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Het einde van de soldatenliederen
Walter Goossens maakte nog stukje ‘Koude oorlog’ mee

Eind vorige eeuw schreef de Nederlandse Anna Enquist
een gedichtenbundel met als titel ‘Soldatenliederen’.
Het boek gaat over de bij voorbaat verloren strijd tegen
tijd, verval en verlies. Wanhoop, woede en verzet
worden opgeroepen door de onontkoombare gang naar
het einde. Het gaat hier duidelijk om méér, dan alleen
‘maar’ soldatenliederen.
We zingen op ons ‘Waan-zin(g)’ concert dan wel een
pak liederen over oorlogstijden en over hetgeen er in
die periodes allemaal gezongen werd. Maar eerlijk
gezegd – en misschien gelukkig maar – ‘het’
soldatenlied is verdwenen, net zoals nog in de vorige
eeuw het soldatenhalfuurtje uit de ether verdween. In
het leger huizen nog bijna uitsluitend beroepsmilitairen
en veel van onze koorleden hebben nooit kennis
gemaakt met de kazerne en met de verplichte
legerdienst. Daarom misschien toch maar eens ons oor
te luisteren leggen bij mensen zoals Walter Goossens,
die niet alleen als klein jongetje de tweede wereldoorlog
meemaakte, maar die zich ook verdiepte in
soldatenliederen

.
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zwklied

Waar komt de interesse voor die liederen eigenlijk vandaan?
Walter Goossens: “Het antwoord is tweeërlei. Toen ik in 2014, samen met oudvoorzitter André Fordel, de Schelde overstak langs het occasioneel aangelegde
ponton van vlotten, dacht ik eraan dat het toch wel mooi zou zijn, mochten we eens
een vredesconcert zingen. Toen Rik Neel op de algemene ZWK-vergadering van
2015 een ZWK-concert met soldatenliederen van 14-18 voorstelde, heb ik bij mijn zus
het familiearchief van mijn gesneuvelde oom (broer van mijn moeder) opgevraagd. Zo
ben ik in het bezit geraakt van het boekje ‘Chants à l’usage de la TROUPE –
Gezangen ten gebruike van het LEGER’ met liederen die meer dan honderd jaar
geleden, o.a. in de Eerste Wereldoorlog, gezongen werden.
Er werd wel op een heel andere manier dan nu over het leger en over die
‘gezangen’ gedacht, niet?
“Absoluut. Het volstaat het onderstaande ‘Voorbericht’ te lezen, waarin het doel van
de soldatenliederen verwoord wordt.
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Een redelijk gevuld boekje. Welk soort liederen kwamen daarin voor?
In dit boekje staan 9 Chants langue Française, 11 Zangen in Vlaamschee taal en 2
Chants Wallons. De “zangen in Vlaamsche taal” zijn: De Brabançonne (4 strofen!);
De Vlaamsche Leeuw (4 Strofen!); België; Het lied der Vlamingen (Peter Benoit);
Vlaanderen boven al (Florimond Van Duyse); Het soldatenlied; Te wapen; Het
Vlaamsche lied (V. Turine); Onze oversten; De drie tamboers; en het KRIJGSLIED:
“Met heldenmoed en blijden zin, hoera! Gaan wij te saam het slagveld in, hoera!...”

