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Voorwoord
Nederland belastte zich met een dirty little secret om te beletten dat het in de Eerste
Wereldoorlog werd betrokken. Dat was niet heldhaftig, maar het bespaarde het land
de gruwel die een groot deel van Europa tussen 1914 en 1918 wel onderging.
De schrijver F.B. Hotz liet de historicus Thomson naar dat geheimpje op zoek
gaan in zijn verhaal ‘De ontbijtzaal’ (in Eb en vloed, 1987): ‘Daarginds, rechts achter
die heuvels, lag Vaals. Daar zouden in '14 de Duitsers over Nederlands grondgebied
België zijn binnengetrokken. Een uitstekend Hollands oorlogskabinet had de andere
kant op gekeken en alles voor leugens verklaard. Sheer wisdom, vond Thomson en
hij grijnsde in admiratie.’ Uiteindelijk komt Thomson erachter dat het Duitse leger
België binnentrok over een weg die half op Belgisch, half op Nederlands grondgebied
lag. ‘Een halve weg en een halve waarheid,’ besluit Hotz. Maar dus ook een halve
leugen, hoewel toch voldoende om ‘door het oog van de naald’ aan de oorlog te
ontsnappen. Want als er zogezegd niets aan de hand was, hoefde Nederland Duitsland
de oorlog niet te verklaren wegens schending van zijn grondgebied.
In België wisten ze het wel. Na de Duitse nederlaag in 1918 vonden ze het een
goed argument om tegenover Nederland allerlei territoriale eisen te stellen. Die
zorgden voor grote onrust maar de regering slaagde erin om de Belgen, zoals een
krant schreef, ‘met den kous op den kop’ af te poeieren.
Nederland vond de Belgische gebiedsaanspraken niet alleen onbillijk, maar ook
ondankbaar. Tenslotte had het een immense vluchtelingenstroom uit België
opgevangen. De neutraliteit betekende niet dat Nederland niets van de oorlog merkte.
België had sinds zijn revolutie in 1830 nooit oorlog gekend, op een korte, succesvolle
‘veldtocht’ tegen Nederland in de onafhankelijkheidsstrijd na. Toen de Duitsers begin
augustus 1914 de vrije doortocht hadden geëist om via België
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Frankrijk aan te vallen, was het land met zijn operettelegertje in patriottisch
enthousiasme ontstoken. Eens de invasie eenmaal een feit was, bleek de realiteit van
de oorlog allerminst feestelijk, maar alleen ellende, vernieling en gruwel te brengen.
Een kwart van de bevolking sloeg op de vlucht, vooral richting Nederland.
De bijna 100 000 Belgen die de hele oorlog door in Nederland verbleven, kostten
de schatkist een aardige duit en zorgden al spoedig voor al dan niet vermeende
overlast. Het klinkt vandaag nog altijd vertrouwd in de oren. De Nederlanders
vreesden dat de Belgen hun banen zouden afnemen of zich in de criminaliteit zouden
storten. Ze stoorden zich aan hun soms ‘Bourgondische’ gedrag en mopperden over
de te korte rokken van de Belgische vrouwen. Daarom beperkte de overheid de
bewegingsvrijheid van de vluchtelingen, onder meer door hen in ‘Belgische dorpen’
te concentreren. Ook verscherpte ze de vluchtelingen- en asielwetgeving.
In Nederland bleef van de Eerste Wereldoorlog weinig tastbaars over. Bovendien
heeft het collectieve geheugen maar een beperkte capaciteit. De herinnering aan de
veelal nog gruwelijkere Tweede Wereldoorlog - die voor Nederland dan weer harder
uitviel dan in België - heeft de oorlog van het begin van de vorige eeuw helemaal in
de schaduw gesteld. Het is pas de voorbije jaren dat de Eerste Wereldoorlog opnieuw
wordt ‘ontdekt’.
Verzonk die oorlog geleidelijk in de vergetelheid, dat betekent niet dat hij geen
grote indruk maakte op de tijdgenoten. Het is niet voor niets dat ze hem al vrij snel
‘de grote oorlog’ noemden. Het was de eerste confrontatie met een ‘totale oorlog’,
die niet alleen soldaten, maar ook de burgerbevolking op grote schaal mobiliseerde.
Enerzijds werd haar arbeid ingezet in een veeleisende en steeds meer gesofisticeerde
oorlogsproductie, anderzijds werd ze massaal het slachtoffer van de eigenlijke
oorlogsvoering.
De oorlog beperkte zich niet langer tot geïsoleerde veldslagen. Voortaan werd hij
overal uitgevochten, ook in dorpen en steden, met massale vernielingen als gevolg.
Ook burgers werden daarbij getroffen, zowel in hun leven als in hun bezit. Daarmee
kon de vijand de bevolking demoraliseren, om haar te beperken in haar inzet bij de
oorlogsproductie, om haar morele steun aan haar regering af te zwakken, om haar te
ontraden nog kanonnenvlees te leveren. Op het slagveld zelf was een mensenleven
nog minder van tel. Duizenden soldaten werden soms geofferd voor een paar meter
terreinwinst, waarna nog eens zovelen sneuvelden bij het vijandelijke tegenoffensief
dat alleen het status-quo kon bevestigen.
Die moordende absurditeit is de tijdgenoten niet ontgaan - dit boek is er om dat
te bewijzen. Ze veroorzaakte een schok in het bewustzijn. Al heeft dat de herhaling
ervan, in veelvoud zelfs, niet kunnen beletten.
Marc Reynebeau
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Ter inleiding
De Eerste Wereldoorlog: ook in Nederland weer in de belangstelling
Op 31 juli 1914 meldden de Nederlandse dagbladen: ‘De Koningin heeft beslist dat
er oorlogsgevaar bestaat in den zin van art. 186 der Grondwet.’ Erg verrast kunnen
de krantenlezers van toen niet geweest zijn door deze misschien wat potsierlijk
aandoende, maar ongetwijfeld staatkundig correct geformuleerde mededeling. Al
jarenlang hadden zij immers een reeks verontrustende berichten moeten verwerken:
over een niet te stuiten bewapeningswedloop en elkaar vijandig gezinde allianties,
over levensgevaarlijke militaire confrontaties en niet echt geslaagde
vredesconferenties, over nieuwe onrust op de Balkan en noodzakelijke
legerhervormingen. Door de aanslag die op 28 juni 1914 te Sarajevo op de
Oostenrijkse troonopvolger was gepleegd, had het aloude beeld van de lont in het
kruitvat een angstwekkende realiteitswaarde gekregen. Nadat Oostenrijk op 28 juli
officieel aan Servië de oorlog had verklaard, namen de internationale spanningen
snel toe en vond het strikt neutrale Nederland dat zijn leger nu paraat moest zijn om
de grenzen te bewaken. ‘Alle miliciens en landweermannen met spoed opkomen’,
luidde dan ook het koninklijk bevel op diezelfde 31ste juli. Om half twee kwam de
Tweede Kamer in een spoedvergadering bijeen.
In 1913 had men na veel vertraging eindelijk de laatste hand weten te leggen aan
de bouw van het Vredespaleis te Den Haag als zetel van het Permanente Hof van
Arbitrage. Aan het begin van de zomer van 1914 had de schrijver Frederik van Eeden
in Potsdam samen met andere ‘Koninklijken van Geest’ diepgaand besproken hoe
‘de eeuwige wereldvrede en de universeele broederschap’ tot
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stand konden komen. En voor het jaar 1915 was er door de grote mogendheden nog
een derde Haagse Vredesconferentie gepland. Maar al zulke initiatieven bleken
tevergeefs te zijn geweest. De oorlog viel niet meer te vermijden toen het raderwerk
van de op elkaars handelen afgestelde allianties eenmaal in beweging was gebracht.
De ultimatums en oorlogsverklaringen volgden elkaar snel op, met als gevolg dat
het Duitse leger op 4 augustus 1914 het vruchteloos protesterende België binnenviel
om van daaruit door te stoten naar Frankrijk. En terwijl de Britten de Belgen en de
Fransen te hulp schoten, trokken de Russen rond half augustus Oost-Pruisen binnen.
Daarna groeide de Grote Oorlog in de letterlijke zin van het woord verder uit tot een
wereldoorlog. In diezelfde maand nog openden de Japanners, de Britten en de Fransen
de aanval op de Duitse koloniën in Oost-China, de Stille Oceaan en verschillende
delen van Afrika. Doordat het uitgestrekte Ottomaanse Rijk (Turkije) de kant van
Duitsland koos, ontstond er bovendien niet alleen bij de Kaukasus een extra frontlijn,
maar werd er algauw ook bij de Dardanellen en in het Midden-Oosten gevochten.
En nadat Italië in 1915 na enige aarzeling had besloten Duitslands bondgenoot
Oostenrijk-Hongarije uit te dagen, vonden er eveneens veldslagen plaats aan de
westgrens van de huidige republiek Slovenië. Aan al deze oorlogshandelingen moeten
dan de confrontaties op zee nog worden toegevoegd, zoals de grote Brits-Duitse
zeeslag bij het Skagerrak in 1916 en het bij herhaling torpederen van handels- en
passagiersschepen.
Vooral achteraf valt goed waar te nemen wat voor een oorlogszuchtige stemming
er in die jaren in sommige landen heeft geheerst. Als patriottisme vermomd
nationalisme werd met veel retorisch geweld ingezet om een economische
belangenstrijd uit te vechten en - in de trant van de leer van Darwin - gehoor te geven
aan een ‘natuurlijke’ drang naar expansie en hegemonie. Niet voor niets was er stap
voor stap een hele oorlogsindustrie opgebouwd, en de oude rekeningen van de
Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 moesten eindelijk een keer worden vereffend.
Bovendien stonden de ouderwets autoritaire regimes in Rusland, Oostenrijk-Hongarije
en Turkije door allerlei interne spanningen toch al op instorten. Werd het trouwens
na de vermoeide, decadente sfeer van het ‘fin de siècle’ in het algemeen niet de
hoogste tijd voor een nieuwe vitaliteit en een nieuw typisch ‘mannelijk’ elan? De
gedachte dat de oorlog de ‘enige hygiëne van de wereld’ was, leefde zeker niet alleen
onder de kunstenaars die sinds 1909 in de ban waren geraakt van het Italiaanse
futurisme. Veel Europeanen waren ervan overtuigd dat de westerse beschaving al
geruime tijd in een crisis verkeerde en dat er, hoe dan ook, ‘iets moest gebeuren’.
En dus trokken de talrijke vredesbewegingen op christelijke,
socialistisch-anarchistische of louter humane grondslag overal aan het kortste eind
en werd er in verschillende talen hardop gedroomd van een ‘frische und fröhliche
Krieg’ en van roem en avontuur.
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Veel bleef er niet over van deze levensgevaarlijke grootspraak en deze verregaande
naïviteit. Vooral aan het Westelijk Front kwam de ontnuchtering snel en
meedogenloos. Er leek geen einde te komen aan de bombardementen en de explosies
van bruut artilleriegeweld, die in steden en dorpen grote verwoestingen aanrichtten
en lange stromen vluchtelingen op gang brachten. En toen geen van de legers een
snelle overwinning bleek te kunnen forceren, begon er een langdurige en uitputtende
loopgravenoorlog. Keer op keer bleven de generaals tevergeefs vele tienduizenden
mensenlevens inzetten om de ontstane patstelling te doorbreken, waarbij zelfs het
gebruik van gifgas niet meer werd geschuwd. Armoede en voedselschaarste onder
de burgerbevolking vroegen om steun- en distributiemaatregelen, de duikbotenoorlog
fnuikte het internationale handelsverkeer. Hele landstreken werden voor jaren
verwoest, het aantal lichamelijk en geestelijk gewonden liep uiteindelijk op tot
ongeveer twintig miljoen en in totaal vielen er meer dan tien miljoen doden, nog
afgezien van het buitengewoon grote aantal slachtoffers dat de Spaanse griep in de
loop van 1918 ook onder de verzwakte Europese bevolking begon te maken.
Dankzij de militaire en materiële hulp van de Amerikanen, die vanaf 1917 direct
bij de oorlog betrokken raakten, konden Frankrijk, Engeland en de andere Geallieerden
zich ten slotte de ‘overwinnaars’ noemen en werden Duitsland, Oostenrijk en de
andere Centralen de officiële ‘verliezers’. Maar bij de wapenstilstand van 11 november
1918 had eigenlijk nog niemand van de strijdende partijen echt iets bereikt. Daar
waren langlopende vredesonderhandelingen voor nodig, die in 1919 en 1920 wel tot
resultaten leidden, maar van meet af aan ook het oplaaien van nieuwe internationale
conflicten voorspelden. Toen in 1939 de al lang verwachte Tweede Wereldoorlog
uitbrak, kon men voortaan die van 1914-1918 met recht de Eerste Wereldoorlog
gaan noemen.
De belangstelling daarvoor is ook in Nederland in de afgelopen jaren weer sterk
toegenomen. Niet alleen de sinds 1993 al vijfmaal herdrukte reisgids Velden van
weleer van Chrisje en Kees Brants en de nog niet zo lang geleden gepubliceerde
overzichten van J.H.J. Andriessen en Paul Moeyes getuigen daarvan, maar ook
verschillende nieuwe deelstudies zoals die van Evelyn de Roodt, Hans van Lith en
Leo van Bergen. Enkele andersoortige voorbeelden van deze hernieuwde interesse
zijn: de succesrijke reeks Oorlogsdomein van de Arbeiderspers, de uitgave van de
jaarboeken Kroniek 1914-1918, de verschijning van Ep Meijers veelgeprezen
Novembernovelle, de opvoering van de musical Het kind en de soldaat onder auspiciën
van de NCRV en Poetry International, speciaal georganiseerde busreizen naar de
vroegere slachtvelden, televisieprogramma's over pioniers van de oorlogsfilm en
over de vele pogingen om de identiteit vast te stellen van vroeger gesneuvelde
soldaten. Aparte vermelding verdienen ook de vertalingen die de dichter J. Eijkelboom
heeft gemaakt van de Engelstalige War Poets; zij kunnen gelegd worden
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naast de bewerkingen die de Vlaming Tom Lanoye kort daarvoor had gepubliceerd
in zijn bundel Niemandsland, Gedichten uit de Groote Oorlog.
Dat de Eerste Wereldoorlog behalve in de beeldende kunst ook in de buitenlandse
literatuur een belangrijk thema is geweest, is in Nederland ruimschoots bekend. Over
typische oorlogsdichters als Wilfred Owen en Siegfried Sassoon wordt nog steeds
in uiteenlopende literaire tijdschriften geschreven, John Mc-Crae's beroemde gedicht
‘In Flanders Fields’ wordt dikwijls aangehaald, van de vertaling van E.M. Remarques
roman Im Westen nichts Neues verscheen in 2000 de 26ste druk, oorlogsproza van
Robert Graves, Henri Barbusse, Ernst Jünger of Ernest Hemingway is weer
verkrijgbaar in de boekhandel. Van de rol die de Eerste Wereldoorlog in de Vlaamse
letterkunde heeft gespeeld, is men minder goed op de hoogte. Maar wie hier als
startpunt de meermalen herdrukte literatuurgeschiedenis van Lissens kiest, wordt
direct geattendeerd op verhalend proza en poëzie van Ernest Claes, Filip de Pillecyn,
Daan Boens, Jozef Simons, Franz de Backer, René de Clerq, Karel van den Oever,
Wies Moens, Paul van Ostaijen en nog weer anderen. Wie dan zelf verder zoekt,
vindt behalve een paar oudere bloemlezingen zonder veel moeite ook enkele nieuwe
overzichtsartikelen en kan langs die weg bijvoorbeeld ook belangwekkend
oorlogsproza ontdekken van Virginie Loveling, Stijn Streuvels en Cyriel Buysse.

Nederlandse liedjes en gedichten over de Eerste Wereldoorlog
Als het om Nederland gaat, is het gangbare beeld echter dat de Eerste Wereldoorlog
vrijwel geen sporen heeft achtergelaten in de letterkunde. Zowel oudere als nieuwere
literatuurgeschiedenissen doen er op dit punt dan ook het zwijgen toe, speciale studies
en artikelen ontbreken geheel, antiquariaten blijken bij navraag geen titels te kunnen
opgeven. In recente beschouwingen over de herleefde aandacht voor de oorlog van
'14-'18 wordt af en toe ook uitgelegd waarom het voor de hand ligt dat Nederlandse
auteurs dit onderwerp indertijd niet hebben gekozen: ons land was toen immers
neutraal. Ook op het internet is diezelfde logisch klinkende verklaring terug te vinden.
Toch is die beslist onjuist, om de eenvoudige reden dat het gangbare beeld niet klopt.
Wie zich verdiept in het recent verschenen overzicht van Paul Moeyes, Buiten
schot, Nederland tijdens de Eerste wereldoorlog 1914-1918, kan al door twijfel
worden bevangen. Deze auteur noemt immers nagenoeg als eerste verschillende
Nederlandse romans waarin de Eerste Wereldoorlog centraal staat en citeert ook
enkele
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dichters die hun afschuw over het monster van de oorlog hebben uitgesproken. Toch
is ook hij nog van mening dat dit onderwerp in de Nederlandse letteren ‘slechts een
ondergeschikte rol speelt’. Maar toen Moeyes' studie in 2001 uitkwam, was Menno
Wielinga al een jaar bezig met het uitbouwen van een website waarop binnen korte
tijd enkele tientallen voorbeelden van Nederlandse liedjes en gedichten over de Eerste
Wereldoorlog konden worden geplaatst. Met name toen de andere samenstellers van
deze bloemlezing met hem mee gingen zoeken, waren er binnen twee jaar al
honderden lyrische teksten gevonden en nam het plan voor een samenvattende
publicatie vaste vormen aan.
Wij willen vooropstellen dat wij als resultaat van ons speurwerk geen bloemlezing
hebben willen samenstellen die op esthetische normen berust, maar allereerst zijn
uitgegaan van de documentaire waarde die óók eigen kan zijn aan literatuur. Door
de eeuwen heen zijn er steeds weer dichters en liedjesschrijvers geweest die hun
talenten hebben ingezet om te beschrijven wat er op politiek en sociaal gebied in de
wereld gebeurde en tegelijkertijd tot uitdrukking te brengen wat zij daarvan vonden
en dachten, soms ook om zo invloed uit te oefenen op hun lezers en toehoorders.
Zulke getuigenissen roepen op een geheel eigen manier een tijdsbeeld op en maken
het mogelijk iets na te voelen van een vroegere belevingswereld, die tegelijkertijd
nabij en veraf is, anders en toch herkenbaar en soms ineens verrassend actueel. Ons
onderzoek laat zien dat ook Nederlandse schrijvers indertijd geschokt zijn geweest
door de wereldomspannende oorlog van 1914-1918: door de dichter-criticus Albert
Verwey in zijn boekje Holland en de oorlog uit 1916 omschreven als ‘de niet
loslatende worsteling van dagen en nachten, die de wereld uit haar voegen bracht,
onze gemeenschap met vrienden en geestverwanten verstoorde, de grondslagen van
ons bestaan met ondergang bedreigde en schudden deed’.
Vergelijkingen trekken met de verschrikkingen waarmee de oorlogvoerende naties
rechtstreeks te maken kregen, is niet zinvol. Maar het zou een misverstand zijn te
denken dat het neutrale Nederland zelf niet te lijden heeft gehad. Men verloor ook
hier familieleden en vrienden, vooral de oorlog op zee maakte honderden slachtoffers,
er ontstond een groot tekort aan voedingsmiddelen en brandstof, de werkloosheid
nam toe, de opvang van vluchtelingen en gewonden leidde tot grote problemen.
Voorop stond echter een sterk gevoel van betrokkenheid bij wat de oorlog allemaal
in de wereld aanrichtte, zowel in fysiek als in mentaal opzicht. Veelzeggend in dit
verband zijn de volgende regels uit de bundel Zingende stemmen van de vroeger
geliefde dichter Adama van Scheltema:
Wij ook, die verbijsterd stonden
Te luistren naar dit oordeelsuur,
Wij ook werden de gewonden,
De getekenden door dit vuur!
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Albert Verwey en C.S. Adama van Scheltema behoren in de Nederlandse
literatuurgeschiedenis tot de generaties die achtereenvolgens rond 1880 en 1895 aan
het woord kwamen. Deze zogenaamde Tachtigers en Negentigers blijken heel vaak
over de oorlog gedicht te hebben, meestal in sterk emotionele bewoordingen.
Sommigen van hen zijn nog steeds bekend: naast Verwey bijvoorbeeld Lodewijk
van Deyssel, Jac. van Looy, Herman Gorter, Hélène Swarth, A. van Collem, Henriëtte
Roland Holst, Nico van Suchtelen. Anderen staan nog wel vermeld in een handboek
als dat van Gerard Knuvelder, maar zijn inmiddels toch op de achtergrond geraakt:
bijvoorbeeld Felix Rutten, Frans Bastiaanse en François Pauwels. Ook
vertegenwoordigers van de generaties die rond 1910 en 1918 debuteerden, hebben
van tijd tot tijd over de Eerste Wereldoorlog gedicht; bekende namen zijn hier: Jacob
Israël de Haan, S. Bonn, Nine van der Schaaf, Willem de Mérode, Theo van Doesburg,
Victor E. van Vriesland, H. Marsman. Maar de belangstelling voor dit onderwerp
nam pas rond 1930 weer duidelijk toe, getuige het optreden van onder anderen Gerard
den Brabander, Ed. Hoornik, Jan H. de Groot, A.J.D. van Oosten, Freek van Leeuwen,
Theun de Vries en Jef Last. De angst voor het uitbreken van een nieuwe wereldoorlog
viel toen niet meer te sussen, zeker niet toen links en rechts tijdens de Spaanse
Burgeroorlog met geweld op elkaar botsten.
Een van de aantrekkelijke kanten van een thematische bloemlezing is dat er daarin
ook plaats is voor dichters die nooit in literatuurgeschiedenissen en literaire lexicons
terecht zijn gekomen, maar indertijd wel doelgroepen hebben bereikt die in
cultuurhistorisch opzicht zeker niet minder interessant zijn dan de gemiddelde
poëzieliefhebbers. Wat de Eerste Wereldoorlog betreft moet dan allereerst worden
gedacht aan de sterk geëngageerde dichters uit links-anarchistische kringen, die over
eigen tijdschriften beschikten en vaak demonstratieve bijeenkomsten organiseerden.
Literaire vernieuwers zijn binnen deze groeperingen niet te vinden, maar wel auteurs
die hun geestverwanten in het hart wisten te raken door gemakkelijk aansprekende
vormen te kiezen en harde taal te gebruiken. Hun werk contrasteert sterk met dat van
de opgenomen gelegenheidsdichters die het gangbare repertoire van de
soldatenliederen trachtten uit te breiden door op een quasi populaire toon een
opvoedende boodschap te presenteren.
Het traditionele domein van de poëzie hebben wij ook uitgebreid door aandacht
te geven aan de straat- en cabaretliedjes die eveneens dateren uit de oorlogsjaren zelf
of uit de periode die daar direct op volgde. Bij een bloemlezing die in de eerste plaats
documentair van aard wil zijn, was er immers geen reden om grenzen te proberen te
trekken tussen de ene en de andere soort lyriek, temeer daar de ‘echte’ dichters dat
bij een emotioneel en actueel onderwerp als de Eerste Wereldoorlog zelf ook lang
niet altijd deden. Een bijkomend voordeel van onze opzet is dat juist de makers van
straat- en cabaretliedjes pakkend hebben verwoord wat er onder
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brede lagen van de bevolking leefde: de drukkende zorgen van alledag, de vele kleine
en grote ergernissen, de spontaan oplaaiende gevoelens van sympathie en antipathie.
Op deze manier komt behalve de officiële voorkant ook de meer triviale achterkant
van de oorlog goed in beeld.
Bij de anonieme, op losse blaadjes afgedrukte straatliedjes, die tijdens de eerste
decennia van de twintigste eeuw nog als een levend genre bestonden, konden wij
putten uit de rijke verzamelingen die Wouters en Moormann in de jaren dertig bijeen
hebben gebracht. Ook wat het cabaret betreft, dat in die tijd door toedoen van Jean
Louis Pisuisse, J.H. Speenhoff, Louis Davids, J.P.J.H. Clinge Doorenbos, Maurice
Dumas, Dirk Witte en verschillende anderen een grote bloeiperiode doormaakte, was
al voorwerk verricht. Maar omdat de opzet van bloemlezingen als die van Jacques
Klöters (Omdat ik zoveel van je hou) en van Patrick van den Hanenberg en Hilde
Scholten (De bokken en de schapen) slechts een beperkte ruimte bood aan liedjes
die speciaal over de Eerste Wereldoorlog handelen, zijn wij zelf verder gaan zoeken
in antiquariaten en bibliotheken en vooral in de grote collectie van het Theater Instituut
Nederland te Amsterdam. Het aanbod van teksten bleek ook hier groot te zijn.

Opzet en bedoeling van deze bloemlezing
Bij de selectie die wij na veel wikken en wegen hebben gemaakt uit maar liefst ruim
achthonderd Nederlandse liedjes en gedichten over de Eerste Wereldoorlog, is
gestreefd naar een spreiding naar maker en groepering, naar onderwerp en visie en
naar genre en toonsoort. Teksten die niet expliciet naar de situatie van 1914-1918
verwijzen, hebben wij weggelaten, soms met spijt in het hart, zoals in het geval van
‘De wereldbrand’ van J. Greshoff en ‘De gevechtsvlieger’ van Hendrik de Vries.
Uiteraard was het ons in de eerste plaats te doen om werk van dichters en
liedjesschrijvers die de oorlog van '14-'18 bewust hebben meegemaakt, maar een
uitloop naar jongeren als Theun de Vries en Ed. Hoornik (respectievelijk geboren in
1907 en 1910) leek niet te mogen ontbreken. Als uiterste publicatiedatum gold het
jaar waarin de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Wie zelf nog verder wil lezen, zijn wij
van dienst geweest door op de internetsite www.wereldoorlog1418.nl/vindplaatsen
een lijst te plaatsen van álle gevonden titels plus bronvermeldingen. Aanvullingen
daarop blijven welkom.
Voor de overzichtelijkheid zijn de gekozen teksten verdeeld over tien rubrieken,
waartussen de grenzen af en toe vloeiend zijn. Een aantal rechtstreekse beelden van
de oorlogshandelingen in België, grotendeels ontleend aan de Vlaamse letterkunde,
doet dienst als introductie. Korte inleidingen verschaffen aan degenen die
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daar behoefte aan hebben de belangrijkste contextuele gegevens. Verder bieden
voetnoten en annotaties extra toelichting, die ook is afgestemd op scholieren en
studenten. Met opzet hebben wij de teksten in principe niet herspeld, niet alleen
omdat zo'n ingreep meer dan eens gecompliceerder is dan het lijkt, maar vooral omdat
wij het aantrekkelijk vinden te laten zien dat binnen eenzelfde periode de een
traditioneel spelde, de ander juist progressief, weer een ander met opzet of per ongeluk
gebrekkig. Ook die gegevens behoren tot de literair- en cultuurhistorische informatie
die wij hebben willen bieden.
Wie de opgenomen teksten niet alleen vanuit de eigen smaak of voorkeur
beoordeelt, maar ook vanuit een historische invalshoek wil lezen, kan zich erover
verbazen hoeveel manieren van dichten er ook vroeger naast elkaar hebben bestaan.
Het gebruik van overgeleverde dichtvormen en veel oude woorden en uitdrukkingen
komt voor naast het moedwillig doorbreken van de volzin en het overboord gooien
van metrum en eindrijm. Doorwrochte en veelal ook moeizaam geschreven gedichten
contrasteren met verzen waarin maat en rijm heel vrijmoedig worden gehanteerd,
terwijl niet steeds goed valt vast te stellen wie zich nu wel en niet heeft geschaamd
voor het inlassen van stoplappen om verder te kunnen schrijven. Soortgelijke
onderwerpen blijken aanleiding gegeven te hebben tot sterk uiteenlopende toonsoorten,
variërend van hooggestemd dichterlijk tot opzettelijk volks, van hartstochtelijk
betogend tot smalend hekelend, van diep verontwaardigd tot sarcastisch geamuseerd.
Wat het meest opvalt in de gevonden teksten, is dat die opvallend vaak hetzij
pathetisch, hetzij cynisch aandoen. Misschien gaat het daarbij om aan elkaar verwante
gemoedstoestanden, maar toch is voorzichtigheid hier geboden. Het is immers ook
aannemelijk dat een sterk relativerende toon pas veel later algemeen gebruikelijk is
geworden bij het spreken in het openbaar, waartoe ook het spreken van dichters
gerekend kan worden.
Wat alle opgenomen teksten tezamen vooral laten zien, is welke uiteenlopende
gevoelens de Eerste Wereldoorlog heeft opgeroepen bij de inwoners van het neutrale
Nederland, die niet zo gemakkelijk meegesleept werden door vijandbeelden als de
strijdende partijen zelf. Woede over al het gruwelijke geweld staat naast klachten
over dure en vieze aardappels, oprecht verdriet over het verlies van vrienden en
verwanten naast verontwaardiging over een doodgeschoten smokkelaar, vroom
godsvertrouwen naast haat tegen iedere vorm van mooipraterij, een hartstochtelijke
oproep tot ware vaderlandsliefde naast een felle hekeling van iedere vorm van
kuddegeest. Juist doordat woordkunstenaars in een kort bestek zo veel in zulke
beeldende taal hebben weten uit te drukken, is hun werk een welkome en toegankelijke
aanvulling op de onderzoeksresultaten die historici in boeken en artikelen hebben
neergelegd. De meest voor de hand liggende vraag die deze bloemlezing waarschijnlijk
zal oproepen, is welke plaats de Eerste Wereldoorlog vroeger in het werk van
Nederlandse prozaschrijvers heeft ingenomen. Wellicht
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kan een vervolgbloemlezing daar een antwoord op geven dat bevredigender is dan
een zeer voorlopige opsomming van namen en titels. De Eerste Wereldoorlog blijft
ook wat Nederland betreft nog steeds uitdagen tot meer onderzoek.
Rob Kammelar
Jacques Sicking
Menno Wielinga
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Frans Masereel, ‘De bajonetten’. Houtsnede uit Debouts les morts (1917).
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1
Oorlogsbeelden uit België en Nederland
Vlaamse dichters en liedjesschrijvers hebben wat de Eerste Wereldoorlog betreft
uiteraard veel vaker op eigen ervaringen en indrukken kunnen teruggrijpen dan
Nederlandse. Daarom is juist een kleine keuze uit hun werk - aangevuld met enkele
vanuit Nederland geschreven gedichten - geschikt om deze bloemlezing mee te
openen. Daar komt bij dat de Nederlanders zich indertijd sterk betrokken hebben
gevoeld bij het lot der Belgen, dat ook henzelf had kunnen treffen. Er bestonden veel
familie- en vriendschapsbanden en ook contacten op politiek en cultureel gebied
kwamen vaak voor. De elkaar opvolgende stromen vluchtelingen brachten de oorlog
voor bijna iedereen heel dichtbij.
Over het verloop van de gevechtshandelingen bestaan veel beknopte en uitvoerige
overzichten, zodat hier kan worden volstaan met een paar gegevens om de gekozen
liedjes en gedichten globaal in hun context te plaatsen. Toen de Duitsers op 4 augustus
1914 het neutrale België binnentrokken om via een omtrekkende beweging Frankrijk
aan te vallen, bood het Belgische leger heftig tegenstand. Toch kon het een snelle
nederlaag tegen de veel sterkere vijand niet voorkomen. De stad Luik werd door een
zeppelin gebombardeerd en de onneembaar geachte forten begaven het onder de
nieuwe kanonnen van Krupp. Met name in de provincies Limburg, Vlaams en Waals
Brabant en Namen werd een reeks dorpen en steden kapotgeschoten en soms
(Leuven!) ook in brand gestoken, als vergeldingsmaatregel voor een vaak alleen
maar verondersteld of pas achteraf verzonnen optreden van francs-tireurs. In deze
Duitse afschrikkingsstrategie paste ook het barbaars behandelen en standrechtelijk
executeren van burgers. Al dat grove en brute geweld, veelal aangeduid als de
Teutoonse Furie', veroorzaakte ook in de wereldpers veel woede en verontwaardiging.
Na de val van het zwaar gebombardeerde Antwerpen op 10 oktober trok koning
Albert I zich met zijn inmiddels al
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meer dan gehalveerde troepenmacht terug in het gebied achter het riviertje de IJzer.
Uiteindelijk ontstond er vanaf de Noordzee tot aan de Frans-Zwitserse grens één
lange frontlijn. Daarlangs bleven de Duitsers en de Geallieerden elkaar vier jaar lang
hardnekkig bestoken, eerst alleen met allerlei soorten artillerie- en geweervuur, daarna
ook met de nieuwste producten van de oorlogsindustrie: vliegtuigen, gifgas,
vlammenwerpers en tanks. Ook de Belgische soldaten kregen rechtstreeks te maken
met al die verschrikkingen. Besmettelijke ziektes maakten onder hen extra veel
slachtoffers doordat de hygiënische omstandigheden erg slecht waren in een toch al
drassig gebied.
Het ligt voor de hand dat in de Vlaamse oorlogslyriek de situatie in de zuidwesthoek
van België de meeste aandacht heeft gekregen, met inbegrip van de gevechten rond
het door de Engelsen verdedigde stadje Ieper. Daarbij moet ook bedacht worden dat
er tijdens de langdurige stellingenoorlog veel nieuwe dienstplichtigen en vrijwilligers
deel uit gingen maken van het leger, zodat juist in die periode het aantal ooggetuigen
van oorlogshandelingen sterk groeide. Frontblaadjes en andere, vaak in het buitenland
uitgegeven tijdschriften zetten aan tot schrijven, en veel naar Nederland uitgeweken
auteurs bleven literair actief.
Speciale vermelding verdient de ingewikkelde Vlaamse kwestie, die onlosmakelijk
met de oorlog verbonden raakte. Binnen de Vlaamse Beweging ontstond in bezet
België verdeeldheid, niet in de laatste plaats doordat de Duitsers welbewust een
‘Flamenpolitik’ voerden, bijvoorbeeld door de Gentse universiteit te vernederlandsen
en een bestuurlijke scheiding tussen Vlaanderen en Wallonië in te voeren. Terwijl
de meeste toonaangevende ouderen de strijd voor gelijke rechten tijdelijk wilden
staken, hadden kleine groepen jongere ‘activisten’ er geen bezwaar tegen gebruik te
maken van de aanwezigheid van de Duitsers. Ook binnen het ‘francofone’ Belgische
leger, dat in meerderheid uit Vlaamse soldaten bestond, konden spanningen niet
uitblijven. Vooral de Frontbeweging liet van zich horen, bijvoorbeeld via de
geruchtmakende Open brief aan de Koning van België, Albert I van 11 juli 1917. In
Nederland kon het Vlaams nationalisme op veel sympathie rekenen, niet alleen in
katholieke kringen, maar ook in de breed opgezette Groot-Nederlandse Beweging.
Illustratief daarvoor is het optreden van F.C. Gerretson, ook bekend als de dichter
Geerten Gossaert. Hij werd, zoals Moeyes vermeldt, de nieuwe eigenaar van de in
Amsterdam uitgegeven krant De Vlaamsche Stem, met twee uitgeweken activisten
in de hoofdredactie: Antoon Jacob en de dichter René de Clerq.
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Oorlogsbegin
Een blanke hemel welft zich over 't land,
Waar stoere boeren van den arbeid keeren
En knapen zingend loopen hand aan hand.
Vast in den vrede, dien geen angst kon deren,
Verdonkren de gezichten, die zich keeren
Van waar de zon nog flauw in 't Westen brandt
Achter het hooge bergkam-woud, als de speren
En bajonetten, dreigend zwart geplant.
Nu denken die rouw-donkrë* aangezichten
Om 't zacht verlichte raam in verre laan,
Om d'avondspijs, zoo vrolijk aangebracht...
Tot bij de dalbocht plots uit vlakte-nacht,
Waar, als bouwvallen, vreemd de huizen staan,
Laayende purpergloed ze komt verlichten.
L. van Deyssel (1864-1952)

Dit sonnet over het uitbreken van de oorlog is niet geschreven door een
Belg, maar door de Nederlandse Tachtiger Lodewijk van Deyssel (= K.J.L.
Alberdingk Thijm), die vooral bekend is geworden als criticus en prozaïst.
Het verscheen, samen met het sonnet ‘Augustus 1914 - België’, in het
tijdschrift De Gids van 1923 (deel IV, p. 31 en 32) en moet
hoogstwaarschijnlijk worden opgevat als een achteraf ontstane dichterlijke
verbeelding. Van Deyssel, die zich na zijn huwelijk eerst een paar jaar in
België had moeten vestigen, woonde vanaf 1893 tot 1918 te Baarn.
Opvallend is dat hij, blijkens de biografie van Harry Prick, in
ongepubliceerde recensies uit 1914 het soldatenleven eerst nog als een
romantisch avontuur had gezien.

Eindnoten:
* donkre: de puntjes op de letter e moeten bij het voorlezen samentrekking voorkomen.
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Onder de helm
Heeten de beulen broeders,
wordt er een zwaard betrouwd,
eer nog de tranen der moeders,
eer nog de lijken koud?
Geen vriendschap, geen vriendschap,
geen vriendschap onder den helm!
Wie met hen hand in hand kan staan
is in het hart een schelm.
Hoed u voor lange vingeren,
hoed u voor grof geschut.
Waar ze den brandel* slingeren
blijve noch kerk noch hut.
Geen vriendschap, geen vriendschap,
geen vriendschap onder den helm!
Wie met hen hand in hand kan staan
is in het hart een schelm.
Komt gij ons volk beschaven,
gij, die het land verwoest?
Overal puin en graven,
overal bloed en roest.
Geen vriendschap, geen vriendschap,
geen vriendschap onder den helm!
Wie met hen hand in hand kan staan
is in het hart een schelm.
Duitscher, ruk met uw horden
zwijgend over den Rijn,
Broeders willen wij worden.
Als ge weer mensch zult zijn.
René de Clerq (1877-1932)
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René de Clerq, die in Gent was gepromoveerd in de letteren en
wijsbegeerte, maakte eerst naam met klankrijke liedjes en ontwikkelde
zich daarna tot een sociaal-politiek geëngageerd dichter. Bovenstaand
gedicht, dat een voorbeeld is van de vele protesten tegen het optreden van
de Duitsers in België, is te vinden in De Clerqs patriottische bundel De
zware kroon (1915). Toen de dichter tijdens de oorlog een tijdlang als
leraar in Amsterdam verbleef, werd hij al snel een zeer strijdbare activist.
Zie verder bij de volgende tekst.

Eindnoten:
* brandel: vgl. brander, fakkel.
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Grijpland
Grijpland,
Nijpland,
Engeland,
Steek schoon Vlaanderen niet in brand.
Blijf van onz' steden, blijf van onz' dorpen,
Waar gij den haat en den honger zaait,
Laat uw bommen onuitgeworpen,
Wilt gij niet dat Londen laait.
Loert gij op baat, loert gij op buit,
Vecht uw vechtlust elders uit.
Grijpland,
Nijpland,
Engeland,
Maak geen klauw van een menschenhand,
Laat uw roof- en uw roemzucht varen.
Denk om den Ier, denk om den Boer.*
Scheld niet uw buren tot barbaren,
Houd niet de waarheid voor een hoer Tot een anders leed,
Doe niet zoo breed,
Eng, eng, Engeland.
René de Clercq (1877-1932)

Dit merkwaardige gedicht, dat er onder meer op zinspeelt dat het Belgische
kustgebied ook door Engelse vliegtuigen werd bestookt, getuigt van de
ommekeer die zich tijdens zijn verblijf in Nederland bij De Clerq voltrok.
Het verscheen eerst op 5 augustus 1916 in het door de Duitsers
gesubsidieerde blad De Toorts. Staat- en Letterkundig Weekblad voor
Holland, Vlaanderen en Zuid-Afrika, dat een Vlaams-nationalistisch en
pro-Duits standpunt etaleerde. Andere verzen uit De Clerqs bundel De
Noordhoorn (1916) spreken in dit opzicht nog duidelijkere taal, getuige
regels als ‘Wij zijn Germanen, geen Latijnen/ Opene harten, zuiver bloed’.
In 1917 keerde de dichter naar België terug, tot in
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de herfst van 1918. Toen er na de oorlog omstreden processen werden
gevoerd tegen vooraanstaande activisten, werd hij wegens samenwerking
met de Duitsers bij verstek ter dood veroordeeld.

Eindnoten:
* den Ier, den Boer: zinspeling op de strijd voor onafhankelijkheid die de Ieren en de
Zuid-Afrikaanse boeren tegen de Engelsen voerden.
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In ‘de loopgraaf van den dood’*
Alleen daar loerend liggen, tusschen prikkel-draden,
met kille hand-granaat geklemd in klamme vuist,
de scherpe dolk gereed, de rug met angst beladen,
wijl in den mond het fluitje schrikt als 't riet plots ruischt.
Het lijf in slijk geplant, en, om de wereld, nacht.
Het gansche wezen vol van nacht en slijk en schimmen,
van 't regelmatig schieten, dat als stervens-klacht,
schel-rakelings de kogels u om 't hoofd doet grimmen.
U daar te weten, meters van uw post gedreven,
en als een levend offer voor miljoenen man;
de dood is u vóór 't oog, als een schavot verheven,
en leert u 't leven kennen, en de grens er van.
Alleen te zijn, en moe, en stervling vóór den dood, en koel te loeren in het duister en de struiken,
zich steeds herzeggend 't woord dat zelfmoord u gebood,
wanneer de vreemde uw pad tot opmarsch zou gebruiken.
In het geluid der kogels en der woeste bommen,
dat oorverdovend is, de ratten, stil-bevreesd,
hun kreten hooren slaken, - wijl voortaan de stomme
verwijde blikken van den dood u branden in den geest.
Tot weer het leven u uit deze diepten voert
en gul weer maakt uw hand en 't slijk weert van uw kleeren,
en zon legt op uw haar, en kalm uw ziel ontroert,
daar ge in dien nacht, van mensch, de grootste vrees, mocht leeren.
Daan Boens (1893-1977)
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Daan Boens studeerde filosofie, letteren en kunst te Leuven. Als korporaal
vocht hij mee in het Belgische leger aan de IJzer en raakte daarbij ook
gewond. Zijn eerste bundel oorlogspoëzie, Van glorie en lijden. Sonnetten
uit de loopgraven aan den IJser, verscheen in 1917 vanuit het
interneringskamp te Harderwijk. Bovenstaand gedicht is te vinden in
Menschen in de grachten, Werk gedegen (vgl. het werkwoord gedijen) in
de loopgraven (1918). Na de oorlog werd Boens een van de
vertegenwoordigers van de humanitaire richting in de Vlaamse letterkunde.
In hun werk blijft het thema van de soldaten in de loopgraven voorkomen.
Zo dichtte Urbain van de Voorde (1893-1966) bijvoorbeeld: ‘En hun
denken stond stil, als de aanval, hachlijk,/ als een vuur zich verhief in het
Ruim en verzonk,/ saam met de dag, die spraakloos, ontzaglijk/ in 't bloed
van de zon en der lijken verdronk.’

