd,	 of	 daar	
schoot	die	heele	kring	aan	't	giechelen,	de	meiskes	natuurlijk	weer	het	hardst	
en	 zoo	 scheen	 iedereen	 iets	 van	 dat	 mislukt	 huwelijk	 te	 weten	 ...	 Maar	
Franske	nam	weer	terstond	't	woord	…	:	"Ha!	ge	lacht	er	mee.	Is	het	dan	zoo	
plezant	met	een	"Franseeze"	getrouwd	te	zijn.	Ha!	Ziet	maar	eens	welk	een	
toestand.	Hij	kon	geen	"Frankrijks"	en	zij	geen	"Vlamingsch".	Ge	gaat	het	
hooren!	 'n	 Knipoog	 naar	 den	 stillen	 harmonicaist	 ...	 'n	 flodderen	 van	 de	
eerste	maten	in	zwierige	wijs	en	een	matte	tenorstem	kweelt	..."	"En	Franske	
zingt	zijn	lied,	zijn	schepping	...	want	hij	heeft	het	zelf	geschreven".	
	
Ook	 de	 wijze	 waarop	 Jacobs	 zijn	 moordlied	 presenteert	 wordt	 door	 de	
journalist	in	kwestie	weergegeven:	
"En	 ja,	 daar	 hebt	 ge't	 al:	 "Nu	 gaan	 we	 zingen	 van	 Bru,	 dien	 vuigen	
moordenaar"	roept	Franske.	Een	gemompel	gaat	door	den	kring,	de	meisjes	
trekken	de	jas	wat	dichter	over	den	schouder	en	ietwat	rillerig	kijken	ze	naar	
het	plakkaat,	die	thans	in	’t	middelpunt	van	de	belangstelling	komt	te	staan,	
omdat	zij	de	conterfeitsels	van	Bru	en	zijn	slachtoffers	toont.	Bru	...	!	Bru	!	
Onwillekeurig	 doet	 ge	 "Brrr	 ...	 Brrr	 !"	 als	 ge	 aan	 dien	 mysterieusen	
moordenaar	denkt	..."	.	Het	lied	van	Bru	staat	niet	op	het	groote	blad.	Het	is	
speciaal	op	'n	klein	blad	afgedrukt	en	ge	kunt	het	dus	afzonderlijk	tegen	de	
betaling	van	een	half	frangske	krijgen.	Het	lied	maakt	furore,	zelfs	zoodanig,	
dat	de	Suisse,	die	daar	op	enkele	passen	van	den	kring	de	poorten	der	kerk	
kwam	sluiten,	het	oor	nieuwsgierig	te	luisteren	legde	en	onbeweeglijk	bleef	
staan,	stijf	van	't	zilveren	stikgaren,	waarmee	zijn	ceremonieele	kerkkleedij	
afgeboord	en	belegd	is.	Ja,	zoowaar,	de	Suisse	vangt	een	paar	coupletjes	van	
het	hoogst	actueele	lied	op	en	gaat	er	daarna	terug	de	kerk	mee	in.	Dat	mag	
!	Want	in	het	lied	staat	geen	kwaad	...".	
	
Het	artikel	in	“De	Stad	Antwerpen”	leert	ons	ook	dat	Jacobs	de	bijvoegsels	
niet	gratis	bij	zijn	repertoire	gaf.	Mits	wat	opleg	werd	het	samen	met	het	
normaal	repertoire	verkocht.	Volgens	Marie	Tamboer	deed	haar	vader	-	met	
uitzondering	van	liederen	over	de	fameuze	moorden	van	Beernem	-	dat	wel.	
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Jacobs	en	Debruyne	hadden	nooit	gebrek	aan	toehoorders	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Aan	 het	 kerkportaal	 in	 Sint	 Niklaas	 drummen	 de	
mensen	 om	 toch	 maar	 zo	 dicht	 mogelijk	 bij	 Frans	
Jacobs	te	geraken.	
(beide	foto’s	komen	uit	het	tijdschrift		
“De	Stad	Antwerpen”)	
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Jacobs	geeft	uitleg	bij	zijn	liedjes.	(foto	uit	het	
tijdschrift	“De	Stad	Antwerpen”).	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Het	plakkaat	met	gekleefde	foto’s	

over	moordenaar	Bru	
	(foto	tijdschrift	“De	Stad	Antwerpen)		
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Actuele	 liederen	 zoals	 moord-	 en	 andere	 gebeurtenisliederen	 werden	
meestal	 op	 bijvoegsels	 verkocht.	 De	 reden	 daarvoor	 was	 dat	 de	 meeste	
marktzangers	ongeveer	om	de	zes	weken	met	een	nieuw	repertoire	op	de	
markt	 kwamen.	 Gebeurde	 er	 iets	 belangrijks	 binnen	 die	 zes	 weken,	 dan	
bracht	de	zanger	daarover	een	lied	uit	op	een	afzonderlijk	blad.	
Een	bijvoegsel	ontsnapte	meestal	ook	aan	de	censuur.	In	theorie	moest	de	
marktzanger	 elk	 nieuw	uitgebracht	 repertoire	 ter	 keuring	 voor	 eventuele	
censuur	aan	de	stedelijke	overheid	voorleggen.	Of	dat	ook	steeds	gedaan	
werd,	is	dan	weer	een	andere	vraag,	maar	het	toezicht	werd	wel	heel	streng	
toegepast	in	woelige	tijden	of	in	tijden	van	bezetting.	Ter	goedkeuring	zette	
die	overheid	dan	meestal	 een	 controlestempel	met	de	handtekening	 van	
burgemeester,	 eerste	 schepen	 of	 politiecommissaris	 op	 het	 gekeurde	
exemplaar.	Het	was	de	bedoeling	dat	de	marktzanger	dat	liedblad	overal	en	
zolang	het	 repertoire	werd	gezongen,	op	verzoek	van	de	overheid	moest	
kunnen	voorleggen.	Kwamen	daar	 in	die	periode	bepaalde	bijvoegsels	bij,	
dan	 werden	 die	 meestal	 ongecontroleerd	 verkocht.	 En	 het	 waren	
uitgerekend	die	blaadjes	die	soms	kwetsende	teksten	bevatten.	
	
Was	het	uitschelden	van	bepaalde	personen	het	handelsmerk	van	Tamboer,	
bij	 Jacobs	 was	 dat	 niet	 het	 geval.	 Hij	 kruidde	 zijn	 optredens	met	 allerlei	
grimassen	die	hij	geleerd	had	van	"Tjeef	de	muilentrekker".	Het	spreekwoord	
zegt:	"wie	bij	de	hond	slaapt,	die	vangt	zijn	vlooien".	
Terwijl	zijn	begeleider	en	schoonbroer	Julien	Debruyne	zijn	onafscheidelijke	
"klak"	als	hoofddeksel	droeg	was	de	bolhoed	het	handelsmerk	van	Jacobs.	
Er	werd	geen	 kledingstuk	meer	 gemarteld	dan	dat	hoofddeksel.	De	hoed	
werd	in	alle	vormen	en	standen	gedeukt	en	gewrongen.		
Maar	ook	de	verkleedpartijen	kenmerkten	de	optredens	van	Jacobs.	Het	was	
geen	 zeldzaamheid	 dat	 hij	 vijf-	 tot	 zesmaal	 per	 optreden	 een	 (beperkte)	
verkleedpartij	 opvoerde.	 Dat	 ritueel	 deed	 hij	 enkel	 bij	 het	 brengen	 van	
kluchtliederen.	 Wanneer	 het	 moordliederen	 of	 andere	 ernstige	
gebeurtenissen	 betrof	 bracht	 hij	 deze	 heel	 sereen.	 Bij	 dit	 soort	 liederen	
sprak	zijn	gezicht	dan	weer	boekdelen.	Zo	ondeugend	en	komisch	zijn	ogen	
blonken	bij	het	bezingen	van	kluchten,	zo	tragisch	keek	hij	wanneer	er	een	
moordlied	werd	gebracht.	
	