Je bent ook nog in het bezit geraakt van latere soldatenliederen?
“Inderdaad. Een recenter voorbeeld van 124 soldatenliederen is ‘Het Liederboek van
den Belgischen Soldaat, uitgave 1939’, mij meegedeeld door ‘Koor en stem’. Je kan
daar drie soorten onderwerpen in terugvinden. Je had de echte oorlogs- of
nationalistische liederen zoals o.a. Het Belgisch volkslied, De Vlaamse Leeuw, Van
Rijswijck-Marsch, Naar wijd en Zijd, en o.a. Groot soldaatje, Tipperary, De grenadier,
Het lancierenlied, De trommel slaat, Vaandellied, Lied bij den optocht naar de
loopgracht…
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Maar er zaten ook een pak bekende Vlaamse liederen bij, die door heel wat Vlaamse
soldaten uit volle borst werden meegezongen. Merk trouwens op hoeveel van die
liederen gecomponeerd werden door toonaangevende Vlaamse componisten zoals
bij voorbeeld: Het lied der Vlamingen (Peter Benoit), Groeninge (Jef Van Hoof), De
Blauwvoet en Hemelhuis (Emiel Hullebroeck), Omdat ik Vlaming ben (Matthijssens),
Vlaanderen (Renaat Veremans), Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen (Lodewijk de
Vocht)…
Tenslotte zaten er ook een reeks liederen in die – vol heimwee – verwezen naar de
streken waar de soldaten vandaan kwamen of gewone bekende Vlaamse liedjes:
Arteveldelied, ’t Ros Beyaerd, Hij die geen liedje zingen kan, Moederke alleen,
Tineken van Heule, De Schelde, Al zingend ‘t vrije lied, Boerenlied, Ik ken een lied,
Klokke Roeland, Het hutje bij de zee…”
Nog veel terug gevonden bij jouw familieleden?
“Het soldatenliederboek uit Wereldoorlog I komt uit de erfenis van mijn oom, die als
22-jarige milicien sneuvelde aan de IJzer in 1915 na een afmattende strijd in Luik, via
Antwerpen en Dendermonde naar het IJzerfront. Ik vind dat er in de geschiedenis iets
te weinig aandacht besteed wordt aan de twee maanden dat het Belgisch leger in
Antwerpen de Duitsers kon tegen houden. Daardoor waren de Duitsers niet tijdig aan
de IJzer geraakt.

De familiale documentatie over mijn oom,
een artikel uit de Heemkundige kring van
Merchtem, van waar hij afkomstig was, en
info uit het militair archief hebben me
toegelaten een IN MEMORIAM te schrijven.
Hij werd in 1915 begraven in Adinkerke. In
1921 werd zijn kist overgebracht naar
Merchtem en daar vind je zijn graf nog terug
in de gravenrij van de Merchtemse
gesneuvelden. Zelfs de reden van zijn
overlijden is bekend: bij het plassen boven
de loopgraven werd hij getroffen door een
Duitse kogel en viel achterover in de
loopgraven. Hij overleed twee dagen later in
het ziekenhuis.
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De toneelmaatschappij “Het vuur
der jeugd” versierde het graf van
zijn gesneuvelde “rondborstige,
rechtschapen en gulle voorzitter
van de Jeugdige
Toneelliefhebbers” met een
zegepalm gemaakt door de Lierse
kunstsmid Lodewijk van Boeckel.
Totaal verweerd werd deze
zegepalm in 1977 opgekuist door
de Dendermondse kunstsmid
Gustaaf Pée en in familiale
gedachtenis een ereplaats
gegeven in onze woning.”

Walter, heb jij zelf nog bijzondere herinneringen aan jouw legertijd?
(lacht) “Ja. Ik had een studiebeurs gekregen om kernenergie te gaan studeren in de
Verenigde Staten. Toen ik in augustus 1962 opgeroepen werd in ’t Klein Kasteeltje
voor de eerste testen, werd ik daar als een kandidaat-deserteur bekeken, omdat ik
mijn buitenlands verblijf niet officieel had medegedeeld. De 15 maanden durende
legerdienst bij de gewenste “genietroepen” paste niet in het militair schema. Ik werd
zonder pardon naar Aarlen gestuurd voor opleiding bij de pantsertroepen. Later werd
ik gekazerneerd in Euskirchen (Duitsland) bij het 2de Lanciers.”
Iets te merken van oorlogsdreiging in die periode?
“Zeer zeker. Je mag niet vergeten dat de wereld toen in volle ‘Koude Oorlog’
gewikkeld zat. In november 1963 werd John Kennedy neergeschoten. Meteen groot
alarm in Euskirchen. We moesten ons opstellen in gevechtspositie, de kazerne werd
ontruimd gedurende een week, de machinegeweren stonden op scherp en we
overleefden met noodproviand. In 1970 had ik het geluk het vechtend machtsvertoon
van het tankwezen te mogen ruilen voor de technische ondersteuning van de helende
zorgen van de medische dienst. Na drie examens werd ik daar reserve luitenantkolonel van het eerste reservehospitaal. In 1989 heb ik nog een week in Kassel
doorgebracht, enkele maanden voor het vallen van de Muur in Berlijn. Mijn
‘legerloopbaan’ stopte in 1994.”
5