Eindnoten:
* Noot van de dichter: ‘In de linker-sector vóór Dixmuide. Door beide vijandelijke machten bezet,
hield de loopgraaf ze op min dan 20 meter afstand van elkander en was een zeer gevaarlijk
punt.’
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Gas
De trompe* blaast. Het land, dat eenzaam wakend was,
en gansch de blonde lucht, waar de ochtend over daalde,
plots grauw en mistig worden, en het stinkt naar gas wijl mannen schieten of met messen slaan... verdwaalden!
Het vuur slaat om het veld, in 't water, op de post,
het vuur weet niet waar het kan de lijven vinden,
het vuur bonkt luide, en boomen van hun kroon verlost,
en knakt de menschen óp, die dolen, zoo als blinden.
De stank is onuitstaanbaar, wijl de dood er spot.
De maskers om de wangen snijden beeste-snuiten,
de maskers met verwilderde oogen, dwaas of zot,
de lijven verder-drijven tot op staal te stuiten.
De mannen weten niets, zij ademen met vrees.
Hun hand knelt wapens, als een boei de drenkelingen;
zij zien hun vijand niet, die ook gemaskerd rees,
en stormt op hen, verscholen in de gassen-kringen.
Zoo, in den vuilen mist, gebeurt de grootste moord.
De menschen slaan verwilderd op de ontmoete lijven,
hardnekkig ondereen en zonder 't vrienden-woord,
dat zou de broeders van een-anders lichaam drijven.
Tot, na den vuigen strijd, de dampen zijn vergaan,
en in de post, de lijken worden op-geladen,
gemaskerd steeds en stijf, en koel met bloed belaên,
men vindt, zich wurgend nog, om-armde kameraden.
Daan Boens (1893-1977)
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In het voorjaar van 1915 maakte het Duitse leger tijdens de tweede slag
bij Ieper voor het eerst gebruik van chloorgas; op den duur zetten ook de
Engelsen, de Fransen en de Russen dit vreselijke wapen in, dat ook in
latere jaren in brede kring diepe afschuw bleef oproepen. Bovenstaand
gedicht is, evenals het voorafgaande, te vinden in Boens' bundel Menschen
in de grachten (1918); de stroeve zinsbouw zal men bij deze beschrijving
voor lief moeten nemen.

Eindnoten:
* trompe: trompet.
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Mijn koning
Aan Zijne Majesteit Koning Albert*
Geheugt het u, mijn vriend? Wij tuurden op den zoom
van 't denbosch naar 't gedraaf der Gidsen rood schadron*
dat ‘sabre au clair'* ontzaglijk 't grootsch gevecht begon
en rende in blauwigheid van kruit- en uchtenddoom*...
Plots bleeft gij aarzlend staan en fluisterdet vol schroom:
‘Dáár staat iemand’ en herfstig viel wat vage zon
ginds, aan den boord van 't bosch, op 't goud brocaatgalon
van een blonden officier die bij een boom
stond lijk een schim en naar de verte keek,
zijn oogen strak, vol zorg, getwijfel, hoop,
daar God alleen van alles uitkomst wist...
En gij, mijn vriend, gij werd van trotschheid bleek
en toen mij ook begeestering bekroop,
hoorde ik u zacht: ‘R e s p e c t ... De Koning is 't.’
Karel van den Oever (1879-1926)

Karel van den Oever behoorde eerst tot de zogenaamde stemmingsdichters,
maar sloot zich na de Eerste Wereldoorlog tijdelijk aan bij de jonge
Vlaamse humanitaire expressionisten. In oktober 1914 was hij uitgeweken
naar Den Haag en vandaar naar Baarn, maar via familieleden en vrienden
(zie ook rubriek 2) bleef hij goed op de hoogte van de gebeurtenissen in
zijn vaderland. Uit die periode dateert zijn bundel Verzen uit oorlogstijd
(1919), waarin ook dit gedicht is te vinden; het verscheen eerst in De
Vlaamsche Stem van 11 april 1915.

Eindnoten:
* Albert I, gehuwd met de Beierse hertogin Elisabeth, was de eerste Belgische koning die de eed
op de grondwet in twee talen aflegde; dat hij soms onverwachts een bezoek aan de troepen
bracht, vergrootte zijn populariteit.
* schadron: eskadron.
* sabre au clair: met blanke sabel.
* uchtenddoom: ochtendnevel.
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Afscheid
Mijn jongens, ver genoeg gedragen
Mijn wrak uit nachtelijken strijd;
Nu zullen andere armen schragen
Mijn wankelende krachtloosheid.
Laat neer den last, wij moeten scheiden.
Een hand, een groet en dan: vaarwel.
Ik ga Gods tragen dag verbeiden,
Gij keert ter daverende hel.
Lijk kindren uit één bloed verbonden
Ons eendre droom en eendre nood,
Toen schouder wij aan schouder stonden,
In 't dreigend aanzicht van den dood.
Wij hebben saam ons brood gebroken,
Elkaar gereikt den broederdronk,
En, trouw den zwijgende’ eed, gewroken
Wie stervend voor ons vaandel zonk.
Maar wie zal u naar 't vuur nu leiden
En voeren naar de zegepraal?
Mijn jongens, gaat, en God bevrijde
Uw leven voor het vliegend staal.
Aug. van Cauwelaert (1885-1945)

De broer van de gematigde Vlaamse politicus Frans van Cauwelaert
vestigde zich na zijn rechtenstudie als advocaat in Antwerpen. In 1914
nam hij als vrijwilliger dienst in het Belgische leger; twee jaar later raakte
hij bij Diksmuide zwaargewond. Zijn geïllustreerde bundel Liederen van
droom en daad (1918), die veel opgang maakte, werd bij Van Dishoeck
te Bussum uitgegeven. Sommige strijdmakkers van August van Cauwelaert
hebben gedichten aan hem gewijd.
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Voorposten
Aan Marcel Canneel*
Eilanden in den watervloed
zoo liggen daar verspreid de posten,
die hoeveel zweet en hoeveel bloed,
en hoeveel pijn den jongens kostten?
Zes, zeven zakjes, klam, gescheurd,
wat prikkeldraad er rond gespannen,
een schietkanteel er op gesleurd
bewaakt door schaars een handsvol mannen...
Dag in dag uit bezet. Geen stond
mag waak noch aandacht falen.
En is er een gedood, gewond:
geen brankardier om hem te halen!
Nov. 1916
Fritz Francken (1893-1969)

Op de titelpagina van de dichtbundel Het heilige schrijn (1918) van Fritz
Francken (= Frederik Clijmans) staat vermeld: ‘Deze verzen werden
geschreven aan 't front, in de sectors van Ramscapelle, Pervyse, Boesinghe,
Merckem, Steenstraete.’ Later verloochende de dichter de patriottische
toon die ook in zijn vervolgbundel De vijf glorierijke wonden (1919)
voorkomt. Werk van Francken, die na genezen te zijn van een verwonding
weer naar het front terugkeerde, was behalve in enkele Vlaamse bladen
onder meer ook welkom in het Nederlandse jongerentijdschrift Het Getij.

Eindnoten:
* Marcel Canneel: wordt als schilder gerekend tot de Belgische School; hij verwerkte
frontindrukken in tekeningen en schilderijen.
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Allerzielen
Met zware stap, als schimmen in het duister,
een vloek verbijtend, in de kleffe klei verlamd,
gaan ze allen voort. Er is een helse luister
in 't westen en de aarde is moegeramd.
De rug gebogen onder zak en wapen,
de stik geklemd in ruwgeknepen vuist,
en de oude pijp in strakgepeesde koppen,
trekt heel de bende op, vergrauwd, verluisd.
Langsheen het karspoor hier en daar een grafkruis,
dat zwart vlekt op een zode moddergrijs;
daaronder liggen meestal onbekenden,
die haakten naar een eindlijk paradijs.
Terwijl de troep, nog krommer, door de avond
voorbijgaat, keren allen 't stroeve hoofd
naar al die kruisen met een blik vol deernis:
Díe mensen had men komend heil beloofd!
De regen klettert over de dode velden
de roffel voor wie naar de voorpost gaan.
De wind giert woest in de verminkte bomen,
die knerpend met hun laatste takken slaan.
Met zware stap, verdampend in het duister,
vergaat de troep. 't Kanon scheurt plots de lucht,
en naar het zuiden keert met vlugge vlerken
een opgeschrikte, zware vogelvlucht.
Anton van de Velde (1895-1983)

Anton van de Velde maakte na de oorlog vooral naam als vernieuwer van
het Vlaamse toneel in expressionistische geest, maar schreef ook poëzie.
Bovenstaand gedicht wordt geciteerd in D. Vansina's korte overzicht van
de Vlaamse oorlogsliteratuur, getiteld ‘1914-1918 in de spiegel’, in 1964
verschenen in het tijdschrift West-Vlaanderen.
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Yper
De hallen zijn vernield, als in een tooverslag,
de toren is verminkt, de hoge zalen branden,
de ziel der oude stad hangt stervend aan hun wanden;
een schat van eeuwen kunst verging hier op één dag.
Het reuzengroot paleis, dat zooveel weelde zag,
bezocht zooals het werd, door volkren aller landen,
van Zuid en Noord Euroop, van West- en Oosterstranden,
was 't huis waarin de roem der Vlaamsche poorters lag.
Bewaren wij het puin, getuige van het lijden
Van België's heldenvolk en van zijn dapper strijden
voor 't recht en voor hetgeen hem eer en plicht gebood.
En Yper, eertijds rijk, zag eens zijn luister vallen,
zijn naam werd nog gehoord om wille van zijn hallen.
De hallen zijn niet meer en Yper's naam is groot.
Leon Raekelboom

Het oude stadje leper ofwel Yper werd tijdens de oorlog zó grondig
verwoest dat het later vrijwel geheel in oude stijl herbouwd moest worden.
Bij de Menenpoort worden 's avonds nog steeds de indertijd in Vlaanderen
gesneuvelde Britse soldaten herdacht. Bovenstaand gedicht, dat is
opgenomen in O. van Hauwaerts bloemlezing Vlaamsche oorlogsliteratuur
(1924), verscheen eerst in de Belgische Standaard van 8 april 1915. Over
de dichter zijn geen gegevens voorhanden.
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Na den aanval
De lage zon is rood van bloed; - ge waart een kind,
met lichten lach om uwen mond, en blonde haren,
en blije, heldere oogen...
De lage zon is rood van bloed; - ge werdt bemind,
stil liefde-licht, dat rondom u bleef waren*
in zachte regenbogen...
De lage zon is rood van bloed; - de felle steek,
in 't wilde gevecht voor 't land, het arme, liet ontglippen
uw klare en warme leven...
De lage zon is rood van bloed; - wat zijt ge bleek,
met al die rust op uw gelaat, en zijn uw lippen
gereed ten kreet gebleven...
De lage zon is rood van bloed; - ik ween om u.
Franz de Backer (1891-1961)

Dit gedicht verscheen in het blad De Vlaamsche Stem van 12 augustus
1915. De filoloog Franz de Backer nam als vrijwilliger dienst in het
Belgische leger, werd officier en raakte tweemaal gewond. Tijdens de
oorlogsjaren werkte hij soms ook mee aan Nederlandse tijdschriften. Zijn
novelle Longinus (1934), die beschrijft hoe een officier wordt meegesleurd
door de eisen die een oorlog nu eenmaal stelt, wordt beschouwd als een
hoogtepunt in de Vlaamse oorlogsliteratuur.

Eindnoten:
* waren: hangen.
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Observatiepost
Een eenzaam man, een zware nacht
Dieper verzinkend na fuseeënglans.*
Een hoofd geneigd zonder wil of gedacht
En oogen doelloos naar d'omsluierden trans.
Een enkel schot, een vlugge vlam
Slaande in haar wilde schoonheid d'hemel tegen.
Dan weer de stilte, tot het voorhoofd klam
Ter koele ijzeren leuning komt gezegen.
En met het rijzen van den jongen dag
Een vroege vogel en een lied heel ver.
In frisschen morgen, zonder groet of lach
't Koude verglimmen van de laatste ster.
FERME LA PAILLE, FEBRUARI

1918

Filip de Pillecyn (1891-1962)

Filip de Pillecyn, die op den duur vooral neoromantisch proza is gaan
schrijven, streed tijdens de Eerste Wereldoorlog als vrijwilliger aan de
IJzer en raakte toen betrokken bij de Frontbeweging. Over die jaren gaan
zowel de gedichten die hij samen met Jozef Simons publiceerde in de
bundel Onder den hiel (1920) als de novelle De rit (1927). Tijdens het
interbellum ontwikkelde hij zich verder in een nationalistische richting.
Na de Tweede Wereldoorlog kreeg hij een gevangenisstraf opgelegd omdat
hij had samengewerkt met de Duitse bezetter.

Eindnoten:
* fusée: vuurpijl.
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Lied van den ijzer
Zie, aan den IJzer wordt men zot,
Daar wordt er met 't service* gespot,
En denkt ge dat men daar nog beeft
Omdat men orders geeft?
Men houdt er waarlijk republiek,
En de gradés* schreeuwen zich ziek,
En als ze spreken van corvée
Dan gaat er niemand meê.
Op elk wegsken eene plank,
En valt ge er af dan zijt ge mank;
Een stap vooruit, één achteruit
En paf ge ligt in 't kruid!
En als ge dan wat verder gaat
En bevend voor dat brugsken staat,
Pas zet gij uwen voet er op
Of plets! ge ligt in 't sop.
Voor tafel neemt men zijne knie,
En als wij schrijven naar ons Mie:
‘Wij zijn het leven hier gewend
En wij zijn goed kontent.’
Voor eten krijgt ge een doos plata*,
Een half zuur brood, eh bien, voilà!
Als wij niet weten wat te doen
Dan slapen wij tot na den noen.
Wij zijn gevijven in een abri*,
En leven er ‘en bons amis’,
Een ieder heeft er zijnen stiel,
't Is wonder hoe dat samen viel.
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De Frans die is coiffeur, voilà,
De Vlegel levert de plata,
De Brouwer weet van tijd noch uur
Maar hij verzorgt het vuur,
Charel de Lange en onze Omer
Zingen het lied van den Yser.
Are the boys downhearted!
Anoniem

Dit anonieme soldatenliedje wordt geciteerd in een van de schetsen uit de
bundel Oorlogs-Vlaanderen (1921), geschreven door de vooraanstaande
Vlaamse oorlogsauteur Jozef Simons (1888-1948) en ingeleid door
Lodewijk de Wolf. Evenals verschillende andere teksten laat het zien dat
er aan het front ook periodes waren waarin de verveling toesloeg.

Eindnoten:
*
*
*
*

't service: de dienst.
gradés: officieren.
doos plata: oorspronkelijk vlees in blik uit Río de la Plata.
abri: schuilplaats.
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Bajonet op!
Ik weet niet, waar ik sterven zal,
En of zoo'n roemrijk ongeval
Bij 't attaqueeren,
Den frontsoldaat, die moordend heeft
Zich loflijk naar z'n graf geleefd,
Mag interesseeren.
Ik weet niet, waar ik sterven zal,
Of gas-, torpedo-, luchtaanval
Het mij zal leeren,
En of ik, hangend in het draad,
Zal tobben hoe zoo'n houding schaadt
Aan 's konings kleeren.
Ik weet niet, waar ik sterven zal
En of ik straks of bijgeval
Reeds ben vergeten.
En of de bruid, waar ik voor val
Haar rouw confectie koopen zal
Of aangemeten!!
Willem van Iependaal (1891-1970)

Willem van Iependaal (= Willem van der Kulk) was een Rotterdamse
‘volksjongen’, die een kleurrijk leven leidde. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog nam hij dienst in het Engelse leger en vocht hij in de
Vlaamse loopgraven. Dit kostte hem zijn Nederlanderschap, dat hij pas in
1954 terugkreeg wegens zijn rol in het verzet tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Als schrijver van maatschappijkritische ‘liedjes’ werd hij
in de jaren dertig ontdekt door de bekende romancier A.M. de Jong. Zijn
oorlogsverzen zijn onder meer terug te vinden in de bundel Over de leuning
en langs de kaai (1934).
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Heldenmoed
's Morgens voor den slag van 't Eeksken
Achter d'hoving* van nen boer
Lag in voorpost, eene duitsche
Sluippatroelie op de loer.
Angstig zaten ze gevieren
In een rondeken geschaard
En hun vingers gingen zenuwachtig langs hun legerkaart.
Tenden de hoving lag het pachthof
In het blonde morgenlicht
En uit voorzorg tegen onraad
Waren deuren en luiken dicht.
Wijl ze daar zo bezig zaten
Had de pachtes ‘per malheur’
Heuren waterpot gehangen
Op het paalwerk voor de deur.
Kort daarna, toen een der duitschers
Door den doornenhaag eens keek
Zag hij door 't geblaarte iets blinken
Dat wel op 'nen helm geleek.
‘Sind franzosen! Donnerwetter!
't Ist vielleicht ein Kurassier!’
En ze vuurden naar de p-pot
Hun geweer af alle vier.
‘Fieben!’* klonk het als antwoord
Op het krakend salvoschot...
Langs de steenen rolde ramlend
De gekwetste waterpot.

Rob Kammelar, J.M.J. Sicking en Menno Wielinga, Het monster van de oorlog

41
's Anderdaags gaf de eerste editie
van het ‘Munchner Tageblatt’
Dat een sluippatroelje duitschers
Twintig man verslagen had.
Anoniem

Tijdens de oorlog maakte het verschijnsel ‘frontblaadje’ veel opgang.
Daarin stonden allerlei bijdragen: in proza- en in dichtvorm, met een
opvoedende of met een politieke strekking, ernstig of humoristisch bedoeld,
geschreven door zowel meer als minder geoefende auteurs. Dit vers is
verschenen in De Stem van Opwijck van 1 februari 1916 en door de
Heemkring Opwijk-Mazenzelle op het internet gezet.

Eindnoten:
* hoving: bloemen- of moestuin.
* Fieben: betekenis onduidelijk.
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Aan een moeder
Haar zoon viel op het slagveld
Je hebt me gezegd: ‘Mijn zoon is gevallen, jij hebt hem niet gekend, zijn voorhoofd niet,
of zijn lippen niet
of zijn handen; geen van allen
die nu naast mij zijn, hebben hem gekend,
maar enkel wáár mijn zoon is gevallen, op het veld van eer.
Als ik stappen hoorde op de straat
zei ik: zo zal zijn heimkeer
zijn. Dat luisteren en verwachten hoeft nu niet meer.
De penningen die ik heb willen besparen
om hem een jas te kopen,
liggen nog in de kast, naast de oorlogsprentjes
uit zijn jeugdjaren.
Je moest voor mijn zoon een gedicht maken,
dat leg ik dan naast de prenten in de kast.’
Ik weet, moedertje, je zou graag lezen:
‘Wapengeweld, slagveld, held,’
want als een eervolle trits, heeft men je die woorden voorgespeld,
en van je zoon heb je niets meer dan dat.
Woorden die je troosten moeten,
omdat je je zoon niet meer zult wekken;
je zult zijn koffie niet meer bereiden,
steeds als de klok dezelfde uur slaat,
hem nooit meer nakijken als hij de straat langs gaat
en nou moet je niet meer de woorden bepeinzen
die je hem zeggen zou
in stervensnood.
Slagveld, veld van eer,
vaderland, en de zaak van het recht.
Maar ook staat dit geschreven:
Je zult niet liegen, niet bedriegen.
De laatste kreet van je zoon was: ‘Moedertje,
belieg mij niet, belieg mij niet.
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Mijn vaderland is dood, in de zoenegloed
van mijn moeder die ik derven moet.’ Je zoon, moedertje, viel niet voor een gerecht zaak,
maar zijn bloed werd hem afgeperst door allen,
omdat ons de menselike goedheid is ontvallen.
Maar ik, wij, wij allen zijn de moordenaars van je zoon
en elk woord als eer en held is smaad en hoon.
Elk soldaat die valt in de krijg, hij werd getroffen
door een sluipmoordenaar.
Dit zijn wij allen, allen die het geloof verloren.
Je zoon heeft me gezegd: dit is de goede weg,
en ik heb hem gewezen: ja, die weg is de ware.
Wij hebben gelogen.
‘Demokratie’: wij hebben bedrogen.
Als je zoons zoen aan de bloednatte Aarde
nu niet de waarheid heeft vrijgekocht, betaald met zijn warm vlees,
dan is er weer niets gebeurd.
Om je zoon, om je zoon die viel,
werp de glazen kralen van je dwaze woorden weg.
Als je zoon die viel,
als mijn broeder* die nog in de kiel
staat van de loopgraven, als al de zoons en al de broers,
als de miljoenen verlossers, - laatste teken van de visfiguur*, die weerom brengen de bloedige offerande op dit uur,
volgens de oude wet, als de miljoenen kruisen,
die zij niet te dragen hebben, dan enkel houten armpjes
en rij aan rij, niet hebben vrijgekocht
de nieuwe erfzonde van machtbegeren
en van waan,
dan wordt dit sakrifisie, volgens de oude wet gedaan,
weer nutteloos.
Alles is schoonheid. - Herinner je nog je zoon
toen hij tegenover je aan de ontbijttafel zat, wij moeten ons eigen geweten, ons begrijpen bevrijden
van den waanzonde.
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De miljoenen zwarte fatum-kruisen
zijn zwijgend, maar hun zwarte, wijd-open wonde
heeft het woord gevonden: Alles is waan, alles is zonde;
levenden, vergaart de kleine krachten die u nog blijven
tot geloof in het levende leven.
Alles is zo grenzeloos schoon, luistert naar dit ontluikend begrijpen in ons geweten.
Paul van Ostaijen (1896-1928)

Evenals vele andere jongeren voelde ook Van Ostaijen zich blijkens zijn
invloedrijke dichtbundel Het sienjaal (1918) rond de oorlogsjaren sterk
aangetrokken tot de nieuwe kunstbewegingen die opriepen tot een ethisch
reveil en hoge idealen van liefde, broederschap, vrede en gerechtigheid
verkondigden. Hun humanitair expressionisme ging vaak hand in hand
met vormen van activisme die samenwerking met de Duitsers voorstonden
als het ging om de strijd voor de Vlaamse zaak. Om aan een veroordeling
te ontsnappen wegens het deelnemen aan activistische manifestaties, week
Van Ostaijen na de oorlog tijdelijk uit naar Berlijn. Daar ontstond zijn
modernistische bundel Bezette stad (1921), waarin de dichter zijn eigen
ontreddering projecteerde op de toestand van Antwerpen in de oorlogsjaren.

Eindnoten:
* mijn broeder: Constant van Ostaijen stuurde van het front brieven naar huis.
* visfiguur: het teken van de vis past in de christelijke symboliek die de dichter hier gebruikt.
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Frontlied
Woorden en muziek door een frontman

I Aan de heeren van Havere*
Uw masker af!
Gij die daar spreekt van recht,
Die valsch en laf
Den Vlaming houdt geknecht;
Schenkt klaren wijn,
En helpt ons naar het licht,
Of spuwt 't venijn
Den Vlaming in 't gezicht.
Refrein:
Wij eischen zelfbestuur
En vlaamsche regimenten!
En weten op den duur
Op macht onze eischen te enten!
Ons recht op zelf bestaan
Steunt op ons sterke hand
Wij willen Vlaamsch in Vlaanderland!

II De Gentsche hoogeschool
Geen schole meer
Die stand van stand vervreemdt,
Want boer en heer
Zijn Vlaming - zoo verneemt
Dat gansch de bent
Van 't Haversche gebroed*
Van die van Gent
Haar poot afhouden moet.
Refrein
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III Het leger
Al lang genoeg
werden wij moegedrild
In taal en voeg
Van ons niet meer gewild
Van 't sterrenras.
Die 't Vlaamsch nog niet verstaan
wenschen wij kras
Naar Joost en naar de maan!
Refrein

IV Zelfbestuur
Niet vóór 't gekuisch
Mag Vlaandren zich verblijn
In eigen huis
Vóór we eigen meester zijn.
Dit zweren wij:
Te vroeg of later uur
Komen we vrij
Door volle zelfbestuur.
Refrein

V Wij, Yzerjongens
wij spreken stout
Uit open fier gemoed
Omdat wij boud
Getuigen met ons bloed
Voor 't belgisch woord.
Maar varen wij te slecht
we vechten voort
Voor 't eigen vlaamsche recht.
Refrein
Anoniem
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Dit anoniem verspreide Frontlied, geschreven en gecomponeerd door Jozef
Simons (1888-1948), dateert van 11 juli 1918 en werd tijdens geheime
bijeenkomsten gezongen. Het vatte op een aansprekende manier de
belangrijkste eisen samen van de steeds radicaler geworden pro-Vlaamse
Frontbeweging, die ook na de oorlog een rol van betekenis bleef spelen.
De maker ervan moest in 1916 onder dienst en werd opgeleid tot kanonnier.
Hij schreef gedichten voor de samen met Filip de Pillecyn uitgegeven
bundel Onder den hiel (1920) en kreeg vooral grote bekendheid door zijn
meermalen herdrukte oorlogsroman Eer Vlaanderen vergaat (1927). De
tekst van het Frontlied staat onder andere afgedrukt in de bloemlezing van
Gaston Durnez, Zeg mij waar de bloemen zijn (1988).

Eindnoten:
* Haversche gebroed: terwijl de koning in het Ijzergebied bleef, vestigde het Belgische kabinet
zich tijdens de oorlog in de Franse stad Le Havre, die door de Vlamingen ‘Havere’ werd
genoemd.
* Haversche gebroed: terwijl de koning in het Ijzergebied bleef, vestigde het Belgische kabinet
zich tijdens de oorlog in de Franse stad Le Havre, die door de Vlamingen ‘Havere’ werd
genoemd.
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Prentbriefkaart ca. 1914. Uitg. Cl. Goffin, Maastricht.
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2
Vluchtelingen en slachtoffers
In zijn herinneringen aan de jaren 1914-1918, getiteld De donkere poort, heeft de
latere radiospreker P.H. Ritter jr. beeldend beschreven hoe Nederland met name na
de val van Antwerpen op één groot opvangcentrum begon te lijken. Het aantal
vluchtelingen liep in korte tijd op tot boven de één miljoen, met inbegrip van ongeveer
40.000 buitenlandse militairen, terwijl het gastland zelf toen nog maar ruim zes
miljoen inwoners telde. Het mededogen was groot. Tal van particuliere comités
schoten direct zo goed mogelijk te hulp en ook de overheid ging zich verantwoordelijk
voelen. Maar op zo'n korte termijn voor zoveel mensen tegelijk zorgen was eigenlijk
ondoenlijk. Onderdak, vervoer, eten en drinken, medische verzorging, dekens, extra
kleding - aan alles was gebrek. Spanningen en wederzijdse irritaties bleven dan ook
niet uit, soms door een gebrekkige organisatie, maar meermalen ook door onbegrip,
tegenwerking en wangedrag aan beide kanten.
In 1915 was het merendeel der Belgen weer naar hun eigen land teruggekeerd,
maar een honderdduizendtal kon of wilde dat niet. Wie niet over eigen opvangadressen
beschikte of niet in staat was voor zichzelf te zorgen, belandde al dan niet onder
dwang in speciale ‘vluchtoorden’. In die nogal troosteloze barakkenkampen te
Nunspeet, Uden, Ede en Gouda viel niet te ontkomen aan vormen van tewerkstelling,
maar ook onderwijs en ontspanning kregen aandacht.
De buitenlandse militairen die hier hun toevlucht hadden gezocht, vormden een
aparte categorie. Op grond van internationale afspraken moest Nederland als neutrale
natie hen ontwapenen en interneren. De Engelsen werden ondergebracht in Groningen,
de Duitsers in Bergen (N.-H.), de Belgen uiteindelijk in nieuwgebouwde barakken
bij Zeist en Harderwijk. Ook gewonde soldaten moesten na hun genezing naar zo'n
interneringskamp, waar met name de slechte huisvesting, het gedwongen nietsdoen
en de behoefte aan meer bewegingsvrij-
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heid felle protesten in de hand werkten. Er vonden tal van ontsnappingen plaats en
ook scheldpartijen en diefstal kwamen voor. Berucht werd de opstand in Kamp Zeist,
waarbij door de Nederlandse bewaking met scherp werd geschoten. Nieuwe
maatregelen moesten de leefomstandigheden draaglijker maken.
Ook in andere gevallen waarin voorzichtig manoeuvreren was geboden, raakte de
overheid toch gemakkelijk in de problemen. Na verloop van tijd nam bijvoorbeeld
het aantal uit Duitsland ontsnapte krijgsgevangenen toe. Zo mogelijk werden zij naar
hun eigen vaderland overgebracht, maar bij de Russen en de Polen lag dat heel
moeilijk, zodat juist die groepen veel problemen veroorzaakten. Verder rees de vraag
hoe er omgegaan moest worden met de Duitse deserteurs, die volgens de regering
eigenlijk geen militairen meer waren, mits zij echt konden waarmaken dat zij recht
hadden op een speciale behandeling. Nog weer een andere groep vormden de
militairen die mede door Nederlandse bemiddeling in aanmerking kwamen voor een
uitwisseling van krijgsgevangenen tussen Engeland en Duitsland. Ook daardoor
gingen buitenlandse soldaten en officieren in verschillende steden tot het gewone
straatbeeld behoren. Vooral de Engelsen waren geliefd bij de meisjes (zie ook rubriek
7).
In de meest letterlijke zin waren de slachtoffers van de oorlog uiteraard de talrijke
omgekomen burgers en gesneuvelde militairen. Zij werden in Nederland niet alleen
in algemene termen herdacht. Het kwam ook bij herhaling voor dat men moest rouwen
om de dood van eigen familieleden en vrienden. Verhalen over de gruwelen en
rampen die zich op het vasteland of op zee hadden afgespeeld, gingen van mond tot
mond en verschenen, al dan niet voorzien van sprekende illustraties, in kranten,
weekbladen en verschillende algemeen-culturele tijdschriften. Tot de
oorlogscorrespondenten die zich tijdens de eerste oorlogsmaanden op eigen
waarnemingen konden baseren, behoorde ook de cabaretier Jean Louis (ook wel
gespeld als Jean-Louis) Pisuisse. Dat hij naar aanleiding daarvan een roman heeft
geschreven, getiteld De franc-tireur van Warsage (1914), is niet algemeen bekend.
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Waarom
Stil, heel stil - laat ons een oogenblik denken
Aan hen die er niet meer zijn,
Die geen bloemen meer zien en geen zonneschijn,
Die met hun bloed nu de aarde drenken.
Och toe, verwijl even met uw gedachten
Bij wat hun lief was, een kind, een vrouw,
Een zorgzame vader, of een moeder, trouw,
Die nu vergeefs op hun thuiskomst wachten.
En ook bij hen, die in donk're nacht,
Wreed verminkt op het slagveld lagen,
En wien de dood nog geen uitkomst bracht.
Bij de droeven, die geen tehuis meer wacht,
De verjaagden, die alles met zich dragen,
-----------------------Hebt ge wel eens aan het ‘waarom’ gedacht.
J.B.

Dit gedicht van een zekere J.B., die meewerkte aan links-anarchistische
bladen als De Vrije Socialist, De Wapens Neder en De Kreet der Jongeren,
verscheen in zijn bundel Van 't harde leven, Leekedichtjes en kreupelrijmen
(Groningen, Drukkerij Volharding, circa 1920).
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De vlucht (uit België)
De kloeven* en wagens die klekken op steenen,
het volk dromt weg! het volk vliedt henen,
de vijand komt! hij komt! hij komt!
de lucht is vol smook en zijn donder bromt.
Zij die de jaren in sneeuwwit dragen,
zij verkromd en ontzind in hun ziekten en plagen,
kleine kleuters als reekens*, en kindjes fijn,
die als aangesmeed om de moeder zijn.
De kloeven en wagens die klekken maar aan
en scharen aanzeulen en scharen gaan. Wat hun woonstee en hunne nering was,
't wordt neergeschoten en vermorzeld als glas.
Hun landen, zoo rijk door hun handen gemaakt,
de bloem en het moes en de vrucht is geraakt:
als 'n vuil gewas liggen er geschoten
de krijgers en paarden op veld en in slooten.
De smook is om hen als 'n doodenwa*,
het vuur loeit in gloeien hen achterna,
't weerkaatste met laaien in hun doodsbange oogen:
het pak weegt zoo zwaar en 't wee drukt als togen.
Zij dienden den grond, en zij dienden hun heer
zij wonnen 'n bete, 'n stee, en niet meer;
nu komt het kanon en het jaagt hen voort
wijl hun dak wegbrandt en hun veldje versmoort.
Den de eeuwige hemel die buigt zoo wijd
en gloeit rooder rood! ergens verder leit
'n vlek, 'n dorp en daar is nog vrede,
'n plek gronds om te rusten en 'n huis tot bede.
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Voort! voort mijn kinders, de dood rijdt aan,
ziet daar aan den hemel zijn gloeiende vaan
en gij valt met uw kleenen en lieven bijeene
en bloed is weer meer op uw landstraatsche steenen.
De kloeven, de wagens, die klagen, klagen.
De vaders, de moeders, die bukken en dragen,
het hart is zoo zwaar en de ziel is zoo dood,
de hemel! de hemel! brandt rooder dan rood!
S. Bonn (1881-1930)

Salomon (naamsvariant Sebastiaan) Bonn was werkzaam als kleine
zelfstandige; hij was lid van de S.D.A.P. en werd door Herman Gorter en
Henriëtte Roland Holst als eerste ‘arbeider-dichter’ aangemoedigd. Hij
nam dit gedicht op in zijn bundel Zangen van hoop (Amsterdam, 1919)
en plaatste het begrijpelijkerwijze in de afdeling ‘Beeldende liederen’.
Evenals sommige tijdgenoten schreef hij ook spreekkoren voor linkse
jeugdbewegingen.

Eindnoten:
* kloeven: klompen.
* reekens: kleine reeën.
* doodenwa: vgl. lijkwade.
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Nederland - neutraal
Onder 't dondren van kanonnen,
In den laaien oorlogsbrand,
Komt ge in de ure der verschrikking,
Bijstand bieden en verkwikking,
Edelmoedig Nederland.
In uw steden staat de standaard
Van het rooden Kruis geplant;
Van wat volk gewonden komen,
Liefd'rijk worden ze opgenomen,
Heerlijk weldoend Nederland,
Heerlijk weldoend Nederland.
Nu uit millioenen kanonnen,
De oorlogsroes de liefde bant,
Roept ge uw kindren op ten strijde,
Voor een liefdedaad in 't lijden
Medelijdend Nederland.
Waar de nood uw hulp mocht vragen,
Helpen wil uw milde hand,
Uitgestootnen bergt ge veilig,
't Menschlijke is en blijft u heilig,
Vredelievend Nederland,
Vredelievend Nederland.
God behoede, o land, uw vrijheid,
Dat ge, uw edel woord gestand,
Duizenden moogt wedergeven,
Aan wie weenend achter bleven,
Offervaardig Nederland.
Neerland om uw schoon geprezen
Als een rijk gezegend land,
Toon, dat ge ook bij eigen schade,
Mooi kunt zijn in eedle daden,
Mooi in liefde, Nederland,
Mooi in liefde, Nederland.
G.W. Lovendaal (1847-1939)
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Al in augustus 1914 werd het Nationaal Steuncomité opgericht om hulp
te bieden aan mensen die als gevolg van de oorlog (mobilisatie en
werkloosheid) in financiële problemen raakten. Ook de verkoop van
bladmuziek werd daarvoor aangewend, zoals de tekst op het omslag leert:
‘Volkslied. Voor eene zangstem met pianobegeleiding. Gedicht van G.W.
Lovendaal, muziek van J.P. Wierts. Uitgegeven ten voordeele van Het
Koninklijk-Nationaal Steuncomité 1914. Eere-voorzitster: H.M. de
Koningin. Prijs: f 0,40.’ De uit Nijmegen afkomstige Lovendaal was
vroeger onder meer bekend als maker van kindergedichtjes.
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Voor Eddy's moeder*
O moederoogen zonder tranen meer!
Gelaat gelijk een marmren masker wit!
Gesloten mond, die nooit meer Gode bidt
En nooit meer prevelt woorden warm en têer!
‘Vrouw,’ maant een man, ‘nu trooste en heuge u dit:
Hij viel voor 't land en op het veld van eer,
Gelijk een held!’ Doch nooit ziet zij hem weer.
Niet eens een graf, waarin zij hem bezit.
Zij weet alleen: haar lieve zoon is dood,
Haar bloem, haar zon, het wonder van haar schoot,
Haar kind, dat aan haar borst lag, blank en zoet,
Haar knaap, die speelde en zong en joelde en floot.
En plots kleurt tragisch 't marmer-aanschijn rood
De weerschijn van zijn wreed vergoten bloed.
Hélène Swarth (1859-1941)

Hélène Swarth werd geboren in Amsterdam, maar kreeg haar opvoeding
in België en woonde ook daarna nog enige tijd in dat land. Haar werk kan
in verband worden gebracht met de Beweging van Tachtig. Het gedicht
‘Voor Eddy's moeder’ verscheen eerst in het tijdschrift De Gids (1915,
deel I), als onderdeel van de cyclus ‘Van oorlog en vrede’. Deze
verzenreeks is verder uitgebreid in de bundel Nieuwe verzen (1920), die
zowel blijk geeft van een grote betrokkenheid bij de oorlog als van een
diep verlangen naar vrede.

Eindnoten:
* Eddy's moeder:?
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De gestorven makker*
O, Lied, mijn Lied, dat mij getrouw gezelde
Op al mijns harten tochten trots en vrij,
Waar mijne jeugd-verblijde voeten snelden
De maat van uwe voeten hield mij bij.
Genoten vreugde heb ik dubbel genoten
In uwer maten keer en tegenkeer.
Wanneer mijn oogen zich des avonds sloten
Was uw stem als mijn Moeders stem zoo teer.
En in den Droom: gij hebt mij niet verlaten,
En weer ontwakend in den jongen Dag
Voelde ik den slag en weerslag van uw maten
Innig en vertrouwd als mijns harten slag.
Al 't wreede leed, het wordt lichter geleden,
Wanneer het hart bij peinzend zingen poost.
Mijn Lied: gij waart mild en teer als gebeden
Waarmee de vrome derver zich vertroost.
En toen ik keerde van mijn bonte vreugden
Omdat de stem van God sprak in mijn hart*
Zijt gij met mij gekeerd tot dienst en deugden,
Was uw schoonheid mijn troost in wrange smart.
En thans: ik roep u niet voor stoute spot
Ik roep u niet op tot hartstochtlijk klagen,
Ik roep u daar de Dood met een wreed lot
Het leven van mijn Vriend heeft neergeslagen.
O, Lied, mijn Lied: toen in zijn cel gevangen
Vogel in kooi, ik zijnen broeder vond,*
Hoe waart ge mijn troost met uw wilde zangen,
Toen het bevend hart bloedde uit open wond.
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En waar ik, verblinde in mijn smarten, zwervend
Om recht, om raad ging op hooplooze tocht,
Van wanhoop levend, van verlangen stervend,
Heb ik nimmer vergeefs uw troost gezocht.
Toen ik hem, mijn stouten Vriend ontmoette,
Zijn lach mijn vreugd werd, zijn leed mijne smart,
Mijn Lied: gij waart het, die getrouw verzoette
De verbittering van mijn hatend hart.
Wij zwierven samen, waar de sterke lente
Boven de bloei van Belgische landen
De weidsche weelde van zijn blauwe tenten
Met wit bezoomd, met zongoud doorstraald, spande.
Wij hebben water uit de beek gedronken,
En 't water was ons kostlijker dan wijn.
Wanneer de sterren aan de mei-lucht blonken
Sliepen wij buiten in het dalravijn.
Wij hebben het zware tarfbrood* gegeten
Waarin men proeft de kracht van aarde en zon.
Water als wijn, en brood als blijde bete,
Geen weelde, die zich daarmee meten kon.
En toen wij scheidden, het was om te komen
Ten naasten zomer samen in mijn land,
Het land van Holland, met zijn kalme stroomen,
Zijn veen, zijn duin, zijn geblokt akkerland.
O, Lied, mijn Lied, toen zijt gij de geleider
Blijde geleider onzer vreugd geweest.
Ik kén zang. Ik ken muziek. Maar nooit blijder
Inniger dan gij hoorde ik aan één feest.
Ten naasten zomer: wee, ten naasten zomer
Scheerde wind van woede volkeren voort.
Legers geschaard, mijn Vriend, mijn stoute droomer,
Trok waar elk volk elk ander volk vermoordt.
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Hij trok door nachten en geweldge dagen.
Mijn bede, machteloos, trok met hem mee.
O, wreede Dood: wat hebt gij hem geslagen
Waar de nacht mild en stil spande over zee.
Een blijde lentedag bracht mij de tijding:
‘Dood, dat hij dood was en hij stierf alleen.’
Mijn hart brak bij de schriklijke bevrijding
Uit ban van wachten in machtloos geween.
De lente bloeit, mijn tuin straalt als een wonder
Onder de weelden van de wijde luchten,
Elken avond gaat de zon later onder,
Geeft elken dag meer schat aan bloem en vruchten,
Hij zal geen zomer weerzien in mijn land.
Geen vruchten rooven en geen vogels hooren.
Hij stierf alleen. Hij ligt alleen verloren
Waar de eeuwige zee verbreekt over 't strand.
[.........................................................................]
Jacob Israël de Haan (1881-1924)

Dit gedicht van Jacob Israël de Haan (zie ook rubriek 5) verscheen in 1918
in Albert Verweys tijdschrift De Beweging en is ook opgenomen in het
tweede deel van de Verzamelde gedichten (1952). Het hangt niet alleen
samen met De Haans belangstelling voor de Eerste Wereldoorlog, maar
ook met zijn inzet voor het lot van de gevangenen onder het tsarenregime.
Toen hij in 1912-1913 een paar maal naar Rusland reisde (zie zijn verslagen
in de bundel In Russische gevangenissen), vatte hij een diepe, erotisch
gekleurde genegenheid op voor Georges Dmitrenko. Die zat als een soort
gijzelaar vast
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voor zijn broer Victor, die naar België was gevlucht om een straf voor
revolutionaire activiteiten te ontlopen. Met de laatstgenoemde is de dichter
een tijdlang opgetrokken.

