
De naam Fidelkråm is ontleend aan een huwelijksgedicht uit Selmsdorf, waarin een 
muzikant wordt gevraagd om, naast zijn ‘gantzen Fidelkråm’ (zijn hele zwik/bups violen), 
nog meer instrumenten mee te nemen. De oprichters van het ensemble, fiedelaars 
Antoinette Lohmann en Ro Krauss, vonden elkaar in hun gemeenschappelijke interesse in 
de orale muzikale tradities, zowel in het heden als in het verleden. Ze zijn allebei 
gefascineerd door de eindeloze creativiteit en vindingrijkheid die vaak in volksmuziek 
tentoon wordt gespreid. Afgezien van de enorme variëteit aan nationale en lokale stijlen, 
is sprake van een heel uiteenlopende persoonlijke technieken onder de volksmuzikanten, 
waarvan het hoofddoel duidelijk de muzikale expressie betreft. 

Iedere poging de wereld van de niet officieel opgeleide musici van de 17e en 18e eeuw 
binnen te treden, betekent per definitie dat wij ons in een ongeletterde wereld begeven 
en dus in een wereld waarin weinig tot niets werd gedocumenteerd. Alles wat over de 
niet officieel opgeleide kringen is geschreven betreft bovendien gefilterde informatie: het 
gaat altijd om beschrijvingen door de gekleurde en kritische bril van mensen van buiten 
deze kringen. Dit komt mede door het feit dat muziek in de 17e en 18e eeuw werd gezien 
als een ambacht: alleen door officieel als gezel bij een meester in de leer te gaan kon 
men officieel voor een ambacht worden opgeleid en een gerespecteerd, ‘eerlijk’ 
ambachtsman worden. Alle bronnen uit de 17e en 18e eeuw verwijzen dan ook op een 
minachtende of spottende manier naar de niet officieel geschoolde muzikanten en 
benadrukken hun eenvoudige achtergrond, hun slechte techniek of hun inferieure 
instrumenten: Schergeiger (veldviolist), Brättlgeiger (bordviolist), Linksfäuster (verwijzend 
naar de linkerhand/vuist die eruitziet als een centenbak), Saitenkratzer (snarenkrasser) enz.  

De kring van niet officieel opgeleide muzikanten was waarschijnlijk veel groter dan de 
kring van officieel opgeleide muzikanten, er was sowieso een veel breder scala aan 
sociale klassen onder musici dan wij tegenwoordig in onze pogingen om het muzikale 
verleden te reconstrueren in aanmerking lijken nemen. Wanneer wij ons concentreren op 
de geschreven bronnen uit het verleden, zijn wij geneigd te vergeten dat de informatie 
die wij in deze geschriften vinden waarschijnlijk alleen van toepassing is op de kringen  
waarin de bewuste bron is geschreven of verschenen, en dit betrof meestal de hogere 
kringen. Wij moeten ons realiseren dat in de verschillende sociale lagen de muzikanten 
hun eigen muziek op hun eigen manier uitvoerden; muziek die doorgaans bekend en 
gewild was binnen de eigen kring en voor de specifieke doelen binnen die kring. 

Polleke Saitenkratzer’s ontdekking van Johann Fischer’s suite Unterschied zwischen einen 
rechten Violinisten und gemeinen Bauren-Fiedler (te vinden op Furor Musicus’ CD der 
habile Violinist) was de historische sensatie die de opmaat werd tot de oprichting van 
Fidelkråm, want met dit stuk had zij ineens iets in handen waarvan zij de essentie wel 
vermoedde, maar waarvan zij nooit iets concreets in handen had gehad. In dit 
vermakelijke werk plaatst J. Fischer, wiens vader waarschijnlijk een speelman was, 
namelijk een ‘echte’ (dat wil zeggen: een officieel opgeleide violist) en een eenvoudige, 
ongeschoolde boerenfiedelaar naast elkaar. De violist speelt edele Franse dansen; de 
boer daarentegen speelt volksere varianten met veel diminuties (variaties), eenvoudige, 
niet altijd tot de in officieel opgeleide kringen tot de standaard behorende harmonieën 



en imitaties; waarschijnlijk allemaal realistische weergaven van wat Fischer sommige 
boerenfiedelaars heeft horen spelen. 