Werd daar in Euskirchen eigenlijk veel gezongen?
“Ikzelf heb tijdens mijn legeropleiding maar één lied gezongen: ‘Geen regen kan ons
deren’. Dat was niet eens een officieel lied, want we zongen op het einde van het
lied:” voor ’t vaderland marcheren wij, creperen wij”. In Euskirchen hadden we met
onze tanks geen tijd om te zingen. Als een macht tonend bezettingsleger reden we
daar regelmatig de straten kapot tussen Euskirchen en het oefenterrein in
Vogelzang.”
Heb je nu nog weet van veel soldatenliederen?
“Steeds minder en minder. De dienstplicht is weg, de technologie neemt een grotere
plaats in. Ik merk wel dat er na Wereldoorlog II heel wat vredesliederen
gecomponeerd werden door o.a. J. Van Nuffel, Tinel, Broeckx, Strijckers...”
Hoorden jullie thuis tijdens de oorlog veel soldatenliederen?
Radio luisteren in oorlogstijd was een risico wegens de beperkingen opgelegd door
de bezetter. Toch werd in “voorzichtige omstandigheden” geluisterd. We werden toen
op de radio overrompeld door Duitse en Engelse oorlogsliederen met Lili Marleen als
toplied. Rond 1943 was het heel moeilijk toen - onder dwang - twee Duitse soldaten
bij ons ingekwartierd waren op de zolderkamers. In Merchtem was de jongensschool
aangeslagen door de Duitsers, want daar hadden ze een grote, nieuwe turnzaal en
een zeer grote speelplaats als oefenterrein. Ze haalden ook de klokken weg om met
het brons oorlogstuig te maken. De inkwartieringsperiode was de meest moeilijke
voor mijn ouders, want het familiale leven werd sterk verstoord.”
Wat vind je van ‘Waan-zin(g)’?
“Zeer zinvol om de waanzin van oorlog te bezingen. Het past ook in de herinnering
aan het leed van de soldaat, van zijn familie, van de samenleving, dat door de oorlog
uit evenwicht gebracht werd en de macht van het wapen dat regeerde. Er komen ook
liederen in voor die in de ganse wereld gezongen worden als herinnering aan de
oorlog. Weet je dat aan de Menenpoort in Ieper nog regelmatig het Schotse
afscheidslied ‘Auld Lang Syne’ gespeeld wordt?”
Heb je zelf nog jouw steentje kunnen bijdragen tot de vrede?
(lacht) “Ik werkte vanaf december 1963 in het Studiecentrum voor kernenergie in Mol.
Als milieutechnoloog heb ik daar mee zorg gedragen voor de vredelievende
ontwikkelingen van kernenergie. Maar weet je dat we op dat moment eigenlijk al wel
de atoombom konden maken, op voorwaarde dat we het materiaal hadden.
Technisch wisten we perfect hoe het moest.”
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W a a n z i n (g)
24 november – Hoogstraten
Of ik een stukje wil schrijven over Waanzin(g)? Ja, maar op 8 december is er nog
een voorstelling in Antwerpen.
Niet te veel vertellen dan?
Misschien niet. Wij waren immers verrast door…. Mmm, schrijven of niet?
Ok. Na alle vieringen, herdenkingen,… rond het einde van de eerste Wereldoorlog,
verwachtten we ook hier herinneringen aan de ‘Grote Oorlog’.
Al van bij het begin werd de toon gezet, rustig, mooi maar toch krachtig. Heel mooie
teksten binden de muziek die zorgvuldig is uitgekozen. Niet alleen ’14-’18 dus. Al
vlug werd het concept duidelijk. Misschien had ik moeten tellen in hoeveel talen er
gezongen werd, sorry, niet op gelet. Welke oorlog? Hoeveel oorlogen? Sorry, niet
geteld.
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‘Where is the love?’. Is dit niet wat we allemaal zouden willen uitschreeuwen …. 100
jaar geleden …. maar ook nu. Een duidelijke boodschap, die na de teksten en de
muziek sterk aankomt.
Who’ll sing the anthem and who’ll tell the story? Wel, Marcanto en ZWK deden dit.
Ze deden ons even stilstaan en nadenken. Was dit de bedoeling van Waanzin(g)? Ik
denk het wel. Laat jullie in ieder geval verrassen op 8 december.
O ja, er waaide een frisse wind doorheen de ZWK. Eén die hem minder statisch
maakte. Niet makkelijk, we hebben het hier over een +100-jarige. Het gaf wel extra
pit, we zijn het niet echt gewoon. ZWK ook niet. Toch zeker mee doorgaan, bij het
begin van elke repetitie misschien wat fysiek opwarmen 😉 ?
PS Oh, ja, er is ook een tweede deel. Gelukkig kregen we ook de kans om een
beetje mee te swingen, jiven, meezingen (in stilte dan). Tot we een hemels
bisnummer kregen, prachtig!