Eindnoten:
* noot van de dichter: ‘Victor Dmitrenko, vrijwilliger in het Belgische leger, stierf in het
Elisabeth-Ziekenhuis te Calais 20 Mei 1916.’
* de stem van God: zinspeling op De Haans terugkeer naar de orthodox-joodse traditie, die hem
letterlijk en figuurlijk tot de ‘dichter van het Joodsche Lied’ maakte.
* zijnen broeder: zie hieronder.
* tarfbrood: tarwebrood.
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De moeder
Hij was de derde zoon, die blozend, blonde jongen,
Het derde en laatste kind, de derde zoon, die viel.
Een vliegenier, een Brit, had hem in 't hoofd getroffen.
Het is zoo'n kort verhaal, maar 't raakt tot in den ziel.
- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - Een jonge Brit daalt neer in 't wit gevleugeld vliegtuig.
Hij zoekt zijn nieuwe prooi, hij knielt bij 't lichaam neer.
Hoe roerloos lag hij daar, zijn jonge, blonde vijand; ...
Zacht sluit hij de oogen dicht, en streelt de handen teer.
En in de borstzak vindt de Brit een klein portretje,
De beeldnis eener vrouw: hij tuurt op iedre lijn,
Hij ziet ze beiden aan, herkent dezelfde trekken,
Dezelfde neus en mond, ... dat moet de moeder zijn.
Ja, 't staat erop, dat woord, met kinderhand geschreven;
En onze jonge Brit is smartelijk aangedaan.
Dan neemt hij liefdevol de jongen in zijn armen
En brengt hem zachtkens heen, den jeugdigen Germaan.
Nu zoekt hij in zijn zak een stuk papier en potlood,
En schrijft aan d'oude vrouw: ‘Ik wil dat gij het weet,
Ik was het die hem schoot, uw dappren blonden jongen,
Uw smart moet hevig zijn; dank God dat hij niet leed.
Ik schoot op een' spion, en dacht niet aan de moeder;
Mijn kogel trof zijn hoofd, toen was 't met hem gedaan.
Hij had zijn moeder lief, had haar tot aan zijn einde;
Uw hart bleeft tot zijn' dood voor uwen jongen slaan.
Dát heb ik nooit gekend; en schoon 'k mijn jonge moeder
Mijn heele leven lang, van jongs af heb gemist,
Nu dank ik God voor 't eerst dat zij dit leed niet kende;
Haar trouwe hart zou zijn gebroken als zij 't wist.’
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De moeder, toen zij 't las, en toen de heete tranen
Steeds vielen op den schoot van 't stille zwarte kleed,
Zij kuste het papier, en voelde 't hart weer gloeien;
Zij voelde zijnen strijd, zij voelde hoe hij leed.
Zij zou hem willen zien, die moederloozen jongen;
Haar was het, of ook hij haar hulp zocht in zijn strijd,
In zijn gewetens strijd, waar 't gold het goed te dooden,
En waar wel duizendvoud het kwade werd verbreid.
Dan huiverde zij weer; ... was hij 't niet die hem doodde,
Haar laatste lieveling, haar jongen, dappren zoon?
En toch, hij deed zijn plicht, men had het hem geboden.
- Mijn God, geboodt Gij dit van uwen hemeltroon?
De oude vrouw werd stil; zij zag de gansche wereld
Geboeid in dwaling, smart, onwetendheid en haat;
Het warme moederhart doorziet het licht der waarheid,
Der liefde heerschappij die boven alles gaat.
De hardheid in 't gemoed smolt weg in moederliefde.
Zij had geen zonen meer, aan eigen borst gevoed,
Maar ook geen vijand meer: de rijkdom harer liefde
Omhelsde iedren zoon met teedren hemelgloed.
---------------------------De hoogste liefde scheidt geen natiën en geen landen,
Eerbiedigt ieders vuur voor 't eigen vaderland;
Zij reikt aan iedren zoon haar trouwe moederhanden,
Vereenigt mensch aan mensch in zacht omsloten band.
Zoo zal het eenmaal zijn, de wereld zal het weten:
Gods liefde is niet vergeefs op aard aan 't licht gebracht;
Dit groot verlossingswerk zal nimmer vruchtloos heeten,
Zie, wereldliefde licht in zwarte oorlogsnacht!
SEPT.

1917

H. Mackay-den Beer Poortugael (1874-1945)
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Dit gedicht verscheen in het blad De Toekomstige Vrede, Orgaan van den
Nederlandsche Anti-Oorlog Raad, jrg. 2 (= 1917), nr. 20/ 21. Deze raad
was in oktober ontstaan als een breed samenwerkingsverband van allerlei
vredesbewegingen die ‘rechts’ van de S.D.A.P. stonden. Daarbinnen werd
ook door de echtgenote van baron A. Mackay gepleit voor wapenbeheersing
en ontwapening, zonder dat het militaire systeem als zodanig ter discussie
stond. In 1944 publiceerde zij de bundel Verzen.
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In Holland
In den sneltrein uit het Noorden
Zaten rustig en gedwee
Ook wat Engelsche Matrozen
Van de Timbertown-tournée*.
Keurig, proper in de plunje,
Net gehandschoend en gejast,
Gingen ze als tip-top ‘yachtsmen’
Bij de Hagenaars te gast.
't Was weer:
Voor een vrolijke performance
Voor den grooten watersnood*,
Die het Timbertown-gezelschap
Weer het comité aanbood.
Naast de Engelsche matrozen
Zat een heer uit Amsterdam
Die zijn Engelsch eens wou luchten
En een praatje ondernam.
Maar hij kuchte van verbazing,
Want een Sailor-Englishman
Zei hem: ‘Dacht you, good old fellow
Dat ik soms geen Hollandsch ken?
Jullie taal, al is ie lastig,
Spreken we reeds als gesmeerd,
Want dat hebben ons de vrinden
Ginds in Groningen geleerd!’
Een der goedgezinde jongens
Deed op eens 'n lang verhaal
Met de leukste uitspraakfouten
Onzer lieve Moederstaal.
Naast hem zaten ook soldaten
Van de Belgische armee,
Kern-gezonde Vlaamsche jongens
En op weg naar Enschedé.
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De welwillende matrozen
Spraken hen in 't Hollandsch aan,
Maar de Belgische soldaten
Wilden niets er van verstaan.
‘Zeg, zijn jullie Luikerwalen,
Spreken jullie enkel Fransch?’
En toen kregen ze ten antwoord
‘Comprenons pas le Holláns!
Ça ressemble l'Allemand.
Mes amis, nous sommes Flamands!’*
J.H. Speenhoff (1869-1945)

Dit liedje uit Honderd tien krekelzangen (1918) verwijst duidelijk naar de
zogenaamde Vlaamse kwestie, die tijdens de oorlog opnieuw oplaaide.
De dichter-zanger Koos Speenhoff (zie ook rubriek 5) was tijdens de eerste
decennia van de twintigste eeuw een succesrijk en geliefd cabaretier, die
gold als de virtuoze schepper van het veelal non-conformistische levenslied.
Hij heeft, ook blijkens zijn in 1916 apart gebundelde Soldatenliedjes, heel
vaak gedicht over onderwerpen die met de Eerste Wereldoorlog te maken
hebben en komt in deze bloemlezing dan ook meermalen voor. Soms kreeg
hij ook kritiek, niet alleen omdat men hem te lichtzinnig vond, maar ook
omdat hij al te gemakkelijk van overtuiging en standpunt leek te kunnen
wisselen. ‘Koos is zowaar van álles,/ maar vooral héél bij de hand,’ rijmde
de socialist A.B. Kleerekooper een keer.

Eindnoten:
* Timbertown-tournée: The Timbertown Follies was een uit Engelse militairen bestaande
cabaretgroep. De Engelse militairen waren na het beleg van Antwerpen in oktober 1914 naar
het neutrale Nederland gevlucht en in het zogenaamde Engelse Kamp in de stad Groningen
geïnterneerd. Het gezelschap genoot grote bekendheid en verzorgde in het gehele land optredens
ten bate van diverse goede doelen.
* watersnood: in 1916 veroorzaakten hevige stormen op allerlei plaatsen in Nederland
overstromingen.
* noot van de auteur: ‘Gelukkig zijn de meesten anders.’
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Mijn verdriet (1)
Aan mijne zusters Mino en Jozefa
Ik kan tegen niets meer; alles doet mij pijn;
en toch moet ik lachen, klappen* en gelukkig zijn,
toch moet ik vriend'lijk zeggen: ‘Ei, 't weer is goed!’
al nijpt mij om 't hart angst en tegenspoed;
toch zeg ik: ‘Mevrouw, wat wordt uw kindje groot!’
al zeg ik steeds liever ‘Dag, Vriendschap, dag, Dood!’
toch zeg ik 's zomers: ‘'t Is warm, Mevrouw, 't is laf’*
al denk ik gauw dan aan herfst, kerkhof en graf...
Ik kan tegen niets meer; alles doet me zeer;
ai, mijn oogen, mijn hersens, één stille zweer;
en mijn handen zijn kil, en mijn beenen koud
en toch zeg ik - ‘Mevrouw, spaar uw kostlijk hout’,
want 'k heb liever kou dan die trotsche vlam
die Yper verteerde en Antwerpen nam...
Ik kan tegen niets meer: is mijn hoofd geen spelonk
waarin de onzin weergalmt en mijn waanzin weerklonk?
Ik kan tegen niets meer: 'k heb dof verdriet;
lang reeds zag Antwerpen zijn dichter niet;
vreemd is dees land, vreemd is dees kluis,
en mijn Moederken stierf eenzaam thuis;
de wijn mijns gastheers smaakt gal en slurpt wrang
al is hij belegen ten kelder lang;
het genadebrood kropt mij zwaar door de keel
want 'k denk aan mijn broer*, ginder ver, ach zooveel...
En als Jo in de schemer piano speelt,
een ‘Schumann’ of ‘Schubert’, dan scheelt
mij iets droefs, dan schroeien de tranen heet
en dof in mijne oogen, omdat ik weet
dat zoo ook mijn zusters speelden eens, lang-geleên...
Ik kan tegen niets meer: mijn vriend* is heen...
Hij doolt naar Tiflis, Oxford en Barceloon'
terwijl ik hier droefgeestig in Holland woon...
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Ik kan tegen niets meer: dat weet geen mensch;
voor mijn eigen hart is 't verdriet mij rensch*,
voor mij zelf, voor geen ander, voor mij zelf en God.
Van ros bloed is mijn eigen hart, o, week en rot...
Dat weet ik liefst als ik wandel langs de Eem
bij avond en een hollandsche wolk, geel-creem*
achter de Zuiderzee puilt; dat is mijn hart...
En ik smoor mijn lange pijp vol diepe smart... Ik kan tegen niets meer: alles doet mij pijn
en tóch moet ik in Holland lachen en gelúkkig zijn.
Karel van den Oever (1879-1926)

Tijdens zijn verblijf in Baarn, dat hij evenals veel andere vluchtelingen
ervoer als een leven in ballingschap, schreef Karel van den Oever (zie ook
rubriek 1) een reeks verzen vol gevoelens van heimwee. Daarvan maakt
ook bovenstaand gedicht deel uit: eerst verschenen in jrg. 1917 van het
tijdschrift Groot-Nederland en in 1919 opgenomen in zijn bundel Verzen
uit oorlogstijd (1914-1918). Vermelding verdient nog dat Van den Oever
in Nederland behalve met enkele Vlamingen ook contacten onderhield
met katholieke literatoren uit Nederland zoals Albertine
Steenhoff-Smulders, Felix Rutten, Maria Viola en Marie Koenen.
Tegelijkertijd leverde hij scherpe kritiek op het estheticisme van de
Tachtigers.

Eindnoten:
* klappen: keuvelen.
* laf: zwoel, drukkend.
* mijn broer: vgl. de opdracht bij Verzen uit oorlogstijd, ‘Aan mijn dapperen broeder Kornel,
soldaat-brancardier der Tweede Belgische Legerdivisie, - afgevaardigde van het Belgisch
Ministerie, aalmoezenier, - onder-voorzitter van het Belgisch Comité voor Vluchtelingen te
Angers.’
* mijn vriend: de letterkundige en kunsthistoricus Jozef Muls, die o.m. redacteur was van het
tijdschrift Vlaamsche Arbeid.
* rensch: wrang.
* creem: crème.
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‘Over de grenzen gekomen’
Komt, ontvluchte krijgsgevang'nen,
Welkom, Pax Intrantibus!*
Springt maar over onze grenzen
En ontvangt een broederkus.
Smult maar mee van onze tafel,
Schaamt je niet, 't kan niet op,
Zelfs al zette uw regeering
Onzen heelen invoer stop.
Slentert vrij door onze straten,
Breekt eens in, wanneer je kan.
Van 't schelden uwer vrienden
Trekken wij ons toch niets an.
Wordt maar dikker in ons midden,
Tot de oorlog is gedaan,
Als je dan bent thuis gekomen,
Kan je mee aan 't schelden gaan.
Wil je soms 'n fietsje gappen?
Heb je lust in spioneeren?
Pikt maar in en wees niet bang,
Kijkt maar rond en ga je gang.
Zwaait maar dronken door de kroegen,
Slaat de dienders op hun kop,
Arme, brave krijgsgevang'nen,
Haalt je hart hier maar eens op.
Als de vrede wordt gesloten,
En de oomes praten gaan,
Mag je onze volksbelangen,
Met een vloek, wel overslaan,
Dankbaar hoef je niet te wezen,
Holland deed gewoon zijn plicht.
Alles zullen we verdragen
Met een vriendelijk gezicht.
Noemt ons smokkelaars en lafaards
Lieve, weldoorvoede gast.
Laat ons stevig meebetalen
In den wereld-oorlogslast.
Alles kan je van ons krijgen
Alles wat je oog maar ziet,
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Maar voor jullie mee gaan vechten,
Vriend, ..., dat lappen wij 'm niet.
J.H. Speenhoff (1869-1945)

Voor gegevens over Speenhoff: zie hierboven. In dit lied uit zijn Honderd
tien krekelzangen (1918) wordt gezinspeeld op de overlast die uit Duitsland
gevluchte krijgsgevangenen vaak veroorzaakten door straatroof, openbare
dronkenschap en andere vormen van onaangepast gedrag. Dat zij veelal
op kosten van de Nederlandse staat leefden, veroorzaakte met het oog op
de bestaande voedselschaarste extra irritatie.

Eindnoten:
* Pax Intrantibus: Vrede aan hen die binnenkomen.
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Danklied van 'n uitgewisseld Engelsch gewonde aan de Hollandsche
natie
Dear Holland I shall never more vergeten
Hoe very fine I't by you have gehad.
The fijne flowers and the beauty ladies,
The cigarets in ied're groote stad.
I have my beste friends naast my zien vallen
And I ben self mijn beide voeten kwijt,
Maar eeuwig I shall you blijven gedenken
Voor your verzorging, want die was allright.
I know in Holland you have self geen eten,
En toch aan de gewonde Englishman,
You gaf nog what you self niet had to missen.
That is what I maar not vergeten kan.
I hope the time shall never for you komen,
That any fyand neemt your beauty land,
And I will bidden for myn verder leven,
That God bescherm mijn tweede faderland!
And than that pakkie for myn ouwe moeder,
That I nog from that jonge lady kreeg,
That was for me zóó schocking that ik griende
She was misschien verwonderd that ik zweeg.
Maar on that moment kon 'k geen words meer finden
Al has the strijd my heart tot ice gemaakt,
No kogel had my dieper kunnen treffen
Zooas 'k from that ben overstuur geraakt.
Ook from my camerades you have the greetings,
And that ik ook for hun this letter send,
That can you see aan all the names hieronder
Die zij with eigen hand have neergepend.
There is one by die is haast not to lezen!
Maar that is dan ook met de mond gedaan,
That's from 'n Tommy die z'n armen kwijt is
En die toch ook graag op de lijst wou staan.
Egbert Müller
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Dit lied, uitgegeven als bladmuziek, zinspeelt op de uitwisseling van
gewonde krijgsgevangenen tussen Duitsland en Engeland. De
onderhandelingen daarover waren in 1915 te Den Haag begonnen, maar
leverden pas in de zomer van 1917 wat meer resultaat op. Op het titelblad
staat vermeld: ‘Opgedragen aan Henri ter Hall. Woorden en muziek van
Egbert Müller.’ Deze uitgave van Bureau T.A.V.E.N.U. te Amsterdam,
verzorgd door de Gebr. Braakensiek en gedateerd op september 1918,
kostte evenals vele andere nummers f 0,25. Henri ter Hall was een centrale
figuur in het toenmalige revueleven. Over Egbert Müller zijn geen gegevens
voorhanden. Terloops kan worden opgemerkt dat rond de Eerste
Wereldoorlog het al dan niet gebroken Engels spreken in de mode kwam
en daardoor extra goed bruikbaar was als humoristisch procédé.
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De deserteur
Hij had aan 't westelijk front gestaan,
De wrede vuurdoop ondergaan,
Bedekt met wonden.
Hij had gestreden als een held
En werd des avonds in het veld
Halfdood gevonden.
Soldaten van het Rode Kruis
Brachten hem al naar het ziekenhuis
Om te genezen.
Daar lag hij dagen in 't verband
En kon hij dagelijks in de courant
Van de oorlog lezen.
En toen hij weer was opgeknapt,
Zijn wonden weer wat opgelapt
Hij weer kon lopen.
Toen vroeg men niet of hij wel wou,
Hij moest naar Rusland in de kou
Zijn lichaam slopen
Daar wachtte hem weer hetzelfde lot
Daar schoot men weer zijn lijf kapot
Net als tevoren.
Hij bleef er liggen in de kou
En was, toen hij werd weggebracht
Al half bevroren.
Na maanden - schaduw van voorheen Wat kreupel aan 't bevroren been
Met bleke kaken.
Een mooi jong leven half verwoest
Zo stond hij daar omdat hij moest
De grens bewaken.
Was 't wonder, toen de boodschap kwam:
Naar het front, dat hij 't besluit maar nam
Te deserteren.
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't Is Keizers zijn belang naar ik gis
geef Keizer wat des Keizers is.
Ik groet de heren.
Toen hij dicht bij de grenzen kwam
Trok hij de kruisen van zijn jas
Als loon gekregen.
Hij dacht: wat heb ik daar nog aan
En heeft waar hij 't geweer liet staan
Ze neergelegen.
Hij nam zijn bundeltje ter hand
Keek nog heel lang naar 't vaderland,
Toen hij zich wendde,
Blonk er een traan in 't droevig oog.
Toen ging hij fier het hoofd omhoog
Naar 't onbekende.
Anoniem

Het lot van Duitse deserteurs is in Nederland meermalen bezongen,
bijvoorbeeld in dit anonieme lied, dat Fokko Hendriks (thans woonachtig
in Portugal) tijdens de luchtbombardementen in de Tweede Wereldoorlog
van zijn oma leerde; hij heeft het, tezamen met verschillende andere verzen,
pas enige jaren geleden uit het hoofd genoteerd. De Duitse deserteurs die
in het interneringskamp te Bergen samen moesten leven met Duitse
soldaten die krijgsgevangen waren gemaakt, verkeerden in ellendige
omstandigheden. Een rekest dat daarop wees, werd ook ondertekend door
de dichter Adama van Scheltema.
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Militaire efficiency
Zwaargewond door een granaatscherf
Werd de krijgsman in de nacht
Na een bovenmenschlijk zwoegen
In het hospitaal gebracht.
Ieder vreesde daar het ergste,
Toch werd 't laatste geprobeerd
En als een gebraden kip werd
Fluks de held geopereerd.
Wat geen mensch had durven denken
Dat gebeurde, sakkerloot!
De gewonde held ontsnapte
Wonderbaarlijk aan den dood.
Weken lang was het onzeker,
Of ie 't haalde, ja of nee,
Totdat Magere Hein het opgaf:
Hem niet boekte als O.W.*
Maar de dokters en verpleegsters
Waren bij hem, dag en nacht,
Liefdevol werden [bij] den strijder
Leed en pijn en zorg verzacht.
Altijd was er iemand bij hem,
Die hem bijstond in zijn nood,
Die hem moed insprak en steunde
In zijn strijd tegen den dood.
Weken, maanden bleef de krijger
In het leger-lazaret,
De bekwaamste proffen kwamen
Vol bezorgdheid bij zijn bed.
De chirurgen naaiden kunstig
Lichaamsdelen weer te saam,
En na veertien weken mocht ie
'n Uurtje zitten vóór het raam.
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Eindelijk, na lange maanden,
Was de held gerepareerd,
En hij werd van alle zijden
Hart'lijk gefeliciteerd.
Toen de vrijheid en de vreugde
Zeven dagen had geduurd,
Werd de knap gerepareerde...
Weder naar het front gestuurd.
Argus

Dit gedicht roept de wrede praktijk in herinnering dat oorlogsgewonden
niet automatisch uit de militaire dienst werden ontslagen. Het verscheen
op 11 oktober 1924 in De Notenkraker, het zondagsblad dat hoorde bij de
socialistische krant Het Volk. Rond de Eerste Wereldoorlog verschenen
daarin ook de befaamde spotprenten van Albert Hahn sr. Wie er achter
het pseudoniem Argus schuilgaat, is niet bekend.

Eindnoten:
* O.W.: O.W.'ers waren mensen die dankzij de oorlog vaak op onoorbare wijze winst wisten te
maken.
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Het stille klooster
Zachtjes klinkt het avondklokje,
Alles keert ter ruste weer,
Vogelen zingen treurige liederen,
't Zonlicht daalt in het westen neer.
Achter in het stille klooster,
Zusters in hun zwarte dracht,
Zij verplegen daar de lijders,
Die gewond zijn aangebracht.
Beide deuren staan wijd open,
En een zuster treedt daarin,
Met een jongeling in haar armen,
Die nooit weer ten strijde ging.
Beide benen afgeschoten,
En daarbij een rechterhand,
Want hij had zoo trouw gestreden,
Voor zijn eer en vaderland.
Aan de deur van 't stille klooster,
Klopt een droeve moeder aan,
Ligt m'n zoon hier, zwaar gewond soms?
'k Zou zo gaarne tot hem gaan.
Arme moeder, sprak de zuster,
Uwe zoon, hij leeft niet meer,
Al zijn lijden, is geweken,
Hij stierf voor zijn land en eer.
Bij het ziekbed aangekomen
Nam zij 't witte doodskleed af,
En in tranen, stort zij neder,
Delf voor hem en mij een graf.
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Op het kerkhof ligt begraven,
Ene moeder en haar zoon,
En nu strijden zij, voor eeuwig,
Ja, voor eeuwig voor Gods troon.
Ferry?

De verpleging van oorlogsgewonden, die meermalen ook in Nederland
plaatsvond, is bezongen in verschillende (over)gevoelige liedjes zoals
‘Van vrouw en kind van z'n thuis’ van M. Rudelsheim. Bovenstaand
voorbeeld is later vooral bekend geworden door de vertolking van de
Zangeres zonder Naam, die tijdens haar optredens echter slechts de laatste
vier coupletten zong; op een van de door Telstar uitgebrachte cd's staat de
complete tekst. Dit lied staat op naam van Ferry, het pseudoniem van de
journalist en tekstschrijver Cornelis Johannes Theodorus Ferry van Delden
(1892-1965), die ook wel de ‘smartlappenkoning’ werd genoemd en leefde
als een vrijbuiter; vgl. ook rubriek 9.
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De zeeman van heden
Wreede oorlog, vloek der menschen,
Moordend woedt hij ook op zee.
Wie zou rechtgeaard niet wenschen,
Kwam toch spoedig wereldvrêe.
Wie steeds leest van oorlogswee,
Huiv'rig denkt men aan de zee.
Werkers krachten steeds gegeven,
Op de schoone blauwe zee,
Zeeman's moed hij doet ons beven,
Ook in tijden van de vrêe,
Vrees'lijk steeds het oorlogswee,
Voor de werkers van de zee. Moeders angstig met haar kind'ren,
Wachten in hun donk're kluis,
Ach dat vader niets moôg hind'ren,
Was hij van de reis maar thuis.
Zie hun wensch heeft afgedaan,
Op een mijn het schip vergaan.
Trots het loeien der orkanen,
Stoere werkers op de zee,
Willen zich een doortocht banen,
Brengen specerijen mee,
't Oorlogsmonster triomfeert,
Ach het schip getorpedeerd.
Thans het leven op de baren,
Valt den zeeman dubbel zwaar.
Vrees'lijk zijn steeds de gevaren,
Voor deez' koene werkersschaar.
Stoere werkers op de zee,
Ja, wij lijden met u mee.
Proletaren aller landen,
Proletaren op de zee,
Rukt vaneen tirannenbanden,

Rob Kammelar, J.M.J. Sicking en Menno Wielinga, Het monster van de oorlog

79
IJvert saâm voor wereldvree.
Wereldwerkers zij aan zij,
Breekt den band der slavernij.
L. v.d. H.

Dit gedicht verscheen op 1 juni 1918 in De Vrije Socialist, een tijdschrift
dat in 1898 was opgericht door de bekende socialist-anarchist F. Domela
Nieuwenhuis en een tegenhanger wilde zijn van een autoritair socialisme.
Het roept in herinnering dat de wereldoorlog niet alleen op het land, maar
ook op zee veel slachtoffers maakte. Aanvankelijk ging het wat de
Nederlandse handelsvloot betreft alleen om incidenten, maar dat veranderde
toen de Duitse regering in 1917 de onbeperkte duikbotenoorlog afkondigde
en ook de schepen die onder neutrale vlag voeren liet torpederen. Over de
dichter is verder niets bekend.
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De vlucht
Ballade. Historische episode uit de laatste maanden van den wereldoorlog.
De stormwind waait door Belgenland,
De lucht laait in den rooden brand
Van de granaten,
De Duts* wijkt - maar is niet geveld, Zij moeten voor zoo wild geweld
De stad verlaten.
Zij haalde al wat zij bezat
Sinds zij heur man verloren had,
Die lag verslagen: Het jongske en meiske aan ieder zij Haar derde moest zij zelf in beî
Heur armen dragen.
Zoo togen zij door vreemd gebied
Naar 't verre land - ze wisten niet
Waarheen zij vluchtten;
Zij waren duizend armen saam,
Als duizend dingen zonder naam En duizend zuchten.
Een laten dag het jongske kloeg:
‘Och moeder 'k ben niet groot genoeg Is 't ver dat we hoeven?’
Ze zei: ‘Ginds bij die ster is 't, och
Vat moeders rok, de Duts zegt toch:
Ge moogt niet toeven!’
‘Och moeder’ zei hij ‘'k kan niet meer,
Mijn hert doet mij zoo hevig zeer Zal 'k sterven moeten?’
Toen gleed hij naar den natten grond
En stierf daar als een zieken hond
Aan hare voeten.
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Men stak een kleine greppel af,
Men leî hem in een haastig graf
Onder wat steenen, Zij hing een kranske aan de heg,
Zij zette een kruiske aan den weg En moest weer henen.
Haar voeten zogen door het slijk,
Al dieper dook heur lichaam lijk
Die honderdtallen,
En zwaarder slepend met heur last,
Hield haar het meiske zwaarder vast
Om niet te vallen.
Een laten dag het meiske zei:
‘Och moeder 't is te ver voor mij,
Rust gij niet even?’
Ze zei: ‘Waar gindse sterre staat,
Daar is 't, de Duts zegt toch: het gaat
Thans om ons leven!’
‘Och moeder’ zei het meiske zacht,
‘Het zijn àl sterren in de nacht
voor mijne oogen!’ Toen zeeg zij als een wankel lam
Naast heure moeder neer - en kwam
Niet meer omhooge.
Men droeg haar van den weg opzij
En groef een graf, - de moeder leî
Daarop wat zoden,
Zij vlucht een kranske inderhaast,
Zij zette er een kruiske naast En liet de doode.
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Zij ging en droeg het kleintje stijf
Tegen haar mager moederlijf,
Nat van den regen;
Zij zag niet meer de sterren staan Zij zag alleen haar voeten gaan
Langs 's Heeren wegen.
Doch eind'lijk kwam ze aan 't laatste end,
Aan 't land, dat over haar eilend'
Zich zou erbarmen, Daar drukte zij haar stille wicht
En lachte naar het lief gezicht
In hare armen. Zijn oogkens waren wondergroot,
Die zagen in den grooten dood
Oneindig verre Nog verder dan de verre vlucht,
Nog hooger dan de hooge lucht
Vol duizend sterren!
C.S. Adama van Scheltema (1877-1924)

Het treurige lot van de Belgische vluchtelingen is meermalen behandeld
in Nederlandse teksten. Bovenstaand gedicht, dat afkomstig is uit de bundel
De keerende kudde (1920) en aansluit bij de oude balladetraditie, is
geschreven naar aanleiding van de situatie in 1918, toen de Duitse troepen
in België werden teruggedreven en er opnieuw een ware volksverhuizing
ontstond. Adama van Scheltema, die zich expliciet tegen de kunstleer van
de Tachtigers keerde, was tijdens de eerste decennia van de twintigste
eeuw zeer geliefd in socialistische kringen. Het uitbreken van de oorlog
schokte hem diep in zijn hoop op een nieuwe toekomst. Veel van zijn
opzettelijk eenvoudig gehouden en op het gevoel gerichte gedichten zijn
op muziek gezet; strijdliederen als ‘Morgenrood’, ‘Socialistenmarsch’ en
‘De daad’ zijn nog lang op het repertoire van arbeiderszangverenigingen
blijven staan.

Eindnoten:
* de Duts: de Duitser.
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Dass muss ein Stück vom Himmel sein!*
Hij zingt in de straten,
Hij vraagt en kijkt uit
Bang schouwt ie de verte
Fel leest ie de ruit
En steunt* er geen smeris
Dan volgt het refrein:
‘Dass muss ein Stück vom Himmel sein’...
Hij stond als een vakman
Den besten voor twee
En maakte als bommer*
Den wereldkrijg mee
Eén oog doorschoten,
Z'n borst doet 'm pijn:
‘Dass muss ein Stück vom Himmel sein’...
Hij loopt alle dagen
Straat uit en straat in
En raapt uit den modder
Z'n schamel gewin
Een cent uit den dakgoot
Een korst in 't kozijn:
‘Dass muss ein Stück vom Himmel sein’...
Hij zingt alle dagen
(De honger gebiedt!)
In regen en ontij
Z'n wankele lied
En snikt in een slaapstee
Van schaamt' en chagrijn:
‘Dass muss ein Stück vom Himmel sein’...
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Hij zingt alle dagen
Het bloed uit z'n strot:
Hij zingt aan den hemel
Z'n leven kapot
En wacht in de luizen
Op Magere Hein:
‘Dass muss ein Stück vom Himmel sein’...
Willem van Iependaal (1891-1970)

Deze tekst, die cynisch herinnert aan het lot van veel oorlogsinvaliden, is
te vinden in Van Iependaals bundeltje Liedjes van ordelijke ellende (z.j.
= 1931). Voor gegevens over de dichter: zie rubriek 1.

Eindnoten:
* de ironische refreinregel verwijst naar een indertijd bekende schlager van Werner Richard
Heymann (muziek) en Robert Gilbert (tekst).
* steunt: verblijft, is er.
* bommer: vgl. bomber of bummer = handgranaatwerper.
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De geslachtszieken
De wellust zocht het vleesch; de geest het vuur!
‘Nog eenmaal leven! voor wij sterven!’
dit was de leus. - In ons sprong de natuur
als een granaat aan duizend scherven.
De vrouwen in de steden lachten wij grepen haar. Zij zochten het behoud.
Om te leven moesten levenden verkrachten
wat nauwelijks openging aan 't levenshout.
De scherpe beten scheurden haar vol wonden.
Zij lachten van schaamte en om dood zoo zij ‘morgen’ nog maar leven konden zij dachten aan haar kindren en... hun brood!
Zoo greep syphilis naar de lijven
en woelde zich nog dieper in den geest.
O, dood, hoe lang zult gij nog blijven,
Die ons zoolang gemeenzaam zijt geweest?!
Jan W. Jacobs (1895-1967)

Studies hebben uitgewezen dat veel soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog
geslachtsziektes opliepen tijdens hun bezoek aan prostituees en dat veel
getrouwde vrouwen door de afwezigheid van de kostwinners zich
gedwongen zagen de prostitutie in te gaan. Jan W. Jacobs, die afkomstig
was uit een gereformeerd milieu en in verschillende functies op drukkerijen
werkte, werd een links-geëngageerd dichter. Zijn werk is in allerlei bladen
terug te vinden en is gedeeltelijk ook in boekvorm verschenen. Hij nam
het initiatief tot de uitgave van een bloemlezing uit de ‘moderne
revolutionaire poëzie’, die Tijdsignalen (1929) ging heten. Daaraan werkten
ook Jef Last, Freek van Leeuwen en Garmt Stuiveling mee, terwijl
Henriëtte Roland Holst de inleiding schreef en de uiteindelijke keuze
maakte. Bovenstaand fragment uit het spreekkoor ‘Strijdlied voor den
Vrede’ verscheen in het tijdschrift De Socialist van 22 december 1928; de
gehele tekst werd in hetzelfde jaar uitgegeven vóór en dóór de Jeugd Bond
voor Onthouding.
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Uit: Prenten van Albert Hahn, 1e bundel: De oorlog (1917).

Rob Kammelar, J.M.J. Sicking en Menno Wielinga, Het monster van de oorlog

87

3
Het monster van de oorlog
Het uitbreken van de Grote Oorlog heeft in Nederland behalve schrik en angst ook
veel oprechte woede en bittere verontwaardiging veroorzaakt. Hoe was het mogelijk
dat ‘beschaafde’ en ‘christelijke’ naties elkaar met zoveel geweld te lijf gingen en
zich zo ‘beestachtig’ gedroegen. Juist omdat Nederland zelf geen partij was, drong
zich in sterke mate de vraag op welk motieven er eigenlijk ten grondslag lagen aan
deze zowel uitzichtloze als meedogenloze krachtmeting, die niet terug te voeren was
op het bestrijden van een onaanvaardbare ideologie of het verdrijven van een tiranniek
bewind. Werden de oorlogvoerende landen allereerst gedreven door militaire
geldingsdrang en gekwetste nationale trots? Of toch vooral door een weinig
scrupuleuze behartiging van de belangen van eigen handel en industrie en uiteindelijk
door het willen behouden dan wel verkrijgen van de economische en politieke leiding
in de wereld? Of moest er misschien in een heel andere richting naar verklaringen
worden gezocht. Was er bijvoorbeeld sprake van het al lang voorspelde en
onvermijdelijke failliet van het kapitalistische systeem als zodanig? Of eenvoudigweg
van rampzalige misrekeningen van politieke leiders die voortdurend onder druk
stonden van de publieke opinie en de controle hadden verloren over hun politieke
manipulaties? Maar hoe men ook dacht over al deze en nog weer andere
veronderstellingen - een moreel verantwoorde reden voor al het bloedvergieten leek
niet gevonden te kunnen worden, ook niet als men de schuld vooral bij de ene of de
andere partij probeerde te leggen.
De diepe afschuw van het oorlogsmonster, die dagelijks werd gevoed door de
media van die tijd en binnen nagenoeg alle politieke en religieuze gezindten is terug
te vinden, versterkte de kracht van de talrijke vredes- en anti-oorlogsbewegingen
(zie ook rubriek 9). Daarbinnen waren veel intellectuelen en kunstenaars actief, zoals
de dominee Bart de Ligt, de dichteres Henriëtte Roland Holst, de juriste
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Clara Wichmann, de pedagoog Kees Boeke, de psycholoog Gerard Heymans, de
schrijvers Marcellus Emants, Frederik van Eeden en Nico van Suchtelen. Zij voelden
zich meestal nog goed thuis in de culturele klimaatverandering die zich tegen het
einde van de negentiende eeuw in Nederland had voltrokken. Typerend daarvoor
was een breuk met de sterk individualistische neigingen uit de jaren tachtig.
Overheersend was nu het verlangen om zich met hart en ziel in dienst te stellen van
de gemeenschap en zich opgenomen te voelen in één groot samenbindend menselijk,
liefst ook metafysisch verband. Verregaand estheticisme had moeten wijken voor
ideeën- of getuigeniskunst. En de intensieve aandacht voor de zintuiglijk
waarneembare werkelijkheid had plaatsgemaakt voor hernieuwde pogingen om door
te dringen tot de hogere of diepere wereld die daarachter schuil moest gaan.
In dit ruime kader passen veel van de dichters die in deze rubriek en met name
ook in rubriek 9 zijn opgenomen. Zij behoorden tot de generaties die respectievelijk
rond 1880 en rond 1895 aan het woord waren gekomen, en gaven in deze jaren vaak
weer de voorkeur aan een traditioneel taalgebruik en vaste versvormen. De soms
hooggestemde toon in hun werk contrasteert op het eerste gezicht met de neiging tot
hoon en cynisme die bij sommige leeftijdgenoten domineerde, maar lijkt in wezen
toch daaraan verwant te zijn voorzover het ging om het uiten van de heftige emoties
die de oorlogsgruwelen opriepen. Uit dezelfde tijd dateren ook de eerste
modernistische experimenten van kunstenaars als Theo van Doesburg, die in de
komende jaren stap voor stap drastische consequenties zouden gaan trekken uit een
compromisloos streven naar een waarlijk geestelijke en universele kunst.
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Het monster
Doller dan ooit is 't monster losgebroken,
En menschen worden wilde beesten;
Helsch viert het kwaad zijn gloriefeesten Tot de overmacht heeft rechtgesproken,
Of nieuwe vecht-stof uitgezaaid:
Vergif in de' oogst dien 't erfkroost maait.
Aan 't schaakbord peinzen de ingewijden;
En elke zet, na bede om Zegen,
Stormt zwaar 't onmondig menschdom tegen Dat hondsch gehoorzaam wie 't doet lijden,
In gruwzaam onderlingen strijd
Zijn God vraagt hoe 't zich ooit bevrijdt?
De wereld, zat van 't weerzijdsch beulen,
Vloeke al wat oorlog stookt in 't duister,
Uit klauwen keert ze in kooi en kluister;
Slaafsch - waar haar meesters weêr gaan heulen,
Trouwloos op nieuwen krijg bedacht Verkropt zij 't wee, en HEERSCHZUCHT - lacht.
OOGSTMAAND

1914

W.L. Penning jr. (1840-1924)

Willem Levinus Penning, die doorging met dichten nadat hij rond zijn
veertigste jaar blind was geworden, werd door de Tachtigers op grond van
een deel van zijn oeuvre als een van hun voorlopers beschouwd. In zijn
bundel Levensavond (1921) - uitgegeven door de typograaf J. van Krimpen
en de dichter Albert Verwey - is een opvallend emotionele reeks
‘Tijdverzen tegen den oorlog’ opgenomen. Niet alleen de
oorlogsverschijnselen zelf krijgen daarin aandacht, maar ook de gevolgen
daarvan voor het dagelijks leven.
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Op de oorlogsgrens
Duizende lijken, die de landen niesten,
Tienduizenden die ziek en kreupel zijn,
Veelhonderdduizend die in nood en pijn
Hun dakloos dorp of platgebrande vesten
Verlaten, 't zij beladen met de resten
Van vroegere welvaart, of - nooddruftige trein* Met enkel 't lijf, rillend van koortsvenijn
Waar vuil en honger de aadren mee verpesten, Millioenen troostloos: vrouwen zonder man,
Kinderen zonder ouders, en de dood
Overal huivrend als een vale vogel, Zó is deze oorlog. Wie ontkomen kan,
Bedreigd, of andren moordend, met de kogel,
Ziet landen van bloed, van vuur de hemel rood.
Albert Verwey (1865-1937)

Nadat Albert Verwey het estheticisme van de Tachtigers had losgelaten,
ging hij onvermoeibaar op zoek naar een alles samenbindende
eenheidsfilosofie, die hem ook afkerig maakte van nationalisme, ‘Want
alle staten/ Zijn één als golven van een stroom’. Met name in de eerste
afdeling van zijn bundel Het zwaardjaar (1916) zijn enkele gedichten te
vinden die direct betrekking hebben op zijn afschuw van de oorlog; daaruit
is hier ‘Op de oorlogsgrens’ gekozen (vgl. Oorspronkelijk dichtwerk, 1938,
deel twee). Dat in Verweys tijdschrift De Beweging heel vaak over de
Eerste Wereldoorlog is geschreven, lijkt dan ook geen toeval te zijn.

Eindnoten:
* trein: stoet.
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Kerstnacht 1915
Regent het in den nacht?
De stille, heilige nacht?
Spritst het niet duister en zacht?
Neen, 't regent niet in den nacht,
De alles omhullende nacht,
De nacht is stom en wegend is de nacht.
Ik weet dat onder de nacht
Een menschdom grijnst en smacht
En dat de wolken waren*
Als wijlen* van doodenbaren.
En dat in reutelingen
Veel duizend lippen zich wringen
En dat er duizenden sluipen,
Met messen uit holen kruipen.
En dat soms de aarde schokt,
In vlammen en kluiten brokt,
En dat veel schoone geheelen
Tot splinters en leden zich deelen.
En dat vorsten en grooten
In de eene nacht zijn besloten
En dat uit de diepte, van ver,
Wordt uitgezien naar een ster.
En dat er lichten ijlen,
Omlaag, omhooge peilen,
En dat langs 't firmament
De heete verwoesting rent.
Ik weet het, ik weet de nacht
Is over de aarde gebracht.
En dat de wolken waren
Als wijlen van doodenbaren.
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Ik weet, ik weet, ach zooveel,
Dat Jezus was sentimenteel
En dat ik hier lig en wacht
Of het niet regent zacht.
Jac. van Looy (1855-1930)

Tijdens de loopgravenoorlog werden er met Kerstmis op verschillende
plaatsen langs het front vuurpauzes in acht genomen. Tot groot ongenoegen
van de legerleiding, die dergelijke pogingen tot verbroedering dan ook
prompt verbood, zongen de elkaar bestrijdende soldaten al dan niet
gezamenlijk kerstliederen. Dit voorval heeft indertijd zowel tot ontroering
als tot cynisme geleid; ook bij de impressionistische schilderschrijver
Jacobus van Looy, die deelnam aan de Beweging van Tachtig. Dit gedicht
van hem is opgenomen in de postuum uitgegeven bloemlezing Gedichten
1884-1925 (1932). Ook in prozavorm heeft Van Looy zich met de Eerste
Wereldoorlog beziggehouden, blijkens een navrant groteske beschrijving
van het bijwonen van een stomme film met oorlogsbeelden; zie: ‘Het
verhaal van den provinciaal’ uit De wonderlijke avonturen van Zebedeus,
Nieuwe bijlagen (1925).

Eindnoten:
* waren: rondwaren, ronddolen, rondhangen.
* wijlen: (rouw)sluiers.
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[Uit: van oorlog en vrede]
De raven klapwieken, zwart en zwaar,
Luid krijschen de raven en roepen elkaar.
- ‘Naar het slagveld! Voor ons allen genoeg zal er zijn.
De menschen bereiden ons heerlijk festijn.
Geen zoeken, deez winter, naar voeding schraal!
De menschen, die zorgen nu zelf voor ons maal.
Komt! Laten wij strijken in 't Oosten neer!
Daar zijn bergen van lijken! En morgen nog meer!
En ook in het Westen is overvloed.
De lucht is vol reuken van menschenbloed.
O wel zoet is de reuk in den wind, die er waait!
Héél de wereld ligt er met lijken bezaaid.
Wij vernielen elkaar niet, als 't menschelijk beest,
Dat zijn broedren gaat moorden als toog het ten feest.
Wij zijn wijzer, wij azen eendrachtig op buit.
Komt! Wij priemen de lijken dë* oogen uit.’
Hélène Swarth (1859-1941)

Ook dit felle gedicht van Hélène Swarth (zie rubriek 2) maakt deel uit van
de cyclus ‘Van oorlog en vrede’ uit haar bundel Nieuwe verzen (1920),
gedeeltelijk eerder gepubliceerd in het tijdschrift De Gids van 1915.

