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Je moet er al een prikkelarm uurtje in de supermarkt of een stiltewa-
gon in een Nederlands treinstel voor uitzoeken, anders ontsnap je
dezer dagen niet aan de klingelende terreur die ‘Jingle bells’ heet.
Van Ella Fitzgerald over Bing Crosby, Eric Clapton en The Beatles,
tot Crazy Frog, Liberace, Los Del Rio en The Chipmunks: het lijkt wel
alsof God en klein Pierke de jolige klassieker ooit op plaat hebben ge-
zet. De vroegst bewaarde opname stamt uit 1898 – geen wonder dat
de lijst die wij het internet uit de losse pols lieten schudden duizen-
den versies telt, parochie koren en wachtmuziekjes niet meegerekend.
Omdat genoeg genoeg is en vrede op aarde pas over twee  weken écht
moet, lenen we dolgedraaide lot genoten graag onze stok achter de
deur: ‘Jingle bells’ is bij lange na geen kerstlied, dus opschorten die
herrie.

Geen kerstlied – scusi? Klopt, edelachtbare, en de bewijslast is niet
min. Is daar bijvoorbeeld de verwarring van winterscène en kerstge-
beuren. Jazeker, er wordt wat af gedold in sleeën en besneeuwde
landschappen. Maar er valt in de vier strofen van het origineel geen
gebraden kalkoen of dennenboom te bespeuren. De Amerikaanse
songwriter James Lord Pierpont zou ‘The one horse open sleigh’, zo-
als het lied oorspronkelijk heette, geschreven hebben voor Thanksgi-
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ving 1857. Eerst seizoensfavoriet in chique salons, werd ‘Jingle bells’
in de daaropvolgende  decennia door thuisfiedelaars en schoolkoren
richting kerst gejoeld, waar het voortaan met één coupletje in de
veenbessencoulis zou blijven kleven.

Volgend strijdpunt: auteurschap en artisticiteit. Wie snuffelt aan dat
sleetrekkende paard, ontsnapt niet aan een walm van plagiaat. Pier-
pont – een man wiens muzikale carrière in de categorie ‘twaalf stie-
len en dertien ongelukken’ thuishoort – had zijn  leven lang te kam-
pen met acute geldnood. In de herfst van 1857 was de situatie zo nij-
pend dat hij snel en slim moest handelen. En dus gooide hij snippers
van andere sleeliederen bij elkaar tot een potpourri zo zoet als glüh-
wein. ‘Er is niets origineels aan dit lied’, aldus theaterwetenschapper
Kyna  Hamill, die  jarenlang wroette in de geschiedenis van ‘Jingle
bells’. ‘Dit gaat om geld.’

Wie snuffelt aan dat sleetrekkende paard,
ontsnapt niet aan een walm van plagiaat

Het romantische sausje waarmee ‘Jingle bells’ wordt opgediend, is
ook de bedenkelijke tekst inhoud gaan versluieren. Idyllisch tochtje in
wit  toverland? Vergeet het! Centraal in dit weinig stichtelijke epos
staat een stel patserige joyriders (‘Ga  er voor terwijl je jong bent!’),
die vrouwen oppikken (‘Neem wat meisjes mee vanavond’), crashen
en  elkaar opzwepen tot nog meer roekeloos rijgedrag (‘Neem een
bruin paard met gecoupeerde staart / dat 2’40” [per mijl] haalt /
Koppel hem aan een open slee / En voilà: jij bent de man!’). Fronsen
mag. Vooral omdat de componist zelf de reputatie had geregeld
dronken als een toeter rond te lopen.

Blackface
Het kwalijkste bijsmaakje van ‘Jingle bells’ moet dan nog komen.
Voor Black Lives Matter-activisten is het lied immers een school-
voorbeeld van de manier waarop cultuurfenomenen met racistische
roots zich als onverdachte traditie een weg naar het collectieve ge-
heugen hebben gebaand. Pierpont – zoon van een abolitionistische
predikant – schaarde zich in de Amerikaanse Burgeroorlog aan de
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zijde van de  geconfedereerden, die zich verzetten tegen de  afschaf-
fing van de slavernij. Op het slagveld componeerde hij krijgsliederen
om zijn medemiliciens op te hitsen. Sociabel was hij niet, Jimmy.

   • Wat een foto van mensen in blackface over Amerika zegt
(https://www.standaard.be/cnt/dmf20190207_04160140)

Dat blijkt ook uit het relaas van de eerste uitvoering van ‘Jingle bells’.
Die zou hebben plaatsgevonden tijdens een ‘minstrel show’: een vau-
deville met racistische karikaturen, parodieën en sketches. Het lied
werd opgevoerd in de sectie ‘Dandy Darkies’, waarin witte zangers
aantraden in blackface. Het  toneel van dat alles – Ordway Hall in
Boston – was dé hotspot voor wie eens stevig wilde schuddebuiken
op de kap van de gekleurde medemens. ‘Pierpont maakte profijt met
“minstrel  music” en begaf zich op veilig terrein door de deelname van
de zwarte  bevolking aan noordelijke winteractiviteiten te ridiculise-
ren’, besluit Hamill.

De spottende sleebellen hebben zichzelf weliswaar heruitgevonden
tot bode van wollige gezelligheid. Dat maakt het dan ook weer oké
om de volgende weken lustig mee te blijven fluiten met radio- en an-
dere  riedels. Maar helemaal witgewassen wordt-ie nooit meer, deze
traditional. Van ons voor u: een  legitieme reden om de Jingle naar de
junk te verwijzen.

Verschenen op zaterdag 10 december 2022

LEES MEER

VANDAAG |  WAAROM

Waarom mensen Andrew Tate blijven steunen
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