Dus wees erbij op 8 december
Graag hadden we jullie uitgenodigd op een bijzonder concert ‘WAAN-ZINg’, het
Vredesconcert anders dan anders van mannenkoor ZWK en vrouwenkoor Marcanto.
Vijftig zangers verwelkomen jullie met liederen over strijd, weemoed, bevrijding,
respect.
Opdat de oorlogsretoriek van ‘ein frischer, fröhlicher Krieg’ nooit meer zou
terugkomen.
Het lied als daad, het vers als wapen, het gedicht als klaroenstoot – voor vrede en
burgerzin.
Wij garanderen jullie een klankrijk en kleurrijk optreden.
Waar?

ZWK nodigt uit om 20u15 in Antwerpen op
zaterdag 8 december in het Zuiderpershuis.
Inkomkaarten … bij leden

of via mail: tickets.zwk@gmail.com

Wees welkom.
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Hoogspanning
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Commandant, kolonel, majoor …
Zij commanderen toch het voetvolk, niet?
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En zij wisten toen nog niet wat hen te wachten stond.
Zij weten het nu wel …. Maar u nog niet, hé!
advertentie
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Uit de oude doos

ZWK-kamp van 1948.
Op de achterste rij herkennen we vijfde van rechts: meneer Duysburgh.
Op de voorste rij: uiterst rechts Hugo De Maeyer.

Weet je dat …
…zelfs de allerbeste materiaalmeester al eens een steekje laat vallen? Proprium voor
de H.-Geest vergeten!
…je niet voor niks de allerbeste materiaalmeester genoemd wordt als je dit niet in een
oogwenk weer in orde kunt brengen. Met dank aan Anne en de copieermachine van
de H.-Geestkerk.
…zelfs als alle dirigenten het op een zondag laten afweten, er toch met een gerust
hart gezongen wordt?
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…op zulke momenten Marc alle rust uitstraalt en dat hij tijdens het dirigeren het koor
op een positieve wijze motiveert.
…we in zulke missen ook geen klachten hoorden van de aanwezigen in de H.Geestkerk bij de frisse verschijning van André.
… veel of weinig een relatief begrip is. In de gedachtenismis van de ZWK op 11
november was er even veel volk als enkele uren voordien in Sint-Jacob. Dit werd
ervaren als ‘weinig’…
… wij na diezelfde mis toch een mooi compliment kregen van een vrouwelijke
toehoorster: “Een mannenkoor zoals dat van jullie klinkt toch heel warm”. Hoort U het
ook eens van een ander.
… de herdenkingsmis voor onze overledenen trouwens op een mooie, serene manier
geleid werd door Anne Willocx. Waarvoor dank.