Eindnoten:
* dë: de puntjes op de letter e moeten bij het voorlezen samentrekking voorkomen.
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Diepe verachting...
Diepe verachting is in ons gekomen
Voor de bloedbruiloft in wereldzaal, En de vernedering: dat niet voorkomen
Werd dit aanzitten ten doodenmaal; Diepe verachting en de bitternisse
Dat wij den beker dronken van het bloed
En toch de hand niet vloekten, de gewisse,
Die beker doopte in den rooden vloed.
Afkeer van ons, die met ons denken reikten
Naar de vernietiging van evenman*; Afkeer van ons, die met de daad bereikten,
Dat uit den schedel bloed vloot als uit kan.
Afkeer van ons, die leefden om te leven
Dit diep meedoogenloos verschrikt bestaan,
Waarin werd staal in mannenlijf gedreven
Bij slaande trom en wapperende vaan.
Afkeer van ons, die vaderlandsche zangen
Aanhieven uit een kinderlijken waan,
En als beschonkenen, daarin gevangen
Elkander stieten met de wapens aan.
Afkeer van ons, die sluipende beloerden
Eenzamen post op smallen heuvelkam.
Met klinkend schot den hoogen nacht beroerden;
O de gesmoorde kreet, die uit hem kwam.
Afkeer van onze oogen bloedbeloopen,
Van onze lijven in soldatenpak,
Van onze knieën, die langs heuvels kropen,
Van onze vuisten waar het mes uitstak.
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Van ons verstand afkeer, waarmee wij wisten
Te maken het verdragende kanon,
De handgranaten en de duizend listen
Waarmee de haat op nieuwe moorden zon.
Van ons bestaan afkeer, van onze monden
Gestadig drupt een gallig gelig vocht,
Wij proeven neerslag, die wordt afgezonden
Op onze tong, uit donkre slangenkrocht.
O Socialisme, ooit aan ons verschenen
Licht, dat de herleving heeft beloofd,
Kom haastiglijk, verschijn, want wij versteenen,
Stil staat ons bloed en lichtloos wordt ons hoofd.
A. van Collem (1858-1933)

Abraham Eliazer van Collem was werkzaam in de handel. Eerst
beschouwde hij het zionisme, later het socialisme als het middel bij uitstek
tot verheffing van het joodse proletariaat. Hij begon zich pas goed als
dichter te ontplooien in het tijdschrift De Nieuwe Tijd (1897-1921),
waarvan Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst redacteur zijn geweest.
In de loop van zijn leven probeerde hij zijn maatschappijvisie in
toenemende mate te verbinden met een alles overkoepelend eenheidsbesef.
‘Diepe verachting’ is - tezamen met andere vroeger vaak voorgedragen
gedichten zoals ‘Het slachtveld’ en ‘Voor het vaderland’ - opgenomen in
Van Collems bundel Opstandige liederen (1919).

Eindnoten:
* evenman: vgl. evenmens.
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Hoera voor het lood
Hoera! Hoera! Hoera!
Voor het lood!
Het brengt er den dood,
Het brengt er den dood,
Aan millioenen.
Hoera! Voor het lood!
Wat geef ik om vrouw,
Wat geef ik om kind?
Als mijn meester maar ziet
Hoe ik 't vaderland min.
Hoera! Voor het lood!
Wat geef ik om liefde
Zoo schoon en zoo teêr
Wat geef ik om vader
Of Moeder der Smart?*
Als men mij 't gebiedt
Schiet ik ze midden in 't hart.
Hoera! Voor het lood!
Wat is mij der maagden eer,
Als ik mijn lust heb gekoeld,
Fluks schiet ik ze neer,
Met mijn geweer.
Hoera! Voor het lood!
Als ben ik ‘sociaal’,
Ik doodde er al zoo velen,
Die spreken een andere taal,
Met mijn lood of mijn staal!!
Hoera! Voor het lood!
Daarmee breng ik aan velen den dood,
En dat dit geschiedt,
't Is omdat men mij het gebiedt.
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Hoera! Voor het lood!
Hij die vindt dat dit niet goed is,
Ach, maak die maar dood
Met staal of met lood!
Hoera! Hoera! Hoera!
Voor het lood!
Men brengt er millioenen den dood.
Hoera! Hoera! Hoera!
Voor het lood!
L.

Dit cynische gedicht van een onbekende dichter verscheen in het tijdschrift
De Vrije Socialist van 8 mei 1915, dat ook in rubriek 2 al even ter sprake
is gekomen. In het voorbijgaan wordt erop gezinspeeld dat de internationale
saamhorigheid binnen de socialistische beweging door het uitbreken van
de oorlog geen stand had gehouden.

Eindnoten:
* noot van de dichter: ‘Zie Tolstoi's Het Koninkrijk Gods is binnen in u.’ ‘Moeder der Zeven
Smarten’ is een van de eretitels van de H. Maria.
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Ik heb nu net een jaar gemoord
‘Wat moet mijn zoon worden?’
(De zoon is de held aan 't front.)
Ik heb nu net een jaar gemoord,
Verminkt, geslacht, gestoken,
Gejammer en gesteun gehoord,
En lijkenlucht geroken.
Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat
Volg' ik de Tien Geboden 'k Bedoel dan die voor den soldaat,
Dat 's tienmaal: ‘Gij zult dooden!’
'k Ben één dier veel bewonderden,
Die echt goed mikken konden,
Ik heb al vele honderden
Naar 't vroege graf gezonden.
Ook bommen gooien was mijn werk,
Ik smulde van die dingen!
'k Heb heel wat kerels, jong en sterk,
In stukken laten springen.
Een arm lag hier, een kop lag daar,
Een been hoog in de boomen,
En één keer heb ik er zoowaar
Een kiekje van genomen!
Eerst werd 't mij wel eens wee en bang,
Dat wil ik niet ontkennen,
Maar twaalf, twaalf maanden lang!
Dan ga j' er wel aan wennen!
Ja, mijn (koel-)bloedigheid is groot,
'k Màg wel zoo'n beetje slachting;
Ik geef niet om een ander's dood Is dat geen ‘doodsverachting?’
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En steken met een bajonet!
Vergiftigen met gassen!
Maar 't meeste heb 'k mijn hart gezet
Op bloed en bloed in plassen!
En is ons moordwerk eens voorbij
Dan zal 'k me dood verkniezen;
Hoe moet 'k me in de maatschappij
Een passend handwerk kiezen?
Ik weet wat. Eén vak, dat ik ken!
Al staat het ook wat lager,
Maar een, waar 'k héél geschikt voor ben,
Ik weet het: ik word slager.
Charivarius (1870-1946)

Gijsbert Johannes Nolst Trenité volgde verschillende studies en was onder
meer werkzaam als leraar. Hij werd beroemd als ‘Charivarius’: de
schuilnaam die hij gebruikte voor een rubriek in het weekblad De (Groene)
Amsterdammer waarin hij met name slordig en modieus taalgebruik
hekelde. Dat hij zijn satirisch talent ook voor andere zaken inzette, blijkt
uit zijn verzamelbundels Ruize-rijmen (1914-1918). In het derde deel
daarvan komt een uiterst felle reeks ‘Oorlogs-rijmen’ voor, waar ook dit
gedicht deel van uitmaakt. (‘Ruize’ in de bundeltitel slaat op de
geaffecteerd-modieuze uitspraak van het te pas en te onpas ter versterking
gebruikte woordje ‘reuze’.)
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Een brief van het front
Geliefde ouders en famielje,
Ik ben nog levend en gezond;
Tot heden heb ik niet te klagen,
Al ben ik negenmaal gewond.
Ik mis een duim en 'n paar vingers,
Mijn linker oor en linker koon;
De Generaal die liet me halen
En gaf 't kruis toen aan je zoon.
De oorlog maakt je onverschillig,
Soms weet je niet hoe of je heet;
Je voelt 't zonnetje niet schijnen,
Je proeft niet wat je drinkt en eet.
Je blijft maar schieten, hakken, steken,
Totdat je man er is geweest;
Wanneer je slaapt, ben je een engel,
En als je vecht ben je 'n beest.
De loopgraaf van de naaste vijand
Is honderd meter van ons af;
We zorgen voor elkaars gewonden
En graven voor elkaar een graf.
We zingen soms dezelfde liedjes
Of ruilen wat tabak en brood,
Maar als de aanval wordt geblazen,
Dan schieten we elkander dood.
J.H. Speenhoff (1869-1945)

Zowel in straat- als in cabaretliedjes werd tijdens de eerste decennia van
de twintigste eeuw graag gebruikgemaakt van de briefvorm. Dit liedje van
Speenhoff - zie voor gegevens over hem rubriek 2 en 5 - werd op 9 april
1918 geplaatst in het rijk geïllustreerde familieblad Het Leven, waarin de
oorlog op uiteenlopende manieren veel aandacht kreeg. Eerder was deze
tekst al gepubliceerd in Speenhoffs Soldatenliedjes uit 1916.

Rob Kammelar, J.M.J. Sicking en Menno Wielinga, Het monster van de oorlog

101

In de loopgraaf
Zij graven gerangschikt in lange rij;
Zij graven geluidloos zij aan zij.
De nacht begunstigt het trage werk
En houdt ze in zijn schuts, dat de dag het niet merk'.
Zij graven gestadig zonder een woord.
Hun zweet stolt paarlen; zij graven voort.
Reeds was 't een bedding; het werd een gang.
Zij graven koortsachtig, stonden lang.
Nu is het een gracht, een diepe vaart,
Als de eerste van hen den ochtend ontwaart.
De dag staat grauw in de grauwe lucht.
Zij zijn in de diepte der loopgraaf gevlucht.
Nog graven zij dieper, zonder geluid,
Als groeven zij 't hart der aarde uit.
Het merg van den grond is niet mak, niet mul,
Maar de aarde is zoo moederlijk goed en gul.
Zij neemt ze aan haar boezem, zij fluistert ze in 't oor:
‘Hij stierf niet, die 't leven met eere verloor.’
En de strijd vangt aan met het dagbegin:
Zij groeven zich in hun graven in.
Felix Rutten (1882-1971)

De literator Felix Rutten werd geboren in Limburg, maar studeerde in
België en woonde lang in Rome. Hij was gehuwd met de schrijfster Marie
Koenen en speelde een belangrijke rol in het katholieke literaire leven.
Zijn werk vertoont invloed van de Tachtigers. Enkele oorlogsgedichten
van hem verschenen in het tijdschrift De Gids, jrg. 1915, I.
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[Oorlog]
Oorlog
De hemel viel op aarde in stukken
En nergens is een bloem
die ongeschonden leeft.
De aarde stinkt van 't bloed,
dat uit den hemel spat.
De wond is groot
en niet te helen.
De hemel die gaat dood
Het verstand staat stil.
De mensch is weg.
Hij bracht zichzelve om.
De beesten brullen in de straten.
Ze ruiken bloed.
Ze lekken zich de muilen
Ze woelen met hun zwarte snoet
de roode aarde om
En scheppen zich 'n hemel
van kruitdamp en van bloed.
Theo van Doesburg (1883-1931)

Toen de veelzijdige en sterk avant-gardistisch georiënteerde kunstenaar
Theo van Doesburg (eigenlijk: Christian Emil Marie Küpper) in augustus
1914 als sergeant werd gemobiliseerd, moest hij zich gaan bezighouden
met het uitdelen en verzamelen van poststukken: eerst in de buurt van
Tilburg, later in Utrecht. Zijn betrokkenheid bij de oorlogsgebeurtenissen
blijkt ook uit ander werk dat uit deze periode dateert. De tekst van het
bovenstaande, in handschrift nagelaten gedicht is overgenomen uit de door
Menno Wielinga verzorgde bibliofiele uitgave van Van Doesburgs
Soldatenverzen (2000), van een nawoord voorzien door Siem Bakker en
Emy Thorissen.
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Menschen materiaal
Het is
maar bloed.
Het is
maar been.
Is 't heusch
maar stof?
Is 't stof
alleen?
Men schendt
natuur.
Men schendt
den geest.
Men is
geen mensch.
Men is
geen beest!
Werp maar
den mensch
In 't vuur!
ga voort!
Maar 't is
ùw ziel,
die wordt
vermoord!
A.H. Feis (1881-1944)

In 1915 publiceerde Theo van Doesburgs eerste echtgenote, Agnita Feis,
onder de veelzeggende titel Oorlog. Verzen in staccato een experimentele
dichtbundel, die door Albert Verwey met veel waardering werd besproken
in het tijdschrift De Beweging (1916, IV).
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Juist de kortheid, de afgebrokenheid, het uitgestotene van iedere slechts
twee lettergrepen tellende regel oefende volgens hem de bedoelde werking
uit. Meer gegevens over Agnita Feis' pacifisme en haar relatie met Theo
van Doesburg zijn te vinden in een heruitgave (1981) van haar werk.
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Christus' dood
een visioen
'k Zag afgebrande dorpen, vrouw en kind geschonden,
beschaafd soldatenvolk was er doorheen gegaan.
En 'k zag hoe Christenen gewapend tegen Christ'nen stonden...
Er tusschen lag een veld met golvend rijpend graan.
En ik zag in 't korenveld, de handen opgeheven,
Den Christus, en hij sprak: ‘houdt op, de wapens neer!’
Zijn stem werd niet gehoord, 't bevel was al gegeven.
Het salvo klonk, en... Christus stond niet meer.
Hij viel, en tegelijk met hem veel duizendtallen;
Daar werd de mensch door menschenhand vermoord,
En Christ'nen noemden zij zich allen... a l l e n ,
En Christus' stem werd door niet één gehoord.
En toen men, na 't gebed, eerst hulp bracht aan gewonden
En naar de dooden zocht in 't platgetreden graan,
Toen werd daar ook een vreemdeling gevonden;
Een zeker, dood'lijk schot was door zijn hart gegaan.
Een breede, lange kuil werd toen in haast gegraven
In rood doorweekten grond, in 't bloedig veld van eer.
En in dat groote graf, wat ze hun broeders gaven,
Wierpen ze ook meteen hun dooden Christus neer.
Van af het standbeeld, dat daar eenmaal zal verrijzen,
Zien twintig eeuwen van beschaving op ons neer.
't Zal ons op christelijke zegeningen wijzen - - -------------------------Er onder ligt hun doodgeschoten Heer.
J.B.
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Over de auteur van deze felle aanklacht tegen het gedrag van elkaar
bevechtende christenen zijn geen gegevens bekend. Zijn gedicht (zie ook
rubriek 2 en 6) verscheen in januari 1915 in het links-anarchistische blad
De Wapens Neder, Maand-Orgaan van de Internationale
Anti-Militaristische Vereeniging in Nederland. Die vereniging was al in
1904 als een internationaal bedoelde organisatie opgericht door F. Domela
Nieuwenhuis en riep openlijk op tot dienstweigering.
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Toon ons uw aangezicht
Toon ons uw aangezicht! de grijze heemlen treuren,
En aardes lieflijkheid is smadelijk besmet.
Glanzende velden zijn besmeurd, besmet...
De lauwe regenwinden bloedrig geuren.
Elk stil en leeg gehucht dreunt van het dol geruchten
Der donders, die elkâer met grof geluid verslaan.
Davrende dood alom! de stilten gaan
IJlend voorbij, schoon zwaar van sidderende zuchten.
Davrende dood alom! de aarde braakt zengend sulfer.
Puntige pijl en scherpe schicht treft snel.
Luchtschepen zeilen als in dartel spel
En werpen heeten dood in woest ontploffend pulver.
Man ligt naast man gemoord: verstevene* gelaten
Dragen den bittren ernst van een verwachten dood.
Knapen met oogen licht, verwonderd groot;
Mannen met monden wreed door een ontgoochlend haten.
En tusschen hen gesmakt de menigte gewonden,
Kreunend om 't laag en trage fijne martelspel
Van leven en van dood, weenend waanzinnig fel
Omdat zij niet den troost van moeders handen vonden.
En nergens heil of heul... een staâg op onheil zinnen,
Loeren uit hindernis en loozen achterlaag.
En altijd in 't vervreten* hart de plaag
Van kwaad te móeten doen, en nimmermeer beminnen.
Scheur dan de heemlen, Heer, en stil den storm ontstoken!
En blusch met uwen dauw der oogen brand.
En geef uw zegen aan 't verzengde land.
Berg onder blanken bloei de puinen die nog rooken.
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Kom eens nog met uw vreê, voordat de donderwolken
U dragen in een rossen vuren gloed.
En wees de bevende aard nog eenmaal goed.
En balsem gij de breuk der bandelooze volken.
Willem de Mérode (1887-1939)

Willem de Mérode (= W.E. Keuning) groeide tijdens het interbellum uit
tot de meest vooraanstaande protestants-christelijke dichter van zijn
generatie. Zijn worsteling met het geloof werd verhevigd door zijn
homoseksuele geaardheid, die ertoe leidde dat hij in 1925 werd ontslagen
als onderwijzer. Bovenstaand gedicht, dat raakpunten vertoont met de
retorisch-archaïserende stijl die een tijdlang in zwang was bij dichters als
Geerten Gossaert en J.C. Bloem, verscheen in april 1916 (jrg. 5, nr. 2) in
Stemmen des Tijds, Maandschrift voor Christendom en Cultuur. Het is
niet opgenomen in de Verzamelde gedichten van De Mérode.

Eindnoten:
* verstevene: verstijfde.
* vervreten: opgevreten, innerlijk kapotgemaakte.
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God en de oorlog
't Is stil aan alle fronten der legers;
stil zelfs het brakend kanon van den dood;
zwijgend knielen ontelb're gestalten,
de handen gevouwen, de hoofden ontbloot.
Wat toch beduiden die knielende wezens,
Gewapend met zwaarden, kanon en geweer?
Waarom die tranen, die zuchten uit 't harte
Dier mannen, gebruind door wind en door weer?
Stil! - daar verheft zich een man, een priester des godes
Met 't kruis in de hand en sneeuwwit gelaat,
Met zalvende stem en vroome gebaren,
Met knieval en buiging in 't zwarte gewaad.
Heer! - zoo smeekt hij, zegen de waap'nen en zij in ons midden,
Wees onze leidsman, en - sterk ons zwaard;
Behoed ons in alle gevaren, en - zij ons ter wille,
Wij, die omhangen het Christus' gewaad!
Amen! - zoo roepen de krijgers, omklemmen de zwaarden,
En zingen een lof'lied, den Heere gewijd;
En g'looven in domheid van geest en van gave,
Dat 'n god zich bemoeit met dit wereldsche slijk.
Dan klinkt het - voorwaarts! En als tijgers vol bloeddorst
Dooden zij elkander, die stumpers van geest,
Doen kleuren den bodem, met 'n bloedige waze,
En slachten en dooden, verminken, verkrachten, en
Danken hun god voor dit bloedige feest.
Zoo moordt die zwijmelbend', door priesters aangewakkerd,
Door Vadertje Staat met 't ijzeren kruis beloond,
Om straks als 't vrede is, als slaaf weer te zuchten,
En, als - kanailjevuil door 't kapitaal gehoond.
J. van 't Hoff
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Dat oorlog voeren niet te verenigen viel met een christelijke
levensovertuiging, is een motief dat gemakkelijk verbonden kon worden
met een afkeer van het kapitalisme. Een van de gedichten die dat illustreren,
is te vinden in De Vrije Socialist van 18 november 1916. Over de maker
ervan zijn geen gegevens voorhanden.
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1918
Wij zagen den draak, hoe hij sperde zijn muil,
Vuurzeever kwijlend,
Grissend in 't rond met valsche rukken!
Wij zagen de huizen, getrapt aan stukken, Menschdrommen ijlend
De vluchtwegen op, - en wij hoorden 't gehuil!
Verzadigd, ging 't wezen zijn vadsig gewicht
Zwaar slepende dragen,
Wég, in een mist van bedorven geuren,
Veilig te rusten! Zijn pad te speuren
Zou niemand zich wagen.
Wij wendden ons bevend naar 't ochtend-nieuw licht.
Dat wij hebben gelóófd in dien teeren dag
En in het frissche
Verruimende waaien rondom onze hoofden, Dat wij toen zoo vast in verzachting gelóófden,...
Ons grootst vergissen, Blijft tóch onze kracht, die ons troosten mag!
S. Pinkhof (1893-1943)

Sally Pinkhof, zoon van een bekende joodse arts, was secretaris van een
grootindustrieel; evenals zijn vader en zijn broers overleefde hij de Tweede
Wereldoorlog niet. In zijn vrije tijd beoefende Pinkhof zowel de poëzie
als de muziek. Bovenstaand gedicht verscheen in het socialistische
tijdschrift Nu (jrg. 1 = 1928, nr. 12), dat onder leiding stond van A.M. de
Jong en Is. Querido en een felle polemiek veroorzaakte door zich af te
zetten tegen bladen die een ivoren-torenmentaliteit zouden vertonen. In
Pinkhofs bundel Verzen uit 1920 is de oorlog nog afwezig.
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Oorlogspersberichten
Dreunend gedonder, knett'ren en knallen,
Vloeken en snikken, schreeuwen en vallen,
Verstikkende lucht, giftige gassen,
Verscheurde lijken, bloed'rige plassen,
Gerochel, gekerm, gegil...
... (aan 't front was het stil)...
Man tegen man, bajonettengevecht,
Beestachtig wreed, slechter dan slecht,
Op voor het land in krankzinnige haat,
Steek door z'n hart, goed... Bravo kameraad,
... Een zwijn dóódt geen zwijn... maar een mensch is géén zwijn
(Wij wonnen vandaag honderd meter terrein)
Brommend geronkel hoog in de lucht,
In 't nachtelijk donker naar kelders gevlucht.
Alles verwoest, menschen dood en gewond,
Dorpen en steden gelijk met den grond.
Dien nacht bracht duizenden bitt're ellend.
(Heden een goedgeslaagd bombardement)
Wij willen de broederschap, wij willen vrêe,
Wij willen de vrijheid ter land en ter zee.
Wij willen de eerlijkheid, 't zuivere recht,
Wij willen het einde van 't valsche geknecht.
Wij willen naar 't goede, dat is onze wensch,
De massa verhoogen tot werkelijk mensch.
Incognitus

Dit vers van een onbekende dichter verscheen in De Moker, Opruiend
Blad voor Jonge Arbeiders (jrg. 2 = 1925, nr. 19) en is representatief voor
vele andere die in dezelfde toonsoort geschreven zijn. Wat dit blad van
een groep radicale anarchistische jongeren uit Rotterdam wilde, blijkt
direct al uit de naam ervan. Het fuseerde met De Kreet der Jongeren en
ging toen De Branding. Blad voor Opstandige Jongeren heten. Tot de
medewerkers behoorde ook de later bekend geworden Anton Constandse.
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4
Soldatenleven in Nederland
De mobilisatie veroorzaakte veel beroering in Nederland. Tweehonderdduizend
militairen moesten van de ene dag op de andere hun uitrusting voor de dag halen en
vervolgens binnen een etmaal hun bestemming zien te bereiken. Dat gold niet alleen
voor extra opgeroepen lichtingen ‘miliciens’ (= dienstplichtigen) van de zee- en de
landmacht, maar ook voor grote groepen ‘landweermannen’. Deze landweer, die
onderscheiden moet worden van de later als reserveleger optredende ‘landstorm’,
bestond voornamelijk uit met klein verlof gestuurde oud-miliciens plus de
reserveofficieren en -onderofficieren. Plotseling wegens oorlogsgevaar weggerukt
worden uit de kring van je familie, je gezin, je vrienden, je werk of je opleiding viel
natuurlijk niet mee. En ook degenen die achterbleven moesten zich maar zien te
redden met al hun angsten en hun praktische problemen zoals het wegvallen van
arbeidskrachten of een flinke vermindering van het gezinsinkomen.
De grondig voorbereide operatie verliep meestal volgens plan. Terwijl de Duitsers
België binnentrokken en allerlei landen elkaar de oorlog verklaarden, werden de via
treinen, vrachtwagens en andere voertuigen aangevoerde militairen door het
beroepskader geïnstrueerd en ondergebracht in forten en kazernes, in leegstaande
schuren, bedrijfsgebouwen of scholen, en dikwijls ook bij particulieren. De meeste
miliciens kwamen terecht in het veldleger, de landweermannen werden met name
ingezet voor uiteenlopende bewakingstaken. En terwijl de monotone trainingen
aanvingen, begon er tegelijkertijd een lange periode van wachten, al dan niet met
het geweer aan de schouder. Soms dreigde er even gevaar, maar eigenlijk vormden
alleen de smokkelaars een groot probleem, waaraan op bijverdiensten beluste
grensbewakers overigens soms zelf ook een bijdrage leverden. Bij het handhaven
van de militaire discipline ontstonden er meermalen
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conflicten, waarbij leidinggevenden en ondergeschikten elkaar respectievelijk van
‘lummelachtig gedrag’ en ‘dienstklopperij’ beschuldigden. Een Centrale Commissie
voor Ontwikkeling en Ontspanning moest de onvermijdelijke verveling zien te
bestrijden. Het aanbieden van nuttige cursussen en opvoedende lectuur hielp niet
erg. Meer succes had het inhuren van artiesten als Jean Louis Pisuisse, Koos Speenhoff
en diens echtgenote Cesarine Prinz. Aan deze namen kunnen ook die van Louis
Davids, Dirk Witte en Clinge Doorenbos worden toegevoegd, die tijdens de
mobilisatiejaren zelf hun dienstplicht vervulden. Ook zij komen in deze bloemlezing
meer dan eens voor.
De revue en het cabaret waren rond de Eerste Wereldoorlog bloeiende kunstvormen,
met name in de grote steden. Juist de gemakkelijk aansprekende liedvorm was bij
uitstek geschikt om tot uitdrukking te brengen wat er echt onder de bevolking leefde,
ook als dat niet in overeenstemming was met wat men officieel geacht werd te vinden.
In liedjes die direct met het leger te maken hadden, valt dan ook dikwijls een spottende
toon te beluisteren en ook erotisch dubbelzinnige teksten ontbraken niet op het
repertoire. Illustratief voor de naïviteit van de toenmalige overheid was de uitgave
van een officiële Zangbundel voor het Nederlandsche leger, waarin door cursivering
werd aangeduid welke nummers alle soldaten geacht werden te beheersen, mede
door de collectief gegeven zanglessen. In dat curieuze bundeltje werden naast
traditionele vaderlandse liederen en bekende volksliedjes ook nieuwe teksten
opgenomen. Daartoe behoorden niet alleen vrolijke meezingers als Dirk Wittes
‘Aspirine’, maar ook doorzichtige pogingen om de soldaten te doordringen van de
gewenste mentaliteit.

Rob Kammelar, J.M.J. Sicking en Menno Wielinga, Het monster van de oorlog

115

Advertentie in Het Vaderland, 10-11-1914.
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De mobilisatie
Melodie: De Fieselefasie

1
Het stond gedrukt - 't was werk'lijheid,
Het leger moest mobiliseeren
Om aan de grens d'neutraliteit
Van Nederland te protégeeren
En ook de landweer kreeg 't bericht,
Heel 't land was vol van agitatie,
Zelfs landweermannen met de jicht,
Die gingen naar de mob'lisatie.

2
Ze namen afscheid, fier en kloek,
Droogden de tranen met hun sokken,
Een had er in de haast zijn broek
Achterstevoren aangetrokken
Een dikkert sprak, heel wel te moe:
‘In m'n jas is voor mijn buik geen plaatsie,
Nou rijg ik 't ding met touwtjes toe,
Want ik moet naar de mob'lisatie.’

3
Maar onze jongens doen hun plicht,
Niet een die morren zal of kikken,
Ze zitten met een kalm gezicht
Hun bruine boontjes op te bikken.
Een zei: ‘'t Is nou mijn kalmste tijd,
Na jarenlang van agitatie,
Want 'k ben nou m'n vrouw een poosje kwijt,
Dat's 't voordeel van de mob'lisatie!’
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4
Op één Augustus is in 't land
Een teeder afscheid 's nachts genomen,
En menig vrouw zucht naderhand:
Zoo iets zal niet zo gauw meer komen.
En komt de landweer thuis voor goed
Ontvangt de vrouw haar man vol statie
En zegt: Weet je dat 'r iets komen moet?...
- Gevolgen van de mob'lisatie!

5
Hoe 't worden zal, dat weet geen mensch,
Doch, als men aan ons land mocht raken,
We staan - is vreê ook onze wensch,
Gereed voor Hollandsch's eer te waken,
Nóg is, wat in ons wapen prijkt,
't ‘Je Maintiendrai’ de leus der natie...
Doch... hopen we dat 't niet noodig blijkt,
Dat 't blijven zal bij: Mob'lisatie.
Tony Schmitz (1879-1920)

Dit liedje werd indertijd voorgedragen door Nap de la Mar (1878-1930),
die enige tijd in de zogenaamde Komiekentrust heeft samengewerkt met
Louis Davids. De tekst is geciteerd naar de Chansonnettenbundel no. 220
(druk en uitgave George W. van Biene, Rotterdam); vgl. ook een iets
andere versie in de bloemlezing De bokken en de schapen (2001). Over
Tony Schmitz deelt Jacques Klöters mee dat hij een zeer productieve en
vaardige tekstdichter was, die in cafés op bestelling schreef voor
verschillende artiesten uit de cabaret- en variétéwereld. Zijn naam werd
dan later niet altijd vermeld, iets wat toen wel vaker voorkwam, evenals
leentjebuur spelen zonder bronvermelding.
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Mobilisatie-lied
De oorlogsfakkel brandt alom, de wereld is in nood,
de dood komt aan met slaande trom, bloed verwt* de velden rood.
Maar wij staan pal aan onze grens, het wapen in de hand;
slechts vrede en vrijheid zijn de wens van 't vrije Nederland.
Wel drong de schrik de harten in, de zorg voor 't groote leed,
maar 't heil van Land en Koningin snel 't wapen grijpen deed.
Zoo stroomde oud en jong soldaat kloek saam van alle kant,
bereid tot strijden voor den Staat, voor 't vrije Nederland.
Wij allen nu tezaam, wij, burgers en soldaat:
wij strijden voor den goeden naam van dezen kleinen Staat.
Als 't oorlogswee geëindigd is en Neêrlands vlag hield stand,
dan leeft ons volk verjongd en frisch, in 't vrije Nederland.
Als broeders helpen wij elkaar, wij zijn als één gezin,
elk op zijn post aan 't werken naar den wensch der Koningin.
Een eensgezinde wil bezielt ons al, van grens tot strand:
't behoud, wat ook de krijg vernielt, van 't vrije Nederland.
J.B. Schepers (1865-1937)

Schepers was leraar Nederlands te Tilburg en Haarlem en stond ook bekend
als voorvechter van het Fries. Zijn mobilisatielied werd opnieuw afgedrukt
in het Herinneringsboek 1914-1918, in 1939 uitgegeven door de Nationale
Bond Het Mobilisatiekruis, ter gelegenheid van het feit dat de Nederlandse
krijgsmacht vijfentwintig jaar geleden was gemobiliseerd. De muziek is
van Philip Loots.

Eindnoten:
* verwt: verft.
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Inkwartiering
De Driessens kregen inkwartiering
Zoo goed als ieder in de buurt;
Een stuk of drie gezonde lummels
Die waren naar hen toegestuurd.
De meiden lachten in de keuken,
Nou zou je 's 'n grappen zien,
De jongens werden goed ontvangen
Door Aaltje, Jansje en Katrien.
Ze moesten mee aan tafel eten
Al hielden ze niet d'r fatsoen,
En moest soms Driessens er op wijzen
Dat Klaas geen rarigheid mocht doen.
Hij lei zijn afgekloven kluiven
Weer netjes in de soepterrien.
Ze aten liever in de keuken
Bij Aaltje, Jansje en Katrien.
Ze moesten de salon bezoeken
Al trokken ze hun jassen uit,
En maakte Hein niet met z'n lippen
Soms menig zonderling geluid.
Ze moesten flauwe praatjes maken,
Of speelden met z'n allen kien*;
Ze gingen liever zitten vrijen
Met Aaltje, Jansje en Katrien.
Ze moesten in een kamer slapen
Waar kribben waren neergezet.
Ze kregen 's avonds tegen tienen
Een warrem kruikie mee in bed.
Ze snurkten dadelijk als ossen
En droomden heel de nacht misschien,
Van zoenen, vrijen en beminnen,
Met Aaltje, Jansje en Katrien.

Rob Kammelar, J.M.J. Sicking en Menno Wielinga, Het monster van de oorlog

120
En Driessen die zat maar te peinzen
Wat hij z'n jongens geven zou,
Hij las ze voor uit Multatuli
Of praatte met ze over Shaw.
Hij speelde urenlang sonates
Of liet ze studieboeken zien.
Ze zouden liever zoenen leeren
Van Aaltje, Jansje en Katrien.
Ze mopperden soms heele dagen
En Driessen snapte niks er van;
Ze wilden liever gaan verhuizen
Waar je 's lekker lachen kan.
't Was niet langer uit te houden,
Onzijdigheid was goed misschien,
Maar niet voor drie gezonde jongens
Bij Aaltje, Jansje en Katrien.
J.H. Speenhoff (1869-1945)

Dit vers van Speenhoff uit zijn bundel Soldatenliedjes (1916) belicht het
verschijnsel inkwartiering van de ironische kant. Veel burgers kregen
ermee te maken, zowel in de stad als op het platteland. De vergoeding was
aan de krappe kant als men het zelf minder breed had dan de bovenstaande
familie.

Eindnoten:
* kien: spel, lijkend op het moderne bingo.
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Soldaten-afscheid
Gij jonge mannen groet voor 't laatst je moeders
En kust nog eenmaal dat geliefd gelaat.
Laat drinken in je geest die dierb're stemme,
Zoodat de klank je bijblijft, waar je gaat.
Laat nog eenmaal de hand des vaders
Rusten op je hoofd, als in vroeger tijd,
En wees nog ééns een kind en kus die handen
Opdat 't een herinnering zij, in den komenden strijd.
Sla dan, voor 't laatst, je oog in 't ronde,
Aanzie de plaatsen waar je als kind genoot,
Prent diep in je geheugen de oude woning
En denk nog eenmaal aan 'n lieven speelgenoot.
Dan bedek je gelaat met beide handen,
Dring terug in je oog een droeve traan,
Verscheur dan wild de dierb're banden,
Laat Liefde en geluk in nacht vergaan.
Dan ben je vrij, niets houdt je meer gebonden
Al ben je slaaf van and'rer wil.
Ga dan, waar j' ook wordt heengezonden,
En sterf dan voor een heerschersgril.
A. Tol

Over deze auteur zijn geen gegevens bekend. Zijn gedicht, dat overigens
niet specifiek is voor de Nederlandse situatie, kan gelden als een voorbeeld
van het in Nederland steeds weer oplaaiende verzet tegen oorlog. Het
verscheen in november 1918 in het in de vorige rubriek al genoemde
maandblad De Wapens Neder, het orgaan van de Internationale
Anti-Militaristische Vereeniging in Nederland.
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Geen overpad
Wanneer ze nou vragen: kom laat me d'r door,
We wouwen hier even passeeren?...
Dan zeggen we hullie: geen malligheid, hoor!
Dat hoef je hier niet te probeeren.
Wij geven hier geen overpad,
Bij jullie zijn er wegen zat,
Wij zijn neutraal en houên van vree,
Wij blijven neutraal en vechten niet mee.
En als ze dan dreigen: we moeten er door,
Je kunt ons immers niet keeren?...
Dan zeggen we netjes: dat denk je maar, hoor!
Wij hebben kruit en kogels zat
En weig'ren ieder overpad.
Wij zijn neutraal en houên van vree,
Wij blijven neutraal en vechten niet mee.
En als ze dan komen en dringen er door,
En over de grenzen marcheeren?...
Dan steken we even de dijken maar door,
We zullen ze zwemmen wel leeren.
Het land is hier een beetje nat
En deugt hier niet voor overpad.
Wij zijn neutraal en houên van vree,
Wij blijven neutraal en vechten niet mee!
H.W. van der Meij (1842-1914) en J. Hofland

De voormalige officier bij de infanterie Hendrik Wolfgang van der Meij
publiceerde over verschillende onderwerpen en trad ook op als
letterkundige; over J. Hofland zijn geen gegevens voorhanden. Hun beider
tekst, op muziek gezet door Hendr. C. van Oort, is geschreven voor de
Zangbundel voor het Nederlandsche leger, rond 1915 uitgegeven ‘op last
van de Minister van Oorlog’. Het moedwillig aanslaan van een ‘volkse’
toon paste in dat kader. Een aardige bijzonderheid in dit verband is dat bij
een ‘vermeerderde uitgave’ een conformistische bijdrage van Speenhoff
(‘Niemand zal aan Holland raken,/ Holland eeuwig voor ons vrij./ Die
daar trouw voor zullen waken,/ God verhoor
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ons, dat zijn wij’) aanvankelijk werd geweigerd, omdat deze volkszanger
in sommige kringen een slechte reputatie bezat. Zo beschouwde een
Tweede-Kamerlid hem bijvoorbeeld als de maker van liedjes ‘van den
vuilsten en laagsten inhoud’.
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Daar komen de jongens van Holland 'an
Daar komen de jongens van Holland 'an,
De grond en de huizen, ze trillen ervan,
De meisjes en vrouwen, ze trillen voor twee,
Ze zuchten: ‘och hadden we gauw maar weer vreê!’
Kom, sta niet te huilen om zoon of om man,
Want grienen, daar houden soldaten niet van.
De jongens van Holland, ze lijken tam,
Zoo acht en zoo zoet en gedwee als een lam,
Maar wil soms een vreemde hier baas zijn in huis,
Dan geven ze 'm netjes van katoen op zijn buis;
En wil hij niet weg, dan laten ze hem staan
Maar schieten hem straks uit het water vandaan.
Daar komen de jongens van Holland 'an,
De grond en de huizen, ze trillen ervan,
Maar wie er ook trillen, ze trillen niet mee,
Er was nooit een Hollandsche soldaat die dat dee’;
Zij vechten niet graag, maar alleen als het moet,
Dan slaan zij erop, en dan vechten zij goed.
A. Loosjes (1883-1949)

De dichter van dit patriottische ‘Marschlied voor het gemobiliseerde
Nederlandsche leger’, op muziek gezet door V. Loosjes, behoorde tot een
groep onderzoekers die de geschiedenis van het Nederlandse volkslied
bestudeerde. Het gaat hier om een andere gezagsgetrouwe bijdrage aan de
hierboven genoemde Zangbundel voor het Nederlandsche leger (1915).

Rob Kammelar, J.M.J. Sicking en Menno Wielinga, Het monster van de oorlog

125

Het fort
Wat is het beste wat men kent? - Het Fort.
Waar wordt elk militair verwend? - In 't Fort.
Waar werk je tot je de slaap overmant,
En visch je aan den wallekant?
In 't Fort, 't Fort, 't Fort. (bis)
Waar wordt een ieder vetgemest? - In 't Fort.
Waar word met bier je dorst gelescht? In 't Fort.
Waar vindt een ieder man het fijn,
Als hij kan trekken aan de lijn?
In 't Fort, enz.
Waar moet je vroeg, om vijf uur, op? - In 't Fort.
En bik je als ontbijt je soepie op? - In 't Fort.
Waar kost het scheren je geen duit,
En mag je elken avond uit?
In 't Fort, enz.
Waar komt Zondags de dominee? - In 't Fort.
En brengt z'n muzikanten mee? - In 't Fort.
Waar schillen ze piepers en eten ze vort,
En zingen daarbij, dat je er naar van wordt,
In 't Fort, enz.
Waar kan je je vrouw zien aan de poort? - In 't Fort.
En hoor je vaak praatjes ongehoord? - In 't Fort.
Waar zwommen ze zonder zwembroek aan,
Als men dat niet was tegengegaan?
In 't Fort, enz.
Waar wordt gedamd één tegen zeventien man? - In 't Fort.
Daaronder een spion, die er niks van kan? - In 't Fort.
Waar speelt in de poterne* de grammophoon?
En is twintig centen je dagelijksch loon?
Waar krijg je een bruingekleurd werkpak? In 't Fort.
En zie je d'r uit als een kurkezak? - In 't Fort.
Waar hoor je vaak de dolste praat,
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En scheur je je broek aan 't prikkeldraad?
In 't Fort, enz.
Maar waar ben je toch allemaal tevreê? - In 't Fort.
Met den commandant, die leeft met ons mee? - In 't Fort.
En daarom, komt de vijand voor de gracht,
Dan krijgt hij een ontvangst, zooals hij nooit had gedacht,
In 't Fort, enz.
Waar mag dus nooit de vijand in? - In 't Fort.
En zullen we strijden verheugd van zin? - In 't Fort.
Waar zal de leus zijn: liever dood dan geknecht?
En sneuvelen we dan liever allen flink in het gevecht
Voor ons Fort, ons Fort! (bis)
Henri Overduin

Deze ‘meezinger’ van de verder onbekende landweersergeant Henri
Overduin werd door Speenhoff opgetekend toen hij samen met zijn
toenmalige echtgenote een tournee maakte langs de gemobiliseerde soldaten
in forten en kazernes. Zie pagina 138 bij ‘Overste Speenhoff’.