Na	de	tweede	wereldoorlog	werden	er	bij	het	brengen	van	moordliederen	
maar	 zeer	 sporadisch	 nog	 plakkaten	 gebruikt	 waarop	 de	 moord	 werd	
afgebeeld.	Door	een	overvloed	aan	informatie	moest	er	steeds	rapper	op	de	
bal	 gespeeld	 worden	 en	 werden	 de	 geschilderde	 plakkaten	 een	 te	 dure	
aangelegenheid.	Maar	Jacobs	had	daar	een	oplossing	voor.	Hij	verving	het	
geschilderde	plakkaat	door	foto’s	die	hij	uit	kranten	en	weekbladen	knipte	
waarna	hij	ze	op	een	groot	kartonnen	blad	kleefde.	Dat	was	voor	hem	veruit	
de	goedkoopste	manier	van	werken	en	auteursrechten	waren	in	die	tijd	nog	
dode	letter.	
Vooraleer	Jacobs	met	zijn	optredens	begon	speelde	zijn	accordeonist	enkele	
populaire	deuntjes.	Zo	kondigde	hij	de	marktbezoekers	hun	aanwezigheid	
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aan	en	gaf	op	die	manier	aan	Jacobs	de	gelegenheid	om	zijn	attributen	klaar	
te	zetten.	Zijn	hoeden	en	zijn	vestencollectie	werd	op	de	grond	uitgespreid,	
en	stond	er	een	moordlied	op	het	programma,	dan	werd	eventueel	ook	het	
plakkaat	tussen	de	stenen	geplant.	
Zoals	we	uit	het	artikel	 in	“De	Stad	Antwerpen”	 leren,	verstond	Jacobs	de	
kunst	 om	 het	 geduld	 van	 zijn	 toehoorders	 op	 de	 proef	 te	 stellen.	 Zij	 die	
speciaal	kwamen	om	iets	meer	te	vernemen	over	een	eventueel	bezongen	
moord,	en	dat	was	de	overgrote	meerderheid,	liet	hij	op	hun	honger	zitten.	
Terwijl	hij	de	toehoorders	van	zijn	repertoire	op	de	hoogte	bracht	liep	hij	de	
kring	 rond	om	 zijn	blaadjes	 te	 verkopen.	Dat	 alles	 ging	nog	 steeds	onder	
begeleiding	van	zijn	accordeonist	die	zodoende	de	ambiance	erin	hield.	Na	
zijn	rondgang	begon	Frans	Jacobs	zijn	eerste	lied	te	zingen,	om	direct	daarna	
een	 tweede	verkoop	 te	houden,	om	de	"profijtigaards"	en	de	 laatkomers	
nog	 een	 kans	 te	 bieden	 hun	 “portemonnaie”	 te	 openen.	 Een	 volledig	
optreden	 duurde	 bij	 hem,	 net	 als	 bij	 de	meeste	marktzangers,	 ongeveer	
anderhalf	uur.	
Wanneer	een	optreden	op	een	zondagmorgen	plaats	vond	werd	er	gewacht	
tot	aan	het	einde	van	de	hoogmis.	Zowel	de	 stedelijke-	als	de	geestelijke	
overheden	 stonden	 daarop	 en	 alle	 marktzangers	 hielden	 zich	 aan	 deze	
ongeschreven	wet	in	Vlaanderen.	
Zelf	had	Jacobs	tijdens	zijn	optredens	nooit	een	stoel	nodig,	maar	vanwege	
zijn	 nogal	 zwaar	 muziekinstrument	 kon	 Julien	 Debruyne	 deze	 best	
gebruiken.	 In	 het	 dichtst	 bijgelegen	 café	 vonden	 ze	 altijd	 wat	 ze	 nodig	
hadden.	De	cafébaas	gaf	graag	een	stoel	in	bruikleen	want	na	het	optreden	
werd	 het	 meubelstuk	 keurig	 terugbracht	 en	 dronken	 zowel	 Jacobs	 als	
Debruyne	achteraf	nog	een	pint,	wat	de	toeloop	tot	het	café	bevorderde.	
Het	kon	wel	eens	gebeuren	dat	Jacobs,	wanneer	hij	een	stoel	haalde	voor	
zijn	“speleman”,	in	het	café	bleef	“plakken”.	Het	gevolg	daarvan	was	dat	zijn	
optreden	met	wat	vertraging	op	gang	kwam.	Toch	was	dat	nog	altijd	beter	
dan	wanneer	Debruyne	een	zitmeubel	ging	halen,	want	hij	kwam	nooit	uit	
zichzelf	terug.	Wanneer	het	duo	bij	een	optreden	minder	attributen	nodig	
had,	kon	het	gebeuren	dat	Debruyne	zijn	eigen	vouwstoeltje	meedroeg.	
In	hun	beginperiode	gebeurden	hun	verplaatsingen	altijd	met	de	huifkar	en	
het	 paard	 van	 Debruyne	maar	 na	 een	 tijd	 werd	 er	 steeds	 meer	 gebruik	
gemaakt	van	de	trein.	Hun	optredens	beperkten	zich	ook	meestal	tot	Oost-	
en	West-Vlaanderen	hoewel	ze	heel	sporadisch	ook	Brabant,	Antwerpen	en	
zelfs	Limburg	bezochten.	Elke	dag	in	de	zomer	en	in	de	winter	als	het	weer	
het	toeliet	waren	ze	op	stap.	Behalve	de	vrijdag,	want	na	de	dood	van	zijn	
vader	 hield	 Jacobs	 er	 aan	 om	 elke	 vrijdag	 zijn	 moeder	 bij	 haar	 thuis	
gezelschap	te	houden.	
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Een	optreden	in	Ieper…………….	

	
	
	
	
	
	
	

	
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	
	
	
	

……of	ergens	anders	in	Vlaanderen……	
de kledingstukken waren nooit ver weg 
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De	liedteksten	van	Frans	Jacobs	
	

Wanneer	ik	de	liederen	van	gelijk	welke	marktzanger	doorneem	is	de	eerste	
vraag	die	bij	me	opkomt:	“Schreven	ze	hun	teksten	wel	zelf?”	We	hebben	
marktzangers	gekend	zoals	Henri	Boddin	van	Proven	die	het	merendeel	van	
zijn	 teksten	 bij	 Boerken	 Waardichters	 bestelden.	 Ook	 andere,	 noem	 ze	
eerder	 gelegenheidstekstdichters,	 boden	 hun	 diensten	 aan	 veel	
marktzangers	 aan.	 De	meest	 bekwame	marktzangers	 in	 de	 19de	 en	 20ste	
eeuw	schreven	echter	het	overgrote	deel	van	hun	teksten	zelf.	Dan	denken	
we	bijvoorbeeld	 aan	Alois	 Vanpeteghem,	 aan	 Tamboer	 en	ook	 aan	 Frans	
Jacobs.	
	