…onze pianiste al vele weken opnieuw met veel enthousiasme als begeleidster van
ons koor fungeerde. Tot het moment dat zij – het moet rond de klok van 22 uur
geweest zijn – plots gesaboteerd werd door één van onze nochtans als groot en
ernstig omschreven materiaalmeester, die gewoon de stekker van de piano uit het
stopcontact trok. Krijgen we dan toch een nieuwe syndicale afgevaardigde in ons
koor?
…diezelfde pianiste plots getroffen werd door een onverwachte ziekte. Wij wensen
haar dan ook veel sterkte en een spoedig en algeheel herstel. Hetzelfde geldt voor
Roger De Cock, die tot zijn grote spijt om gezondheidsredenen ook moest afmelden
voor onze twee concerten. Ook voor hem een spoedige genezing over de ganse lijn!
…onze concertregisseur ons wel voor een erg intieme keuze stelde met de vraag:
hoe gaan jullie af?
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…diezelfde regisseur voor enkele voorbereidende fysiekoefeningen zorgde tijdens de
generale repetitie. Het leverde de pas verjaarde en gevierde HD de opmerking op dat
ze zulke oefeningen ook geven in het rustoord. Ocharme, trakteer die bende dan al
eens!
…een bepaald koorlid de aandacht op zich vestigde door te proberen om tijdens een
devoot oorlogslied met een gele sjaal een soort oosterse danseres te imiteren.
Genoemd koorlid zou niet aan zijn proefstuk geweest zijn, hoorden we kwatongen
beweren.
…je zelfs met een brilletje van 4 Euro uit Het Kruidvat op gepaste manier kan
deelnemen aan een hoogstaand concert.
…niet alle aanwezigen overtuigd waren van het mars-talent van de mannelijke
koorleden. Tja, sommigen sluiten ook meer aan bij het ‘wandelend’ gedeelte in de
koornaam.
…alle koorleden unaniem akkoord waren over de schitterende ontvangst bij Marcanto
Hoogstraten. Nu nog minstens zo goed proberen doen op 8 december.
…ons aller Lea De Vos, alias mevrouw Rik Neel, samen met verschillende
kunstenaars opnieuw tentoonstelt in het ‘Wintersalon’ met als titel ‘Dorp in de kijker’
(Dorp 1, Zoersel). Een bezoek meer dan waard op zaterdagen 1, 8, 15, 22, 29
december van 13u30 tot 18u en op zondagen 2, 9, 16, 23 en 30 december van 11u
tot 18u.
…het vrouwenkoor Sanseveria – samen met het mannenkoor Voces Capituli – op 9
december een kerstconcert geeft in de Sint-Bavokerk in Wilrijk. Aanvang 15u.
…de Sint-Fredegandusgezellen op 16 december een kerstconcert geven om 15u in
de Sint-Fredeganduskerk in Deurne met de medewerking van het Piuskoor uit
Hoogstraten.
…het Philharmonisch koor o.l.v. Erik Demarbaix met pianiste Nicole De Paepe ook
twee kerstconcerten geeft: op 22 december om 20u in de kerk van Vremde (Sint-Jan
in de Olie) en op 23 december om 15u30 in de Onze-Lieve-Vrouw Koninginkerk in
Koningshof Schoten.
…er nog op 22 december in de Sint-Anna-ten-drieënkerk op Linkeroever een
meezingconcert gegeven wordt met naar verwachting 500 zangers. Aanvang om 20u
met deelname van o.a. de ons welbekende sopraan Cristel De Meulder.
…jullie op 22 december in de namiddag in het Antwerpse stadscentrum een aantal
kerstzangers kan tegenkomen, die erg gelijken op onze koorleden. Misschien zelfs
aangevuld door mensen die zich aanmeldden als project-kerstzangers! Wees gul!
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Onze voorbije activiteiten :
Donderdag 1 november 2018
Zondag 4 november 2018
Zondag 11 november 2018
Zondag 11 november 2018
Zaterdag 24 november 2018
organisatie Marcanto

Heilige Geest – ALLERHEILIGEN
Heilige Geest – 31ste zondag v/h jaar
Sint-Jacob – 32ste zondag v/h jaar
Sint Norbertus – Gedachtenisviering
overledenen ZWK
WAAN-ZINg Vredesconcert met
Marcanto te Hoogstraten

In de nabije en verre toekomst :
Zaterdag 1 december 2018 – 19u00

Zaal Jachthoorn – Ceciliafeest

Zondag 2 december 2018 – 10u30

Heilige Geest – 1ste zondag v/d advent

Zaterdag 8 december 2018
– 20 u 15 te Antwerpen

WAAN-ZINg
Vredesconcert met vrouwenkoor
Marcanto – Zuiderpershuis

organisatie ZWK

Zondag 9 december 2018 - 10u00
Zaterdag 22 december 2018 v.a.
14u00 tot 17u00

Sint-Jacob – 2de zondag v/d advent
Kersttocht door de Antwerpse
middenstad

Zondag 6 januari 2019 – 10u30
Donderdag 10 januari 2019 – 20u30

Heilige Geest – Openbaring v/d Heer
Sint-Norbertus – Nieuwjaarsreceptie voor
leden & oud-leden
Sint-Jacob – Doop van Jezus

Zondag 13 januari 2019 - 10u00

Werkten mee aan dit nummer :
Raf van Bortel, Luc Korthoudt, Walter Goossens, Tony Ah Munn, Wim Van Bergen,
Jenny Backx, Ludo Engelen, André De Gezelle, Hugo De Maeyer, Inge van
Hauwaert, Guido De Graeve, Jan Leers, Marcel Coppens (v.u.).
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