Eindnoten:
* poterne: onderaardse gang.
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Infanterie-looppas
Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom
In fan terie
Rusj. rusj. rusj. rusj. rusj. rusj. rusj. rusj. rusj.
In fan terie
Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom
In fan terie
Schù Schù Schù Schù Schù Schù Schù Schù Schù
In fan terie
gele pakken
bruine zakken
gele pakken
bruine zakken
gele pakken
bruine zakken
hakken hakke hakke hakke hakke hakke hakke
In fan terie
Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom
In fan terie
gele ruggen schudden schokken bruine zakken hakken hakken
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In fan terie
sjù sjù sjù sjù sjù sjù sjù sjù sjù sjù
In fan terie
boem boem boem boem bm bm bm m m
Theo van Doesburg (1883-1931)

In de loop van 1915 begon Theo van Doesburg (ook al aanwezig in rubriek
3) te werken aan zijn reeks ‘Soldatenverzen’, die wat de vorm betreft
futuristisch aandoet. Pas in 1912 publiceerde hij onder de schuilnaam I.K.
Bonset een gedeelte daarvan in zijn befaamde internationale kunsttijdschrift
De Stijl. Het bovenstaande gedicht, dat aanvankelijk ‘De looppas’ heette,
is slechts in handschriftversie overgeleverd. Het lag echter in de bedoeling
van de dichter om met typografische middelen de bedoelde muzikale
effecten te onderstrepen. Zie verder de al eerder genoemde bibliofiele
uitgave van de Soldatenverzen.
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Soldatenkwartier
Banken. Banken.
Ruwe planken.
Snaaksche schalken.
Kleeren zwalken.
Kleeren zwalken.
Kastjes. Kribben.
Vloeren glibben.
Zingen. Fluiten.
Hoemhoemhoem.
Luieren. Poetsen.
Schuieren. Boem.
Sterke longen.
Bokkesprongen,
over tafels,
banken heen.
Eten. Drinken.
Schrijven. Stinken.
Koffie. Brood.
Stik. Valdood.
Kaptein. Venijn.
Kaptein. Venijn.
Sergeant. 't Land.
Sergeant. 't Land.
Hoelang. Hoelang.
Zal het nog duren
Dat verdomde
klooten schuren.
Rombombom.
Rombombom.
De trom.
De trom.
De trom.
Antony Kok (1882-1969)
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Antony Kok, die in Tilburg werkte als spoorwegbeambte, kwam in contact
met Theo van Doesburg toen die in de nabije omgeving zijn dienstplicht
vervulde. Na diens overplaatsing ontstond er een drukke correspondentie
tussen hen. Kok vroeg om commentaar op zijn eigen gedichten en ging
meewerken aan De Stijl. ‘Soldatenkwartier’ is geschreven op 17 oktober
1915. De tekst, die opgenomen is in de toelichting bij de uitgave van Van
Doesburgs Soldatenverzen, vertoont veel overeenkomsten met de
futuristische experimenten van Van Doesburg en diens toenmalige
echtgenote Agnita Feis. Ook zij braken immers met de volzin en werkten
graag met kernwoorden (zelfstandige naamwoorden, werkwoorden in de
infinitief, klanknabootsingen).
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Bij de soldaten
Leve het militaire leven,
bij de soldaten is het schoon.
Ik zit er nou in een maand of zeven
en het is waarlijk niet gewoon.
's Morgens vroeg bij de reveille
kom je zoo lekker uit je slaap;
staat de kiepraal* al voor je bedje:
‘kom er 's uit vervloekte aap!’
En dan zeg ik present
ik ben bang voor die vent
want je vliegt op de bon
je gaat in de salon
en dan smijt de foerier
die vervelende klier
op je bedje een kuch
'k heb er niet van terug
want zoodra ik het ruik
krijg ik pijn in m'n buik
daarna was je je snuit
en dan poets je je spuit
meestal neem je de vlucht
voor die lekkere lucht
want het ruikt naar vernis
en bedorreve vis
en je schudt voor de pret
eerst de vlooien uit bed.
O, wat is-tie fijn bij de soldaten, de soldaten,
O, wat is-tie fijn, bij de soldaten moet je zijn.
Staat de kompie dan aangetreden,
komt de majoor die inspecteer’;
dan komt de luit es effe loere
of er geen knopie aan mankeer.
Dan ruk je uit, het hele zwikkie
tippelt naar een exercitieveld.
Daar kun je draaien, zwaaien, zwenken,
daar word je opgeleid tot held.
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En 't is rechtsomkeer
en dan nog er es weer
daarna links uit de flank
na een uur loop je mank
want je schoen is te groot
en je tippelt je dood
je hebt een gat in je voet
en je sok zit vol bloed
‘met z'n tweeën, met vier’
gilt die mottige klier
wat een reuze plezier
en je hijgt als een dier
en zoo wor' je gekraakt
en mesjogge gemaakt
met een heel bataljon
met je neus in de zon
wordt er geëxerceerd
en dan wordt er geleerd
wat er aan je mankeert
je gezicht is vuurrood
je hebt kramp in je poot
en het spit in je rug
en dan ga je weer vlug
zoo verzwakt als een mug
naar je stroozak terug.
O, wat is-tie fijn bij de soldaten, de soldaten,
O, wat is-tie fijn, bij de soldaten moet je zijn.
Maar is de dienst dan afgelopen,
staat m'n Marietje bij de poort.
Dan is het leed weer gauw vergeten,
omdat die meid me zoo bekoort.
Zij is de dienstmeid uit het kroegie,
't is zoo een immese* marmot.
Die weet precies wat ik wil hebben
en hoe ik haar hanteeren mot.
die lollige druif
die sappige kluif
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meestal staat ze bij 't hek
met een glimmende bek
en dan brengt ze wat mee
dat is voor m'n diner
zoo'n pondje of twee
van die osse-pannee*
en dan neem ik een hap
en ik ga met 'r op stap
of ik sta in de trap
en ik geef haar een zoen
en ik geef 'r katoen
en meer mag ik niet doen
want ze houdt van fatsoen
glij ik uit per abuis
zegt ze: ‘hé, handen thuis,
ben je dol, gekkenhuis?’
en dan vraag ik: ‘wanneer
krijg ik één zoentje méér?’
en dan zegt ze: ‘bandiet,
dat vertel ik je niet’
en dan wor' ik zoo naar
en dan wor' ik zoo zwaar
en dan wor' ik zoo raar
ik spring haast uit mekaar
en dan zeg ik: ‘wat flauw,
je bent bijna m'n vrouw,
toe, beginne-me nou’
maar ze zegt altijd louw,
‘zeg wat doe j’ in de kou,
krijg de rambam nou gauw,
zeg schlemiel, leg je blauw’
en dan smeer ik hem vlug
zoo verzwakt als een mug,
naar m'n stroozak terug.
O, wat is-tie fijn bij de soldaten, bij de soldaten,
O, wat is-tie fijn, bij de soldaten moet je zijn.
Louis Davids (1883-1939)
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Louis Davids (eigenlijk Simon David geheten) behoorde tot een bekende
familie van variétéartiesten. Hij trad al vroeg als wonderkind op en groeide
uit tot een van de populairste en meest vooraanstaande revue- en
cabaretartiesten van zijn tijd. Bovenstaand, typisch op de voordracht
gerichte liedje werd in 1930 op de grammofoonplaat gezet (vgl. deel 2
van de Davids-cd uit 1990), maar dateert uit de jaren dat Davids zelf als
landweerman onder de wapenen moest komen. Hij richtte toen het Eerste
Nederlandsche Mobilisatie Cabaret op. Hun optreden in Gorinchem was
zo'n groot succes dat het gezelschap van de militaire leiding op tournee
mocht langs andere garnizoenen.

Eindnoten:
* kiepraal: korporaal; vgl. ook andere verbasterde woorden.
* immese: leuke, heerlijke.
* osse-pannee: gepaneerd ossenlapje?

Rob Kammelar, J.M.J. Sicking en Menno Wielinga, Het monster van de oorlog

135

[Soldatenlied]
Ik was een gesjochten koloniaal
Halli! Hallo!
Dat weten jullie allemaal
Halli! Hallo!
Maar, ach, de eenige die 't vergat
Dat ben ik zelf, da's nogal glad!
Halli! Hallo! Bij ons gaat alles zoo!
Nou heb ik twee sterren op m'n kraag
Halli! Hallo!
En daarom zie ik m'n eigen zoo graag
Halli! Hallo!
En jullie hebben de pest an mijn
Maar da's allemaal kift en sacherijn!
Halli! Hallo! Bij ons gaat alles zoo!
Ik heb geen hersens in m'n kop
Halli! Hallo!
Maar wel een platte pet er op!
Halli! Hallo!
Ik commandeer een complete kompie
En hou ze reuze onder de knie!
Halli! Hallo! Bij ons gaat alles zoo!
Ik maak rapporten bij de vleet
Halli! Hallo!
Want 'k wil, dat iedereen voor me zweet
Halli! Hallo!
Ik pest de sergeants met ‘verstoken van gunst’
Want pesten, dat vin ik de leukste kunst!
Halli! Hallo! Bij ons gaat alles zoo!
De tamboers legen in 't kamp de privaat*
Halli! Hallo!
De muziek* heb ik uit mekaar gepest
Die kankeren nou als de rest
Halli! Hallo! Bij ons gaat alles zoo!
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Jullie zijn schorum en ik ben de piet!
Halli! Hallo!
Ik heb lekker sterren en jullie niet!
Halli! Hallo!
O, god-allemachies, wat is et toch fijn,
Om baas van een hele kompie te zijn!
Halli! Hallo! Bij ons gaat alles zoo!
A.M. de Jong (1888-1943)

A.M. de Jong, geboren in een Brabants katholiek arbeidersgezin, verhuisde
al vroeg met zijn ouders mee naar Rotterdam. Hij werd onderwijzer en
journalist en maakte in de loop van de jaren vooral naam als schrijver van
de Merijntje Gijzen-cyclus. Zijn socialistische overtuiging kwam tot
uitdrukking in zijn medewerking aan verschillende kranten en tijdschriften
(zie ook rubriek 3). Tijdens zijn mobilisatietijd schreef hij voor het
zondagsblad van Het Volk onder de schuilnaam Frank van Waes
ironisch-kritische Notities van een landstormman (gebundeld in 1918).
Deze stukjes veroorzaakten veel rumoer doordat men er niet alleen een
aanval op de militaire tucht, maar ook een antimilitaristische strekking in
meende te lezen. Ofschoon zijn auteurschap niet geheel vaststond, werd
De Jong toch disciplinair gestraft. In zijn roman Frank van Wezels
roemruchte jaren uit 1928 borduurde hij voort op de Notities, waarin ook
bovenstaand gedicht voorkomt. Later kwam hij in een brochure op voor
de rechten van soldaten die in hun mobilisatietijd in meerdere of mindere
mate arbeidsongeschikt waren geworden.

Eindnoten:
* privaat: de wc in het kamp.
* de muziek: de leden van het muziekkorps.
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Officiertje
Protsig officiertje
Steekt in stijf corset
Drinkt z'n groc en biertje
Heeft van niets verlet.*
Kranig officiertje
Stapt kortdatig voort,
Is een reuzekliertje
‘Op m'n eerewoord!’
Poenig officiertje
Voelt zich 's werelds heer
Geeft om niets een ziertje
Dan om ‘Land en Eer!’
Pauwig officiertje
Vloekt de rooien stijf
't Land in als een stiertje
loopt hij een tegen 't lijf.
Onnut officiertje
Voelt z'n pronk bedreigd,
Als die mooie wereld
't Socialisme krijgt.
Henk Eikeboom (1898-1945)

Deze tekst is ontleend aan Eikebooms bundel Het rood blazoen (1923).
Deze gedichten zijn ontstaan in de jaren 1917-1923. Aan het begin van
die periode zat de maker ervan bijna twee jaar vast wegens dienstweigering;
zie zijn Dagboek-fragmenten uit mijn arrest-tijd. Dat onderwerp bleef
hem ook daarna bezighouden. Tegen het einde van de Tweede
Wereldoorlog stierf hij in een Duits concentratiekamp.

Eindnoten:
* van niets verlet: nergens last van.
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Overste Speenhoff
Wanneer ik door ons ministerie
Als overste word aangesteld,
Dan ruk ik uit met onze troepen,
Dan zing ik op het oorlogsveld.
Dan trek ik als gewapend zanger
Door ons gezegend Vaderland.
Mijn instrument is dan mijn degen,
Mijn vrouw is dan mijn adjudant.
Dan gaan we rats en boonen eten
Zooals 't heele regiment,
We komen elken vrijdagmiddag
Om ons enorme traktement.
Mijn haar wordt dan gemillimeterd,
Mijn baard krijgt de soldatenvorm,
Mijn lange, zwarte, dichte soepjas
Verandert in een uniform.
Wanneer de troepen ergens rusten,
Nadat er lang getippeld werd,
Dan stap ik op de keukenwagen
En zing een ode aan de snert.
De horenblazer begeleidt me,
De tamboer roffelt me de maat,
Het vrije veld wordt m'n comedie
En m'n publiek is de soldaat.
Als ik als overste ga dienen,
Dan leve de artistenstand,
Ik geef ze 'n millioen subsidie
Ten koste van ons lieve land.
Een peloton rijks grappenmakers
Zorgt voor de stemming in het fort,
En dat de heele bende jongens
Een lachend, zingend leger wordt.
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Als ik als overste ga dienen,
Als m'n collega predikant,
Dan maken we ons beiden nuttig
In het belang van Nederland.
De een die zegt gedenk te sterven
En spreekt er van de eeuwigheid,
De ander zegt gedenk te leven
Liefst naast een goed gezinde meid.
J.H. Speenhoff (1869-1945)

Speenhoff (zie ook rubriek 2) schreef in De Telegraaf over de tournee die
hij in 1914 op verzoek van de overheid samen met Cesarine Prinz langs
de forten maakte. Deze stukjes, die veel dagelijkse bijzonderheden over
het soldatenleven bevatten, verschenen in hetzelfde jaar in boekvorm onder
de titel In de forten. Bovenstaande tekst is te vinden in Speenhoffs
Soldatenliedjes (1916). Daarin staat ook een voorbeeld van het soort
vrouwenliedjes dat bij de soldaten erg in de smaak viel: ‘Honneponnig
Janneke,/ Schenkt biertjes in het kanneke,/ Bakt koekskens in haar
panneke,/ Ons Janneke van Dam.’
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Op wacht
Zij stonden op wacht, de avond was guur,
en snerpend en koud viel de regen,
de torenklok sloeg het nachtelijk uur,
het was eenzaam, langs velden en wegen.
Zij stonden op wacht, het geweer aan den voet,
het lichaam voorover gebogen,
toch waakzaam een elk, en steeds op hun hoed’,
gereed naar hun beste vermogen.
Zij stonden op wacht, en bewaakten den grens,
die Holland en Duitschland hier scheiden,
zij beiden bezield met den zelfden wensch,
och, kwam er een eind aan dat lijden.
Zij zwijgen en turen steeds recht voor zich uit,
en droomen hun eigen gedachten,
geen enkele stem breekt het eentonig geluid,
van deez' twee, die hier loopen en wachten.
Plots breekt de Duitscher het stil van den nacht,
en zegt, kameraad, laat ons praten,
wat voor ellende de oorlog ook bracht,
wij mogen als mensch ons niet haten.
Tehuis wacht m'n vrouw, ik ben drie jaar getrouwd
en met haar m'n twee kleine kinderen.
Wij hadden zoo blij ons de toekomst gebouwd
niets kon onze vreugde verhinderen.
Wij leefden zoo vredig, gelukkig maar voort,
niet denkend aan droefheid en lijden,
tot plots ons geluk, onze vreê werd verstoord,
ons scheidde het wee dezer tijden.
Nu weten zij niet, waar ik toef, of ik leef,
of reeds door den dood ben genomen,
't is donker rondom, ik huiver, ik beef,
bij dag en bij nacht in mijn droomen.
----------------------Weer werd het stil na dit droevigen woord
de regen bleef vallen in stroomen,
het kanonnengebulder, duurt altijd maar voort,
het schijnt dichter, steeds dichter te komen.
-----------------------
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Ook ik, sprak daarop, de Hollandsche soldaat,
ben uit mijn gezin moeten scheiden,
gelukkig bij ons, nog de doodsklok niet slaat,
en geen van ons volk moet strijden.
Toch kent wel een ieder de smart en het leed,
dat oorlog de wereld kwam geven,
en weet kameraad, dat hier niemand vergeet,
de menschen zijn broeders in 't leven.
Al vaagt ook de oorlog die broederschap uit,
en doet ons een wijl het vergeten,
als eens weer weerklinkt het vredegeluid,
dan zullen weer menschen wij heeten.
Zoo praatten zij voort, daar stil in den nacht
zij beiden, verlangend naar vrede,
tot een voetstap weerklinkt... aflossing der wacht,
twee nieuwen den grenspost betreden.
Zij zeggen tot weerzien en wisselen een groet,
zij hadden elkander gevonden,
zoo samen te spreken, het deed hen zoo goed,
't bracht pleister een wijl op hun wonden.
En zullen wellicht in een beteren tijd,
deez' twee weer elkander begroeten,
dan zullen zij spreken, van oorlog bevrijd,
hoe zij zich op wachtpost ontmoetten.
Paul van Sonsbeeck

De manschappen van Duitse en Nederlandse grensbewakingsbataljons
knoopten meermalen vriendschappelijke betrekkingen aan, maar die
ontaardden ook wel eens in smokkelpraktijken. Deze tekst is ontleend aan
Van Sonsbeecks bundel Liedjes van onzen tijd, Voorgedragen voor onze
Nederlandsche militairen op forten en kustwacht, 1914-1916. Paul van
Sonsbeeck was jurist. Over hem zijn verder geen gegevens voorhanden.
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Aan 'n landweerman, brief van z'n vrouw
M'n lieve Sander,
Nou de jongens slapen, Ze kunnen soms toch zoo rumoerig zijn!
Ze hebben óók niet veel, die arme schapen! Schrijf ik je gauw een briefje, baasje-mijn:
Dat j'over ons gerúst gerùst kan wezen,
Ofschoon 't niet van 'n leien dakje gaat...
Je moet m'n briefjes maar heel dikwijls lezen
Als je soms uren lang op schildwacht staat.
Ik weet: je denkt geheel niet aan je eigen
Als je nu kou en ongemak doorstaat,
Of soms 'et noodige je niet kan krijgen
Als men je uren exerceeren laat. Dat je bij ons steeds bent met je gedachten
En dat je piekert wat ons lot zal zijn
Als wij je nu nog langer moeten wachten...
Ik weet 'et - dat doet je het meeste pijn.
M'n oue heer, die laat niets van zich hooren
Die heeft de pee in da'k je heb getrouwd.
Hij vond: 'k was voor zoo'n kale niet geboren Maar, vent, het heeft me nog geen uur berouwd!
En 't Comité*, daar ben ik bang voor, weet-je,
'k Had anders daar m'n best wel voor gedaan
Maar... onze meubels, en ons nieuwe kleedje
En die paar centen die op 't boekje staan.
Je kleine Leida, die is om te zoenen!
Och, man-ne-man, wat wordt die meid een schat!
En onze Lex loopt weer op stukke' schoenen Maar heeft een vijf voor z'n diktee gehad!
Johan gaat aardig uit 'et fransch vertalen 't Klinkt zoo komiek als-ie die woorden leest
Als je bedenkt, hè, dat die generalen
Toch allemaal óók kind'ren zijn geweest.
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Maar als 't gevaar voorbij is, lieve Sander,
Al heb ik maar 'en droge boterham, Nietwaar, dan gaan we nooit weer van mekander?
Ik zou 't besterven als dat weer 'es kwam!
Zeg, denk je dat 't nu nog lang kan duren?
Wat hébben ze toch aan die moordpartij
Nou schei 'k eruit... 'k ben moe... al twalef ure!
E'n zoen, - e'n zoen - en nog één,
dáàg
je Lei.
26-II-'15
Herre de Vos (1877-1948)

Dit lied uit 1915 is te vinden in Herre de Vos' bundel Levens-liedjes,
uitgegeven door De Nieuwe Muziekhandel, Heiligeweg 5, Amsterdam.
Het is een voorbeeld van de manier waarop het brievengenre indertijd door
cabaretiers graag werd benut, ook door opzettelijk allerlei taal- en
spelfouten te maken. Herre de Vos behoorde tot de Amsterdamse bohème.
Hij debuteerde in 1899 als operettezanger, zong onder andere in Parijs en
Londen samen met de befaamde Caruso en verzorgde jarenlang optredens
in Amsterdam, Brussel en later ook voor de radio. Behalve met schrijvers
en cabaretiers onderhield hij ook contacten met schilders als Leo Gestel
en Jan Sluyters, die zich beiden in hun werk ook door de oorlog hebben
laten inspireren.

Eindnoten:
* Comité: het Nationaal Steuncomité.
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De dienstweigeraar
melodie ‘Slachtoffers’

1
In den kerker opgesloten
Tusschen de muren, kaal en kil,
Uit de maatschappij gestooten,
Zit ik hier nu eenzaam, stil.
Wat mij lief is moest ik geven,
Weggevoerd door ruw geweld;
Wat heb ik toch misdreven,
Dat men mij zoo hart'loos kwelt!
Refrein:
Hoe men mij ook moge kwellen,
Mij ontrukt aan huis en haard,
Ik laat mij de wet niet stellen
door helden van het zwaard!
Heb ik ook veel leed te duchten:
Weg de militaire hel!
Liever wil ik hier dan zuchten,
Gekluisterd aan mijn cel.

2
Nooit zal ik mijn naasten dooden,
Menschen van gelijk bestaan.
Broeders met dezelfde nooden
Die mij niets hebben misdaan.
Zwoegen, sloven alle dagen,
Voor een karig stukje brood
En dat juk, zoo zwaar te dragen,
Wordt beloond met moordend lood.
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3
Tranenstroomen vlieten heden
d'Aarde is doorweekt van bloed,
Bitter leed wordt er geleden
Door den oorlog, die thans woedt.
Eenmaal zullen tijden komen
Van een mensch'lijker bestaan,
Ideaal van onze droomen
Heerlijk daglicht, breek u baan!
Anoniem

Ook het thema van de dienstweigeraar mag in deze rubriek niet ontbreken.
Door toedoen van Bart de Ligt, Henriëtte Roland Holst en anderen
verscheen er in september 1915 in het blad van de Bond van
Christen-Socialisten Opwaarts een ‘Manifest inzake dienstweigering’, dat
heel vaak werd herdrukt. Het onderwerp kwam ook veelvuldig voor in het
tijdschrift De Wapens Neder, waaraan bovenstaande tekst is ontleend
(nummer van april 1917). In de periode 1914-1918 werd er aan ruim 400
dienstweigeraars gevangenisstraf opgelegd.
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It's a long way to Tipperary!
1916
Je reinste onzin die men ooit
In dit leven ons aanbood,
Dat is het zingen van een lied,
In 't aanschijn van de dood.
De soldaten van over de zee,
Gaan zingend naar de strijd,
Al regent het schrapnel* of bom,
Toch hoort men wijd en zijd:
't Is een heel eind, naar Tipperary*,
't Is een heel eind om te gaan,
't Is een heel eind, naar Tipperary,
Naar 't liefste meisje dat ik ken.
Vaarwel, Piccadilly,
Vaarwel, Leicester Square,
't Is een lange weg naar Tipperary,
Maar Molly keert niet weer.
En in ons stijve vaderland, heeft men
Ook in dat lied plezier,
Want met een kwade oorlogswind,
Woei 't Tipperary-lied naar hier.
Men hoort niets meer dan Tipperary,
Een ieder zingt dat lied,
Vraagt men hen waar Tipperary ligt,
Weet menigeen dat niet.
Mevrouw, meneer, de keukenmeid,
De heele rataplan,
Zingen de Tipperary steeds,
Je wordt er ellendig van.
In Duitschland werd een Engelsman
Dronken in de kast gezet,
Maar zwijgen kon de kerel niet,
Hij zong nog onverlet.
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De kalmste mensch ter wereld is
Beslist de Engelschman,
Al heeft hij nog zoo'n groote strop,
Hij heeft er maling an.
Zoo ook in deze oorlog weer,
't Flegma verlaat hem niet,
Al vliegen ook de kogels rond,
Hij zingt 't geliefkoosd lied:
't Is een heel eind, naar Tipperary,
't Is een heel eind om te gaan,
't Is een heel eind, naar Tipperary,
Naar 't liefste meisje dat ik ken.
Vaarwel, Piccadilly,
Vaarwel, Leicester Square,
't Is een lange weg naar Tipperary,
Maar Molly keert niet weer.
Anoniem

Dit straatlied is te vinden in het tweede deel van de verzameling van
Wouters en Moormann, getiteld Het straatlied; het vertoont sterke
overeenkomsten met de ‘Hollandsche parodie op It's a long way to
Tipperary’ van Maurice Dumas (collectie Theater Instituut Nederland).
De tekst verwijst naar het toentertijd heel vaak gezongen Engelse
soldatenliedje (tekst Jack Judge, muziek Harry Williams), dat ook in de
Tweede Wereldoorlog nog steeds heel populair was. Er zijn ook andere
Nederlandse bewerkingen van gemaakt, bijvoorbeeld ‘'t Is zoo'n lange
weg naar Tepperary [!]’ (gezongen door Rafaël Kapper) en ‘Ik ben Mary
van Tipperary’ (gezongen door Heintje Davids). Een cynische
soldatenvariant begon met de regel ‘Neem je long mee aan je geweerriem’.

Eindnoten:
* schrapnel: een soort granaat; vgl. het Engelse woord ‘shrapnel’.
* Tipperary: plaatsje in het zuidwesten van Ierland, waar grote kazernes waren gelegen.
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Affiche uit 1914 van Willy Sluiter.
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5
Eenheid en verdeeldheid
Evenals in andere Europese landen groeide tijdens de oorlog ook in Nederland een
nationaal eenheidsgevoel, met name als het ging om het tonen van ‘vaderlandslievende
gevoelens’, die als een erfenis van de negentiende eeuw hoog in het vaandel stonden.
Maar tegelijkertijd bestond er ook een onuitroeibare neiging om in allerlei praktische
aangelegenheden het eigenbelang te laten prevaleren en bij bijna iedere nieuwe
sociaal-economische maatregel te mopperen op de overheid (zie rubriek 7).
Veel van die ingrepen op het gebied van de handel en de verdeling van
levensmiddelen en andere eerste levensbehoeften hadden te maken met het handhaven
van de Nederlandse neutraliteit. Op zichzelf was die politiek ingewikkelde gedragslijn
van het extraparlementaire kabinet-Cort van der Linden (1913-1918) nauwelijks
omstreden, maar dat sloot vormen van partijkiezen niet uit. De meeste aandacht trok
de vraag of men vóór of tegen Duitsland was, ook doordat de inval in België zo'n
diepe indruk had achtergelaten. Vaak ging sympathie voor Duitsland samen met het
erop na houden van conservatieve denkbeelden, maar generaliseren blijft hier riskant.
Degenen die zich al geruime tijd hadden ingezet voor wereldvrede en verbroedering
tussen de volkeren, hadden voor geen enkele van de strijdende partijen een goed
woord over en konden de oorlog alleen maar zien als een mensonwaardig schouwspel
dat op geen enkele manier viel te rechtvaardigen. Wie dan toch nog een relativerende
houding probeerde aan te nemen, maakte algauw badinerende vergelijkingen met
ruzies tussen buren en familieleden.
Dat de oorlog verschillende bovennationale eenheidsgevoelens had aangetast,
leidde ook tot veel discussie. Dat gold niet alleen voor aanhangers van de
Groot-Nederlandse gedachte, maar bijvoorbeeld ook voor al degenen die met name
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sinds de Tweede Internationale (1899) waren gaan geloven in een internationale
solidariteit tussen de arbeiders die vroeg of laat een einde zou gaan maken aan alle
wantoestanden waar het kapitalistische stelsel verantwoordelijk voor werd gehouden.
Dat deze idealen toch overspoeld waren door nieuwe golven van nationalisme, leidde
zowel tot diepe ontgoocheling als tot een hernieuwd geloof in een socialistische
revolutie die in 1917 vanuit Rusland naar andere Europese landen zou overslaan.
Tegelijkertijd kregen allerlei vormen van pacifisme en anti-militarisme, die zowel
binnen als buiten de sociaal-democratische partijen waren te vinden, juist door de
verschrikkingen van de oorlog nieuwe impulsen. Gecompliceerd was de
oorlogssituatie voor degenen die zich mede door de opkomst van de zionistische
beweging sterk bewust waren geworden van hun joodse identiteit, terwijl zij zich
toch ook burgers voelden van een land waarin hun voorouders vaak al eeuwenlang
woonden en dat zij eventueel als soldaat wilden helpen verdedigen. Deze problematiek
hield ook Nederlandse joden bezig. Daar kwam bij dat het uitzicht op een eigen
Nationaal Tehuis in Palestina was toegenomen, doordat het Turkse rijk mede door
de oorlog op instorten stond.
Anders weer lag de zaak voor al degenen die, gelovig of niet, het niet konden
verdragen dat naties die zich allemaal christelijk noemden elkaar toch op zo'n
vreselijke manier te lijf gingen en daarbij in voor- en in tegenspoed dezelfde God
aanriepen. 'Schijnheiligheid' was trouwens in het algemeen een verwijt dat de
oorlogvoerende landen vaak trof in een tijd waarin men nog maar een beperkt aantal
communicatiemiddelen kende, maar heel goed wist hoe belangrijk propaganda was.
Rekening houden met de publieke opinie was voor politici extra belangrijk geworden
nu steeds meer burgers kiesrecht bezaten of op het punt stonden dat te krijgen.
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Generaal Snijders' marschlied*
Soldatenmarschlied 1914-1915

1
Laat fier uit onze borst 't soldatenlied nu schallen
Kind'ren uit één gezin gevoelen w'ons nu allen,
Er is nu geen verschil van meening of partijen,
Doch slechts de wens om voor het vaderland te strij(d)en.
Refrein:
Wij strijden voor de vrijheid van ons lief Nederland.
Ons eerewoord blijft steeds der Koningin trouw verpand,
Wij wenschen steeds den vrede, doch wil men den strijd,
Men zal ons vaardig vinden ten allen tijd!

2
Wij allen zijn vol moed en geen onzer zal wijken,
En moeten w'in den strijd dan zal den vijand blijken,
Dat Nederland beschikt, nog steeds, over soldaten,
Die overwinnen óf voor 't land hun leven laten!
Refrein

3
En wat er ook gebeur', wij kennen onze plichten,
Nooit zal men ons van roof of plundering betichten,
Wij strijden voor de eer, van 't Rijk der Nederlanden,
Sterven daarvoor als 't moet, de wapens in de handen.
Refrein
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4
Ons hart is vrij van haat of booze lusten,
Doch staan wij aan den grens, of wel aan onze kusten,
Dan staan wij allen pal, wij Nederland's soldaten,
Te midden van den kogelregen of granaten.
Refrein

5
Lief Nederland, gij kunt op uw soldaten bouwen,
Tot voorbeeld strekke' ons steeds Wilhelmus van Nassauen,
Oranje-Nassau blijft altijd aan ons verbonden,
Wij houden Neerland's vrijheid eeuwig ongeschonden.
Paul Carrée, rijmelaar-zanger (1874-?)

De tekst van dit patriottische lied, op muziek gezet door Gerrit van Weezel
en uitgegeven als bladmuziek, is geschreven door Pieter Teke Anne
Hübscher, die de naam Paul Carrée als artiestennaam gebruikte. Hij werd
na de Eerste Wereldoorlog secretaris van de Neutrale Partij, ook bekend
als de Amusementspartij. Deze groepering, die vooral de belangen van
het amusementsbedrijf behartigde, behaalde één zetel bij de verkiezingen
van 1918. Deze werd ingenomen door de revueartiest Henri ter Hall.

Eindnoten:
* generaal Snijders: de opperbevelhebber van het Nederlandse leger; zie ook rubriek 6.
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Holland één
Nu de donder der kanonnen
Boven alles wordt gehoord,
Nu de dreun der zware hamers
Door den oorlog wordt gesmoord,
Nu het hijgen van den arbeid
Door den doodsgil is verstomd,
Staan wij allen vastberaden,
Voorbereid op wat er komt.
Alle mannen zijn nu broeders,
Geen verschil van rang of stand.
Alle vrouwen zijn nu zusters
Voor ons eerlijk vaderland.
Holland staat daar met zijn legers,
Zwaar gewapend tot den strijd,
Om zijn hoogste volksbelangen,
Klaar voor zijn onzijdigheid.
Wilhelmina van Oranje,
Onze wijze Koningin,
Gaat weer voor in alle zorgen
Van ons groote volksgezin.
Ernstig door den Prins geholpen,
Wijdt ons Koninklijk Huis*,
Al zijn krachten aan ons welzijn
En dat van het Roode Kruis.
Na een pracht-mobilisatie
Bleek ons volk voor alles klaar;
In de forten, aan de grenzen,
Eensgezind in het gevaar.
Iedereen begreep zijn plichten,
Iedereen heeft ze gedaan.
Jong en oud blijft ze volbrengen,
Met de Padvinders vooraan.
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Wat door taaie, stalen hersens,
Jarenlang was uitgedacht,
Werd door taaie, stalen spieren,
Even wonderlijk volbracht.
Driemaal honderd duizend jongens,
Goed gewapend en gekleed,
Waren rustig en manhaftig
Voor hun zware taak gereed.
Holland zal geen honger lijden,
Heeft Minister Treub* gezegd,
Leve Treub en zijn confraters,
Met hen maakt hij alles recht.
Overvloed is er aan voedsel,
Overvloed aan vleesch en graan.
Geef nu geld om te betalen
En dan is de nood gedaan.
Troelstra* en Partijgenooten,
Katholiek en Liberaal,
Anti-Revolutionairen,
Zij aan zij nu allemaal.
Geen verdeeldheid, geen partijen,
Allen even groot en klein.
De partij die allen kiezen
Is nu: Hollander te zijn.
Nu zoovelen onzer mannen
Naar hun posten zijn gegaan,
Dient door hen die achterblijven
Even snel hun plicht gedaan.
Holland steunt uw werkeloozen,
Duizenden zijn nu in nood.
Holland steunt uw werkeloozen,
Duizenden zijn zonder brood.
J.H. Speenhoff (1869)-1945)
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Dit lied, opgenomen in Speenhoffs meestal minder idealiserende
Soldatenliedjes (1916), is kennelijk gericht op het inzamelen van geld voor
de steuncomités; niet alleen door de mobilisatie, maar vooral ook door
een zware economische crisis kwamen veel mensen in grote financiële
problemen. Van belang voor de gewenste politieke eenheid was vooral
het standpunt van de socialistische leider Pieter Jelles Troelstra. Naar
aanleiding van de mobilisering verklaarde hij dat nu de nationale gedachte
de nationale geschillen moest overheersen en dat de strijd tegen het
militarisme pas na de oorlog hervat zou moeten worden. Niet alle leden
van zijn fractie waren gelukkig met die uitspraak.

Eindnoten:
* Koninklijk Huis: koningin Wilhelmina was voorzitter van het Nationaal Steun-Comité, haar
echtgenoot prins Hendrik van het Rode Kruis.
* Treub: de liberaal Treub nam al in augustus 1914 maatregelen om te voorkomen dat er een
chaos zou ontstaan rond de distributie van levensmiddelen; ‘... er màg geen honger worden
geleden in Nederland, en er zàl geen honger geleden worden in Nederland’, had hij verklaard.
* Troelstra: zie hieronder.
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Holland mag niet vrijen
Met enorm succes gezongen door Henriëtte Blazer in Rido's revue ‘Loop
naar den Duivel’.

1
Naar Holland wordt heel druk gevrijd,
Maar Holland blijft een brave meid,
Hoe of ze ook verlangen,
Ik laat me heusch niet vangen.
Refrein:
Holland kan er niets aan doen,
Holland blijft in haar fatsoen,
Het mag in deze tij'en
Heelemaal niet vrijen.

2
Toen kwam er iemand uit Berlijn
Die riep: ‘Ja dass soll nicht mehr sein,
Wir gehen über alles
Al zitten we in de dalles.’
Refrein

3
Toen kwam er één uit Londen aan,
Die zei: ‘Miss, laat me varen gaan.’
Raad eens wat hij vertelde,
Hij wou over m'n Schelde...
Refrein
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4
Toen kwam een vrijer uit Paris,
Die zei: ‘Mamsel, venez ici.’
Maar ik zei: ‘Aardig klantje
'k Blijf liever in mijn landje...’

5
Maar Koning Albert* zei geen woord,
En daarvoor heeft hij mij bekoord,
Al heeft m'n hart gezwegen
Toch heeft hij het gekregen...
Refrein
Rido (1883-1956)

Rido was het pseudoniem van de journalist en tekstschrijver Philip Pinkhof.
Hij was getrouwd met Henriëtte (Heintje) Davids en heeft veel revues op
zijn naam staan. De tekst van zijn lied over de Nederlandse
neutraliteitspolitiek was op muziek gezet door Maurits Bing. Henriëtte
Blazer (1889-1974) was in de jaren rond de Eerste Wereldoorlog een
bekende sopraanzangeres in operettes en dergelijke. Voor het openingslied
van de revue Loop naar den duivel, die op 16 maart 1915 te Amsterdam
in première ging, zie rubriek 6.

Eindnoten:
* Albert: voor Albert I van België zie rubriek 1.
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Volk en menschheid
Knapen met bebloemde helmen
Reizen lachend naar de grenzen,
Sterven zalig voor de leuzen
Die zij van hun ouders leerden.
Dat is oorlog! In hun harten
Openden zich diepe sluizen
En de donkre dammen braken.
Vloeden van gemeenzaam voelen
Overstroomen de genooten.
Met een kinderlijk vertrouwen
Scharen zij zich om hun leiders.
Vriend of vreemd? Het wapen antwoordt.
Dood de vreemd! De vriend strijdt mede!
Wachtwoord slachtwoord. Stort tezamen,
Haters van elkanders talen.
Uit uw bloed-doorloopen klontring
Kreunt de roep die we allen slaken:
Van de leuzen die verdelen.
Dieper in de harten fluistert
De andre roep, vooreerst verzwegen:
Vriend of vreemd? Maar allen menschen.
En: omarmt u, millioenen!
Zingt uit de ondergrondsche meren,
Menschheid, van uw dronken zielen.
Smacht gij, broeder? hier is water.
Vielt gij? wacht dat ik u drage.
Lijdt gij? laat ik u verbinden.
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Hoor! ik leer u beide leuzen.
Maar de laatste altijd de liefste.
Beide leerden mij mijn ouders.
Volk en Menschheid! Wie ze scheiden,
Scheiden van zichzelf zichzelven,
Dooden in hun hart hun naasten.
Ik bemin u, vele volken!
Duldt dat we altezamen leven
Voor de leuzen die vereenen.
Albert Verwey (1865-1937)

Voor Verwey en diens eenheidsfilosofie: zie rubriek 3. Dit gedicht is te
vinden in Verweys bundel Het zwaardjaar (1916), die is opgenomen in
deel twee van zijn Oorspronkelijk dichtwerk (1938).
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Moeten we neutraal zijn?
Woorden en melodie Maurice Dumas

1
De Duitschers die zeggen: het moet toch eens uit zijn,
Dat die ‘Dumme Holländer’ zoo anti-Duitsch zijn.
We willen neutraal zijn, beslist allemaal!
Moeten we neutraal zijn? Nou láát ons neutraal!

2
Het wemelt in Holland van Duitsche spionnen,
Als d' één is gesnapt, wordt door andr'en begonnen.
Waarom spionneeren ze? 't Is een schandaal!
Moeten we neutraal zijn? Nou láát ons neutraal!

3
Hoe vaak is een ‘Taube’* ons niet komen storen?
En heeft hier ‘per ongeluk’ bommen verloren,
Dan kwam een excuusje in vleiende taal...
Moeten we neutraal zijn? Nou láát ons neutraal!

4
Je ziet alle dagen, om ons te doen beven,
Een stuk of wat Zeppelins* boven ons landje zweven,
Alleen van den Duitscher ziet men dat schandaal,
Moeten we neutraal zijn? Nou láát ons neutraal!

5
Daarbij kan zoo'n luchtschip, het is om te griezen*,
‘Per ongeluk’ een stuk of wat bommen verliezen.
Verbeeld je, zoo'n ding valt hier straks in de zaal...
Moeten we neutraal zijn? Nou láát ons neutraal!

Rob Kammelar, J.M.J. Sicking en Menno Wielinga, Het monster van de oorlog

161

6
Wanneer we hier daag'lijks die Zeppelins merken,
Dat moet toch zeer zeker ons anti versterken.
Dat lucht-machtsvertoon laat ons koud, allemaal.
Moeten we neutraal zijn? Nou láát ons neutraal!

7
Het doel van 't vertoon hunner lucht-oorlogsdingen,
Is enkel maar om ons ontzag af te dwingen.
Geen Engelschman was hier nog ooit zoo brutaal!
Moeten we neutraal zijn? Nou láát ons neutraal!

8
Als men ons zou doen wat z' Amerika* deden,
Dan waren we met geen excuusje tevreden,
Voor d'eer van ons land vochten wij allemaal!
Dàn maar er op los en niet langer neutraal!
Maurice Dumas (1878-1939)

Dit lied (zie de collectie van het Theater Instituut Nederland) is rond 1915
als bladmuziek uitgegeven door G.W. van Biene te Rotterdam. Maurice
Dumas heette in werkelijkheid Maurits (Maupie) Bonefang, ook wel
gespeld als Bonavang. Hij was, vermeldt Jacques Klöters, afkomstig uit
een familie van joodse Walen, vooral bestaande uit marskramers, opkopers
en kermisreizigers. Rond de Eerste Wereldoorlog was Dumas
buitengewoon populair als maker en zanger van allerlei soorten, vaak een
beetje gewaagde liedjes. ‘O, Japie is getrouwd’ en ‘Was ik maar nooit
getrouwd’ zijn nu nog steeds bekend.

Eindnoten:
*
*
*
*

Taube: vliegtuig van Duits-Oostenrijkse makelij, vooral gebruikt voor verkenningsvluchten.
Zeppelins: zie ook rubriek 8.
griezen: griezelen, huiveren.
Amerika deden: nl. het torpederen van schepen, waarvan overigens ook Nederland niet
gevrijwaard bleef.
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Ode
a.d.a.s. ‘Wirklicher geheimer Oberpoesierat’ Dr. Jur. A. van der Leeuw.*
Treflijk dichter, maar verrader,
Ja verrader van uw vaderland, en vaderlandschen plicht,
Die, vol Mofsche sympathieën,
Daaglijks, nachtelijks op de knieën
Voor 't portret des Kaisers ligt; Gij, Apollos liefste zoon, wiens
Groot verlangen met den Kronprinz
Zoekt gemeenschap van den geest; Wien het bloed vol vreugd door de aderen
Klotst, wanneer hij denkt aan Zabern* Die de Kreuzzeitung* trouw leest; Die de Franschen laffe pochers
Vindt, maar Brandenburgsche jonkers
Goden in een sterflijk kleed;
Vrije geesten scheldt als zwakken,
Doch soldaten en klabakken
Geestelijke heerschers heet; Die geen schoon meer uit de blâren
Van Regnier puurt, dien Verhaeren,
Jammes noch Samain bekoort;
Maar in vuur geraakt door gezemel:
Otto Ernst en Richard Dehmel,
Werner, Marlitt, enzovoort;* Zingt uw Liedren en Balladen*
Thans als dichterlijke aubaden
Voor von Hindenburg* z'n huis;
Smeek, dat eens uw borst geniete
Van de orde: Pour le Mérite*
Ofwel van het IJzeren Kruis.
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Wenscht uw aandrift nieuwe banen,
neem dan dienst bij de Albanen*,
Voor geen enkle daad bevreesd.
Belze* vrouwen te schoffeeren,
Kathedralen bombardeeren,
Gott im Himmel, wat een feest.
Dichterlijkste der spionnen,
Plaats maar, listig en bezonnen,
Een betonvloer in uw tuin Na de zege der verbonden
Legers is uw lef verzwonden,
Ligt geheel uw hoop in puin.
J.C. Bloem (1887-1966)

Zie voor deze tekst en de toelichting daarbij de uitgave van Bloems brieven
(1979) aan Aart van der Leeuw, verzorgd door A. Kets-Vree. Op 5
december 1914 schreef de dichter Bloem aan zijn vriend en collega Aart
van der Leeuw: ‘Ik stuur je hierbij een Ode, waarvan ik hoop, dat hij je
toch minstens één glimlachje zal ontrukken [...].’ De achtergrond van dit
spottende gedicht, dat niet bestemd was voor publicatie, is dat de politiek
reactionaire Bloem sympathiseerde met Franse nationalistische bewegingen
als de Action française, terwijl Van der Leeuw duidelijk pro-Duits was,
wellicht ook door zijn voorkeur voor de romantiek en neoromantiek. De
brieven van Van der Leeuw zijn verloren gegaan, maar het staat vast dat
deze ode niet leidde tot een breuk tussen beide dichters.