Op	zijn	liedbladen	staat	vermeld	dat	hij	de	zanger	en	dichter	is	en	dat	wil	ik	
best	 geloven.	 Marie	 Louise	 Debruyne	 was	 daarin	 zeer	 formeel:	 “Nonkel	
Frans	schreef	al	zijn	teksten	zelf.”	Hij	was	zo	eerlijk	om	op	zijn	repertoires	te	
vermelden	dat	de	een	of	de	andere	tekst	niet	van	hem	was.	Zo	schrijft	hij	bij	
het	lied	"Op	de	treden	van	het	kerkportaal"	dat	de	tekst	door	M.	Jaqueloot	
werd	gedicht.	Ook	de	liedtekst	"De	liefde"	is	volgens	de	Gentse	marktzanger	
van	een	 zekere	Pr.	 Bauts.	 Bij	 één	 lied	 vermeldt	 Jacobs	dat	het	door	hem	
"gezongen"	wordt,	waaruit	we	kunnen	veronderstellen	dat	ook	die	tekst	niet	
van	hem	is.	
Dat	zijn	echter	de	drie	uitzonderingen	die	ik	in	zijn	repertoire	heb	gevonden.	
In	tegenstelling	tot	Tamboer	(1892-1974)	en	tot	Achille	Coppenolle	(1885-
1954),	 zijn	 de	 zogeheten	 fonoplaatliederen	 bij	 Jacobs	 te	 verwaarlozen.	
Amper	twee	van	deze	liederen	vond	ik	bij	hem	terug:	"Moeder	ik	kan	u	niet	
missen"9	waarbij	Jacobs	schrijft:	"deze	tekst	is	niet	van	mij",	en	bij	het	lied	
"Baby	je	moet	slapen"	vermeldt	hij:	"Tekst	Ferry	-	Muziek	Louis	Noiret".	Bij	
Tamboer	 en	 Coppenolle	 bedraagt	 het	 aantal	 fonoplaatliederen	
respectievelijk	 138	 liederen	 op	 de	 1028	 en	 118	 liederen	 op	 de	 676.	Wat	
neerkomt	op	12,5	%	voor	Tamboer	en	maar	liefst	17,5	%	voor	Coppenolle.	
We	mogen	dus	concluderen	dat	Jacobs	een	rasechte	marktzanger	was	die	
inderdaad	zijn	teksten	zelf	schreef.		
	
Naast	zijn	petekind	beweerde	ook	de	dochter	van	Tamboer,	met	stelligheid	
dat	Jacobs	zijn	teksten	zelf	schreef.	En	vooraleer	Marie	Bauwens	zoiets	zei	
over	een	“concurrent”	dan	mag	men	dat	onvoorwaardelijk	voor	waarheid	
aannemen.	Ik	mag	trouwens	beweren	dat	 ik	nooit	een	eerlijker	mens	dan	
Marie	heb	geïnterviewd.	Marie	Louise	Debruyne	beweerde	dat	Jacobs	voor	
het	 neerpennen	 van	 zijn	 liedteksten	 speciaal	 een	 lessenaar	 kocht.	 Nog	
volgens	Marie	Louise	zou	Jacobs	tal	van	teksten	hebben	geschreven	voor	de	
Kortrijkse	marktzanger	Alberic	Cattebeke	(1894-1975).	Ze	kwamen	ook	vaak	
bij	elkaar	aan	huis.	
	
Ook	Tamboer	durfde	wel	eens	een	tekst	van	Jacobs	overnemen,	zij	het	dan	
wel	 op	 een	 legale	 manier.	 Zo	 kwam	 het	 door	 Jacobs	 geschreven	 lied	
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"Ontvoerd	 naar	 het	 krankzinniggesticht"	 dat	 door	 hem	op	 een	 bijvoegsel	
werd	uitgebracht,	ook	op	een	repertoire	van	Tamboer	terecht.		
Wat	 opvalt	 bij	 Jacobs	 is	 dat	 hij	wel	 eens	 een	 loopje	 nam	met	 het	 aantal	
lettergrepen	waardoor	de	melodie	waarop	het	lied	werd	gezongen	niet	altijd	
feilloos	te	zingen	was.	Vooral	zijn	kluchtliederen,	die	hij	waarschijnlijk	zelf	
als	 "bladvulling"	 zag,	 zijn	 daarvan	 typische	 voorbeelden.	 Die	 teksten	 zijn	
soms	"bij	het	haar	getrokken".	En	dat	wist	Jacobs	zelf	ook,	want	meermaals	
hoorde	Marie	Bauwens	hem	zeggen:	"'k	Heb	daar	weer	één	ineen	geflenst	
zulle".			
	
Veel	meer	zorg	besteedde	Jacobs	aan	zijn	gebeurtenisliederen	en	aan	zijn	
sociaalbewogen	liederen	waarmee	hij	bewijst	dat	hij	wel	feilloos	kon	rijmen.	
Hij	maakte	 soms	 ook	 gretig	 gebruik	 van	 "dichterlijke	 vrijheden"	 zoals	 dat	
heet.	 Hij	 durfde	 het	 zelfs	 aan	 om	 “nieuwe	 Nederlandse	 woorden”	 uit	 te	
vinden	die	echter	nooit	de	“Van	Daele”	haalden.	
 
Wanneer	we	de	liederen	van	Jacobs	wat	aandachtiger	bekijken,	dan	zien	we	
direct	waar	 hij	 voor	 bepaalde	 teksten	de	mosterd	haalde.	 Een	oud,	 bijna	
vergeten	 lied	 werd	 door	 hem	 in	 een	 nieuw	 kleedje	 gestoken	 en	 op	 een	
jongere	melodie	herbewerkt.	Hij	schrok	er	dus	niet	voor	terug	om	een	zekere	
vorm	van	plagiaat	te	plegen,	al	is	dat	hier	misschien	een	te	zwaar	beladen	
woord.	Ik	geef	hierbij	graag	een	paar	voorbeelden.	
Vergelijk	de	liedtekst	“Alfons	de	soldaat”	een	lied	uit	de	19de	eeuw,	met	de	
tekst	die	Jacobs	schreef	voor	zijn	lied	“Terug	uit	den	vreemde”.		
 
 
 
 
 
 
 
 
	

	
 

	
	

MUZ0374 Frans Jacobs door Roger Hessel - pag. 42 van 59



* enkel voor eigen gebruik - niet te koop *

 43 

	
	
	
	
	

Vignet	uit	een	van	Jacobs’	liedbladen	
	
	

Alfons	de	soldaat10	
	

1.	Zie	hoe	het	geld	verblindt	 	 4.	Komt	morgen	vroeg	bij	mij	
Het	doet	veel	harten	lijden	 	 Wij	zullen	verder	spreken	
Gelijk	men	nu	weer	vindt	 	 Mijn	ouders	allebei	
Van	een	vader	en	zijn	kind	 	 En	u	zal	ik	maken	blij	
Alfons	was	achttien	jaar	 	 ‘k	Heb	schatten	meegebracht	
En	moest	de	wapens	dragen	 	 Het	geld	zal	niet	ontbreken	
Hij	maakte	veel	getraan	 	 Het	lijden	is	gedaan	
Als	hij	moest	vertrekken	gaan	 	 Ja	voor	ons	allemaal	
Hij	sprak:	Vader	’t	is	te	laat	 	 En	daarmee	met	goede	moed	
Ons	klachten	kunnen	niet	baten	 Trok	hij	bij	zijn	ouders	binnen	
Het	is	voor	vier	jaar	lang	 	 Hij	vroeg	met	goed	gedacht	
Te	staan	in	het	bedwang	 	 Te	slapen	voor	één	nacht	
Maak	daarom	toch	geen	pijn	 	 Ik	ben	vermoeid	gegaan	
‘k	Zal	daar	uw	zoon	nog	zijn	 	 Dat	werd	hem	toegestaan	
	