Voor het zoeken en ontwikkelen van ons repertoire hebben wij een vrij brede speelruimte 
gekozen. De unieke kennis van Antoinette, deels geworteld in haar kennis van 17e en 18e 
eeuwse muziek en deels geworteld in haar achtergrond in de volksmuziek, en de unieke 
kennis van Ro, diep geworteld in de orale tradities van Oost-Europa, waren ons 
uitgangspunt voor de reconstructie, of beter gezegd, de constructie (wij weten tenslotte 
te weinig) van de orale muziektradities in het 17e- en 18e-eeuwse Europa. In veel muziek 
uit Oost-Europa vallen veel Duitse melodieën te herkennen, maar allemaal binnen de 
eigen muzikale stijl uitgevoerd (ander ritme, andere begeleiding, verschillende 
toonladders enz.) in verschillende culturen en gemeenschappen. Tegelijkertijd zijn er vrij 
veel kleine muziekboekjes bewaard gebleven (meestal uit de 18e eeuw), waarin 
volkswijsjes werden genoteerd. Daarnaast vallen er veel volkse elementen terug te vinden 
in de werken van een aantal 17e-eeuwse (hof)componisten, zoals J.H. Schmelzer, zij het 
dat wij waarschijnlijk ook hier ook iets voorgeschoteld krijgen door de eerder genoemde 
filter. Volksmuziek en volkscultuur waren aan vele hoven populair, waarschijnlijk omdat 
hierin een excuus te vinden was om zich tijdelijk aan de strikte protocollen te onttrekken 
waaraan men daar gewoonlijk was onderworpen. Ook Telemann is voor ons een 
belangrijke inspiratiebron geweest, niet alleen omdat er veel volksmelodieën in zijn 
composities terug te vinden zijn, maar ook omdat hij een interessante verzameling Poolse 
melodieën heeft nagelaten. Hij schreef zelfs over het feit dat hij erg geïnspireerd was 
geraakt door een paar Poolse volksmuzikanten, die hem genoeg ideeën hadden gegeven 
om hem voor de rest van zijn leven te inspireren. Ook kunnen vallen er in de meeste 
barokdansen, waar de meer gecultiveerde muziek vol mee zit, volkselementen herkennen 
en het is niet moeilijk deze terug te ‘reconstrueren’ tot volksmelodieën. 

Bijna nog meer nog dan waar het het repertoire betreft, tasten wij in het duister over de 
manier waarop de melodieën werden begeleid en versierd. Ook al komen veel van de 
17e-eeuwse ornamenten die wij kennen ons thans nogal volks voor, deze zouden 
evenzeer al tamelijk gecultiveerd kunnen zijn. Ook moeten wij er ook rekening mee 
houden dat er een enorme variatie in speelniveau moet zijn geweest, ook onder de niet 
officieel opgeleide muzikanten. Voor onze (re)constructies hebben wij ons laten inspireren 
door zowel de kennis die wij hebben van het geschreven repertoire en de esthetische 
ontwikkelingen van de muziek van de 17e en 18e eeuw, als door de volkstradities van 
vandaag en de ontwikkelingen die wij kennen gedurende de 20e en 21e eeuw. Door 
bovenstaande voorbeelden te vergelijken, te gebruiken en te combineren, en vooral door 
ze op onze eigen manier te behandelen, zoals iedere cultuur dat feitelijk doet, via onze 
eigen muzikale kennis en intuïtie, zoekende naar de sterkste en meest individuele manier 
om de emoties in de muziek uit te drukken, door de beperkingen los laten van de 
klassieke uitvoeringspraktijk, heeft Fidelkråm al een uniek repertoire opgebouwd en een 
eigen ’traditie’ en stijl gecreëerd. 