Eindnoten:
* A. van der Leeuw: via verzonnen Duitse aanspreektitels gaat het hier om de bekende dichter
en prozaschrijver Aart van der Leeuw (1876-1931), die zijn rechtenstudie bekroond had met
een vroeger gebruikelijke promotie op stellingen.
* In Zabern (de Duitse naam voor de Franse stad Saverne) had zich in 1913 een incident
voorgedaan tussen Fransgezinde Elzassers en een Duitse luitenant.
* Kreuzzeitung: gangbare benaming voor de conservatieve Neue Preussische Zeitung.
* Bloem stelt hier enkele door hem bewonderde vooraanstaande Franse auteurs tegenover enkele
door hem afgekeurde, veel minder bekende Duitse auteurs.
* Liedren en Balladen: vgl. Van der Leeuws bundel Liederen en balladen uit 1911.
* von Hindenburg: de Duitse opperbevelhebber.
* Pour le Mérite: de hoogste Duitse onderscheiding, ondanks de Franse benaming.
* Albanen: zinspeling op een expeditie o.l.v. de Nederlandse majoor Thomson, die vrede en rust
in het pas onafhankelijk geworden Albanië moest gaan brengen.
* Belze: Belgische.
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Omdat-ie zoo neutraal is
De oorlog heeft ook in ons land
Een werking, die fataal is:
Hij schiep den man die steeds beweert,
Dat-ie toch zoo neutraal is.
En, daar zijn liefde tot ons land
Zoo diep en kolossaal is,
Ons ophitst tegen 't Duitsche Rijk,
... Omdat-ie zoo neutraal is.
Wanneer in Pruisen de kozak
Moordt, brandt tot alles kaal is,
Dan roept hij: kijk naar België!
... Omdat-ie zoo neutraal is.
Hij leest, dat in Galicië*
De Rus steeds aan de haal is:
‘'t Mocht wat’, zegt hij, of wel hij zwijgt,
... Omdat-ie zoo neutraal is.
Beschiet de Duitscher eenen post
Die op een kathedraal is,
Dan vindt-ie dit weer echt barbaarsch,
... Omdat-ie zoo neutraal is.
Beschermt de Duuts* der Vlamen taal,
Die toch ook onze taal is,
Dan wordt-ie plotseling anti-Vlaamsch
... Omdat-ie zoo neutraal is.
En wordt ons ras in Afrika
Verguisd, dat 't een schandaal is,
Dan vindt hij dat men overdrijft,
... Omdat-ie zoo neutraal is.
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Vertelt men hem, hoe misselijk
Dit anti-Duitsch kabaal is,
Dan scheldt hij u voor vuile mof,
... Omdat-ie zoo neutraal is.
Wat ook de Franschman doet of Brit,
Hij zegt, dat 't ideaal is.
Den Duitscher geeft hij alle schuld,
... Omdat-ie zoo neutraal is.
Hij wordt zoo anti-Duitsch totdat
't Met hem een soort van kwaal is.
Verwenscht en vloekt al wat Germaansch,
... Omdat-ie zoo neutraal is.
Het beste wat zoo'n man kan doen,
Zoo hij althans normaal is,
Is naar het oorlogsveld te gaan,
... Omdat-ie niet neutraal is.
Leert hij dan ergens aan het front
Wat wel zoo'n Duitsch onthaal is,
Misschien dat hij dan spijt gevoelt
Dat-ie niet meer neutraal is.
Albert Perdeck (1888-1973)

Albert Perdeck had zijn jeugd in Duitsland doorgebracht en bleef dat land
en zijn cultuur tijdens de Eerste Wereldoorlog verdedigen, ook getuige
versregels als: ‘Germanen! Volk van heldenmoed,/ Van denkers, dichters,
al wat goed/ En groot is in de menschen./ Uw vaan is rein, grootsch is Uw
strijd.’ Bovenstaand gedicht verscheen op 3 april 1915 in De Toekomst,
Weekblad voor Nederland. Een gedeelte ervan staat ook afgedrukt in
Perdecks herinneringen aan deze periode, verschenen onder de titel Wie
verder gaat wordt doodgeschoten (1968). Het blad De Toekomst
sympathiseerde duidelijk met Duitsland en bleek ondanks een aanvankelijke
ontkenning ook vanuit dat land finan-
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ciële steun te krijgen. De hoofdredacteur, de conservatieve Delftse
hoogleraar J.H. Valckenier Kips, werd in de jaren dertig een van de
grondleggers van het Nederlandse fascisme. Maar wie tijdens de Eerste
Wereldoorlog partij koos voor Duitsland, kon zich uiteraard ook in een
heel andere richting ontwikkelen.

Eindnoten:
* Galicië: landstreek in Polen, vroeger deel uitmakend van het keizerrijk Oostenrijk-Hongarije.
* de Duuts: de Duitser.
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Oorlog in 't huisgezin
Mijn tante is pro-Duitsche,
Mijn oom geallieerd;
Die Wacht am Rhein* die fluit ze,
Terwijl oom Marseilleert.
Bij 't ochtendbladen lezen
Roept tante: ‘Zeppelin!’
Oom trilt in heel zijn wezen:
‘Een Britsche vliegmachien!’
En tante leest van Londen:
Lucht-aanval op de stad;
'k Wist wel, zegt oom, dat Duitschland
Zoo'n laffe moed bezat.
En oom leest van 'n torpedo,
Die trof een Duitsche schuit;
Wat een gemeene boeven!
Roept tante nijdig uit.
En jullie gooien stinkgas
Zegt oom, bah, wat een land,
En tante bidt eerbiedig:
God straffe Engeland.*
Duitschland begon! zegt oom dan,
Die zich niet meer beheerscht;
Da's wáár, zegt zij, maar Eng'land
Begon het allereerst.
En tante lust geen whiskey,
Oom haat den Moezelwijn;
Engelsche bokking? - shocking!
Sauerkraut? - stinkvenijn.
Zij smeet de Cross & Blackwell*
Op straat - 't was véél te pro;
Oom deed zijn Affenpinscher*
Aan 'n vriend van hem cadeau.
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Zij - nijdig toen oom Colgate
Scheerzeep gebruiken dorst,
Oom stak op straat zijn tong uit
Naar 'n Duitsche leverworst.
Tante wil nooit meer Sunlight,
Oom vindt Duitsch bier te duur,
Tante heeft Eng'lsche ziekte,
Oom last van Pruisisch zuur.
Mijn tante is pro-Duitsche,
Mijn oom geallieerd;
De Wacht am Rhein die fluit ze,
Terwijl oom Marseilleert.
Breero zegt: 't kan verkeeren:
En, is d'oorlog weer voorbij...
Eet hij fijn Wiener Schnitzel,
Zij krijgt - er 'n Liberty* bij.
J.P.J.H. Clinge Doorenbos (1884-1978)

Clinge Doorenbos begon naam te maken als artiest toen hij in zijn
mobilisatietijd optrad voor het leger, samen met zijn echtgenote Wobbina
de Blécourt, die hem op de piano begeleidde en ook vaak de muziek voor
zijn liedjes schreef. Zie voor zijn terugblik op de jaren rond de Eerste
Wereldoorlog zijn autobiografie Zingend door het leven (1948). Grote
bekendheid kreeg hij vooral door vanaf 1920 een halve eeuw lang voor
De Telegraaf versjes te maken naar aanleiding van actuele voorvallen. Dit
liedje is indertijd eerst als bladmuziek uitgegeven door Scheltens & Giltay
te Amsterdam, met daarbij de vermelding ‘woorden en muziek J.P.J.H.
Clinge Doorenbos (de Canter)’.

Eindnoten:
* Die Wacht am Rhein: veel gezongen, uit 1840 daterend Duits patriottisch lied, dat bijna de
status van een nationaal volkslied had.
* God straffe Engeland: verwijzing naar een gangbaar geworden Duitse begroeting: ‘Gott strafe
England’ - ‘Er strafe es!’
* Cross & Blackwell: culinair blad.
* Affenpinscher: hondje van dat ras.
* Liberty: kledingstof van de firma Liberty.
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Kinderoorlog
Kleine Pietje speelde oorlog
Met z'n zusje in de gang,
Met z'n scherpe klappistooltje
Maakte Piet Marietje bang.
‘Pietje, hou nou op met schieten,
Hoor je niet wat of ik zeg,’
Riep ze uit 'n donker hoekje,
‘Stoute vijand, ga je weg.’
Pietje zei: ‘Ik ben Frankrijk,
Want ik heb geen schoentjes aan’,
En Marietje, die was Duitschland,
Want die had geen kwaad gedaan.
Kleine Piet die droeg een steekje,
Net zooals ‘Napoleon’,
En Marietje een trompetje
Waar ze niet op blazen kon.
Pietje stond te commandeeren:
‘Pas maar op, ik schiet je dood,
Ik ben padvinder, verdikkie,
Want ik ben al net zoo groot.’
Tot op eens de kinderoorlog
Een verschrik'lijk einde nam,
Want Marietje, die ging huilen,
Tot haar Moeder kijken kwam.
‘Piet, wat is er, stoute jongen,
Heb je zusje kwaad gedaan?’
‘Heusch niet moessie, ik ben Frankrijk
En ik heb niet echt gedaan.’
‘Waarom huil je dan Marietje?’
Vroeg de lieve moeder toen;
‘Moessie,’ riep ze door haar traantjes,
‘Duitschland moet 'n plasje doen!’
J.H. Speenhoff (1869-1945)
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Variëren op het thema van de oorlog als een kinderachtige ruzie was ook
aan Speenhoff wel toevertrouwd. Zie voor dit liedje zijn bundel
Soldatenliedjes uit 1916.
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Rouw en hoop
Sept. '14 - Sept. '17
Holland, ik ween om u...
Waar bleef uw fierheid van voorheen...
Schaamtevol zie ik nu
Vluchten uw schepen van zeeën en reên.
Waar klinkt de stem tot weer* der vrije zee,
Van Staatsman in 't rustig woord,
Van 't stalen donderend geschut almeê,
Vlammend van boord tot boord?
Nederland! Rouw en buk het hoofd.
Ter neer ligt Vlaandren. Onder Germanje beeft,
Wien 't eerst bescherming* had beloofd.
Doch zie: aan verre stranden gloort de dag...
O Land van Goede Hoop!* Dat weer in vrijheid leeft
En streeft een volk, onder eigen vlag!
Verdeeld zijt gij mijn volk, in ziel en leden.
Uw wil was vrede, uw weg was strijd.
Zoo zult gij thans den strijd begeeren om den vrede.
Rijs Holland! Hebt Nederlanden
Den moed te toonen wie gij zijt.
Breekt de boeien die 't lot U spande:
Wees vereend in roem of schand,
Groot Nederland.
v.E.
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Dit gedicht, vermoedelijk geschreven door mederedacteur mr. W.J.L. van
Es (1886-1943), werd op 13 oktober 1917 gepubliceerd in De Toorts,
Staat- en Letterkundig Weekblad voor Holland, Vlaanderen en Zuid-Afrika:
een Vlaams-nationalistisch en vaak ook pro-Duits blad waaraan ook René
de Clerq was verbonden (zie rubriek 1). De dichter herinnert er eerst aan
dat er door alle oorlogshandelingen en handelsbeperkingen niets is
overgebleven van de idee van de vrije zee, die eeuwenlang door Nederland
is verdedigd. Dan spreekt hij vanuit een Groot-Nederlands standpunt de
hoop uit dat het stam- en taalverwante Nederland en Vlaanderen een einde
zullen maken aan de verdeeldheid die hen tot een prooi van de grote
mogendheden heeft gemaakt.

Eindnoten:
* weer: verdediging.
* bescherming: in 1839 en 1870 was de Belgische neutraliteit gewaarborgd door de Europese
grootmachten, waaronder ook Duitsland.
* Land van Goede Hoop: verwijzing naar de Unie van Zuid-Afrika, in 1910 opgericht nadat de
Boeren zich hadden vrijgemaakt van de Engelsen.
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Herdenking
Aan het Joodsche Volk
Een jaar van oorlog en nog grijpt der volkren hart geen schaamte
Voor zooveel breuk en brand,
Hoe menig kloeke Makker ligt thans een gebraakt geraamte
Ver van zijn Vaderland.
En menig Moeder weet, dat wie uit slag en brand zal keeren,
Haars harten kind keert niet,
En waar de volken thans verblind hun wreede drijvers eeren,
Breekt haar hart van verdriet.
En menig jonge vrouw denkt aan de zoete zoele nachten,
In weenende eenzaamheid,
De Dood versloeg haar Man, den minnaar van haar volle krachten,
In den verdorven strijd.
Hoe menig schuldloos kind, dat niet of nauw den Vader kende,
Ziet nooit zijn blijde keer,
Omdat de volken wild elkanders huis en have schenden,
Elkanders kracht en eer.
Omdat een wilde blindheid alle volken heeft geslagen,
Noch wet heerscht, noch ontzag,
Niet één Volk acht het recht, ontzind door zijn hartstochtelijk jagen,
Zijn winst- en buitbejag.
Waar bleef de kracht thans van der volken innigste verwantschap
In wijsheid, kunst en leer?
Toen bond een schoone drift volk aan volk en bond land aan landschap,
Thans bindt niets een volk meer.
[..............................]
Elk stoft* stout op zijn winst, als ware ieder verlies een schande,
Ieder schaamt zich zijn leed,
Terwijl de landen braken en de schoone steden branden,
Wild vuur het veld vervreet*.
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Maar sprekend voor mijn Volk, schaam ik mij niet, der dervers Dichter,
Ons bracht de Tijd maar smart,
En ieder volk draagt de lasten van het wreed lijden lichter
Dan wij in 't vermoeid hart.
Wij strijden in elk land, wij hebben in geen land gewonnen,
Wie wint: het is ons leed,
En milder dan van één, heeft van ons Volk 't hartebloed geronnen,
Of elk volk 't ook vergeet.
Wij leden slechts verlies: verloren viel der harten eenheid
Die de verspreiden bond,
Hoe duldden wij machtloos van menig volk wreede gemeenheid
Waar 't drijvend lot ons zond.
Toch bleven wij verdeeld één in haat, in hoop, in vertrouwen,
Dat voor geen wanhoop week,
Te keeren waar thans vreemden tot der vreemden baat verbouwen
Onze eigenerfde streek.
Het woeden van den krijg deed van hart tot hart elk volk weten
Zijn eenheid, zijn verband,
Maar de genooten van mijn Volk zijn 't bloedend leed vergeten,
Dat ons was in elk land.
Genooten van ons Volk vieren thans vreugd met wie hun haters,
Hun smaders zijn geweest,
Wij zijn de luide juichers, wij zijn de onvertogen praters,
Bij menig ijdel feest.
Het vuur vreet dorp en stad, de vlijt kan dorp en stad herstellen,
In eenen schoonen staat,
Thans braken landen leeg, de krijg keert, en de waterwellen
Drenken weer 't rijpend zaad.
Maar 't volk, dat voor een waan, der harten heeft gegeven,
Als ons Volk oovral deed,
Keert nooit meer tot de weelden van een eigengeërfd leven,
Het lijdt verachtlijk leed.

Rob Kammelar, J.M.J. Sicking en Menno Wielinga, Het monster van de oorlog

175
Want ieder volk zal ons, die juichend dienden, toch verachten,
Als aller volken 't minst,
Wij gaven in elk land de weelden onzer volle krachten,
Het was des haters winst.
Niet in één land, dat wint, niet in één land, dat heeft verloren,
Wacht ons een kloeker Tijd,
Slechts in een eigen Land is een volk vol bestaan beschoren,
En trotsche heerlijkheid.
Keer tot u zelven in, gij luide juichers, tot bezinning,
Roepe u der volken haat.
Niet van één volk de val, en niet van één volk de overwinning
Voert ons tot sterker staat.
Maar eenheid aller harten, eenheid van ieder trouw streven:
‘Eén Taal, één Volk, één Land’
Brengt ons van eeuwen banschap tot een vol, hartstochtelijk leven,
Een onverbreekbren stand.
Een jaar van oorlog: en nog vindt Vrede geen volk bezonnen
Wijl bloed de velden weekt,
Welk volk wint of verliest, de oorlog heeft ons Volk overwonnen,
Als zijn Eenheid verbreekt.
Jacob Israël de Haan (1881-1924)

Dit gedicht van Jacob Israël de Haan (zie ook rubriek 2) vertoont, evenals
poëzie van veel generatiegenoten, kenmerken van de zogenaamde bezielde
retoriek. Het verscheen eerst als een ‘tijdzang’ in De Beweging (1915,
deel III) en kort daarna ook in zijn bundel Het Joodsche lied (1915). De
verscheurdheid van zich jood voelende soldaten die in een nationaal
verband tegen elkaar moesten vechten, sprak hem aan doordat hij rond
1912 lid was geworden van de Nederlandsche Zionistenbond en zich een
tijdlang ‘de dichter der Zionisten’ ging voelen; kort na de oorlog scheepte
hij zich in naar Palestina. Het onderwerp van de dubbele loyaliteit is ook
terug te vinden in de oorlogsballade
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‘Sjemang Jisroëi’ (= Hoor, Israël) van François Pauwels, gepubliceerd in
De Nieuwe Gids (1915, deel I), op muziek gezet door Max Tak en gezongen
door Henri Wallig.

Eindnoten:
* stoft: pocht.
* vervreet: opvreet.
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De daad
Vrij gevolgd naar C.S. Adama van Scheltema
LONDEN, 8 September (Reuter). Het congres der vakvereenigingen te Bristol
nam met 600 tegen 7 stemmen een besluit aan, waarbij het congres zich
bereid verklaart, de regeering zoveel mogelijk te steunen ten behoeve van
een succesvolle voortzetting van den oorlog.
Wie zijn het, die de waapnen grijpen,
En willig naar de grenzen gaan,
Wie zijn het, die de sabels slijpen
En op bevel aan 't moorden slaan -?
Dat zijn de eggers en de ploegers,
Dat zijn de zweeters en de zwoegers,
Dat is 't gedwee proletaarjaat Dat is de daad!
Wie is het, die op 't eerste seinen
Met vaste hand het stoomros ment,
En in de eindelooze treinen
't Kanonnenvleesch den dood inzendt -?
Dat zijn zij, die de vuren poken,
Dat zijn zij, die de ketels stoken,
Dat is de zwarte kameraad Dat is de daad!
Wie is het, die in alle staten
Den oorlogsgod zijn diensten biedt,
Wie vult de springende granaten,
Wie is het, die kanonnen giet -?
Dat zijn de werkers en de wakers...
Ach! nergens sterken, nergens stakers!
Dat zijn de mannen van de straat Dat is de daad!
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Wie zijn die duizend, duizend handen,
Die druipen van der naasten bloed,
Wie is het, die in alle landen
Den stank der lijken opgaan doet -?
Zijn dat nu muiters, dat nu makkers,
Zijn dat nu ‘taaie, rooie rakkers’,
Die blinde slaven van den staat Is dàt de daad?
Wat? Al die brute oorlogsknechten,
Wilszwakken, duister van verstand,
Zijn die 't die voor den vrede vechten
En ‘sterven voor 't beloofde land’ -?
Neen! Het zijn brekers en vernielers.
O kwamen er toch de bezielers
Tot weigering uit oorlogshaat Dàt is de daad!
Sperantes

Dit gedicht van een onbekende maker verscheen op 10 september 1915
(jrg. 8, nr. 389) in Opwaarts, Orgaan van den Bond van
Christen-Socialisten. De woede over het verdwijnen van de zo vurig
beleden en bezongen internationale arbeiderssolidariteit krijgt hier gestalte
in een tekst die voortdurend honend verwijst naar het indertijd befaamde
gedicht ‘De Daad’ van C.S. Adama van Scheltema (zie zijn bundel Stilte
en strijd). De laatste twee strofen daarvan luiden als volgt:
Wie zijn het die de wereld tooien
Met hunne wapperende vlag,
Die roode bloesems om zich strooien
Gelijk een eeuw'ge lentedag -?
Dat zijn de werkers en de wakers,
Dat zijn de sterken en de stakers,
Dat zijn de mannen van de straat - Dat is de daad!
En wie die hunne vaandels vlechten
Tot éénen rozerooden band,
Die voor een nieuwe wereld vechten
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En sterven voor 't beloofde land -?
Dat zijn de muiters en de makkers,
Dat zijn die taaie rooie rakkers,
Dat zijn de sloopers van den staat - Dat is de daad!
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Pan [fragment]
Van af't riviertje de Yzer tot de Alpen,
Van af de Oostzee tot aan de Karpathen,
Aan Dardanellen en den Kaukasus,
Aan de scheiding van Alpen en Italië
In Rusland, op den Balkan en in Azië,
In Afrika en op de zeeën
Vermoordden de Arbeiders elkander.
Verstikt in de gassen, vermoord door de mijnen
Lagen de Arbeiders over de aarde.
Geofferd door de heerschenden, de almacht
Van 't Kapitaal, om het Bezit der Aarde
Aan hen te brengen lagen de Arbeiders
Dood en in stukken over de heele Aarde.
De aard was vol in 't prachtig licht van Mei,
En de glinsterende zee dreef vol
Van hunne lijken, millioenen, millioenen,
Zooals de wereld nooit zag. Zoo stortten zich de drommen van de Menschen
Zich op elkander, als donkere Monsters,
Die niet weten wat ze doen als ze vermoorden
Elkander.
Zoo waren de Menschen der twintigste eeuw,
In dezen gouden Tijd die nu is nu,
Nog de speelbal van onbewuste Machten
In hen en buiten hen.
Zoo waren de Menschen der twintigste eeuw,
In dezen gouden Tijd die nu is nu,
Nog de slaven en de ketenen, geen Meesters.
Zoo waren de Menschen der twintigste eeuw,
In dezen Gouden tijd die nu is nu,
Nog de slaven van het hun eigen maaksel,
De werktuigen, de Maatschappij, zich zelve.
Als donkre krachten die in het Heelal
Niet weten wat zij doen, en onbewust
Uit zich scheppen een nieuwe nieuwe wereld. Herman Gorter (1864-1927)
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De Tachtiger Herman Gorter, bekend door zijn gedicht Mei, had al een
hele ontwikkeling achter de rug, toen hij evenals Henriëtte Roland Holst
een overtuigd aanhanger van het socialisme werd. Hij was redacteur van
het tijdschrift De Nieuwe Tijd en nam intensief deel aan literaire en
politieke debatten. Toen er een breuk ontstond binnen de S.D.A.P., koos
Gorter voor de links-marxistische vleugel. Zijn daarmee samenhangende
maatschappijvisie bracht hij tot uitdrukking in het omvangrijke
episch-visionaire gedicht Pan (1912), dat hij na het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog geheel omwerkte (versie van 1916, zie Verzamelde werken
V). In dat veelomvattende, maar weinig gelezen werk zag hij de oorlog
als een van de laatste stuiptrekkingen van het kapitalisme, waarna de al
lang verwachte wereldrevolutie uiteindelijk zou leiden tot een in alle
opzichten ideale samenleving. Bij het uitbreken van de Russische
Oktoberrevolutie in 1917 voelde Gorter zich dan ook nauw betrokken.
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Djambi*
Als dichter vind ik het een groot schandaal,
Zoo men ons volk in oorlog mee zou slepen,
Nu als polyp* het Britsche kapitaal
Onze' olie-schat in Djambi heeft omgrepen.
Maar 'k kan als koopman met het ideaal
Van vrede onder voorbehoud slechts dwepen,
Want, daar ik hier misschien O.W.* uit haal,
Verbrand ik achter mij licht d'eigen schepen,
Wanneer 'k - óns land vrij wenschend van die rampen 't Militairisme er buiten zou bekampen.
Ik wil mijn toorn in verze' er om bedwingen
En 'k hoop, dat nog de kans ten goede keert,
En blijf daarom maar van mij zelve zingen...
(Hoe in de Kunst úw ziel ook ‘deprecieert’.)
J.K. Rensburg (1870-1943)

J.K. Rensburg (zie een speciaal nummer van De Engelbewaarder uit 1981)
was een kleurrijke artistieke figuur, die tijdens de eerste decennia van de
twintigste eeuw met opzet als een soort zwerver leefde. Hij trad met name
op als dichter en romanschrijver, voorvechter van de joodse zaak, overtuigd
socialist, vertaler van Dante en bedenker van merkwaardige interastrale
theorieën; altijd was hij bereid tot het voeren van zowel ernstige als speelse
polemieken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam hij om in een Duits
concentratiekamp. Het bovenstaande gedicht maakt deel uit van zijn
merkwaardige bundel Sonnetten van Piet Lut. Een
interastraal-communistische satyre (1925). Het hekelt niet alleen vol
zelfspot de politiek-economische belangenstrijd, maar is ook een vorm
van protest tegen de ‘waardelooze stroom verzen’ van quasi artistieke
dichters.

Eindnoten:
* Djambi: olierijk gebied op Zuidoost-Sumatra; de Britse tak van de Shell wilde tijdens de oorlog
alleen nog maar aan de Geallieerden leveren, de Nederlandse afdeling (o.l.v. oud-minister
Hendrik Colijn) wenste Duitsland en zijn bondgenoten niet uit te sluiten; tegen het einde van
de oorlog ontstonden er nieuwe conflicten over de exploitatie en werd een opstand met geweld
onderdrukt.
* polyp: inktvis.
* O.W.: oorlogswinst.
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De bloedgebeden
(Verzoek van een Neutraal)*
‘Men drukke ons het zwaard in de hand...
Gaat nu ter kerke, knielt neer voor God,
en bidt om hulp voor ons dapper leger. ‘ (Wilhelm, I.R.)
‘Nooit is Engeland met zuiverder geweten
ten strijde getrokken dan nu.’ (Asquith)
‘De kerken in Londen en Parijs zijn vol
van de geloovigen, die om de zege bidden.’ (N.R.C.)
‘Antwerpen heden zonder strijd bezet.
Gode zij dank gebracht in diepen ootmoed
voor dit heerlijk succes. Hem alleen zij de eer.’ (Wilhelm, I.R.)
... ‘Wolfskuilen zijn kuilen, waarin puntige palen zijn
geslagen, met de punt naar boven. Om hen aan het
gezicht te onttrekken worden zij met takken belegd, en
daarna met dunne zoden bedekt.’ (Pioniervoorschrift voor de Infanterie)
Wij leven in een donkren tijd,
Want twee partijen zijn in strijd,
Die ik uit onpartijdigheid,
Vanwege de neutraliteit,
Maar A en B zal noemen.
Den vrede minnen beide teer,
Zij zeggen 't zelven keer op keer,
Dus daaraan twijfelt niemand meer;
Zij plegen zich er evenzeer
- Terecht - op te beroemen.
En iedren dag stijgt, strijk en zet,
Tot Onzen Lieven Heer 't gebed
Van A en B, als een duet:
‘Wij trekken op, Heer, onbesmet,
Men drukt ons 't zwaard in handen!
O, God, wees met ons leed begaan,
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Help ons den vijand te verslaan,
Op 't land en op den oceaan,
O, Heer! hoor onze beden aan,
En zie onz' offeranden!’
Zoo wordt de slachting voorbereid.
En na het winnen van een strijd,
Zegt A: ‘Slechts God zij dank gewijd!’
Tijgt vol van vroom’ erkentlijkheid
Ter kerk, in diepen ootmoed;
En knielt, de handen vouwend, neer,
Al preevlend: ‘God alleen zij d'eer!
Het is 't besluit - dat blijkt alweer Van Onzen (“onzen”) Lieven Heer,
Dat onze vijand dood moet.’
Maar B gevoelt zich als een martelaar,
En zegt: ‘Die A is een barbaar,
Hij zocht den krijg, die huichelaar!’
En A weer: ‘God, het is niet waar,
B lastert. 't Is verfoeilijk!’
O, A, en B, en B en A!
Nu vraag 'k je. Is dat logica?
Kom, laat die race-in't-bidden na!
Het brengt geen voordeel, 't brengt geen schâ,
Je maakt het God maar moeilijk.
'k Wou, dat je allebei dit onthield:
God ziet op d'aard, waar 't menschdom krielt,
Millioenen A's ter neer geknield,
En evenzooveel B's, bezield
Met hoop op steun van boven;
En A geeft God zijn eerewoord,
Dat hij slechts voor den vrede moordt,
Voor de Beschaving, enzovoort...
Als God van B nu 't zelfde hoort,
Wien moet Hij dan gelooven?
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Daarom, Partijen, A en B,
Spreek ik nu ook een woordje mee,
Eenvoudigweg, en recht-door-zee,
Ik zeg het tegen alle-twee,
Omdat ik zoo neutraal ben;
Partijen, A en B dus, hoort
Naar mijn neutraal en nuchter woord,
Behartig het en zegt het voort,
('k Hoop niet dat 't onzen Vrede stoort,
Pardon, dat 'k zoo brutaal ben!):
Rolt, Republiek en Keizerrijk,
Rolt, volkren, u in bloed en slijk,
Dat niets voor hart of Rede wijk’,
Wie 't sterkste is, die heeft gelijk!
Dat 's nu de wet van 't Leven.
Blijft uw beschavingsplicht bewust:
Vernietigt Kunst naar hartelust,
Kweekt armoe, hongersnood, gerust,
't Geweten maar in slaap gesust!
Het schouwspel is verheven;
Schiet, steekt en hakt en moordt en brandt,
Verminkt, vertrapt, vernielt, ontmant,
Zweert ‘oog om oog, en tand om tand!’
En laat ter eer van 't Vaderland,
Uw krijgsgeschreeuw weerklinken.
Verbrijzelt, decimeert, verkracht,
Werpt bommen uit den duisteren nacht,
Duikt, torpedeert, scheurt, spietst en slacht,
Laat weg en weide, grebbe' en gracht
Van wond- en lijklucht stinken;
Vergiftigt stroom en beek en wel,
Spuit vochten, vlammend forsch en fel,*
Roept Satan op tot metgezel,
Vraagt alle machten uit de Hel
Steeds nieuwe kwel-methoden;
Blaast gassen, vol van vuil venijn,
Het laatste! Prima, extra fijn! -
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Dan zult gij wel tevreden zijn:
Zóó sterft uw vijande, dol van pijn,
Niet één, maar duizend dooden;
Pleegt woordbreuk zonder blik of blos,
Verwoest landouwen, beemd en bosch,
Verspreidt uw helsche mijnen los,
Graaft wolfskuil voor man en ros,
Bindt krijgers aan d'affuiten;
Zet huis en hof in vlammengloed,
Noemt razernij en moordlust ‘moed’,
Snuift óp de lijklucht! zwelgt in 't bloed,
Ik vind het allemaal mooi en goed...
Maar toe! laat God er buiten!
Charivarius (1870-1946)

Ook dit felle gedicht van Charivarius (zie rubriek 3) is te vinden in de
afdeling ‘Oorlogs-rijmen’ van zijn verzamelbundel Ruize-rijmen
(1914-1918). Het kan gezien worden als een samenvatting van de vele
liedjes en gedichten waarin tot uitdrukking werd gebracht dat oorlog voeren
en christendom niet met elkaar te verenigen waren, ondanks allerlei vrome
praatjes.

Eindnoten:
* de citaten zijn ontleend aan Wilhelm II (Imperator Rex = Keizer en Koning), de Engelse Eerste
Minister Asquith, de Nieuwe Rotterdamsche Courant en een militair handboek.
* vlammend etc: zinspeling op de vlammenwerpers die tijdens de Eerste Wereldoorlog voor het
eerst werden gebruikt.
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6
De hoge heren
Degenen die het voor het zeggen leken te hebben in de oorlogvoerende landen,
kwamen er vaak slecht af bij de kritische toeschouwers in het neutrale Nederland.
Staatshoofden, diplomaten, generaals, kerkelijke leiders - ze werden geen van allen
ontzien als zij ondanks plechtige woorden en gebaren in feite toch alles en iedereen
opofferden aan hun oorlogsdrang en hun eigen eer en glorie. Vormden Godsdienst,
Vorst en Staat trouwens geen ‘wereldberoemd trio’, zoals de ontgoochelde Vlaming
Paul van Ostaijen een keer suggereerde in een cynisch gedicht dat de vorm had van
een circusafriche? Ook in Nederland was de toon in liedjes en gedichten over
gezagsdragers hard, al waren er uitzonderingen op die regel als het ging om een
sympathiek aandoende maarschalk of een deerniswekkend slachtoffer zoals koning
Albert I van België. Koningin Wilhelmina stond als vertrouwenwekkend symbool
van de nationale eenheid op een hoog voetstuk, maar haar ministers bleven allerminst
gespaard voor venijnige aanvallen, met name niet als zij verantwoordelijk waren
voor zaken waarmee iedereen in het dagelijks leven direct had te maken.
Zowel deze als de volgende rubriek laat zien dat niet alleen cabaretliedjes, maar
ook daarvan niet altijd scherp te onderscheiden straatliedjes heel geschikt waren voor
satirische doeleinden. Aan het begin van de twintigste eeuw leefde dit laatste genre
nog sterk onder de bevolking, totdat met name de radio het stap voor stap begon te
verdringen en op een nieuwe manier voor ‘meezingers’ zorgde. De makers van de
liedjes die de uitvoerende muzikanten eerst ten gehore brachten en daarna via losse
blaadjes verkochten, waren niet bekend. Er kwamen nogal eens stoplappen en kromme
zinnen in hun teksten voor, maar dat deed geen afbreuk aan de zeggingskracht van
dit soort volkskunst dat terugging op een lange traditie. De verzamelbundels die D.
Wouters en J. Moormann - allebei afkomstig uit
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het onderwijsvak - in de jaren dertig samenstelden, bieden daar talrijke voorbeelden
van. Deze uitgaven werden dan ook met waardering besproken door andere kenners
en eveneens door uiteenlopende dichters als J. Greshoff en J.C. Bloem.
Ten slotte zij nog opgemerkt dat in deze rubriek ook een paar teksten uit de jaren
dertig zijn opgenomen om in kort bestek iets zichtbaar te maken van constanten en
verschuivingen.
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Prentbriefkaart van de Duitse kroonprins als ‘balling’. Uitg. W. den Boer, Bussum.
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Entreelied van Tinus de vullisman
Ik loop langs straten en langs grachten
Altijd te ratelen uit alle macht
En blijf geduldig overal wachten,
Totdat het vullisbakkie wordt gebracht.
Want vuil is er in elke woning,
Ik neem het mee zonder beloning,
Aan ied're deur roep ik zo hard ik kan:
‘Juffrouw!... de vullisman!’
Zo'n ratel kan ik niemand hier ontraaien,
Want alle vrouwen zijn van liefde vol,
Als ik m'n ratel even maar laat draaien
Dan worden zij zo innig en zo dol.
Loop ik soms eenzaam langs de straten
En voel ik mij dan zo verlaten,
Dan heb 'k beet, draai m'n ratel ân,
‘Juffrouw!... de vullisman!’
'n Burgemeester* mochten wij hier eren,
Die hield toch o, zo veel van Amsterdam,
Maar ach, hij bleek 'm gauw te smeren
Toen er een beter, hoger baantje kwam.
Wanneer hij ooit zich in mijn buurt zou wagen,
Dan zou ik zeker aan hem vragen:
‘Zo'n burgemeesterspak, wat heb j'er ân?
Edelachtbare!... de vullisman!’
Minister Treub* heeft d'uitvoer ras verboden
Van menig zaak en dat vind ik patent.
Hij maakte wetten die het streng geboodden,
Omdat hij zijn pappenheimers kent!
Toch zijn er mannen die niet graag hun plicht doen
En voor zoete winst een oogje dicht doen,
Minister Treub, ik bied mijn hulp U ân:
‘Excellentie!... de vullisman!’
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Zo zoek ik overal mijn vullis,
En kwam laatst ergens in Berlijn,
Geloof maar niet dat het flauwe kul is,
'k Moest bij een zekere Heer Keizer zijn.
'k Zei: ‘Sire, laat de lui maar kletsen,
Heeft U nog méér papieren Fetzen*,
Of wat verdragen*, die je schenden kan?
Sire!... de vullisman!’
Louis Davids (1883-1939)

Louis Davids (zie rubriek 4) zong, verkleed als vuilnisman en met een
daarbij behorende ratel in zijn hand, met veel succes het openingslied van
de al eerder genoemde Revue Loop naar den duivel. De (herspelde) tekst
uit 1915 is ook te vinden in de verzamelbundel De mooiste liedjes van
Louis Davids (1980), samengesteld en van commentaar voorzien door
Lies Pelger en Renée Waale.

Eindnoten:
* burgemeester: jhr. A. Roëll, die sinds 1910 burgemeester van Amsterdam was, werd in 1915
al benoemd tot commissaris der Koningin in Noord-Holland.
* Treub: was eerst minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, daarna van Financiën.
* Fetzen: lompen, lorren.
* verdragen: het schenden van de Belgische neutraliteit werd Duitsland internationaal zwaar
aangerekend, ondanks latere pogingen tot rechtvaardiging.
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't Beleid van minister Posthuma
Een rare tijd die wij beleven,
Vreemde dingen allemaal,
Wordt ons waarlijk niet gegeven,
Je verstand gaat aan de haal.
Dure tijden, groote zorgen
Voor veel geld haast niemendal,
't Heden is gelijk aan morgen
Rare dingen overal.
Een minister die in Neerland speelt de baas,
Hier de korsten laat, naar buiten stuurt de kaas,
Die met praten en beloven
Heel de boel zet onderste boven.
Die veel zegt en veel praat, maar niets doet,
Zijn ministers-traktementje is toch goed,
Die alle piepers stuurt naar buiten,
En 't volk er naar laat fluiten
Dat is nu niet zoo goed.
Toen hier voor een tijd geleden
Neerland zat in groote nood
Heel geen pieper was te krijgen
Enkel nog maar oorlogsbrood,
Maar Posthuma zat niet te zweeten,
Nog voor men het weten kon,
Was er plotseling weer eten
Te bekomen op de bon.
Vier ons brood, een ons rijst, een half ons gort,
Waar je op den duur mesjokke van wordt.
U moet waarlijk niet vergeten,
Dat je bijna enkel rijst en gort moet eten;
Maar de Zondag, ja dat is de groote dag,
Dat je eindlijk weer een pieper eten mag,
Maar al zijn ze blauw of rood,
Verrot of soms ook zoet,
Je eet ze op, omdat je eten moet.
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's Maandags dan begint ons lijden,
Want dan krijgt men enkel rijst,
Dinsdags als op andere tijden
Ook de rijst weer op de lijst.
Woensdag gort, of duffe boonen,
Donderdag natuurlijk rijst.
Vrijdag, Zaterdag en Zondag,
Staat de rijst weer aangeprijsd.
Posthuma, Posthuma, mijn goeie man,
Is dat waarlijk alles wat je kan?
Zijn dat nu al je talenten?
Krijg je daarvoor nu je centen?
Had belet, dat alles niet was weggegaan.
Dan had men nu niet voor die narigheid gestaan,
Dan hoeft men geen rijst te bikken,
Zooveel oorlogsbrood te slikken,
Maar nu is alles naar de maan.
Nederland ons heerlijk landje,
Ja, dat land van overvloed,
Daar is het gewoon een schande
Dat men hongerlijden moet.
Rijst met rijst, en duffe boonen,
Een half ons vet nog bovendien.
Voor alles moet je een bonnetje toonen,
Maar geen pieper is te zien.
Posthuma, Posthuma, 't is een schand,
Want je bent de schrik van heel ons Nederland.
Alles stuurde hij naar buiten,
En wij kunnen nu naar alles fluiten.
Zoo'n minister, dat in deze critieke tijd
Ieder vraagt, hoe raken wij dien man nog kwijt,
Minister Treub is eerst gaan ruimen,
Posthuma kan men niet pruimen,
Hij is de schuld van onze narigheid.
Anoniem
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De liberaal ir. F.E. Posthuma (1874-1943) kreeg van alle kanten aanvallen
te verduren toen hij M.W.F. Treub in november 1914 opvolgde als minister
van Landbouw, Nijverheid en Handel. Behalve de Ode aan Posthuma, op
muziek van Little Baby Rose, indertijd ‘met enorm succes gezongen door
't Duo Driehuis’, is ook dit straatlied daarvan een goed voorbeeld (zie deel
2 van de collectie van Wouters en Moormann). Posthuma stond voor de
lastige taak om in een tijd van prijsopdrijvingen en ingewikkelde im- en
exportproblemen vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Dat Engeland,
Duitsland en later ook de Verenigde Staten allerlei ruil- en
leveringsvoorwaarden stelden, viel steeds moeilijker uit te leggen naarmate
de schaarste toenam en er meer gebrek werd geleden.
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Vertrapte bloemen
Wanneer de knapen ver van hunne straten,
Op mooie zomerdagen naar de weide gaan,
Om, vrij van boom en huis, hun vliegers op te laten,
En iedr'e jongen denkt, dat 't zijne 't hoogst zal staan.
Dan draven ze als wilden door de velden,
Vertrappen boterbloemen en 't madeliefje, teer,
Vaak moeten rijpe korenhalmen het ontgelden,
Ze zien alleen hun vliegers en niets meer.
En schiet een speeltuig door een rukwind naar beneden,
De knaap hem op den grond gebroken liggen ziet,
Dan komen dikke tranen langzaam aangegleden,
Maar om vertrapte bloemen weent hij niet.
---------------------------Zoo zie 'k het spel van vorsten, diplomaten,
Elk wil zijn vlieger hoog, het allerhoogst zien staan,
Voor goud en heerschzucht moeten de soldaten
Als bloemen, ruw vertrapt, de droeve dood in gaan.
Al wat naar schoonheid streeft, wordt ruw vertreden,
Wat rein en hoog was, ligt geschonden neer,
En schrijnend diepe smart wordt er geleden,
't Gaat voor ‘cultuur’, ‘beschaving’ en wat eer.
Als een der heerschers, die deez' oorlog zijn begonnen,
De zucht naar goud en roem straks niet bevredigd ziet,
Dan treurt hij dat zijn vijand niet is overwonnen,
Maar om gebroken levens treurt hij niet.
J.B.
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Dit gedicht van de verder onbekende J.B. (zie ook rubriek 2 en 3) is
opgenomen in zijn bundel Van 't Harde Leven, Leekedichtjes en
kreupelrijmen (Groningen, circa 1920). De term ‘lekendicht’ verwijst naar
de bekende negentiende-eeuwse predikant-dichter P.A. de Genestet, die
ook quasi als een leek op een bevattelijke manier over actuele onderwerpen
schreef.

Rob Kammelar, J.M.J. Sicking en Menno Wielinga, Het monster van de oorlog

197

Peace
‘If I were the King of England’
‘I would tell’ mijn Parlement
‘Let us change’ de vechtmanieren
‘And the war’ loopt op zijn end.
‘If I had something’ te zeggen
‘I should do a briljant thing’
‘And the peace’ was zoo gesloten
‘If I were the British King.’
‘Germany’ zal nooit ‘surrender’
‘They are much’ te bij-de-hand
‘Thinking that they dy [= die]’ van honger
‘Is the fault’ van Engeland
Op z'n houtje zitten bijten
Zijn ze al 'n tijd gewend
‘They are eating’ soep van steenen
Voor hun ‘mighty Fatherland’.
‘If I were the King of England’
‘I would write’ mijn oome Sam*.
Hè, ik wou je ‘not with soldiers’
‘But with’ piepers overkwam
‘Send in stead of’ vliegmachines
‘Something’ eetbaars oompjelief
‘You might send us’ schepen koren
En wat bussen ‘corned beaf’.
‘Let us fight those damned Germans’
‘Not with canon balls and guns’
‘Let us send’ wat karbonaden
‘To the hungry good-old Huns’
‘Let them’ maar eens lekker smullen
‘Till they have their’ buikje vol
‘And the war of sub-marines’
‘Will be ended, that is all!’
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‘If they had’ genoeg te eten
‘In their’ boos Barbarenland
‘They should pray’ den grijzen Keizer
‘Let us shake’ de vriendenhand.
‘When at home’ hun vrouw en kinders
Vrij zijn van die marteling
‘They will thank the King of England’
‘They will bless the British King.’
J.H. Speenhoff (1869-1945)

Dit liedje van de zeer productieve en talentvolle Speenhoff, die over bijna
alle facetten van de oorlog heeft gedicht, is ontleend aan zijn bundel
Honderd tien krekelzangen (1918). Dat de Duitse bevolking steeds meer
te lijden had onder alle oorlogsinspanningen en de gevolgen van de Britse
blokkades, ligt voor de hand.