2.	Toen	hij	twee	volle	jaar	 	 5.	Maar	dan	rond	middernacht	
De	wapens	had	gedragen	 	 Wat	kwam	er	te	gebeuren	
Kreeg	hij	in	zijn	gedacht	 	 Toen	hij	te	rusten	lag	
Te	deserteren	met	de	nacht	 	 En	naar	de	morgen	tracht	
Hij	trok	naar	’t	Pruisenland	 	 De	man	sprak	tot	zijn	vrouw	
En	dacht	aan	geen	bezwaren		 	 Wij	gaan	hem	’t	hart	verscheuren	
Hij	schreef	eerst	nog	een	brief	 	 Begraven	in	de	stal	
Al	naar	zijn	ouders	lief	 	 	 Niemand	die	’t	weten	zal	
‘k	Heb	verlaten	mijnen	dienst	 	 En	de	duivel	stookte	meer	
Wil	niet	meer	aan	mij	denken	 	 Het	geld	dat	hem	verblindde	
Gij	zult	nog	wel	misschien	 	 Dan	is	hij	opgestaan	
Binnen	een	jaar	of	tien		 	 En	bij	zijn	kind	gegaan	
In	droefheid	of	plezier	 	 	 Alfons	in	zijne	slaap	
Mij	nog	eens	weder	zien	 	 Heeft	daar	de	dood	doorstaan	
	
3.	Alfons	bleef	dertien	jaar	 	 6.	En	toen	het	morgen	was	
In	Pruisenland	verdoken	 	 Is	Ferdinand	gekomen	
Hij	had	een	grote	schat	 	 Hij	had	de	hele	nacht	
Die	hij	gewonnen	had	 	 	 Aan	zijn	broeder	gedacht	
Hij	kwam	weer	naar	zijn	land		 	 Toen	hij	daar	binnen	kwam	
Om	zijn	ouders	troost	te	geven		 Vol	blijdschap	ingenomen	
Daar	hij	eerst	zijn	broeder	vindt	 Dan	vroeg	hij	spoedig	ras	
Die	hem	niet	meer	herkent	 	 Of	zijn	broer	al	wakker	was	
En	door	blijdschap	aangedaan	 	 Maar	de	vader	sprak:	Wel	zoon	
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Kon	hij	geen	woord	meer	spreken	 Wat	komt	gij	ons	te	vragen	
Leven	mijn	ouders	nog		 	 Zijt	gij	verblind	misschien	
Ach	wijst	ze	mij	dan	toch	 	 Ik	heb	geen	man	gezien	
Ik	ga	eens	onbekend	 	 	 O	neen	‘k	ben	niet	verblind	
Hen	vragen	logement	 	 	 Want	’t	was	uw	eigen	kind	
	
7.	En	gisterenavond	nog	 	 	 8.	Dan	is	de	moeder	ras	
Heb	ik	met	hem	gesproken	 	 Naar	boven	toe	gelopen	
Door	blijdschap	aangedaan	 	 Maakte	een	groot	rumoer	
Wees	ik	hem	uw	woning	aan	 	 En	hangt	haar	met	een	strop	
En	waar	hij	is	of	niet	 	 	 De	wet	is	dan	terstond	
Hij	moet	tevoorschijn	komen	 	 Naar	’t	moordenhuis	gekomen	
Daar	is	geen	doen	meer	aan	 	 Een	onderzoek	gedaan	
Al	moest	ik	de	dood	doorstaan		 Hielden	zij	de	vader	aan	
’t	Is	mijn	broeder	en	uw	kind	 	 En	dan	op	het	tribunaal	
Ik	wil	hem	zien	en	spreken	 	 Bekent	hij	zijn	misdaden	
Dan	zocht	hij	in	het	rond	 	 Dan	werd	hem	voorgesteld	
Tot	hij	zijn	broeder	vond	 	 Dat	hij	nu	voor	het	geld	
Toen	hij	kwam	in	de	stal	 	 En	voor	zijn	wreed	gemoed	
Viel	hij	neer	op	de	grond	 	 Nu	ook	de	kop	af	moet	
	
9.	Spiegelt	u	ouders	dan	 	 Hij	spaart	de	beulen	niet	
Gij	die	nog	zijt	in	’t	leven	 	 En	als	het	dan	is	te	laat	
Spaart	toch	uw	kinders	bloed	 	 Uw	klachten	kunnen	niet	baten	
Eer	gij	ook	sterven	moet	 	 Wordt	gij	door	’t	geld	verblind	
Wilt	u	toch	nooit	tot	slecht	 	 Spaart	toch	uw	eigen	kind	
Of	duivelsdaad	begeven	 	 Want	God	die	mettertijd	
Want	God	die	hoort	en	ziet	 	 De	moordenaar	weer	vindt	

___________________________	
 
 

Terug	uit	den	vreemde	
	
	 	 	 	 	 	 Zangw.	Drinkt	
	
1.	De	boot	kwam	het	land	ingevaren	
’t	Was	vreugde	bij	de	passagiers	
Een	jongeling	kwam	blijde	te	ontwaren	
De	stad	zijn	geboorte,	en	fier	
Stond	hij	op	het	dek	daar	te	gluren	
Den	tijd	scheen	hem	lang	bovendien	
Hij	dacht	er	met	vreugd	aan	die	ure	
Om	zijn	moeder	weder	te	zien	
	
Refrein	
Hij	kwam	weer	naar	zijn	woon	
Waar	hij	sinds	jaren	verdween	
Zijn	stem	klonk	er	zoo	schoon	
Nu	ben	ik	niet	meer	allen	
Ik	kom	uit	den	vreemde	naar	mijn	moede	zien	
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Met	rijkdom	en	weelde	in	’t	verschiet	
Maar	d’	eerste	nacht	wierd	hij	ruw	ongehoord	
Door	zijne	moeder	vermoord	
	
2.	Hij	had	met	zijn	vrienden	gesproken	
Binst	dat	zijne	reis	nam	een	eind	
Dat	hij	bij	zijn	moeder	zou	slapen	
Den	eersten	nacht	als	onbekend	
Zijn	hart	klopte	net	als	een	hamer	
Als	hij	zijne	moeder	nu	zag	
Vroeg	haar	onbekend	naar	een	kamer	
Voor	enkel	te	slapen	een	nacht	
	
3.	’t	Is	nacht	en	zoo	zacht	in	de	woning	
Sprak	de	moeder	met	haar	minnaar	
Hij	slaapt	zoo	gerust	als	een	koning	
Er	is	nu	het	minste	gevaar	
Ontwaakt	hij	binst	wij	hem	bestelen	
Dan	is	’t	met	zijn	leven	gedaan	
Het	is	toch	maar	een	vreemden	heere	
Kom	laat	ons	naar	boven	maar	gaan	
	
4.	En	sluipend	door	misdaad	bedreven	
Staat	zij	voor	het	bed	van	haar	kind	
Zij	ziet	er	zijn	lichaam	bewegen	
En	pleegt	eene	moord	daar	ontzind	
Maar	’s	morgens	vernam	zij	met	smarte	
Van	een	zijner	vrienden	aan	boord	
Zij	hoorde	en	’t	brak	er	haar	harte	
Dat	z’	haar	eigen	zoon	had	vermoord	

_________________________	
	

Maar	ook	liedjes	van	eigentijdse	collega’s	konden	soms	model	staan	voor	de	
teksten	van	Jacobs.	Ik	ben	er	van	overtuigd	dat	het	lied	“	‘k	Wou	dat	ik	nog	
een	 kindje	 was”	 uitgebracht	 tussen	 de	 twee	 wereldoorlogen	 door	
“volkszanger	Germain”,	voor	Jacobs	niet	onbekend	was	toen	hij	zijn	lied	“Dat	
zij	dat	nu	nog	moesten	doen”	schreef.	Het	lied	van	Jacobs	wordt	wel	op	een	
andere	melodie	gezongen.		
	
