
Skiffle muziek; wie kent het niet? 
 
Skiffle is een muzieksoort die in de jaren twintig en dertig in het New Orleans van de Verenigde Staten 
ontstond en afgeleid was van Amerikaanse dixieland, folk, blues en jazz. De traditionele skifflebands 
bedienen zich van een paar krakkemikkige gitaren, een wasbord, wat potten en pannen als drumstel 
en een met bezemsteel en theedozen vervaardigde basgitaar. Meer had een skiffle band midden jaren 
vijftig niet nodig, behalve natuurlijk een tomeloze inzet en een ontembaar enthousiasme. 
Daarnaast zijn de akoestische gitaar en de banjo gebruikelijke begeleidingsinstrumenten en soms ook 
een blaasinstrument. 

De wortels van de altijd als oer-Britse muziek beschouwde skiffle zijn Amerikaans. Niet alleen klonk 
het als een samensmelting van jazz uit New Orleans, delta blues en folk uit de Appalachen. Ook het 
repertoire bestond meestal louter uit Amerikaanse liedjes van bijvoorbeeld bluesman Leadbelly wiens 
Rock Island Line en Midnight Special op de setlist van iedere skiffle band staan. 

In de jaren vijftig werd skiffle in Groot-Brittannië enorm populair toen de Schotse zanger Lonnie 
Donegan een wereldhit scoorde met Rock Island line. Ook nummers als Does your chewing gum lose 
it's flavour on the bedpost overnight en Worried man blues werden in Nederland en Belgie hits. In 
Duitsland en zweden was deze muziek ook uitermate populair. 

Een groot aantal Britse muzikanten zijn hun carriere begonnen als skiffle muzikant. Een aantal van 
hen werden leidende figuren in de latere Beatmuziek. Onder hen komen de namen voor van de Noord 
Ierse zanger Van Morrison, de latere Rolling Stone Mick Jagger, Graham Nash van de Hollies en 
natuurlijk John  Lennon en Paul Mc Cartney die elkaar door de skiffle muziek leerden kennen.The 
Beatles zijn in 1957 begonnen als de skifflegroep The Quarrymen.  

 

 
De Quarry Men met John Lennon en Paul Mc Cartney. 

Nederland kende ook tal van skiffle groepen. Bijna elke stad had wel zo’n groep. De meest bekende 
was de Light Town Skiffle Groep uit Eindhoven. Die groep bereikte zelfs een nummer 1 hit notering in 
1962 met het uit het engels vertaalde nummer Doe ‘t maar in een emmertje. Drenthe kende de Double 
B Skiffle Groep uit Borger. 

Alhoewel skiffle muziek uitermate populair was eind vijftiger jaren, nam die populariteit vanaf de 
zestiger jaren af onder invloed van de Britse Rock and Roll, de latere Beatmuziek. Toch zal skiffle 
altijd bekend blijven, omdat veel muzikanten met deze muziek zijn begonnen. 

Skiffle muziek vond zijn voedingsbodem in de periode na de 2e Wereldoorlog in het sobere en 
hardwerkende Engeland. Misschien is daardoor de connectie met de oude bluesmuziek en working 
songs te maken, waartoe de Engelse werkende klasse zich voelde aangetrokken. Skiffle muziek was 
nl. erg toegankelijk met twee of drie simpele accoorden en goedkope, geimproviseerde instrumenten.  

En natuurlijk gedreven door een groot jeugdig enthousiasme…….Don’t you rock me daddy-o. 

Voor degene die meer over deze muziek willen weten en de nummers in levende lijve willen horen 
raad ik aan de algemene ledenvergadering van 26 november te bezoeken. The Old Times Skifflers 
nemen de bezoekers dan mee naar dit onderbelichte tijdperk van de moderne popmuziek. 

 

Rob Wilhelm. 
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