Fidelkråms muzikanten Polleke Saitenkratzer, Räuber Kneißl, soms aangevuld met 
Grommer Imbergen op de bas, groeiden gezamenlijk op in Piła/Fűrész/Säge/Žaga/



Fierăstrăul/Píla, een Kasjoebisch/Slowinsisch/Oost-pommerisch/Polabisch/Sorbisch/Pools/
Roemeens/Hongaars/Transylvaans dorpje, en leerden daar al het noodzakelijke van de 
lokale betonvlechter, de kok van de herberg, de mooie vrouw van de schapenscheerder 
en de aantrekkelijke zoon van de scharensliep uit een naburige dorpje. Een ideale 
situatie, want de  overeenkomsten in de wijze waarop de gereedschappen in de diverse 
ambachten worden gehanteerd zijn groot, en het toevoegen van kruiden is een 
noodzaak, in de muziek, in het leven en in de keuken. Stokslaan, scheren, peperstoten, 
het zijn allemaal technieken die breed kunnen worden ingezet en die dagelijks oefening 
krijgen in Piła/Fűrész/Säge/Žaga/Fierăstrăul/Píla. 

Fidelkråm speelt op instrumenten die in de volkse culturen van de 17e en 18e eeuw 
werden gebruikt, en waarvan sommigen nog steeds in gebruik zijn, zoals een klompviool, 
een boerenviool, een Sorbische Grobfidel en een Bas Ploschperment (draagbas), in ons 
geval een variant op de Bumbass. 

Antoinette Lohmann studeerde viool, altviool en 
barokviool aan het Amsterdams Conservatorium. Zij is 
altijd actief geweest op uiteenlopende muzikale terreinen, 
van salonmuziek tot Argentijnse tango, van muziektheater 
tot hedendaagse muziek en van barok- tot volksmuziek. 
Als freelancer heeft Antoinette met talloze ensembles en 
orkesten gewerkt. 

Thans is zij vooral actief op het terrein van de historisch 
geïnformeerde uitvoeringspraktijk op viool en altviool en 
legt zij daarnaast een grote interesse voor de minder 
gangbare instrumenten, zoals de viola d'amore, de viola 
pomposa, de violino piccolo, de tenorviool en de 
klompviool aan de dag. Zij heeft een voorliefde voor 
onbekend repertoire, met een speciale voorkeur voor 
Nederlands repertoire. Ook heeft zij een speciale 
belangstelling voor de verschillende facetten van de 
ontwikkeling van het vioolspel in de verschillende klassen 
van de samenleving in de 17e eeuw en voor volkse 
elementen in de klassieke muziek.  Antoinette bracht CD's uit met ondermeer de sonates 
voor piano en viool van Joseph Martin Kraus en van Margarethe Danzi, fagotkwartetten 
van Franz Danzi en Franz Krommer, composities van Belle van Zuylen en 17e eeuwse 
Nederlands repertoire. Antoinette is als docent verbonden aan de conservatoria van 
Amsterdam en Utrecht. Ook geeft zij regelmatig cursussen en speelt zij met de meest 
uiteenlopende ensembles over de hele wereld. 

In 2008 richtte Antoinette Furor Musicus op. Deze groep legt zich voornamelijk toe op 
de uitvoering en registratie van onbekend, veelal Nederlands 17e & 18e eeuws repertoire 
op historische instrumenten en het noodzakelijke historisch onderzoek dat daarmee 



gemoeid is, zonder mee te willen deinen op reeds ontstane tradities en gewoontes 
binnen de historische uitvoeringspraktijk. 

De kernleden van het ensemble vallen allen onder de categorie musicus curiosus; een 
musicus die ‘von Natur begerig alles aus dem Grunde zu wissen’ was, een bijnaam 
waarmee in de 17e eeuw eigenlijk naar de tegenstelling tussen de eerbare ambachtsman 
en de niet officieel opgeleide muzikant werd verwezen. Hun CD met werk van Johann 
Fischer, waarop o.a. een boerenviolist met een opgeleide violist wordt vergeleken, en niet 
in de laatste plaats de oprichting van Fidelkråm, mogen hier van getuigen. 