	

'k	Wou	dat	ik	nog	een	kindje	was11	
	

1.	Toen	ik	was	klein	en	in	mijn	wiegje	lag	
Was	ik	de	lieveling	uit	onze	straat	
Zij	brachten	mij	soms	een	bezoek	
En	noemden	mij	hun	lieven	toetoe	
Want	al	de	meisjes	zagen	mij	zoo	lief	
En	noemden	mij	hunnen	kleinen	hartedief	
Zij	kusten	mij	zoo	zacht	en	teer	
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Liefkoosden	mij	zoo	heen	en	weer	
En	kusten	mij	soms	dan	nog	menig	keer	
	
Refrein	
Och	dat	zij	nu	dat	nog	moesten	doen	
Godfer	'k	zou	mijn	best	wel	doen	
Dat	het	nu	nog	maar	eens	kon	
Of	dien	tijd	terug	begon	
Daarom	zeg	ik	u	gewis	
Groot	zijn	altijd	niet	plezierig	is	
Daarom	zeg	ik	in	mijn	zelven	ras	
'k	Wou	dat	'k	nog	een	snotneus	was	
	
2.	Toen	ik	mijn	eerste	broek	kreeg	aan	mijn	lijf	
Kreeg	ik	van	mama	nen	heele	hoop	snoeperij	
Ik	kreeg	van	papa	een	lekkere	koek	
Om	die	terstond	te	leggen	in	mijn	broek	
Dan	kreeg	ik	van	mijn	mama	heuren	schoen	
Doch	ik	beloofde	van	het	niet	meer	te	doen	
Ik	moest	gewassen	worden	rein	
Ja	door	het	kindermeisje	fijn	
En	zij	speelde	dan	ook	somtijds	met	het	mijn	
	
3.	Den	zaterdag	was	het	ook	een	grap	
Ik	moest	met	de	meiden	naar	het	bad	
Naar	de	badkamer	namen	zij	mij	mee	
Ach	zij	waren	altijd	zoo	tevree	
Dan	namen	zij	mij	zachtjes	op	hun	schoot	
En	als	ik	was	van	mijn	kleederen	ontblood	
Dan	staken	zij	mij	in	het	fornuis	
En	dan	begon	de	groote	kuis	
En	zij	vreven	dan	zoo	stilkens	op	mijn	buis	
	
4.	Laatst	was	mama	met	papa	op	reis	gegaan	
En	ik	die	moest	met	de	buurvrouw	slapen	gaan	
Zij	legde	mij	in	een	zacht	bed	
En	ik	zag	losmaken	heuren	korset	
Maar	toen	zij	was	van	hare	kleederen	vrij	
Nam	zij	mij	dan	zoo	stil	aan	hare	zij	
Zij	zoende	mij	op	mijne	mond	
Het	scheen	dat	zij	daar	plezier	in	vondt	
Maar	spijtig	dat	ik	dan	nog	niets	en	kon	

_______________________	
	

Dat	zij	dat	nu	nog	moesten	doen	
	
zangw.	Bananen	 	 	 tekst	F.	Jacobs	

	
1.	Toen	ik	in	mijn	wiegje	lag	
'k	Was	nog	bitter	klein	
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Zoo	de	lieveling	van	al	
Wel	hoe	kost	het	zijn	
Zij	noemde	mij	hartedief	
Al	de	meisjes	lief	
Zwierde	mij	zoo	op	en	neer	
Zoende	mij	zacht	en	teer	
	
Refrein	
Maar	dat	zij	dat	nu	nog	eens	moesten	doen	
Janverdrie	'k	zou	mijn	best	wel	doen	
Dat	mijn	tijd	weer	begon	
Of	ik	nu	nog	maar	kon	
Zie	wat	was	ik	blij	terstond	
Ja	ik	zeg	daarom	op	heden	
Dat	groot	zijn	niet	plezierig	is	
En	ik	denk	dan	maar	altijd	alras	
'k	Wensch	da'k	ook	nog	een	klein	kindje	was	
	
2.	D’eerste	broek	kwam	aan	mijn	lijf	
Was	dat	een	gekijf	
Mijn	mama	en	mijn	papa	
Waren	toch	zoo	kwaad	
Ik	had	er	per	ongemak	
't	Broekske	vol	gekakt	
'k	Moest	sebiet	gewasschen	zijn	
Door	't	kindermeisje	fijn	
	
3.	't	Zaterdags	was	het	een	grap	
'k	Moest	er	mee	naar	't	bad	
Met	ons	meid	zoo	heel	tevree	
Zie	dat	was	kadee	
Zij	nam	mij	op	haren	schoot	
Van	kleederen	ontbloot	
Waschte	zij	ten	allen	kant	
Ja	overal	plezant	
	
4.	'k	Heb	nog	niet	vergeten	ja	
Dat	er	mijn	ma	en	pa	
Op	eens	was	op	reis	gegaan	
En	ik	moest	voortaan	
Slapen	bij	ons	keukenmeid	
Wel	zij	was	verblijd	
Ze	kribbelde	mijn	lichaam	rond	
En	kuste	mijnen	mond	
	
____________________________	

We	lazen	eerder	al	dat	Jacobs,	zoals	elke	marktzanger,	gebruik	maakte	van	
bijvoegsels.	 Deze	 liedblaadjes	 bevatten	 meestal	 maar	 één	 of	 twee	
liedteksten.	Heel	uitzonderlijk	bracht	 Jacobs	over	de	“zaak	van	Beernem”	
ooit	een	blad	op	de	markt,	waarop	drie	liedteksten	stonden.		
Dergelijke	bijvoegsels	die	bijna	uitsluitend	actuele	liederen	bevatten	werden	
altijd	samen	met	het	eigenlijke	repertoire	verkocht.	Zij	brachten	ook	meestal	
"berichtgevingen	 heet	 van	 de	 naald"	 en	 waren	 als	 zodanig	 erg	 populair.	
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Wanneer	het	ging	over	een	of	andere	geruchtmakende	zaak,	werden	deze	
bijvoegsels	over	gans	Vlaanderen	verkocht,	terwijl	veel	bijvoegsels	waarop	
minder	 sensationele	 gebeurtenisliederen,	 streekgebonden	 werden	
verkocht.	Het	zijn	vooral	die	plaatselijk	aangeboden	bijvoegsels	die	door	de	
jaren	verloren	gingen.	
	
	
	

	
	

Zowel	voor,	tijdens	als	na	zijn	optredens	verkocht	Jacobs	zijn	vliegende	
blaadjes	
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bijvoegsel12	
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De	samenwerking	F.	Jacobs	-	L.	Bauwens	
	
Het	kon	gebeuren	dat	marktzangers	op	de	plaats	van	optreden	een	collega	
tegen	het	lijf	liepen	die	zinnens	was	om	op	dezelfde	plaats	een	optreden	te	
verzorgen.	Ofwel	vertrok	een	van	beide	zangers	uit	eigen	beweging,	of	ze	
kwamen	akkoord	om	zich	samen	op	te	stellen	en	elk	om	beurt	hun	eigen	
repertoire	 te	 brengen	 en	 te	 verkopen.	 Achteraf	 werden	 de	 opbrengsten	
volgens	de	verkochte	exemplaren	eerlijk	verdeeld.	Wanneer	ze	echter	niet	
tot	een	akkoord	kwamen	stelden	beide	zangers	zich	los	van	elkaar	op	om,	
amper	twintig	meter	van	elkaar,	elk	hun	eigen	repertoire	te	brengen.	
Tegen	 elkaar	 opzingen	 werd	 echter	 zoveel	 mogelijk	 vermeden	 omdat	
niemand	daarbij	gebaat	was.	Het	kon	enkel	maar	verwarring	scheppen	en	
de	 zangers	 beseften	 dat	 de	 toehoorders	 daarvan	 de	 eerste	 slachtoffers	
waren.	
 