Eindnoten:
* oome Sam: vgl. Uncle Sam als humoristische benaming voor de Verenigde Staten (United
States).
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Een neutraal lied van den oorlog en het opperwezen
Motto: ‘Met Gods hulp hebben onze troepen gisteren de grens van Egypte
overschreden.’ - (W.B.)*
De Keizer liet den commandant der troepen
Toen tot zich roepen.
En zei:
‘De zege is ons nabij;
In diepen deemoed heb ik God gebeden,
Hij was tevreden
Over mij.
Dood zooveel moog'lijk. Dat 's Gods hand.’
De Czar ontbood zijn legercommandanten
Van alle kanten.
Hij sprak:
‘Ik heb de zege al in mijn zak!
In diepen deemoed heb ik God gebeden,
Hij was tevreden
En zei: “hak
Er flink op los! Steek Insterburg* in brand,
Dood zooveel moog'lijk, dat 's Gods hand.”’
De Koning van Brittannië riep: ‘ga halen
Mijn admiralen,
Aanstonds!
De zege is aan de kinderen Albions.
In diepen deemoed heb ik God gebeden,
Hij was tevreden
Over ons
En zei: “Vecht mede op 't vasteland,
Dood zooveel moog'lijk, dat 's Gods hand.”’
De Koning liet ook aan zijn verre helden*
De mare melden:
‘Ik ben
In oorlog met het ergste, dat ik ken.’
De Hindoes hebben toen tot God gebeden

Rob Kammelar, J.M.J. Sicking en Menno Wielinga, Het monster van de oorlog

200
Die was tevreden
Over hen
En zei: ‘“Trek spoedig nu naar Christenland,
Doodt zooveel moog'lijk, dat 's Gods hand.”’
Toen bad ook de Mikádo* op zijn eiland
Tot aller Heiland:
‘Mijn God,
Daar is een volk, dat listig samenrot.
Wanneer gij wilt, 'k verdelg het nog op heden.
God was tevreden;
Zeide tot
Den Mikado: “trek naar den overkant.
Verniel Ki-Autsjou*. Dat 's Gods hand.”’
Toen sprak Frans Jozef* tot zijn legerscharen:
‘Ik ben op jaren,
Maar tuk
Op wraak en nog verzot op krijgsgeluk.
Zoo als ik bad, bad nooit tot God een tweede.
Hij was tevreden
En zei: “ruk
Nu Servië in. Neem dat als onderpand.
Dood zooveel moog'lijk. Dat 's Gods hand.”’
De Sultan ging toen aan de Dardanellen
Zijn schepen tellen.
Hij dacht:
‘De God van Duitschland heeft een sterke macht.’
De Sultan heeft met Bethmann* saam gebeden,
God was tevreden.
En zei: ‘“slacht
Grieksch-Katholiek en Roomsch en Protestant
Ter eere van Mohammed. Dat 's Gods hand.”’
De President* zei: ‘vrienden, draagt de tijden
Van hoon en lijden
Met mij.
Straks is ons bitterst levensjaar voorbij...
Wij hebben voor gerechte zaak gestreden,
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Wij wilden vrede,
Oorlog zij!
Want schaamtloos vielen in 't onschuldig land
De wilde horden. Sneuvelt! of... houdt stand!’
Hoog op de duinen staat een blonde Koning;
Hij heeft geen woning;
Zijn rijk
Werd aan een dorre woestenij gelijk.
Als een vervloekt aan satan cijnsbaar Eden*,
Ligt het vertreden;
Handvol slijk
En smalle kuststrook hield hij van zijn land;
Al 't andere is geknecht, verpuind, verbrand.
Hij leerde goed, wat hem zijn bijbel leerde.
Hij bidt. Hij keerde
't Gelaat
Niet naar rumoer van marktplein en van straat,
Maar tot der hemelen hooge onmeetlijkheden...
Hij heeft gebeden
En hij gaat,
Waar zich de smart op zijn gelaat ontspant,
Tot zijn arm volk, troostende lichtgezant.
Frans Bastiaanse (1868-1947)
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De neerlandicus Frans Bastiaanse, die onder meer een overzicht van de
Nederlandse literatuurgeschiedenis op zijn naam heeft staan, sloot zich in
zijn poëzie veelal aan bij de Tachtigers en werkte mee aan allerlei
tijdschriften. Zijn gedicht, dat opzettelijk aanleunt tegen een bijbels
taalgebruik, laat in kort bestek zien dat de oorlog van '14-'18 inderdaad
een wereldoorlog was. De aanval op de staatshoofden klonk onverwacht
fel uit de mond van Bastiaanse. Daarom nam de satiricus Charivarius (zie
rubriek 3) het gedicht graag op in zijn eigen bundel Ruize-rijmen (1916)
en voorzag hij het van een reactie op rijm, getiteld ‘Aan Frans Bastiaanse,
mijn concurrent-ruizerijmer’.

Eindnoten:
* motto: Duits persbureau.
* Insterburg: plaats in het vroegere Oost-Pruisen.
* verre helden: Engeland liet als koloniale mogendheid o.m. ook troepen uit het toenmalige
Brits-Indië meevechten.
* Mikádo: aanspreektitel van de Japanse keizer.
* Ki-Autsjou ofwel Kiau-Tsjeoe: gelegen aan de Gele Zee, indertijd na de Chinees-Japanse oorlog
in Duits bezit gekomen en nu veroverd door Japan, dat in 1914 Duitsland de oorlog had verklaard.
* Frans Jozef: de keizer van Oostenrijk-Hongarije, de belangrijkste bondgenoot van Duitsland.
* Bethmann: Theobald von Bethmann-Hollweg was van 1907 tot 1917 rijkskanselier van Duitsland
en minister-president van Pruisen.
* de President: president Poincaré van Frankrijk.
* cijnsbaar Eden: België wordt hier vergeleken met een voormalig paradijs dat nu schatplichtig
aan de duivel is geworden.
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Veldprediker
Hebt gij vermaand met opgeheven handen:
‘Laat af, in naam van Gods gezalfden Zoon,
voor Uw verlossing is dan dit het loon,
een doodenrijk en plat-getrapte landen,
droeg 't edel hoofd hiervoor den doornen-kroon,
dat gij zoudt rooven, moorden, schenden, branden,
zoo weest gevloekt en tot de verste stranden,
moog' U verdelgen stortvloed of cycloon!’...? Valsche profeet, dus hebt gij niet gesproken,
gij hebt den stank van kruit en bloed geroken,
maar Uw gebed was een verkapt: ‘Vooruit!...’
Had Christus dit verraad aan hem geweten,
hij had van 't kruis zich toornend losgereten
en joeg U, lijk een dief, zijn tempel uit! François Pauwels (1888-1966)

François Pauwels was advocaat in Amsterdam. Behalve indertijd
veelgelezen romans schreef hij ook gedichten, die onder meer in De
Beweging verschenen. Enkele felle anti-oorlogsverzen van hem werden
later opgenomen in de verzamelbundel Tijdsignalen, Bloemlezing uit
Moderne Revolutionaire Poëzie (1930). Daarin spreekt hij ook een generaal
toe als ‘o, dikke man, met uw veldgrijzen buik’, die in het hiernamaals
niet alleen zult staan ‘te midden van uw doode compagnieën’.
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Het wijnglas
's Avonds lezen w'in de kranten
Hoe het ging die dag aan 't front,
Zooveel honderd weer gevallen,
Zooveel duizend weer gewond.
Zooveel kind'ren zonder vader,
Zooveel moeders zonder kind...
En we vragen wanneer eens toch
Dat gemoord een einde vindt...
Maar des morgens - welk een vreugde
Lezen w'in het ochtendblad
Dat er een banket geweest is
In de een of and're stad,
Waar Lloyd George* heeft gedronken
Op het welzijn van z'n land,
Waar de oorlog werd gewonnen
Met het wijnglas in de hand!
's Avonds lezen w'in de kranten:
Weer een boot getorpedeerd,
Zooveel menschen uitgevaren,
Zooveel maar teruggekeerd.
Zooveel tonnen graan verloren,
Zooveel monden zonder brood,
Zooveel vrouwen, zooveel kind'ren
Dichter bij den hongerdood...
Maar des morgens - welk een vreugde
Lezen w'in het ochtendblad
Van een rijk en deftig feestmaal
In de een of and're stad,
Waar de ‘Kaiser’ heeft gedronken
Op z'n uitgehongerd land
En de ‘Alten Gott’ geprezen
Met het wijnglas in de hand!
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Elke dag brengt nieuwe ellende,
Nieuwe armoe, nieuwe rouw,
Elke dag krijgt ons vertrouwen
In de menschen weer een knauw.
Angstig vragen we hoe lang nog
Deze oorlogswaanzin duurt,
Welke afgezant des duivels
Deze wereld toch bestuurt...
Ernstig gaan de diplomaten
Naar hun feestmaal en banket,
Satan heeft aan 't hoofd der tafel
Zich als schenker neergezet.
En hij vult daar met een grijnslach
Telkermale tot den rand
Met het roode bloed der volk'ren
't Willig wijnglas in hun hand!
Dirk Witte (1885-1932)

Dirk Witte, die niet alleen de tekst, maar ook de muziek van dit lied heeft
geschreven, was in de mobilisatietijd als ziekenverpleger in Eindhoven
gelegerd. Hij trad toen op met al eerder even genoemde liedjes als ‘De
peren’ en ‘Aspirine’. Na enige tijd beroepsartiest geweest te zijn ging hij
weer het zakenleven in, maar hij bleef nog wel voorstellingen geven. ‘Het
wijnglas’, als bladmuziek uitgegeven bij Alsbach en Co. te Amsterdam
en later in verschillende bloemlezingen opgenomen, dateert uit 1918. Het
stond op het repertoire van Jean Louis Pisuisse en was opgedragen aan
diens vaste begeleider Jan Hemsing. Vele jaren later is het weer gezongen
door Gerard Cox. Een soortgelijke strekking heeft het cabaretlied ‘Praters’,
eveneens van Dirk Witte en eveneens opgenomen in de bloemlezing De
bokken en de schapen.

Eindnoten:
* Lloyd George: was in de jaren 1916-1922 de Britse premier.
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Wilson* en de neutralen*
John's gedrag als ‘groote jongen’,
Die graag voor de kleintjes vecht,
Is reeds menigmaal bezongen,
En heel dikwijls uitgelegd.
Ieder weet, hoe hij de liefde
Van John Bull waardeeren moet.
Zoo John ooit een ander griefde,
't Ging steeds met een hart dat bloedt.
Uncle Sam gaat 't voorbeeld volgen,
Lang heeft hij er mee gewacht:
Maar is nu op 't hoogst verbolgen
En zijn woede geeft hen kracht.
Hij wil vast de drie neutralen
Die aan Duitschland's grenzen staan,
Tot zijn standpunt overhalen.
't Middel daartoe is... zijn graan.
Wilt ge, kleinen, blijven eten?
Sluit u aan, ik geef u brood.
Doet ge 't niet, zelf moet ge 't weten,
Sterf dan kalm den hongerdood!
-------------------Wat heeft Wilson uitgevaren
Tegen schendingen van 't recht!
Maar toen gold het de Barbaren;
Nu 't hem zelf geldt is 't niet slecht.
Huich'larij uit eenen bloede;
Johnny Bull en Uncle Sam,
Weest gij kleinen op uw hoede,
Zoo g' ooit hoort hun huichelstem.
Kritikanto
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Aanvankelijk voerde de democratische president Wilson (1856-1924) een
neutraliteitspolitiek en probeerde hij te bemiddelen tussen de Europese
mogendheden. Bekend werd de rede waarin hij op 1 februari 1917 nog
pleitte voor ‘peace without victory’, ofschoon Duitsland toen juist de
onbeperkte duikbotenoorlog afkondigde. Nadat het in april 1917
onvermijdelijk was geworden dat de Amerikanen met de Geallieerden
gingen meevechten, kondigde Wilson een algemeen uitvoerverbod af, met
als gevolg dat ook de Nederlandse schepen met graan in de Amerikaanse
havens werden vastgehouden. Dat was het begin van moeizame
onderhandelingen en een reeks nieuwe problemen, die verder buiten het
bestek van dit gedicht vallen. Voor Wilson en de Vrede van Versailles:
zie rubriek 8. Wie er achter de naam ‘Kritikanto’ (Esperanto voor
‘beoordelaar’) schuilging, is niet bekend. Zijn honende gedicht verscheen
op 26 mei 1917 in het pro-Duitse weekblad De Toekomst, dat al in het kort
is besproken bij een gedicht van Perdeck in rubriek 5.

Eindnoten:
* Wilson: Thomas Woodrow Wilson was in de jaren 1913-1921 president van de Verenigde
Staten.
* de neutralen: de drie neutrale landen aan Duitslands grenzen, namelijk Denemarken, Nederland
en Zwitserland.
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Gevonden brieven van de banneling van wieringen*
Op de bekende wijs van ‘Vader ik wil gaan reizen’ uit ‘De Verloren Zoon’,
met enorm succes gezongen door Lou Bandy*.

Juli 1914
Vader, ik wil gaan reizen
Geef mij geld en goed,
'k Ga naar verre landen.
'k Vertrek met spoed.
Geef mij wat huzaartjes
En een doodskop* mee.
Moeder pak mijn ransel,
Poets mijn sabel-scheê!

Augustus 1914
Vader, ik wil gaan reizen,
Ik wil naar Parijs,
Waarheen ik Uw leger
Zelf den weg wijs.
Groet uw boezemvriendje
Eulenburg* van mij,
Doe er dan de groeten
Aan von Tirpitz* bij.

Juni 1918
Vader, ik zit in Frankrijk,
In 't Argonnen-woud*,
Maar de boschlucht is hier
Vreeselijk benauwd.
Maar galante luidjes
Zijn die Franschen toch,
Daag'lijks krijg ik gratis les
Van Maarschalk Foch*.
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20 October 1918
Pa, 'k wil weer naar huis toe
't Is hier niets gedaan,
Want de Fransche klappen
Komen duchtig aan.
't Is een klein malheurtje
Bij ongeluk gebeurd,
'k Heb bij 't stoeien met die Foch
Mijn broek gescheurd.

Begin November 1918
Pa, 'k had een abuisje,
'k Wilde naar Berlijn,
Maar 'k nam bij vergissing
Een verkeerde trein.
Kijk maar in een reisgids
Of het zaakje klopt,
Men zegt dat mijn trein
Bij Wieringen pas stopt.

Half November 1918
Pa, ik zit in Holland,
Kom hier ook maar heen,
Ik zit op een eiland,
't Is net Sint Heleen!
Ik heb geen huzaartjes
en geen sabel meer.
Alles heb 'k verloren,
Zelfs mijn doodskopeer!
Anoniem
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Kronprinz Wilhelm (1882-1951), die in Frankrijk het commando had
gevoerd over het vijfde leger, was toen hij in Nederland om asiel vroeg al
vaak aangevallen en bespot. Wat bovenstaand lied niet vermeldt, is dat hij
ook medeverantwoordelijk was voor de bloedige slag bij Verdun. Op het
eiland Wieringen werd hij zowel voor de bevolking als voor de pers een
interessante figuur, over wie blijkens een recente tv-documentaire ook
heel wat af te roddelen viel. Het doet achteraf wat ironisch aan dat de
cabaretier Clinge Doorenbos toen een keer voor hem is opgetreden. Na in
1922 te zijn ontvlucht mocht Wilhelm in Duitsland blijven, mits hij zich
van politieke activiteiten onthield; in latere jaren ging Hitler niet in op zijn
schuchtere pogingen om de monarchie te herstellen. Het niet gedateerde
lied over hem maakt deel uit van de collectie van het Theater Instituut
Nederland en is vrijwel identiek aan het straatlied ‘Lotgevallen van den
verloren zoon’ (zie deel twee van de verzameling Moormann en Wouters).

Eindnoten:
* de banneling van Wieringen: nadat de Duitse kroonprins Wilhelm (1882-1951) - eigenlijk
Friedrich Wilhelm geheten - in november 1918 naar Nederland was gevlucht, kreeg hij een
verblijfplaats op het eiland Wieringen toegewezen.
* Lou Bandy: maakte veel naam als revuester (1890-1970).
* doodskop: het embleem van het Leib-Husaren-Regiment dat toen onder commando van de
kroonprins stond.
* Eulenburg: Philipp zu Eulenburg, die indertijd verwikkeld was geraakt in een schandaalproces,
was de vriend en vertrouwensman van keizer Wilhelm II.
* von Tirpitz: Duits admiraal en politicus.
* Argonnen-woud: ten oosten van Verdun.
* Foch: voor deze Franse maarschalk, zie verderop in deze rubriek.

Rob Kammelar, J.M.J. Sicking en Menno Wielinga, Het monster van de oorlog

211

De val en de vlucht van Wilhelm II
Hebt u al het blijde nieuws vernomen,
Van den heerscher van het Duitsche rijk,
Die men zijn troon heeft afgenomen,
En verjaagd heeft uit zijn rijk?
Hij is naar Holland moeten vluchten,
Naar 't land van melk, boter en kaas,
Hier heeft hij niets meer te duchten,
Van het woeste oorlogsgeraas.
Lange jaren is de Duitsche keizer
De god van heel zijn volk geweest,
Doch nu worden die menschen ook wijzer,
En noemt men hem daar nu ook een beest.
Zooveel menschenbloed heeft hij al vergoten,
Om te heerschen over heel de aard.
Doch nu is hij zelf neer gestooten
Voor hem is men nu niet meer vervaard.
Eindelijk, na zooveel tegenslagen,
Was hij zijn leven niet meer veil,
Daarom was hij zoo terneergeslagen
En zocht in de vlucht zijn heil.
In Holland is hij toen aangekomen,
Te Eisden*, een grensplaats van ons land;
Nu zal hij misschien hier stil gaan wonen
In een hoekje van ons vaderland.
Hier is dus het spreekwoord weer bewaarheid,
Wie een kuil voor een ander graaft,
Dat er dikwijls zelf in glijdt,
Hier, die het gat dan heeft gegraafd.
Eindelijk heeft het recht de zege
Waarnaar men toch zoo heeft getracht.
Weg nu, oorlog, leve nu de vrede
Welke ons door u nu wordt gebracht.
Anoniem
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Wilhelm II (1859-1941), koning van Pruisen en keizer van Duitsland,
werd door zijn critici dikwijls gehekeld om zijn theatrale manier van
optreden. Toen hij door de ineenstorting van zijn legermacht en het
uitbreken van een linkse revolutie in zijn eigen land afstand had moeten
doen van de troon en in Nederland een toevluchtsoord zocht, namen de
hoon en spot toe. Zijn komst veroorzaakte heel wat politieke complicaties.
Nadat hij eerst in kasteel Amerongen had gewoond, kocht hij in 1920 zelf
Huis Doorn aan, waar hij tot zijn dood heeft gewoond. Sinds de jaren
vijftig is Huis Doorn ingericht als museum. Dit ironische straatlied is
opgenomen in de verzameling van Wouters en Moormann, deel 1.

Eindnoten:
* Eisden: bij zijn aankomst in het Limburgse plaatsje Eijsden had niemand Wilhelm verwacht
en moest er voor hem naar een onderkomen worden gezocht.
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Niet soms?
Als Duitschland had gezegevierd
En niet verslagen was,
Dan liep het kleinste Duitschertje
Nu in den ganzenpas.
De keizer zou een halfgod zijn
Die jub'lend werd begroet...
Nu scheldt hem heel de wereld uit
En hunkert naar zijn bloed.
Herr Bethmann Hollweg* kreeg den
Van: trouwen paladijn.
De ‘dankb're natie’ schonk hem licht
Een villa in Berlijn!
Maar nu het misgeloopen is,
Ligt Bethmann in de goot,
Want hij is het geweest die sprak
van: ‘Not kennt kein Gebot’.
De kroonprins* zou geen banneling
Zijn in de Zuiderzee.
Als hij hoera riep, riep z'n volk
In schoone geestdrift mee.
Nu haalt de stomste Hottentot
Zijn reputatie neer,
En zingt van Wim-op-Wieringen
En zulke grappen meer!
Herr Ludendorff* waar' overal
De held naar God's bestier.
Al wat poëet in Duitschland heet,
Ging tokk'len op zijn lier.
En in de kerken zonk men neer
In een devoot gebed
Voor hem die niet versagen wou,
En Duitschland had gered!!
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Naar Hindenburg* zou overal
Een straat geheten zijn.
En een ‘grossart'ges Denkmal’ stond
In 't hartje van Berlijn.
Nu neemt men hem verhooren* af
En is vol achterdocht
En wat zijn staf bedreven heeft,
Wordt gretig onderzocht.
Zoo gaat het... het succes alleen
Wordt kruiperig beloond.
Wie faalt, wordt in een hoek getrapt,
Gedwarsboomd en gehoond.
En heel dat Duitsche onderzoek
Heeft één beteekenis:
De bakens worden steeds verzet
Als 't tij verloopen is!
P. Kloppers

P. Kloppers (jaartallen niet bekend) werkte als journalist voor verschillende
vak- en berijfsbladen. Zijn Zakelijke liederen werden in 1941 gebundeld
en uitgegeven. Bovenstaand gedicht verscheen op 4 december 1919 in het
tijdschrift De Loods, Politiek-Economisch-Literair Weekblad, Orgaan van
den Economischen Bond. De Economische Bond was een liberale politieke
partij, opgericht in 1917, met de voormalige minister Treub als voorman.
Bij de verkiezingen van 1918 haalde deze partij drie zetels in de Tweede
Kamer.

Eindnoten:
* Bethmann Hollweg: moest in 1917 als kanselier van Duitsland aftreden omdat hij voortdurend
conflicten had met de legerleiding; bij de inval in België had hij in de Rijksdag verklaard: ‘Wir
sind in der Notwehr, und Not kennt kein Gebot!’
* de kroonprins: zie twee liederen terug.
* Ludendorff: was een van de belangrijkste Duitse generaals; hij veroverde Luik en bracht als
stafchef onder Hindenburg bij Tannenberg (Oost-Pruisen) de Russen een verpletterende nederlaag
toe; in 1916 werd hij (officieel onder Hindenburg) verantwoordelijk voor de gebeurtenissen
aan het westelijk front.
* Hindenburg: werd in 1916 de opperbevelhebber van het Duitse leger en kreeg de rang van
maarschalk; in 1925 werd hij gekozen tot president van de Duitse republiek; in die functie
benoemde hij later Hitler als rijkskanselier.
* verhoren: in 1919 stelde de Rijksdag een commissie in die moest onderzoeken wie schuld
hadden aan de oorlog en de Duitse nederlaag (zie ook rubriek 9).

Rob Kammelar, J.M.J. Sicking en Menno Wielinga, Het monster van de oorlog

215

De afgezette opperbevelhebber
of
Zes jaar later
1918
Generaal Snijders:
Die muiters in de Harskamp,
Geef mij, Excellentie, mijn zin,
Dan peper ik het de bende
Om nooit te vergeten in.
'k Verplaats ze naar Brabant of Limburg
'n Streek die dat stelletje past
en de schorsing van alle verloven,
daar houd ik streng aan vast.

De Minister van Oorlog:
U haalt me, waarde Snijders,
De woorden uit den mond.
Zoo één, dan maakt u den geest in
Het leger weer gezond.

Troelstra (in de Kamer):
In 't Pruisen van vóór den oorlog
Was Snijders misschien op z'n plaats,
In Nederland is hij de oorzaak
Van veel en velerlei kwaad.
Ik waarschuw u dus, regeering,
Ga niet met zijn plannen mee.
Maar geef dezen feilen vijand
Van democratie zijn congé.

De Minister van Oorlog:
Wel zeker, wel zeker, die Snijders
Is wel een bekwame man,
Maar wat de moderne tijd eischt,
Daar snapt hij geen iota van.
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Wij gaven dus, waarde Troelstra,
Hem duidelijk te verstaan,
Dat hij in 't belang van den lande
Maar dadelijk heen moest gaan.

1924
Ex-generaal Snijders:
Daar is in November '18
Verschrikkelijk opgeschept.
Daar is tegen mij van hervorming
Van 't leger geen woord gerept.
En toen ik dringend gevraagd heb,
Wat fouten ik maakte, zie,
Toen was ik geen antwoord waardig.
Was dat democratie?
Wil Nederland weten wat waar is?
Geloof dan wat ik vertel.
Dat ik aan den dijk gezet werd,
Dat was op Troelstra's bevel.

De Nederlandsche regeering:
Ach, Snijders, dat je altijd
Wat Pruisisch hebt gedacht,
Dat zou je roem niet schaden
Bij 't dankbare nageslacht.
Maar dat van 't noodzakelijk onrecht,
Dat eenmaal is geschied
Je niet als een mof wist te zwijgen,
Neen, dat vergeten we niet.
En dat je een Christelijk staatsman
Naakt stelde ten toon, dat strijdt
Met d' allereenvoudigste eischen
Van Christelijke zedelijkheid.
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Daarom dus, Snijders, wat je
Nu verder ook publiceert,
Geloof maar, dat deze regeering
Het stelselmatig negeert.
Th.v.d.S.

Dit gedicht verscheen op 21 juni 1924 in het satirische blad De
Notenkraker. In de loop van 1924, nadat generaal b.d. C.J. Snijders
(1852-1939) zich in een geruchtmakend debat fel had gekeerd tegen
nationale ontwapening als bezuinigingsmaatregel, kwam ook de gang van
zaken rond zijn ontslag weer aan de orde. Van belang daarbij was met
name zijn recente artikel ‘Het opperbevel en de politiek’, waarin hij
betoogde dat hij indertijd onheus was behandeld. Als opperbevelhebber
was Snijders al meermalen in botsing gekomen met de opeenvolgende
ministers van Oorlog. Toen er in oktober 1918 in de Harskamp door
ingetrokken verloven een oproer uitbrak, volgde er een officieel onderzoek.
De (katholieke) minister Alting von Geusau concludeerde dat
legerhervormingen noodzakelijk waren en vond dat de vaak autoritair
genoemde Snijders daarvoor niet de geschikte persoon was. Deze nam
toen ontslag. Wat in die zaak wellicht heeft meegespeeld, was de angst
voor het overslaan van de net in Duitsland uitgebroken revolutie. Daarom
zou de kritiek van de S.D.A.P.-leider Troelstra op Snijders zwaar hebben
gewogen. Dat de generaal, evenals veel andere beroepsmilitairen,
bewondering had voor de Duitse legerorganisatie, was bekend.
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Oorlogs-litanie
De lijken der gevallenen
zijn bij millioenen geteld,
door handgranaten en kanonnen
zijn ze beestachtig neergeveld.
De mannen verlieten fabriek en akker
om elkaar te verminken op 't ‘eereveld’,
om op te klimmen van werkende stakker
tot vaderlandslievend oorlogsheld.
De priesters en de heeren
zij bleven buiten schot.
Zij moesten regisseeren
dit Spel - ‘in naam van God’.
En beiden, priesters en heerschers
schaarden zich rondom de troon.
Nu zij Christus hebben verraden,
nu sieren zij de Kroon.
Maar ach, in plaats van victorie
daalde op hun heilig hoofd
de vloek van duizenden dooden:
- - ‘Zij Godes naam geloofd’.
Jac. Rees (1912-?)

Jac. Rees (= Martin Paulissen) sympathiseerde met antimihtaristische en
anarchistische bewegingen. In de jaren dertig schreef hij onder meer
brochures tegen het opkomende fascisme en moest hij een gevangenisstraf
uitzitten wegens belediging van het openbaar gezag; hij publiceerde
artikelen en gedichten in tijdschriften als De Vrije Socialist, De Arbeider
en De Syndicalist. ‘Oorlogslitanie’ werd opgenomen in de door Johanna
Opdam samengestelde bloemlezing Het roode lied van heden (Zandvoort,
circa 1931).
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Aan het heilig hart van Foch
Eerbiedig opgedragen aan ‘De Telegraaf’.

Een hart
Een hart, eenvoudig en toch groot,
Een hart, dat zóóveel in zich sloot,
Een hart, dat op de rechte plaats
De maat sloeg voor de kameraads,
Een hart, zooals 't alleen maar slaat
Daar in de borst van 'n Fransch soldaat,
Een hart, dat de legioenen droeg.
Een hart, dat warm voor Frankrijk sloeg,
Een hart van staal en toch zoo zacht,
Een hart, dat héél het nageslacht
Een goed en edel voorbeeld zij:
Een hart van d'oude makelij.
Een hart dat samen met 't verstand,
De redder was van 't vaderland,
Een hart, dat stormen heeft weerstaan,
Een heldenhart hield óp te slaan....
--------------------Hij kende maar één melodie:
Allons enfants de la Patrie!
(nadruk verboden)
Clinge Doorenbos
Zijn hart was schoon, zijn hart was groot,
Hij sloeg tienduizend Duitschers dood.
Ziet hoe de kaarsen branden,
Stil in zijn bleeke handen.
Hij heeft uit louter heiligheid
Half Frankrijk's jeugd ten dood gewijd.
Ziet hoe de kaarsen branden,
Stil in zijn bleeke handen.
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Hij was de eerste offeraar
Op mammon's bloedig winstaltaar.
Ziet hoe de kaarsen branden,
Stil in zijn bleeke handen.
Nu houden in den stillen nacht
De jonge dooden lijkenwacht.
Ziet hun doorschoten handen,
Ziet hoe hun oogen branden.
Zijn hart was schoon, zijn hart was groot,
Het sloeg den roffel van den dood.
Nu huldigen alle landen
Den maarschalk onzer schanden.
Jef Last (1898-1972)

Jef Last heeft een groot en veelzijdig oeuvre op zijn naam staan. Hij leidde
een zwervend bestaan, na eerst enige tijd Chinees gestudeerd te hebben.
Eerst werd hij lid van de S.D.A.P., later enige tijd van de Communistische
Partij. Hij vocht mee in de Spaanse Burgeroorlog, nam tijdens de Tweede
Wereldoorlog deel aan het verzet en bleef ook daarna in
maatschappelijk-politiek opzicht actief. Aan het begin van de jaren dertig
maakte hij deel uit van het arbeiders- en schrijverscollectief Links Richten.
In bovenstaand gedicht, gepubliceerd in De Socialist van 30 maart 1929,
keerde hij zich tegen de verheerlijking van de zojuist overleden Franse
maarschalk Foch (1851-1929): de man die begin september 1914 bij de
uiterst bloedige Slag om de Marne de Duitse troepen had weten terug te
dringen en in april 1918 het opperbevel over alle geallieerde troepen in
Frankrijk en België had gekregen. Voor de door Jef Last geciteerde en
gehekelde cabaretier Clinge Doorenbos: zie rubriek 5.
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Joffre* is stervend
Ik zie hem liggen in een lang, smal bed
onder een laken uitgeteerd en recht
en vraag mij af, of hij nu strijden zou
in een gevecht, waarbij de Marne vaal wordt,
hij ligt te sterven in het harde bed
in bange droomen, als een kind, een vrouw. hij staat niet op de wal.
er zijn geen kogels,
geen Hunnen, geen poilus*;
er zijn misschien wél duiven, vogels,
die hem geleiden naar een ver angelus...
laten wij ons verbijten tot een zwijgen,
dat hem meer helpen kan dan alle woorden
over zijn wapenfeiten en zijn Marne;
laten de duizenden, die nu bedroefd zijn, zwijgen
en een zacht rustig einde voor die dappre vragen,
die nu weer handgemeen is met de dood
en om bescherming en een groot erbarmen,
dat hem behoeden zal en veilig overdragen:
de angsten en verschrikkingen zijn groot...
en laat mij, vreemdeling, één bede, Frankrijk...
begraaf dien strijder niet op Père Lachaise*,
rijd zijn karkas op een eenvoudge baar door Frankrijk;
door alle dorpen, over alle wegen.
totdat hij is begraven onder tranen
en onder arme, snikkende gebeden,
en staak dien doodenrit dan aan de Marne,
in een oud dorp, wanneer het avond wordt.
ontkleed hem daar, wikkel hem in de driekleur
en stort hem zonder dralen in de Marne,
geef hem terug, die stroom heeft recht op hem. Ik hoor de Marseillaise door den winternacht
onoverwinnelijk klinkend uit trombones
van een klein troepje boerenmuzikanten,
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dat zich geschaard heeft om de leege baar
van Papa Joffre, en dat hem nu, haast stikkend van ontroering
omlaag hoort plonzen van de oude brug...
zij gaan uiteen, zij gaan langs vele straten
en denken aan het oude, doode lichaam,
dat nu gaat rotten in den ouden grond,
en dat nu zelve grond wordt,
en fransche grond, fransche stof.
en daarom, zegt Philippe tot Paul Falaise
bij het naar huis gaan, daarom
bliezen wij ook daarnet geen marche funèbre maar de Marseillaise... De sterren schijnen en de golven lachen
en door den hemel gaat een zacht geklater,
dat danst gelijk de golven en dat lacht,
gelijk het lachend dansen van het water.
het wordt een wisselspel, een vlietend praten,
dat langs de hellingen en alle plaatsen
van aarde en hemel
een zacht weerkaatsen legt.
wat zeggen deze stemmen in hun wemel?
zij zeggen, zingend uit den hoogen hemel:
nu is het goed, nu vond zijn ziel erbarmen.
en van de aarde zingen de soldaten,
met sterke stemmen naar den hoogen hemel:
nu is het goed, nu vond zijn ziel erbarmen;
en samen zingen engelen en soldaten:
hij rust in God en in zijn trouwe Marne.
30 DECEMBER 1930
H. Marsman (1899-1940)
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Het lijdt geen twijfel dat Marsman zich bij dit gedicht niet alleen heeft
laten inspireren door krantenberichten over de geliefde en befaamde Joffre,
maar ook door zijn eigen angst voor de dood, die de keerzijde was van
zijn drang naar een fel en intens leven. Zijn gedicht verscheen eerst in het
jongerentijdschrift De Vrije Bladen, jrg. 8, nr. 1 (= januari 1931) en werd
enigszins gewijzigd opgenomen in de bloemlezing Jonge most (1936).
Marsman verwierp het na enige tijd als een ‘onzuiver mengsel van pathetiek
en praatstijl’, maar vroeg zich later af of hij het toch maar niet in zijn
verzameld werk zou opnemen. Zie voor de tekst de uitgave van Marsmans
verspreid gepubliceerde gedichten: Achter de vuurlijn van de horizon
(1990).

Eindnoten:
* Joseph Joffre (1852-1931) was bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog opperbevelhebber
van het Franse leger en verhinderde bij de Slag aan de Marne dat de Duitsers op konden trekken
naar Parijs; daardoor bleef hij voor het grote publiek de redder van Frankrijk, ofschoon hij in
1916 werd weggepromoveerd wegens zijn mensenlevens verspillende aanvalsmethoden.
* poilus: de volkse benaming voor de frontsoldaten; letterlijk de ‘gebaarden’.
* Père Lachaise: het grote kerkhof in Parijs waar veel beroemde Fransen liggen begraven.

Rob Kammelar, J.M.J. Sicking en Menno Wielinga, Het monster van de oorlog

224

Broodrelletjes in Amsterdam. Tekening van G.J. Staller in Het Leven, 9-4-1918.
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7
Zorgen van alledag
‘We leven in een nare tijd,/ Sinds de oorlogsmare werd verspreid,’ zegt een van de
vele straatliederen over de kleine, maar toch zo belangrijke zorgen van alledag tijdens
de jaren 1914-1918. Er waren heel wat praktische moeilijkheden waaraan de gewone
burgers het hoofd moesten zien te bieden en zij klaagden dan ook vaak en luid, liefst
met de overheid als mikpunt. Dat diezelfde overheid het niet gauw goed kon doen,
was overigens vaak ook de schuld van diezelfde klagende burgers of althans van hun
eveneens klagende buren. Want waarom begonnen rijk en gemeenten begin augustus
1914 bijvoorbeeld met de uitgifte van gedrukte ‘zilverbonnen’? Omdat iedereen bij
de eerste oorlogsberichten het zilveren muntgeld oppotte, uit angst voor een forse
waardevermindering van het papiergeld. En waarom moest er eerst een
levensmiddelenwet en later een distributiewet worden ingevoerd? Omdat leveranciers
van schaarse producten de prijzen probeerden op te drijven, omdat huisvrouwen bij
ieder gerucht op grote schaal hamsterden, omdat de binnenlandse markt vaak veel
minder lucratief was dan de export naar Duitsland, omdat het woord ‘O.W.'er’ (=
oorlogswinstmaker) niet zomaar tot het gangbare taalgebruik ging behoren. En dan
was er ook nog de winstgevende smokkelhandel, die op zo'n grote schaal werd
bedreven dat de Duitsers de Belgisch-Nederlandse grens afschermden met onder
stroom staande prikkeldraadversperringen (‘Todesstreifen’ ofwel ‘draden des doods’)
en de Nederlandse regering een apart opsporingsapparaat in het leven riep, naast het
anti-smokkelbureau van een grootaandeelhouder van De Telegraaf.
Dat alles nam uiteraard niet weg dat de meeste problemen in essentie te wijten
waren aan de internationale oorlogssituatie. In de eerste plaats ging het in veel
opzichten slecht met de wereldeconomie. Daar kwam bij dat zowel de Britse als de
Duitse regering de Nederlandse handelsvloot er a priori van verdacht de vijand
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te willen bevoorraden. Verder was de invoer van steenkool ten behoeve van de
industrie afhankelijk van allerlei verplichte tegenprestaties, werden ook vissersschepen
bij herhaling opgebracht door de Engelsen en gingen de Verenigde Staten op den
duur de graanexport bemoeilijken. Het kabinet-Cort van der Linden probeerde zo
goed mogelijk regulerend op te treden. Het kocht zelf voorraden op om die tegen
vaste prijzen beschikbaar te stellen, voerde een systeem van bonboekjes en bonkaarten
in en nam ook meer specifieke maatregelen zoals het laten vervaardigen van
regeringsbrood en eenheidsworst. Daarnaast kwamen er organisaties tot stand voor
de regulering van de buitenlandse handel. Desondanks werd er met name in de jaren
1917 en 1918 in Nederland veel honger en gebrek geleden, zodat er soms flinke
rellen uitbraken. Op allerlei gebieden bestond er schaarste, de werkloosheid was
sterk toegenomen, rondkomen van een maximale (!) vergoeding van één gulden per
dag was voor steeds meer echtgenotes van gemobiliseerde soldaten ondoenlijk. De
steuncomités hadden dan ook handenvol werk en aparte huurcommissies moesten
oplossingen zien te bedenken voor armlastige huurders.
Bovenstaande opsomming, met name gebaseerd op de overzichten van Ritter en
Moeyes, geeft globaal aan in welke samenhang de problemen gezien moeten worden
waar de Nederlandse gezinnen in de oorlogsjaren op het huishoudelijke vlak mee te
maken kregen. Kwesties rond de inkwartiering en de aanwezigheid van allerlei
groepen buitenlanders kwamen daar nog bovenop.
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Inkwartiering
Mevrouw! Komt er soms een soldaat om kwartier,
En toont hij daarbij 't inkwartieringspapier,
Laat hem dan niet als een bedelaar staan,
Brom niet van een kamer die nèt is gedaan;
Zeg niet: vreemde mannen in huis, oh, wat gek!
Praat niet over wasdagbezwaren of Weck*;
Beschouw hem niet als een soort straf voor 't gezin,
Zeg hartelijk, vriend'lijk: Meneer, kom erin.
........................................................................
De man, die gepakt en gezakt voor U staat,
Werd voor zijn plezier maar niet zómaar soldaat;
Een Hollands soldaat is er niet van dat soort,
Dat in een kanonschot een jubelkreet hoort.
Een Hollands soldaat is een vreedzame man,
Een zwaar vermomd burger met Rijks sokken an.
Hij is het uit plichtsgevoel, omdat het moet,
Hij offert zich op - en voor U nèt zo goed.
Wees vriendelijk, stel hem wat op zijn gemak,
En stop desnoods stiekem eens wat in zijn zak;
Zóiets, vèr van huis, wordt soms zó gewaardeerd!
Mevrouw - is Uw zóón ook gemobiliseerd?
J.P.J.H. Clinge Doorenbos (1884-1978)

Inkwartiering bij particulieren was tijdens de mobilisatie met name in het
eerste oorlogsjaar onvermijdelijk, maar het kwam nogal eens voor dat de
geselecteerde ‘kwartiergevers’ zich aan hun plicht probeerden te onttrekken
of slecht zorgden voor hun gasten. Ook als beide partijen van goede wil
waren, was er vaak sprake van ongemak of irritaties. In Zingend door het
leven (1948), waarin Clinge Doorenbos de bovenstaande (herspelde) tekst
aanhaalt, vertelt hij dat hijzelf ook ingekwartierd is geweest, en wel op
een gastvrije en plezierige manier. Zie verder rubriek 5.

Eindnoten:
* Weck: ‘wecken’ (genoemd naar de uitvinder Johann Weck) was een bewerkelijke methode om
levensmiddelen langdurig te bewaren.
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Scheveningen
De Engelsche soldaten
Die kwamen in ons land,
Met hun geplooide rokje* aan
En stokjes in hun hand.
En menig jonge dame
Alhier uit onze stad,
Die sloeg haar handen samen
En zuchtte wat een schat.
Had ik zoo'n English boy
'k Ging met hem aan de rooi.
Refrein:
Op Scheveningen, op Scheveningen,
In de duinen zacht en kil,
Zit je geen minuutje stil.
Op Scheveningen, op Scheveningen,
Daar raakt menig Haagsche meid
Haar verstand vaak kwijt.
Onze Haagsche meisjes,
Die houden van een grap.
Zij gaan haast iedere avond
Met een Engelschman op stap.
Men hoort ze zachtkens fluisteren
You lijkt mijn ideaal.
In steenkolen Englishtaal,
Kom you maar met mien mee,
Dan gaan wij naar de zee.
Refrein
Marietje kwam verlegen
Laatst voor haar moeder staan.
Haar moeder sprak, wat zie je bleek,
Zeg kind, wat scheelt er aan?
Zij ging den dokter halen,
Den dokter uit de buurt.
Ze had de Engelsche ziekte
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Die negen maanden duurt.
Hij vroeg, mijn lieve pop,
Waar zoo liep jij dat op?
Refrein
En nu na zooveel lijden
De oorlog is gedaan,
Dan ziet men al de Engelschen
Naar hun vaderland terug gaan.
Vergeten zijn de duinen,
De liefde van voorheen.
Het arme Haagsche hopje
Blijft hier in droef geween.
En nog een lange tijd
Zingt steeds die arme meid:
Refrein
Op Scheveningen, op Scheveningen,
In de duinen zacht en mooi
Met zoo'n kleine English boy.
Op Scheveningen, op Scheveningen,
Daar wandelt menig meisje fier
Met een Engelsch souvenier.
Anoniem

In zijn boek met herinneringen De donkere poort vertelt P.H. Ritter jr.
ironisch over de populariteit van de Engelse (Britse) officieren die met
name in Den Haag en Scheveningen dikwijls waren te zien. ‘De Duitschers
waren schaarsch en stram, de Belgen te slobberig en te weinig
gedistingeerd, - maar deze slanke, sportieve, voorname zonen van het volk
der “bevrijders van kleine natieën”, met de aureoolen van krijgsman en
menschenvriend om de slapen, sterk en spierkrachtig, en tegelijkertijd vol
van een lichte, zoete sentimentaliteit, [...] zij bleken op slag halfgoden
voor het naar liefde, mode en afwisseling hunkerende Hollandsche
vrouwenhart.’ Men sprak in dit verband
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van de ‘Engelse ziekte’, maar die term kreeg er blijkens dit lied - zie
Wouters en Moormann, deel 2 - nóg een extra betekenis bij. Vergelijk
voor het thema van de oorlogsliefde ook het al vaker in bloemlezingen
opgenomen ‘Minneliedje van een Engelsche krijgsgevangene’ van
Speenhoff.

