
Introductie Lennaert Nijgh Prijs 

 
 

De Lennaert Nijgh Prijs wordt uitgereikt aan een tekstdichter die met zijn 

oeuvre een stempel heeft gedrukt op de Nederlandse muziekgeschiedenis. 
Dan moet de naamgever van die prijs natuurlijk een lichtend voorbeeld 

zijn geweest. En dat is zo... 
 

Zonder overdrijven mag Lennaert Nijgh de bekendste tekstdichter van 
Nederland genoemd worden. Zijn naam is onlosmakelijk, maar zeker niet 

exclusief verbonden aan die van Boudewijn de Groot. Zij worden eindjaren 
’50 schoolvrienden in Heemstede en gaan niet lang daarna liedjes 

schrijven in de traditie van Jacques Brel en Jaap Fischer. In 1964 maken 
ze op advies van tv-nieuwslezer Ed Lautenslager een demo voor 

platenmaatschappij Phonogram. 
 

Het is direct raak, ook in de hitparade. Een Meisje Van 16, Welterusten 
Mijnheer De President, Het Land Van Maas En Waal en Meester Prikkebeen 

gooien hoge ogen. De nummers zetten De Groot op de kaart als 

protestzanger en troubadour van de flowerpower, wat hij eigenlijk 
helemaal niet wenst. Een breuk doet beiden geen goed en is dan ook 

maar tijdelijk. Behalve voor albums van Boudewijn de Groot schrijft het 
duo ook voor anderen. Wie kent niet het meesterlijke Pastorale van 

Liesbeth List & Ramses Shaffy, of Jan Klaassen De Trompetter, Dag Zuster 
Ursula en Malle Babbe van Rob de Nijs? 

 
Daarnaast houdt Lennaert Nijgh er zijn eigen projecten op na. Zijn 

liedteksten worden opgenomen door onder anderen Astrid de Backer, met 
wie hij later zou trouwen, Cobi Schreijer, Jasperina de Jong en Jenny 

Arean. Ook is hij de vaste schrijver van de Nederlandstalige versies van 
Jacques Brels Franstalige chansons. Nijgh schrijft gedurende zijn carrière 

meerdere boeken en musicals en toont ook daarin zijn maatschappelijke 
betrokkenheid. 

 

Al in 1970 krijgt hij van Stichting Conamus de Gouden Harp. Een 
oeuvreprijs, maar ook een aanmoediging om het hier niet bij te laten. Dat 

is niet tegen dovemans oren gezegd. Hij moet halverwege de jaren ’70 
weliswaar een writer’s block overwinnen, maar herpakt zich in 

samenwerkingen met onder meer de vroegere Fungus-voorman en ex-
Amazing Stroopwafel Fred Piek en Flairck. 

 
Behalve die muzikale koppelingen bundelt Lennaert Nijgh nog meer: de 

columns die hij schreef voor het Haarlems Dagblad, liedteksten uit zijn 
dan 25-jarige muzikale loopbaan, een serie journalistieke teksten over 

beruchte Nederlandse moordzaken, een reeks beschouwingen over 
Haarlem… 

 



Halverwege de jaren ’90 maakt Boudewijn de Groot zijn comeback met de 

cd Een Nieuwe Herfst, waarop onder meer teksten van Lennaert Nijgh 
staan. Voornamelijk oud materiaal weliswaar, maar van vertrouwde, 

hoogstaande kwaliteit. 

 
Aan het eind van de eeuw worden beiden tot Ridder in de Orde van de 

Nederlandse Leeuw geslagen en in 2000 krijgt Nijgh op het Amsterdams 
Kleinkunst Festival zijn eigen eerbetoon, met medewerking van o.a. 

Boudewijn en Marcel de Groot, Astrid Nijgh, Liesbeth List en Ramses 
Shaffy. Datzelfde jaar verschijnt het boek Ik Doe Wat Ik Doe, waarin de 

teksten van de tekstschrijver verzameld zijn. 
 

Na een kort ziekbed overlijdt Lennaert Nijgh op 28 november 2002 op 57-
jarige leeftijd. Maar als schrijver van talloze evergreens is zijn 

nalatenschap tijdloos. De belangrijkste verdienste van Nijgh is dat hij 
zoveel anderen liet schijnen. Daarmee is hij zelf een lichtend voorbeeld 

voor de winnaars van de Lennaert Nijgh Prijs. 