Geen enkele zanger kon zonder toestemming zomaar op een openbare plaats 
staan zingen.	Meestal	werd	er	door	de	marktverantwoordelijke	of	door	de	
politiecommissaris	bepaald	of	er	al	dan	niet	een	zanger	werd	toegelaten.	
Op	 belangrijke	 dagen,	 zoals	 de	 dag	 van	 de	 H.	 Bloedprocessie	 in	 Brugge,	
kregen	 meerdere	 marktzangers	 de	 toestemming	 om,	 verspreid	 over	 de	
binnenstad,	 hun	 ding	 te	 doen	 Dan	 bezorgde	 de	 aangestelde	
verantwoordelijke	 aan	 elke	 toegelaten	 zanger	 een	 geschikte	 plaats.	
Sommigen	konden	om	de	een	of	de	andere	reden	ook	verbod	krijgen	om	te	
zingen.	Marktzangers	moesten	vooral	indachtig	zijn	dat	de	goede	zeden	in	
acht	werd	genomen.	
	
De	samenwerking	Frans	Jacobs	-	Julien	Debruyne	eindigde	bij	het	uitbreken	
van	de	tweede	wereldoorlog.	De	reden	waarom	Debruyne	het	voor	bekeken	
hield	had	te	maken	met	de	naweeën	van	de	eerste	wereldbrand.	
De	 vier	 jaren	 die	 Julien	 Debruyne	 tijdens	 de	 “Grote	 oorlog”	 in	 de	
loopgrachten	 had	 doorgebracht,	 hadden	 hem	 voor	 zijn	 verdere	 leven	
getekend.	Zijn	duiven	en	zijn	“Lichtervelde”	en	zijn	optredens	met	 Jacobs	
brachten	hem	wel	soelaas	maar	in	zijn	diepste	binnenste	werd	hij	nooit	meer	
“de	 oude”.	 En	 dat	 verbeterde	 er	 niet	 op	 toen	 de	 tweede	 wereldoorlog	
uitbrak.	Bij	Debruyne	kwam	alle	ellende	van	14-18	hem	weer	voor	de	geest	
en	zijn	wrok	tegenover	de	Duitsers	laaide	opnieuw	in	alle	hevigheid	op.	Hij	
vertikte	het	om	nog	zijn	accordeon	te	bespelen	met	de	bemerking:	"Het	zijn	
nu	geen	tijden	om	muziek	te	maken,	er	is	te	veel	miserie".	Dat	hij	met	deze	
beslissing	ook	zijn	schoonbroer	zonder	werk	zette,	veranderde	niets	aan	zijn	
besluit.	 Zijn	 vier	 jaren	 aan	 het	 front	 hadden	 bij	 Debruyne	wel	 erg	 diepe	
sporen	nagelaten.	
	
Het	stopzetten	van	alle	muzikale	activiteiten	vanwege	Debruyne	was	voor	
Frans	Jacobs	een	klein	drama.	Hij	die	zich	in	de	tijd	door	zijn	schoonbroer	
had	 laten	 beïnvloeden	 om	 marktzanger	 te	 worden,	 zag	 zijn	 bloeiende	
carrière	te	niet	gaan.	Maar	het	geluk	bevindt	zich	soms	in	een	klein	hoekje.	

MUZ0374 Frans Jacobs door Roger Hessel - pag. 50 van 59



* enkel voor eigen gebruik - niet te koop *

 51 

In	Eeklo	worstelde	er	nog	een	marktzanger	met	problemen,	al	hadden	deze	
zeker	niet	zo	een	dramatische	achtergrond.	Door	“onenigheid”	binnen	zijn	
gezin	zag	ook	Tamboer	zijn	toekomst	wankelen.	Zijn	dochter	Marie,	die	als	
marktzangeres	ettelijke	jaren	de	rechterhand	van	haar	vader	was,	koesterde	
trouwplannen	 en	weigerde	 om	nog	het	 beroep	 van	marktzangeres	 uit	 te	
oefenen.	 Intussen	 was	 ze	 de	 dertig	 jaar	 nabij	 en	 ze	 snakte	 naar	 een	
huiselijker	en	vooral	stabieler	leven.	
Jacobs	die	al	 jaren	een	hechte	vriendschapsband	met	de	 familie	Bauwens	
onderhield	-	zo	werd	hij	in	1922	samen	met	zijn	vrouw	uitgenodigd	op	het	
communiefeest	van	Marie	-	en	die	van	de	moeilijkheden	op	de	hoogte	was,	
stelde	 Lionel	 Bauwens	 voor	 om	een	duo	 te	 vormen.	 Tamboer	 die	 op	dat	
moment	 niets	 liever	 wou	 ging	 direct	 akkoord	 en	 hun	 eerste	 gezamenlijk	
optreden	begon	in	1941.		
Beide	marktzangers	wisten	immers	perfect	wat	ze	aan	elkaar	hadden	want	
van	1936	tot	1939	gingen	ze	een	drietal	keer	per	 jaar	samen	naar	Leuven	
aan	de	kazerne	en	naar	het	kamp	van	Beverlo	in	Limburg.	Daarbij	traden	ze	
elk	om	beurt	op.	De	ene	zanger	nam	de	eerste	vijf	en	veertig	minuten	voor	
zijn	rekening	en	de	andere	de	volgende	drie	kwartier.	Elke	zanger	verkocht	
zijn	 eigen	 repertoire	 terwijl	 accordeonist	 Julien	 Debruyne	 en	 drummer	
Willem	Bauwens,	de	zoon	van	Tamboer,	de	zangers	begeleidden.	
	
Die	hechte	vriendschap	tussen	de	twee	marktzangers	lag	waarschijnlijk	bij	
hun	uiteenlopend	karakter.	Bauwens	erg	koleriek,	altijd	en	overal	gereed	om	
iemand	uit	te	kafferen,	zelfs	tot	op	het	randje	van	het	welvoeglijke,	en	Jacobs	
bezadigd,	nooit	een	woord	hoger	of	lager	en	vooral	ook	nooit	kwetsend.		
	
Tijdens	de	samenwerking	Jacobs	en	Tamboer	bleef	laatstgenoemde	toch	wel	
de	populairste	zanger.	Wanneer	ik	oudere	mensen	daarover	aansprak	viel	
het	mij	op	hoe	weinig	mensen	Jacobs	bij	naam	kenden.	Ze	wisten	wel	dat	er	
tijdens	de	oorlog	nog	een	marktzanger	bij	Tamboer	was	die	heel	goed	zong,	
maar	hoe	zijn	naam	was	wisten	ze	meestal	niet	meer.	Zo	kreeg	ik	dikwijls	te	
horen:	"Ha	ja	meneere,	Tamboer	da	was	ne	kadé	zulle.	En	daar	was	er	ook	
nog	enen	bij	met	ne	cowboyhoed	op.	Den	deze	kost	ook	goed	zingen	zulle,	
zelfs	 beter	 dan	 Tamboer,	maar	 hij	was	 niet	 zo	 geestig.	 Dat	was	meer	 ne	
stillen".	
De	samenwerking	Bauwens-Jacobs	zou	zes	volle	jaren	duren.	
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Een	gezamenlijk	optreden	Tamboer-Jacobs.	