Met Furor Musicus bracht zij nog veel meer opnamen uit, waaronder een CD met 
bewerkingen en reconstructies van werk van J.S. Bach, waaronder een eigen reconstructie 
van een altvioolconcert. Phantasia Musica en Thesauri inventio bevatten niet eerder 
uitgebracht17e eeuws repertoire en mochten zich in lovende kritieken verheugen. Het 
Nederlandse repertoire wordt gerepresenteerd door werken voor viool en continuo van 
de Nederlandse componisten Jacob Nozeman en Pieter Hellendaal. Ook deze CD’s 
werden bejubeld in de pers. 

Ro Krauss (1970),  begon met het bespelen van de viool & altviool op 7 jarige leeftijd en 
studeerde aan verscheidene conservatoria in Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Malmö 
(Zweden). In 1996 sloot Ro de studie Uitvoerend Musicus' aan de Utrechtse Hogeschool 
voor de Kunsten Cum Laude af. Vanaf het begin van zijn studie was Ro echter zeer 
geïnteresseerd in geïmproviseerde muziek en folk. Hij maakt vele studiereizen naar de 
Balkan om die stijl onder de knie te krijgen en nam daarnaast les bij jazz- en 
popspecialisten. 

Ro is veelgevraagd sessie-muzikant en speelde 
met een uiteenlopende artiesten als Mathilde 
Santing, Carel Kraayenhof, Janine Jansen, Guus 
Meeuwis, Spinvis en de beroemde cellist Yo Yo 
Ma. Van 2005 tot en met 2007 speelde hij in het 
ensemble van Wende Snijders in de producties 
‘Au suivant’ en ‘La fille noyée’ en speelde op de 
gelijknamige cd's en dvd's. Ook speelde hij bij 
het ensemble van het Internationaal 
Danstheater, de jazzformatie 'Big Bizar Habbit' 
en als soloviolist bij het dansgezelschap 
'Meekers'. Ro Krauss werkte samen met 
theaterhelden als Karel de Rooij, Martin van 
Waardenberg, Titus Tiel Groenestege, Ed 
Wubbe, Stanley Burleson en Joost Spijkers (Ashton Brothers). 

Tot op heden ontwikkelde Släpstick vijf eigen voorstellingen en werkte ze samen met 
onder meer het Scapino Ballet, Brigitte Kaandorp, het Residentie Orkest en Ellen ten 



Damme. Släpstick speelde een grote rol in producties als Stormruiter (2018), en het 
Weltweihnachtscircus in Stuttgart (2017). Voor de laatste eigen gelijknamige voorstelling 
‘Släpstick’ (première januari 2017) werd een vorm ontwikkeld waarbinnen de groep zich 
als een vis in het water voelde. Dat gevoel werd bevestigd door pers en publiek. Om de 
internationalisering een boost te geven, speelde Släpstick in augustus 2017 op het 
Edinburgh Fringe Festival en won te midden van 2.300 andere gezelschappen prompt de 
“Spirit of the Fringe Award” voor het meest overtuigende debuut. Vervolgens speelde de 
show in het VK, Duitsland, Denemarken, Frankrijk en Nieuw-Zeeland. 
Naast de artistieke productie heeft Ro altijd supervisie gehad over  de productionele kant 
van theatergroep Släpstick. Binnen dit bedrijf hield hij zich bezig met tourmanagement, 
zakelijke, technische en artistieke connecties, P.R., sociale media en de website, 
sponsoring, subsidies, en meer. 

De mede door Ro opgerichte theatergroep Släpstick (voorheen Wëreldbänd, 
www.slapstick.nl) is een vijfkoppige muziektheatergroep, die sinds 2003 met eigen en 
coproducties in de Nederlandse en Vlaamse grote en middelgrote zalen staat. De groep 
laat zich met weinig vergelijken: ze opereert op het breukvlak van fysieke komedie, 
choreografie en muziek. Met name de muzikale capaciteiten van Släpstick zijn 
veelgeroemd: gezamenlijk beheersen de vijf mannen in beginsel elk denkbaar instrument, 
waarvan een flink deel op het hoogste niveau. 

Frans Grapperhaus is een Nederbelgische cellist die niet 
graag over zichzelf praat. Hij speelde met Wannes Capelle, 
Broeder Dieleman, The Wallace Collection en vele anderen. 
Het is een schatje.