Op	de	voorgrond	drummer	Willem	Bauwens	en	
accordeonist	Debruyne.	Achter	Debruyne	Tamboer	

met	accordeon	en	Marie	met	roephoorn	
	
Een	 van	 de	 duistere	 punten	 in	 de	 samenwerking	 van	 het	 tweetal	 zijn	 de	
liederen	 op	 hun	 gezamenlijke	 liedbladen.	Wie	 schreef	 wat	 in	 de	 periode	
tussen	1941	en	1947?	Was	het	Bauwens,	was	het	 Jacobs	of	deden	ze	het	
samen?	 Allemaal	 vragen	 die	 ik	 niet	 met	 zekerheid	 kan	 beantwoorden.	
Tijdens	 mijn	 opzoekwerk	 werd	 ik	 met	 tal	 van	 tegenstrijdigheden	
geconfronteerd.	 Volgens	Willem	 Bauwens	 de	 zoon	 van	 Tamboer,	 schreef	
Jacobs	 tijdens	 de	 samenwerking	 geen	 enkel	 lied.	 Volgens	 hem	 hield	 zijn	
vader	 zich	 daarmee	 bezig.	 Dat	 staat	 ook	 te	 lezen	 in	 mijn	 werk	 “Lionel	
Bauwens,	de	onvergetelijke	Tamboer”.	Toen	ik	met	mijn	opzoekingen	over	
Jacobs	bezig	was	stelde	ik	dezelfde	vraag	aan	Marie	Louise	Debruyne	en	dan	
kreeg	ik	een	ander	geluid	te	horen.	Zij	verzekerde	mij	dat	Jacobs,	ook	tijdens	
de	tweede	wereldoorlog,	altijd	zijn	teksten	schreef.	Wat	je	dan	moet	doen	
is	eerlijk	blijven	en	zeggen	“ik	weet	het	niet”.	
	
Na	 1945	 brachten	 Jacobs	 en	 Bauwens	 steeds	meer	 radioliederen	 op	 hun	
repertoire.	Daar	waren	wellicht	meerdere	redenen	voor.	Ten	eerste	was	de	
radio	 na	 de	 oorlog,	 gemeen	 goed	 aan	 het	 worden	 en	 werden	 daardoor	
vooral	de	Nederlandstalige	liedjes	meer	bekend.	De	belangrijkste	reden	zal	
echter	wel	 geweest	 zijn	 dat	 beide	 zangers	 het	 gewicht	 van	 de	 jaren	 nog	
moeilijk	 konden	 dragen.	 Hun	 vitaliteit	 was	 niet	 meer	 wat	 ze	 moest	 zijn,	
waardoor	de	drang	naar	eigen	teksten	niet	meer	zo	groot	was.	Jacobs	gaf	er	
als	eerste	de	brui	aan	in	1947.		
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Toch	wil	ik	nog	even	terugkomen	op	hun	gezamenlijk	repertoire	waaraan	ze	
al	dan	niet	samen	aan	schreven.	Zelf	ben	ik	van	mening	dat	beiden	aan	het	
repertoire	werkten	en	dat	ze	er	zelfs	niet	voor	terugdeinsden	om	samen	aan	
een	liedtekst	te	schrijven.	Een	sterk	vermoeden	daarvoor	kreeg	ik	bij	het	lied	
"De	 Pot-Pourri	 uit	 den	 Oorlog	 1940-1948"	 (sic),	 uitgegeven	 door	 Jacobs,	
Zandstraat,	43,	Gent,	s.v.	Drukk.	De	Vereenigde	Invalieden,	Leeuwstraat,	25,	
Gent".		
Letterlijk	 dezelfde	 potpourri	 werd	 ook	 door	 Tamboer	 afzonderlijk	
uitgebracht	als	"De	Pot-Pourri	uit	den	Oorlog	van	1940”,	Druk.	H.	Steyaert,	
Statiestraat,	85,	Eekloo".	Beide	zangers	brachten	dit	lied	uit	in	1948,	één	jaar	
na	hun	samenwerking.	Waarschijnlijk	verkochten	ze	apart	dit	lied	omdat	ze	
er	ook	samen	aan	gewerkt	hadden.	Maar	dat	toont	ook	aan	dat	Jacobs	na	
het	stopzetten	van	de	samenwerking	met	Tamboer	in	1947	toch	nog	even	
alleen	verder	ging.	
Marie	Bauwens	vertelde	me	dat	er	de	laatste	jaren	wat	spanningen	waren	
tussen	 de	 beide	 marktzangers.	 Zo	 was	 er	 ooit	 een	 discussie	 bij	 de	
geldverdeling	van	de	verkochte	liedbladen.	Ik	kan	echter	moeilijk	aannemen	
dat	een	dergelijk	meningsverschil	hun	samenwerking	in	het	gedrang	heeft	
gebracht.	Hoewel,	met	een	kolerieke	Tamboer	wist	je	maar	nooit.		
Nuchter	als	hij	was,	zag	Jacobs	waarschijnlijk	eerder	dan	Tamboer	in	dat	de	
populariteit	van	de	marktzangers	zienderogen	achteruit	ging.	Door	de	snelle	
doorbraak	van	de	radio	en	de	orkestjes	die	her	en	der	werden	gevormd	en	
moderne	 muziek	 brachten,	 keerden	 vooral	 de	 jongeren	 zich	 af	 van	 die	
“ouderwetse”	 liedjes.	 Ook	 de	 mentaliteit	 veranderde	 na	 de	 tweede	
wereldoorlog	en	het	 leven	werd	jachtiger.	Kwam	daar	nog	bij	dat	kranten	
populairder	werden	bij	de	“gewone”	mensen.		
Intussen	“brokkelden”	de	marktzangers	in	versneld	tempo	af.	Naast	Jacobs	
hielden	ook	Cattebeke	en	Coppenolle	het	 in	hetzelfde	 jaar	voor	bekeken.	
Tegen	beter	weten	in	en	ondanks	het	herhaaldelijk	aandringen	van	zijn	zoon	
Willem	bleef	Tamboer,	nog	tot	in	1949	actief.	Jammer	genoeg	werd	het	zijn	
zwanenzang.		
	
In	 gans	Vlaanderen	was	er	na	1950	geen	enkele	 succesvolle	marktzanger	
meer	actief.	Er	waren	nog	wel	enkelingen,	zeg	maar	plaatselijke	“mindere	
goden”,	 die	 van	 geen	 ophouden	 wilden	 weten.	 Zo	 kenden	 we	 in	 West-
Vlaanderen	 Alfons	 Vancompernolle	 uit	 Koekelare,	 die	 hoogstens	 dertig	
kilometer	ver	ging,	en	waar	zingen	maar	een	onderdeel	was	van	alles	wat	hij	
deed	om	aan	de	kost	te	komen.	Ook	David	Dewijse	bleef	het	tot	ongeveer	
1956	 uitzingen,	 maar	 ook	 voor	 hem	 was	 het	 zingen	 niet	 meer	 dan	 een	
onderdeel	 van	 zijn	 kermisactiviteiten,	 waaronder	 zijn	 oliebollenkraam	 en	
zijn	paardenmolen.		
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Jacobs	en	Tamboer	verkochten	elk	afzonderlijk	
en	elk	onder	hun	eigen	naam	het	bovenstaand	liedblad	
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Het	leven	na	de	marktzangers	loopbaan	
	

Van	Tamboer	weten	we	dat	hij	het	na	zijn	loopbaan	als	marktzanger	moeilijk	
had	om	zich	aan	het	gewone	leven	aan	te	passen.	Niet	enkel	omdat	hij	de	
mensen	om	zich	heen	miste	maar	vooral	omdat	hij	het	financieel	niet	breed	
had.	Al	had	hij	tijdens	zijn	carrière	een	kapitaal	bijeen	gezongen	waar	hij	zijn	
verdere	leven	rijkelijk	had	kunnen	van	leven,	toch	hield	hij	daar	geen	frank	
aan	over.	Het	was	dus	uit	financiële	noodzaak	dat	hij	na	zijn	carrière	op	de	
markten	verscheen	als	scheermesverkoper	in	dienst	van	zijn	zoon	Willem.	
Ook	 Cattebeke	 kon	 blijkbaar	 niet	 leven	 van	 wat	 hij	 als	 marktzanger	 had	
bijeen	 gezongen.	 Na	 zijn	 zangcarrière	 werd	 hij	 standwerker	 waarbij	 hij	
lederwaren	verkocht.	
	
Met	Frans	Jacobs	ging	het	dezelfde	weg	op	maar	van	hem	kunnen	we	zeggen	
dat	hij	zijn	vroeger	beroep	min	of	meer	terug	uitoefende.	Waar	hij	kort	na	
de	eerste	wereldoorlog	als	marktkramer	koffie	verkocht,	werd	hij	na	1947	
medeverkoper	van	potten,	pannen	en	allerlei	ander	keukengerief.	Volgens	
zijn	 petekind	 deed	 hij	 dat	 zeker	 niet	 uit	 geldgebrek	 maar	 omdat	 hij	 zo	
moeilijk	afscheid	van	het	publiek	kon	nemen.		
Omdat	hij	over	geen	vervoer	beschikte,	was	het	voor	hem	onmogelijk	om	op	
zijn	eentje	“de	markten	te	doen”.	Daarom	kwam	hij	met	een	marktkramer	
uit	 de	 buurt	 akkoord	 om	 samen	 op	 te	 trekken.	 Kreeg	 hij	 daarvoor	 een	
vergoeding	of	deed	hij	het	om	de	“tijd	 te	doden”?	Het	zou	natuurlijk	ook	
kunnen	dat	hij	bij	de	marktkramer	wettelijk	werd	ingeschreven	om	op	die	
manier	naar	zijn	pensioen	toe	te	leven.	In	tegenstelling	tot	Tamboer	hadden	
Jacobs	en	zijn	vrouw	wel	gespaard	en	woonden	ze	in	hun	eigen	huis.		
 
Zoals we eerder al lazen bracht hij na de	samenwerking	met	Tamboer,	 in	
eigen	naam	de	“Pot-pourri	uit	den	Oorlog	1940-1948”,	en	één	vliegend	blad	
uit	 onder	 het	 volgnummer	 195.	 Misschien	 verkocht	 hij	 wel	 de	 twee	
vliegende	bladen	tussen	de	potten	en	de	pannen.	Want	ook	dan	bleef	Jacobs	
een	trekpleister	en	zong	hij	nog	af	en	toe	een	lied	voor	de	omstaanders.	 
	
Frans	 Jacobs	 werkte	 als	 marktkramer	 tot	 1953,	 het	 jaar	 waarop	 hij	 als	
gepensioneerde	van	een	verdiende	rust	kon	genieten.	Een	rust	die	voor	hem	
spijtig	 genoeg	 niet	 lang	 zorgeloos	 verliep.	 Zeven	 jaar	 na	 zijn	 op	
pensioenstelling	 verloor	 hij	 zijn	 vrouw	 en	 begon	 er	 voor	 hem	 een	 ware	
lijdensweg.	 Jacobs	 die	 graag	 een	 borrel	 dronk	 maar	 zeker	 nooit	 een	
dronkaard	was,	 kon	 de	 eenzaamheid	 niet	 aan.	 Zonder	 zijn	 vrouw	en	 ook	
kinderloos	 voelde	 hij	 zich	 nergens	 meer	 thuis	 en	 hij	 geraakte	 op	 het	
verkeerde	pad.	De	meeste	van	zijn	dagen	sleet	hij	in	allerlei	cafés,	waar	hij	
het	 grootste	 deel	 van	 zijn	 schamel	 pensioentje	 verbraste.	 Toen	 ook	 dat	
pensioen	niet	meer	volstond	om	zijn	drank	te	bekostigen	verkocht	hij	zijn	
huis	in	de	Lucas	De	Heerestraat.	Wanneer	ook	daarvan	niets	meer	overbleef,	
en	nadat	hij	letterlijk	van	de	straat	werd	opgeraapt,	belandde	hij	op	20	mei	
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1963	"zonder	middelen	van	bestaan",	zoals	dat	heet,	in	het	Gentse	rusthuis	
Loesberg.	Hij	verbleef	daar	tot	de	dag	van	zijn	overlijden	op	6	augustus	1973.		
	
Zonder	 dat	 zijn	 vroegere	 vrienden	 ook	 maar	 het	 minste	 bericht	 van	 zijn	
overlijden	kregen	werd	hij	in	alle	anonimiteit	ten	grave	gedragen.	Jacobs	die	
zo	graag	onder	de	mensen	was	en	hen	jaren	veel	amusement	had	bezorgd,	
stierf	eenzaam.	Het	zoveelste	trieste	einde	van	een	marktzanger.		
	
De	“gentlemen	marktzanger”	had	werkelijk	meer	verdiend,	maar	het	is	zoals	
de	 grote	 Louis	 Davids	 ooit	 in	 zijn	 liedje	 zong:	 "Als	 je	 voor	 een	 dubbeltje	
geboren	bent,	krijgt	ge	nooit	een	kwartje	...".	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Vignetten	uit	de	liedbladen	van	Jacobs	
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Uit	het	fotoalbum	van	Frans	Jacobs	
	

	
	

	
	

boven:	l.	Frans	Jacobs-	r.	zijn	vrouw	Maria	Van	Driessche	
onder:	l.	Julien	Debruyne	r.	zijn	vrouw	Victorine	Jacobs	
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								Victorine	Jacobs	met	zoon	en	dochter	 					Victorine	Jacobs	met	dochter	Marie-	
	 	 	 	 	 								Louise,	het	petekind	van	Jacobs	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
De	foto	van	Jacobs	die	ook	op	de	lied-	
blaadjes	stond	tijdens	zijn	samenwerking	
met	Tamboer	
	
	
	
	
	

	
	
	
Overgenomen	op	www.wreed-en-plezant.be	met	toestemming	van	de	auteur	en	voorzien	
van	voetnoten	met	verwijzingen	naar	melodieën	–	juli	2017	
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Voetnoten	

1 Voor de melodie zie http://www.wreed-en-plezant.be/wrdprs/2012/01/de-zwerver-of-de-ellende-
van-den-oorlog/  
2 zie http://www.wreed-en-plezant.be/wrdprs/2016/04/ik-heb-een-bloemeke-geplukt/ 
3 voor de melodie zie http://www.wreed-en-plezant.be/wrdprs/2012/12/brussel-in-de-nacht/  
4 voor de melodie zie http://www.wreed-en-plezant.be/wrdprs/2006/06/k-zou-willen-trouwen-met-
een-meisje-van-den-buiten/  
5 voor de melodie zie http://www.wreed-en-plezant.be/wrdprs/2011/06/ik-zal-daar-zijn/  
6 zie http://www.wreed-en-plezant.be/wrdprs/2014/02/tragische-dood-van-onze-koning-albert-i/  
7 zie ook http://www.wreed-en-plezant.be/wrdprs/2012/01/de-smartelijke-dood-van-koningin-astrid/  
8 voor de melodie zie http://www.wreed-en-plezant.be/wrdprs/2016/04/een-jonge-moeder-van-olv-
thielt-verwurgt-haar-kindje-te-heverlee-ca-1930/  
9 voor de melodie zie http://www.wreed-en-plezant.be/wrdprs/2011/06/de-visschersramp-op-zee/  
10 zie ook http://www.wreed-en-plezant.be/wrdprs/2014/09/het-lied-van-alfons-de-soldaat/  
11 zie ook http://www.wreed-en-plezant.be/wrdprs/2011/06/ik-wou-dat-ik-nog-een-ketje-was/  
12 voor de melodie zie http://www.wreed-en-plezant.be/wrdprs/2014/03/adieu-lijn-lieve-moeder/  
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