Eindnoten:
* rokje: uiteraard wordt hier alleen gedoeld op militairen uit de Schotse regimenten.
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Holland blijft Holland
Cabaretliedje

1
Het gastvrije Holland bergt nu in zijn steden,
De Franschen en Duitschers, den Belg en den Brit
En in een Café voel je dikwijls je eenzaam,
Omdat j' er als eenigste Hollander zit.
Maar g'loof me, het meest is toch imitatie,
En luister je goed naar zoo'n buitenlandsch gesprek,
Dan word je het eens met een groote geleerde
De wereld is goed maar de menschen zijn gek.

2
In den Haag is het fashion om Engelsch te spreken,
De khaki's, ze brengen de hoofden op hol,
The girls are flirting and feel oh so happy,
Zoo'n Engelsche Tommy is simply a doll.
De Hollandsche taal wordt haast niet meer gesproken,
You know, it is common om Hollandsch te zijn;
‘Give me a brandy’, of ‘Geef me een borrel’,
now just feel the difference, it doesn't sound fine.

3
Et puis, n'oubliez pas la langue française,
J' adore Paris, et ses femmes, j'en suis fou,
In 't Hollandsch van Juffrouw of liefje te spreken,
Fi donc, c'est commun, ça je n'aime pas chez nous.
A la fin, vous savez, l' affaire qui m'embête,
Eh bien, franchement, une question de ‘fatsoen’,
En français on peut dire tant de choses discrètes,
Die je helaas in 't Hollandsch alleen maar kunt doen.
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4
In Arnheim, da sitzen die Deutschen Husaren,
die Mädchen entzückt durch die kecke Figur,
nur Deutsch wird geredet en onze off'cieren,
tragen ihr Schnurrbart nach Deutscher Frisur.
Daar wordt nog slechts Duitsch gespeeld en gezongen;
‘Deutschland über alles’ und ‘Die Wacht am Rhein’.
En zoo krijg je 't gevoel als of hier in ons landje,
Slechts vreemden vertoeven, geen Hollanders zijn.

5
En wat is het loon voor al die gastvrijheid,
Waarvoor al dat vriendelijks en goede gedaan,
Laatst mochten we kiezen, de vloot te verliezen,
Of broodjes te bakken, heel zoet, zonder graan*.
Ik krijg het gevoel van een hond onder tafel,
Getrapt en geslagen en stil in een hoek,
Die 't blaffen verleerd heeft, laat staan nog het bijten,
Nos amis und die Gäste and our friends, ze zijn zoek.

6
Kom weg met die fratsen en flikflooierijen,
Dat Katzengebuckel* tot dicht op den grond,
Wij moeten niet buigen en knippen als messen,
Als of nooit een Tromp en de Ruyter bestond.
Ik houd van mijn volk, ik houd van mijn landje,
We leefden er vroolijk, zoo rustig en vrij,
Goddorie laat Hollanders, Hollanders blijven,
Trotsch op hun Natie, hoe klein die ook zij.
Freddy
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De aanwezigheid van zoveel buitenlandse soldaten riep weleens irritaties
op. Daar kwam bij dat het kritische toeschouwers als Charivarius,
Speenhoff en anderen moeilijk kon ontgaan dat sommige Nederlanders
zich door hun aanwezigheid op allerlei manieren gingen aanstellen. Bij
dit lied, waarvan een exemplaar wordt bewaard in het Theater Instituut
Nederland, staat vermeld: ‘Gecreëerd door J.L. Pisuisse, Woorden van
Freddy. Muziek van Max Tak.’ De bekende cabaretier Jean Louis Pisuisse
(1880-1927) trad met dit liedje op tijdens de mobilisatie. Wie Freddy is,
viel niet met zekerheid te achterhalen. Max Tak (1891-1967) begeleidde
anderen en schreef zelf ook cabaretliedjes.

Eindnoten:
* zonder graan: waarschijnlijk wordt hier gedoeld op een incident in juni 1916 waarbij Engeland
langdurig dertien Nederlandse graanschepen vasthield en allerlei voorwaarden ging stellen;
zulke conflicten kwamen vaak voor.
* Katzengebuckel: strijkages maken, pluimstrijken.
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Marche des nouveaux riches
O.W.'ers MARSCH
Als je arm bent als de mieren,
Kun je andr'en feest zien vieren
En mal zien doen
En gnuiven van fatsoen.
Maar word je zelf zoo'n rijke
Dan laat je naar je kijken
En doe je op 't lest
Nog gekker dan de rest.
Dat alle mooie vrouwen
Dan plots'ling van je houwen,
Dat lijkt je logisch.
Je geeft ze oogjes.
Want of je knap of stom bent
En of je recht of krom bent,
Je wordt bewonderd
En nooit beduveld.
't Is uitgemaakt,
Dat geld ons wel gelukkig maakt.
Refrein:
Zeg op, ik ben O.W.'er:
Heb 'k iets van een plebejer?
Waar alles voor mij buigt,
En met mij joelt en juicht!
Beschaving? Malle kunsten,
Waar vraag is naar mijn gunsten,
'k Heb lak aan al die lak*,
'k Ben erg op m'n gemak,
In m'n frak!*
Ik koop de duurste dingen
Horloges, spelden, ringen,
De duurste dop
Bedekt mijn eed'les kop;
Als alle modegekken,
Loop 'k wiegelend met m'n bekken
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Dat 's buitenlandsch:
Iets vrees'lijk elegants.
Verstand, dat 's niet te koopen
Maar dat zit hier bij hoopen,
Verstand van zaken
Om oorlogswinst te maken!
Dus leven wij tevreden,
Door kelners aangebeden,
En zegevieren
Op veel manieren:
't Is uitgemaakt,
Dat geld ons wel gelukkig maakt.
Refrein
E. Brickson

Mensen die op grote schaal via de handel oorlogswinst maakten, kregen
een buitengewoon slechte reputatie. Zowel in de straat- als in de
cabaretliedjes die aan hen zijn gewijd, worden ze voorgesteld als echte
patsers. Dit lied uit 1917 geeft daarvan een goed beeld. Het is in twee talen
overgeleverd. Op de bladmuziekuitgave van het bureau T.A.V.E.N.U.
staat vermeld: ‘Paroles et musique de:/Woorden en muziek van: E.
Brickson.’ Wie deze chansonnier/liedjeszanger was, is niet bekend.

Eindnoten:
* lak: woordspeling.
* frak: pandjesjas.
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De Grenssoldaat
(historisch)
Hij was soldaat en moest de grens bewaken
De smokkelaars die waren zeer actief,
Dacht er niet aan zijn plicht ooit te verzaken,
Schoot, als het moest, op smokkelaar of dief.
In 't dorp had hij zijn liefste trouw gezworen,
Zij minden o zoo teêr elkaâr,
Al was haar vader ook een smokkelaar,
Hij dacht vol inn'ge liefde slechts aan haar.
Eens toen zij samen heim'lijk minnekoosden,
Sprak zij: ‘Mijn schat, beloof mij op m'n eer,
Mocht je mijn vader soms eens atrappeeren*,
Denk dan om mij en schiet hem dan niet neêr?’
Hij sprak: ‘Mijn kind, m'n plicht gaat boven liefde,
Al spijt het mij nog zoo voor jou,
'k Schend nooit de eed van mijn soldatentrouw,
Zelfs niet als 'k jou er voor verliezen zou...
Maar zeg je vader dat hij op moet passen,
Bij 't smokk'len steeds uit mijn nabijheid blijft,
Mijn waakzaam oog kan hem dan niet verrassen
Als hij verboden waar het land uit drijft.
Ik hoop dat jij je nimmer laat verleiden,
Om hem te volgen op zijn pad.
't Is zoo gevaarlijk en zoo slecht m'n schat
O lieveling, och toe, beloof me dat...’
Z' antwoordde niet, slechts heete tranen vloeiden,
Hij kuste haar en trooste haar verdriet:
‘Ik weet je zult je nimmer zoo verlagen,
Nietwaar m'n schat? Neen, zooiets doe jij niet.’
Op zek'ren nacht was hij op wacht gekomen,
Een uur reeds stond hij daar op wacht,
Terwijl hij aan zijn allerliefste dacht,
Boorden zijn oogen door den donk'ren nacht.
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Doch eensklaps hoorde hij de blaad'ren ruischen,
Tot nog toe had hij geen gerucht gehoord,
Daar, waar de grenzen zich elkander kruisen,
Sloopen twee schaduwen behoedzaam voort.
‘Halt!... Werda!’ riep hij reeds ten derde male,
een schot... een gil... hij trof er één.
De tweede schaduw die vlood ijlings heen.
En toen was het weêr stil zooals voorheen.
In 't duister knield' hij naast een lichaam neder,
Maar wie beschrijft zijn wanhoop en zijn smart...
Zijn lieveling lag levenloos ter aarde,
Zijn kogel trof haar midden in het hart.
Al spoedig had hij zijn besluit genomen,
Een schot klonk voor den tweede keer,
Hij had voldaan aan zijn soldateneer,
De arme grenssoldaat... hij was niet meer...
Maurice Dumas (1878-1939)

Over het vaak heel lucratieve smokkelen werd in Nederland verschillend
gedacht. Het werd dikwijls afgekeurd, maar tegelijkertijd was de verleiding
kennelijk erg groot. Zo vermeldt Ritter bijvoorbeeld dat er in Beek bij
Nijmegen binnen één jaar maar liefst 12000 bekeuringen werden
uitgedeeld. Schietpartijen met dodelijke afloop kwamen bij herhaling voor.
Het gevoelige lied hierboven bezingt zo'n verhaal met een treurige afloop.
Er bestaat ook een straatlied met de titel ‘Ter herinnering aan mijn trouwen
kameraad, die door het smokkelen zijn leven liet’. Voor Dumas (= Maurits
Bonefang/ Bonavang): zie rubriek 5.

Eindnoten:
* atrappeeren: attraper (Fr.) = betrappen.
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Blijft! Visschers van Ijmuiden!
1
D' IJmuider Visschersvloot
Zoo uitgebreid en groot*,
Ligt werk'loos in de haven daar
Door 't Duikbootengevaar*.
Van 't Nederlandsche Volk,
Ben 'k in mijn lied de tolk
En 't zal klinken van 't Noorden tot het Zuiden:
Blijft! Blijft! Visschers van IJmuiden!
Blijft hier en waagt Uw leven niet,
Geen zee-piraat die U ontziet,
Blijft! Blijft! Visschers van IJmuiden!

2
De visch wordt duur betaald!
Want nooit hebt gij gefaald,
Bij stormen, onweêr en orkaan,
Ter vischvangst heen te gaan.
Thans wordt Uw schip en goed
Vernietigd in den vloed.
Met gevaar voor Uw eigen dure huiden!
Blijft! Blijft! Visschers van IJmuiden!
Uw schip wordt in den grond geboord;
Door hen die vreezen roof noch moord,
Blijft! Blijft! Visschers van IJmuiden!

3
Voor 't laffe bruut geweld,
Dat voor de keus U stelt:
Verhongeren of laf vermoord!
Wordt g' in Uw werk gestoord.
Als gij ter vischvangst gaat
Zal door den zee-piraat
In IJmuiden de Doodenklokken luiden...
Bijft! Blijft! Visschers van IJmuiden!
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Gij dompelt Uw kind'ren in rouw,
Als gij Uw leven wagen zou!
Blijft! Blijft! Visschers van IJmuiden!

4
O Neêrland hoort mij ân!
Steunt onzen visschersman!
Ja steunt den visscher en gezin,
Jaagt hem den dood niet in.
Gaat hij vermoeid ter kooi,
De Duikboot ruikt haar prooi...
't Is onnoodig het verder aan te duiden.
Blijft! Blijft! Visschers van IJmuiden!
Denkt om den zee-sluipmoordenaar!
En wacht U voor het wreed gevaar!
Blijft! Blijft! Visschers van IJmuiden!
Maurice Dumas (1878-1939)

Hoe gevaarlijk het leven der vissers tijdens de oorlog werd, blijkt uit het
gegeven dat er van de 800 schepen 175 verloren gingen, waarbij in totaal
862 bemanningsleden om het leven kwamen. De acties van de kant van
de Duitsers (torpedering) en de Engelsen (aanhouding en oplegging) waren
niet alleen nadelig voor de vishandel zelf, maar hadden natuurlijk ook
invloed op de voedselvoorziening. De muziek bij dit meelevende lied (zie
de collectie van het Theater Instituut Nederland) is geschreven door Emiel
v.d. Eijnde, op de wijs van ‘Heil mannen van den Yser’. Voor Maurice
Dumas (= Maurits Bonefang/ Bonavang): zie wederom rubriek 5. In de
roman De onweerstaanbare bastaard (2002) heeft Conny Braam beeldend
beschreven hoe de oorlogvoerende naties en de neutrale Nederlanders zich
tijdens de Eerste Wereldoorlog gedragen hebben in de vissershaven
IJmuiden.

Eindnoten:
* uitgebreid en groot: de vissersvloot van IJmuiden was groter en moderner dan die van andere
Nederlandse plaatsen.
* Duikbootengevaar: in 1915 kondigde Duitsland de verscherpte, in april 1917 de onbeperkte
duikbotenoorlog af; ook de vissers liepen door deze maatregelen groot gevaar, zodat er in
november 1917 officieel een uitvaartverbod van kracht werd.
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Mobilisatie-ellende
In deze slechte tijden is het toch een beroerde boel,
Je hebt voortdurend in je maag zoo'n wee en hol gevoel,
Je snuffelt, scharrelt overal, of je ook werken kan,
Maar overal hoor je, waar je komt: 't is mobilisatie man.
En dan ga je, je moet toch eten,
Naar het steuncomité.
Daar krijg je dan toegemeten
Vierhonderd centen voor je twee,
En vijftig centen voor elk kindje
Dat op je boekje staat,
Het is a long, long way* naar de commissie
Die zoo veelal is bepraat.
Dan krijg je nog een huurbon heel royaal van 't comité,
't Is de helft van je huur en je denkt dan heel tevree,
De huisbaas is een goeie knul, die neemt dat wel aan,
't Heeft ten minste overal in de courant gestaan.
Maar de huisbaas is ontevreden,
Hij wil het volle rantsoen,
Ik heb, zoo spreekt hij nijdig,
Met die oorlog niets te doen.
En kun je dan niet bijbetalen
Dan weet hij wel raad,
En hij zet je midden in de winter
Met je zaakje op straat.
Ook de landweermannen deelen vaak in deze vreugd,
Het vaderland verdedigen is toch een groote deugd,
Terwijl de man de grens bewaakt voor overval beducht,
Komt thuis de huisbaas aangerend en zegt vaak met een zucht:
Hoor eens vrouwtje, ik moet je zeggen
't Kan niet langer zoo gaan.
Als je niet meer kunt schokken
Moet je van mijn woning gaan,
Ik heb wel potverdikkie,
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Geen huizen voor de pret:
Terwijl de man de wacht houdt aan de grenzen
Wordt de vrouw op straat gezet.
Alles slijt, je schoenen gaan de weg van alle vleesch,
Je teenen steken er door heen, brutaal en onbevreesd,
Je sjouwt door regen, wind en kou, je wordt van wanhoop ziek,
Je durft des Zondags niet op straat, je schaamt je voor 't publiek.
Want de allerbeste spullen
Staan beleend bij Ome Jan:
Je ring en je horloge,
En wat je missen kan
Wordt beleend om van te bikken.
Je weet in 't eind geen raad
En slentert, om 't leed te ontloopen,
Lange dagen langs de straat.
De heeren van 't steuncomité die maken maar geen spoed,
Zij zijn de eenigen, die weten hoe het moet,
De arbeiders, zoo zeggen zij, die hebben geen gebrek,
Zij hebben zelfs in 't werken nog absoluut geen trek,
Daarom laat de boel maar waaien
Zoo niet, anders moet het gaan
Als wij de steun verhoogen
Gaat de werklust naar de maan.
Laat hen dus maar honger lijden,
Dat is de eenigste manier,
Om te zorgen dat niet allen worden
Op onze kosten rentenier.
Anoniem
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Dit straatlied, opgenomen in deel 1 van de verzameling van
Wouters-Moormann, verwijst naar de al eerder in het voorbijgaan
genoemde steuncomités, die zowel geprezen als verfoeid zijn. Naast of in
samenwerking met het Koninklijk Nationaal Steuncomité waren er ook
veel plaatselijke comités actief. Het werken met huurbonnen was een
Rotterdams initiatief dat al vlug overal navolging vond. Een complicerende
factor was dat armlastigen en werklozen soms ook door andere instanties
werden bijgestaan.

Eindnoten:
* long way: zinspeling op het soldatenlied ‘It's a long way to Tipperary’ (zie rubriek 4).
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Nieuw lied der broodkaarten
Wij leven in een rare tijd,
Sinds de broodkaarten zijn verspreid,
Die de mobilisatie bracht tot stand,
Hier in ons kleine Nederland.
Een ieder schrok, zooals men weet,
Toen deze mare de rond deed,
Een ieder was vol ellegatie*,
Met heel die broodkaarten mobilisatie.
Meneer was laatst alleen tehuis,
En maakte een heel groot gedruisch,
Mevrouw had de kast op slot gedaan,
Nu kwam de pret eens aan.
Hij zocht en keek in 't rond,
Of hij de broodkaarten nergens vond,
Maar ach, o wee, wat een geweld,
Hij kreeg nog geen broodje meer voor zijn geld.
Wij hoorden nu zoo onverwacht,
Je krijgt vier ons brood per dag,
Dus had je de broodkaarten vergeten,
Zit je heel de dag zonder eten.
Komt je man 's avonds laat te huis,
Zit de vrouw zonder kolen of gruis,
Geen rijst of zeep zonder kaarten,
Het gaat nu raar hier op dees aarde.
Maar vrienden geen verdriet,
Wij hebben nog eten, vergeet dit niet,
Want ginder ver over de zee,
Hebben ze nog geen roggesnee.
Daar sterven ze door hongersnood,
Andren weer door kruit en lood,
En vechten nog met leeuwenmoed.
De bakkers loopen overal rond,
Van de morgen tot de avondstond,
Van de eene naar de andere kant,
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Heb je de broodkaarten al bij de hand?
Kom je bij de slagers of winkelier,
't Is direct geeft je winkelboekje hier,
Dat doet toch allemaal de oorlogstijd,
Die spreidt lasten wijd en zijd.
Het gaat raar in deze rare tijd,
Voorzeker erg ongelijk,
De eene komt er bovenop,
De andere heeft een reuzenstrop.
Die vroeger volop werk had,
Moet nu om een aalmoes door de stad,
Of bij het comité daar was iedereen,
Gevolgen van de mobilisatie.
Mijn liedje loopt nu ten eind,
Je kunt het koopen voor twee cent,
En die zoo'n liedje hebben moet,
Die komt bij Piet de Hoet.
En die van mij dit liedje pakt mee,
En die dank ik en ik ben tevree,
En die blijven bij mij in de gratie,
Tot na de mobilisatie.
Anoniem

Dit straatlied vol merkwaardige stoplappen is te vinden in deel 2 van
Wouters en Moormanns verzameling. Via een toen niet ongebruikelijke
slotwending wordt verwezen naar de verkoop van de op losse blaadjes
afgedrukte liedjes. De broodrantsoenering, die vooral nodig was in verband
met de ingewikkelde im- en exportproblemen, dateert van februari 1917.
De hoeveelheid per persoon werd stapsgewijze teruggebracht tot 200 gram
in 1918. Berucht was de tijdelijke maatregel waarmee de overheid in 1916
had geprobeerd om bruin brood (met ook rijstemeel erin) de plaats in te
laten nemen van het toen nog door bijna iedereen gegeten wittebrood.

Eindnoten:
* ellegatie: kennelijk een poging om een moeilijk woord te gebruiken.
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De aardappelnood
Nu de piepers beter zijnen
Ziet men ze al van week tot week
Van de bonlijsten verdwijnen,
Is dat geen gemene streek?
Deze week nog ene kilo,
De naaste week misschien een pond,
In de plaats veel rijst en havermout,
Ze zeggen dat is heel gezond.
Geen aardappel, bonen, erwten,
De nieuwe nog heel in de verte,
Wacht daar maar geduldig op.
Jongens, wat een strop.
Eet dan maar rijst met peulen,
Laat het in een hooikist* smeulen,
Anders zeep met gortepap,
Jongens, wat een grap.
Men zegt nu, dat de nieuwe oogst,
Door Posthuma* is genomen in beslag,
Zo gaat het, is de nood het hoogst,
Dan wordt pas aan redding gedacht.
Maar als hij dan vooreerst maar gaat tonen
Te zorgen in Nederland voor puike waar,
Voor goeie aardappels, erwten en bonen,
Want anders gaat het zo weer raar.
Men ziet alweer verschijnen,
De nieuwe boekjes, vol met bons,
De oude zullen dan verdwijnen,
Als er maar wat op te krijgen is voor ons.
Maar niet gelijk verleden Winter,
Aardappels, bevroren en verrot,
Anders is het weer als ginder,
Dat ze stinken uit de pot.
Anoniem
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Dat de aardappel vroeger nog veel meer dan nu het Nederlandse
volksvoedsel bij uitstek was, blijkt wel uit de stroom van klachten die
betrekking hadden op juist dit nationale product. Dan weer waren er te
weinig aardappels verkrijgbaar, dan weer waren ze te duur, dan weer liet
de kwaliteit te wensen over. Zowel slechte oogsten als onvermijdelijke
leveringen aan het buitenland zorgden voor een reeks moeilijkheden. Die
culmineerden in 1917 in een volksoproer, waarbij in Amsterdam zelfs
doden en gewonden vielen. De tekst van dit straatlied is te vinden in de
bundel Distributiegijn en -pijn, Het straatlied 1914-1918, in 1940
uitgegeven door D. Wouters. Deze (herspelde) verzameling overlapt
gedeeltelijk de rubrieken ‘Oorlogsliederen’ in de bundels die Wouters en
Moormann in de jaren dertig samen hadden uitgegeven.

Eindnoten:
* hooikist: kleine kist waarvan de wanden bekleed waren met hooi, bestemd om (zonder kosten!)
voedsel warm te houden of langzaam gaar te laten worden; kwam in de Tweede Wereldoorlog
opnieuw algemeen in gebruik.
* Posthuma: zie het aan hem gewijde lied in rubriek 6.
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Juf pas op je pitje, of in het donker zit je
Holland met je vleesch en groenten,
Land van boter en van kaas,
Met je uitvoer en consenten*,
Lans de Rijn of door de Maas,
Kon men heel veel geld vergaren,
Smokkelde haast iedereen,
Thans moet men het licht besparen,
Daarom zingt nu iedereen:
Juf, pas op je pitje,
Want in Holland zit je,
Met een kaars of olielamp,
Jongens wat een ramp.
Door dat vroege sluiten,
Sta je om twaalf uur buiten,
Iedereen die huilt zich dood
Om de kolennood.
Kaarsen en wat olielampen,
In dees hel verlichte eeuw.*
En tot overmaat van rampen
Geen kolen voor je kachel meer.
Zelfs de duivel kan niet stoken,
Loopt naar de hel, zegt men niet meer.
In de hel brandt ook geen vuurtje
Want er is geen brandstof meer.
Op straat kan men heerlijk vrijen,
Daar je in duister dan geniet,
Loopt men innig met zijn beien,
Niemand die er wat van ziet,
De hartjes zijn snel ontsloten,
Als de trouwdag voor u wacht.
Trouw nog heden vastbesloten,
't Is de langste huwelijksnacht.
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Jantje had te veel gedronken,
Een onthouder sprak hem aan,
Vroeg waarom ben jij beschonken,
Deert verdriet of smart je man?
Als je dat beslist wilt weten,
Sprak de ander, o wat gijn,
Waarom zou ik niet als Holland,
Lekker in de olie zijn.
Juf, pas op je pitje,
Want in Holland zit je,
Met een kaars of olielamp,
Jongens wat een ramp.
Door dat vroege sluiten,
Sta je om twaalf uur buiten,
Iedereen die huilt zich dood
Om de kolennood.
Anoniem

Nederland was rond de Eerste Wereldoorlog voor zijn energievoorziening
afhankelijk van kolen en kon zich niet redden zonder grote hoeveelheden
steenkool in te voeren vanuit België, Duitsland en Engeland.
Begrijpelijkerwijze hielden de oorlogvoerende landen niet alleen alle
transporten scherp in de gaten, maar vroegen ze ook tegenprestaties in de
vorm van verplichte levering van goederen waar zij zelf gebrek aan hadden.
Dit straatlied laat zien dat de schaarste aan kolen niet alleen gevolgen had
voor de verwarming, maar ook voor de verlichting. Voor de tekst: zie deel
2 van de verzameling van Wouters en Moormann.

Eindnoten:
* consenten: vergunningen, b.v. om in bepaalde gebieden te vissen of om sommige producten uit
te voeren.
* hel verlichte eeuw: de elektrische verlichting was toen nog een betrekkelijk moderne vinding,
die vooral de grote steden een ander aanzien had gegeven.
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Eenheidsworst
De eenheid in ons dierbaar vaderland
Was vroeger ver te zoeken,
Nou vind je d' eenheid waar je gaat of staat,
In alle plaatsen, alle hoeken!
Wij zijn nu allemaal gelijk,
Wat men ook van ons mag vertellen,
Bij alles wat je voortaan doet,
Gaat d' eenheid je nu vergezellen!
'k Drink eenheidsbier, heb ik soms dorst,
ik rook eenheidssigaren,
we smullen van de eenheidsworst
en d' eenheids-ouwe-klare!
Mijn eenheidspakkie is een pracht
En op mijn eenheidsschoenen
Loop ik straks langs een donkre gracht
Mijn eenheidsvrouw te zoenen!
Straks krijg je nog de eenheidskrant,
Dat zal je heus niet hind'ren,
En komt de ooievaar als klant,
Dan brengt hij eenheidskinderen!
Zo'n eenheidskind heeft 'n eenheidsmin,
En vraag je soms wat nader,
Dan zegt z'n eenheidsmoe gezwind:
't Is van een eenheidsvader!
Louis Davids (1883-1939)

Toen er in de loop van 1918 een tekort aan vlees ontstond, stelde minister
Posthuma een rantsoen vast van drie ons per week per persoon. Deze
hoeveelheid, deelt Moeyes mee, werd aangeboden in de zogenaamde
eenheidsworst, die voor 10% uit varkens- en voor 90 % uit rundvlees
bestond, maar was bijgemengd met kruiden, zout en suiker. De term is
later in gebruik gebleven om een onwenselijk uniform geheel aan te duiden.
Dit lied, door Louis Davids geschreven in samenwerking met zijn zwager
Rido (= Philip Pinkhof) en op muziek gezet door Davids' echtgenote Margie
Morris (= Margaret Whitefoot),
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maakte deel uit van de Eenheidsrevue (1918). Zie: Joh. Luger en H.P. van
den Aardweg, Een kleine man die je nooit vergeet (1949). Aan de
eenheidsworst werd ook een straatlied gewijd, met als refrein: ‘O,
eenheidsworst,/ Jouw overheerlijk eten./ O, eenheidsworst, Ik zal je nooit
vergeten.’
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Mijn vroolijkste jonge vriend
Kalm draagt hij gekeerde kleêren,
Met schoeisel... gelapt bovenop;
En leppert*, of 't edele wijn was,
Een geesteloos gerstesop.
Met honger aan tafel gekomen,
Proeft - rilt hij - en vult zich de maag;
En drinkt op [als] een braaf heel-onthouder,
Confuus om het stuk in zijn kraag.
Schijnboter en vleesch, schijn van alles*
Aanvaardt hij als beter dan niet;
Vuur en licht scheen ophanden, maar dakloos,
Schier allesloos dreigt zijn verschiet.
Eind-examen beduidt een betrekking;
Eind-studie schuilt nog in een boek;
Maar in ijskoude kamer bij vetlicht
Raakt alle geleerdheid zoek.
Aardig uitzet bezat hij in Russen*,
Daar zit hij nu leelijk aan vast;
En zit in de war met zijn trouwplan,
Kortom zit in lijden en last.
Al magerder speurend naar woning,
Flaneert hij met pijpke tabak;
Te gast of op reis gaande, steekt hij
Broodkáárt of brood-namaak op zak.
In den spoortrein benauwt hem de staanplaats,
Zijn fietsbanden zijn al vergaan;
Doch hij went zich aan alles op één na:
Het kijkje in het wereldbestaan:
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Hier schavuiten en schurken en schelmen
En schooiers van allerlei slag;
Daar 't menschdom dat niets bij den naam noemt
En hong'ren of sneuvelen mag.
Mijn vriend voelt die schande en dat onrecht;
Onstuimig soms rept hij daarvan,
En bezorgt zich een schouderophalend;
‘Verandert een mensch daar wat ân?
't Is alzóó als het is - diep rampzalig,
Maar oorlog schijnt noodzaak te zijn;
Ben je wijzer dan staatslui en vorsten?
Geloof je hen zelf zonder pijn?’
‘Misdadigers zijn ongelukkig.’
Troeft zonder te schertsen mijn vrind,
Die evenmin woord van zijn gading
In 't troostwoord van anderen vindt:
‘Ons raakt, God zij dank nog geen oorlog;
Zoolang er wat is - drink en eet,
En laat los heel dien aakligen rommel,
Of jou krijgt de nachtmerrie beet...’
Mijn vroolijkste vriend wordt er stil van,
En vlast op een daagje mooi weêr;
Ziel en lichaam verheft en verwarmt het,
En niemand althans doet het zeer.
IN DE VROEGE HERFSTKOU VAN

1918

W.L. Penning jr. (1840-1924)
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In de ‘officiële’ poëzie uit de jaren rond de Eerste Wereldoorlog komen
de zorgen van alledag niet vaak voor als onderwerp. Toch heeft de toen
al bejaarde dichter Willem Levinus Penning (zie rubriek 2) er een heel
vers aan gewijd, dat ook nog eens uitdrukking geeft aan zijn weerzin tegen
het verschijnsel oorlog. Het is terug te vinden in de afdeling ‘Tijdverzen
tegen den oorlog’ van zijn bundel Levensavond (1921).

Eindnoten:
* leppert: drinkt met kleine teugjes.
* schijn van alles: door de schaarste aan allerlei producten kwamen er surrogaten in de handel.
* in Russen: door de Oktoberrevolutie waardeloos geworden Russische waardepapieren.
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Als de oorlog weer gedaan is*
1
Als de oorlog weer gedaan is,
Dan wordt alles weer normaal.
Vijanden worden weer vrienden,
Je hoort niets meer van 't kabaal.
Al de Volken die thans strijden,
Schelden niet meer op elkaâr,
Eng'land eet weer Mainzer zuurkool,
Duitschland eet weer Caviaar!

2
Als de oorlog weer gedaan is,
Geven ze elkaâr de hand,
En je hoort niet meer het liedje
Van ‘Gott strafe Engeland’.
‘Deutschland über alles’ zing'n z' in
Eng'land zonder aarzeling;
En in Oostenrijk en Duitschland
Zingen ze ‘God save the King!’

3
Als de oorlog weer gedaan is,
Zal weer alles beter gaan.
Toch zal ieder blijven strijden,
Doch alleen voor zijn bestaan.
Vraag je dan een invalide,
Die j' in 't buitenland dan ziet:
Waarom heb je nou gevochten?
Dan zegt hij: Dat weet ik niet!

4
Als de oorlog weer gedaan is,
Weg is dan die groote nood,
Hoor je niets meer van granaten,
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Van geen kruit meer, van geen lood.
Ov'ral zie je weer artik'len
Van de Engelsen' industrie
En van buiten en van binnen
Lees je ‘Made in Germany’.

5
Petrograd wordt Petersburg,
Zoo het altijd is geweest,
En om weer ‘Pardon’ te zeggen
Is geen Duitscher meer bevreesd.
Nederlandsche fabrikanten,
Zitten niet meer in den brand,
Wat z' in Holland kunnen krijgen,
Nemen z' weer uit 't buitenland.

6
Als de oorlog weer gedaan is
Dan ga ik op reis gewis,
Duitschland, Engeland en Frankrijk,
Waar gebrek aan mannen is.
Menig vrouwtje zal ik troosten,
Als was ik haar eigen man:
En ik zal ze blijven troosten,
Tot ik niet meer troosten kan.

7
Als de oorlog weer gedaan is,
Wordt het weer een paradijs;
En we krijgen conférenties,
Weder in het ‘Wreed’-paleis*.
Dan zien wij de diplomaten,
Weer als ouwe vrienden gaan,
En na tien of vijftien jaren,
Gaat het weer van voren af aan.
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8
Als de oorlog weer gedaan is,
Wat zal dat dan een vreugde zijn!
België zingt de Brabançonne,
Duitschland zing ‘Die Wacht am Rhein’.
Meenig strijder vraagt zichzelve:
(Die in d' oorlog is geweest)
Zou 'k als mensch weer kunnen leven
Nou 'k zoo dierlijk ben geweest?

9
Als de oorlog weer gedaan is,
Kan als vroeger ieder mensch,
Zonder pas naar buitenland gaan,
J' hebt geen last meer aan de grens.
Al de Mijnen gaan verdwijnen,
Onze Mail* blijft ongedeerd,
En geen Hollandsch koopvaardijschip
Wordt dan meer getorpedeerd.

10
Als de oorlog weer gedaan is,
Dan heeft Hólland geen berouw,
En de Landweer die gaat dan
Weer in looppas naar zijn vrouw.
Is hij dan papa geworden,
Zegt ie tot zijn vrouw gezwind:
Dat 'k je brieven heb geschreven
Daarvan krijg je toch geen kind!

11
Als de oorlog weer gedaan is,
Is het feest voor allemaal,
Onze badplaats Scheveningen,
Wordt weer internationaal.
Tegenwoordig is het treurig,
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En een groote ergernis
Want je denkt dat Scheveningen,
Thans een Poolsche badplaats* is.

12
Als de oorlog weer gedaan is,
Wordt het ook voor ons weer goed,
Dan verdien ik reuzengages,
En ik leef in overvloed.
'k Hou de centen bij elkaar,
Open zelf een Variété,
'k Laat de and'ren voor me zingen
En doe zelf niet meer mee.

13
Als de oorlog weer gedaan is,
Zijn we zeker niet meer bang,
Dat we ook nog oorlog krijgen,
Zitten niet meer in 't gedrang.
Want de Hollandsche regeering,
Heeft ons voor die ramp behoed,
En nog vuriger dan vroeger
Zingen wij 't Wien Neêrlands Bloed!
Maurice Dumas (1878-1937)

Voor Dumas, die verantwoordelijk is voor de tekst en de muziek van dit
cynisch samenvattende lied: zie hierboven en rubriek 5. De
bladmuziekuitgave bevindt zich in de collectie van het Theater Instituut
Nederland te Amsterdam.

Eindnoten:
* vgl. hier voor sommige zaken ook het lied ‘Oorlog in 't huisgezin’ uit rubriek 5.
* ‘Wreed’-paleis: het Vredespaleis te Den Haag.
* Mail: een mailboot (met of zonder passagiers) vervoerde poststukken, met name naar het
toenmalige Indië.
* Poolsche badplaats: een vergelijking met de toen erg rustige en saaie badplaatsen aan de
Oostzeekust.
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Tekening van het bombardement van Antwerpen. Zie o.m. 14-18, De Eerste Wereldoorlog, II (1975/76).
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8
Geruchtmakende gebeurtenissen
Wie dat wilde, kon in 1914-1918 ook in Nederland goed op de hoogte blijven van
de oorlogshandelingen, ook al moest de radio nog tot ontwikkeling komen en waren
de eerste filmjournaals pas rond 1917 te zien. Vaak nog tweemaal per dag
verschijnende kranten als De Telegraaf, de Nieuwe Rotterdamsche Courant, het
Algemeen Handelsblad, De Tijd, Het Volk, De Standaard en de Haagsche Courant
brachten veel oorlogsnieuws en voorzagen dat van commentaar. Daar kwamen dan
ter aanvulling niet alleen de gewone weekbladen bij zoals De (Groene)
Amsterdammer, de Haagsche Post of De Tribune, maar ook voor die tijd rijkelijk
van foto's voorziene familiebladen als Het Leven, de Katholieke Illustratie en De
Prins. Veel algemeen-culturele tijdschriften in de trant van De Gids, De Beweging
en Onze Eeuw hielden er aparte buitenlandse rubrieken op na, waarin vooraanstaande
deskundigen aan het woord kwamen. En dan kon men ook nog eens een tamelijk
veelomvattend naslagwerk raadplegen dat via artikelen, foto's en verslagen per
oorlogsjaar een samenvatting gaf: het Gedenkboek van den Europeeschen Oorlog,
onder redactie van W.A.T. de Meester.
Dergelijke vormen van informatievoorziening zijn ongetwijfeld ook van invloed
geweest op de aandacht die allerlei min of meer sensationele voorvallen in liedjes
en gedichten hebben gekregen: verwoeste steden, wandaden tegen burgers, bloedige
veldslagen, kapotgeschoten kathedralen, getorpedeerde schepen, luchtaanvallen met
vliegtuigen en zeppelins, enzovoorts. Aan een dergelijke opsomming moeten dan
nog de ‘historische gebeurtenissen’ in engere zin worden toegevoegd: bijvoorbeeld
de revolutie in Duitsland en Rusland, de revolutiepoging van Troelstra in Nederland,
het sluiten van een wapenstilstand in het bos van Compiègne, de ondertekening van
het vredesverdrag in de Spiegelzaal van het paleis van Versailles.
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In de selectie die voor deze rubriek is gemaakt, keren de uiteenlopende genres terug
waarvan ook in de voorafgaande rubrieken al voorbeelden zijn gegeven. Eén
bijzondere categorie kan hier beter apart worden vermeld, namelijk het aanwenden
van de nationale liederenschat voor eigentijdse satirische doeleinden. Zo dichtte een
anonymus een keer honend:
Uit naam van Oranje, doe open de poort
Wat is het in Neerland toch fijn,
We eten ons dik en geen klacht wordt gehoord
Je wordt hier zoo vet als een zwijn.

En het gevaar dat mijnen opleverden voor de Nederlandse scheepvaart, leidde in
1915 tot het volgende sinterklaasliedje:
Zie ginds komt de stoomboot
Uit Spanje weer aan.
Hij brengt ons Sint Niklaas,
Hij is niet vergaan.
Hij voer niet op mijnen,
Hij is niet bezeerd.
Hij is in de Noordzee
Niet getorpedeerd.

Verder vragen de afzonderlijke gebeurtenissen hier ieder om een eigen toelichting.
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Bibliotheek te Leuven
Hier ligt het wrak van wat eens weten borg,
Der vensters droeve, blindgebluschte oogen,
Zij staren vol ontzetting om zich heen,
Hun vraagblik schijnt te zeggen: ‘Wie verscheen
Aan onze vroede langgewijde bogen?
Wie bracht hier brand, verwoesting, leed en zorg?
Mijn binnen herbergt niet meer wetens schat,
Zij zeggen dat de burgers roek'loos schoten,
En dat het werd gewroken duizendvoud.
Maar waarom mij gedeerd, eerwaard en oud,
Die vrede diende en wijsheid onverdroten,
Die slechts den wil tot edel geven had!’
Die jammerstem ontstijgt het droevig pui[n],
Maar daarnaast komt een and're stem gestegen,
Die uit de wereld rijst die 't kwaad verdoemt:
‘Staak uwe klachten, weer wordt gij genoemd,
weer zal uw naam luid klinken allerwegen,
gij wordt herboren, hoog rijst weer uw kruis!’
Edw. B. Koster (1861-1937)

In de internationale pers werd met afschuw gesproken over de gruweldaden
van het Duitse leger tijdens zijn opmars door België. Het meest tot de
verbeelding sprak de vergeldingsactie tegen de oude universiteitsstad
Leuven, uitgevoerd in de nacht van 25 op 26 augustus 1914 als antwoord
op meldingen over de aanwezigheid van francs-tireurs. Er werd geroofd
en geplunderd, 218 burgers vonden de dood en een deel van de bevolking
werd naar Duitsland afgevoerd. De dagenlang durende brand verwoestte
ook honderden huizen en monumentale gebouwen, waaronder de vermaarde
bibliotheek; meer dan 250000 banden gingen verloren. De classicus Edward
Koster bewoog zich als dichter in de schaduw van de Beweging van
Tachtig. Hij werd met name bekend door zijn vertalingen en letterkundige
studies. Zijn gedicht over Leuven verscheen in jrg. 1915 van het tijdschrift
Groot-Nederland. In zijn bundel Ver van 't gewoel (1922) zijn meer
oorlogsgedichten te vinden.
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Het bombardement van Antwerpen verwoesting van België
Wat wordt in dat arme België,
Geroofd, gemoord en gebrand,
Verwoest wordt de stad aan de Schelde,
Voor heel de beschaving een schand,
Zij leefden gelukkig tevreden
Met vrouwen en kinderen te saam,
Een volk dat tevreden leefde,
Verpletterd door hebzuchtige waan.
O België, wij lijden met u mede,
Uw steden plat gebrand,
Al hield gij dapper stand,
O Belgenvolk, ge hebt als een leeuw gestreden,
Vergeten wij dit nooit,
Al zijt gij thans verstrooid.
Verwoest zijn de prachtmonumenten,
In Vlaanderen, eenmaal zoo schoon,
't Gedonder der bombardementen,
Ontrukken de moeder haar zoon,
De vaders trokken ook ten strijde,
Verdedigden hun huis en hun haard.
't Is daar een naamloos lijden,
Ja, zelfs geen kind wordt gespaard.
Dat deden zekere barbaren,
Zelfs de meisjes werden onteerd,
Waarin nu 't Vlaamsche welvaren,
In moord en doodslag gekeerd.
Ziet moeders met kinderen vluchten.
Ook grijsaards zonder have en goed,
Hoort daar dat oud moederke zuchten,
De wegen gedrenkt met hun bloed.
Maar komt er weer eenmaal de vrede,
't Gedonder der kanonnen verstomt,
De welvaart weer heerscht door de rede,
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Dan is er nog rouw in 't rond,
In de harten van moeders en vrouwen,
Van vaders, van weduwen en wees,
Zij treuren om de dappren en rouwen
Een heldenvolk blijft België steeds.
O België, wij lijden met u mede,
Uw steden plat gebrand,
Al hieldt gij dapper stand,
O Belgenvolk, ge hebt als een leeuw gestreden,
Vergeten wij dit nooit,
Al zijt gij thans verstrooid.
Anoniem

Nadat de Duitsers in 1914 België waren binnengetrokken, moest het leger
van koning Albert I zich uiteindelijk terugtrekken op de Stelling
Antwerpen. De verouderde forten bleken niet bestand tegen de zware
kanonnen van Krupp en Skoda. Ook de stad zelf kreeg het hard te verduren
onder hevige bombardementen. Na de overgave op 10 oktober kwam er
een onafzienbare stroom vluchtelingen op gang, onder wie zich ook
Belgische en Engelse militairen bevonden. Bovenstaand straatlied is
opgenomen in deel 2 van de verzameling van Wouters en Moormann; daar
zijn ook nog andere teksten over het lot der Belgen te vinden.

Rob Kammelar, J.M.J. Sicking en Menno Wielinga, Het monster van de oorlog

264

Het ijzeren kruis*
Bij de verwoesting van de ‘Lusitania’
Gelijk een moordenaar, achter een boom verborgen,
Met weldoordacht geduld zijn weerloos offer wacht,
Zoo hebt gij 't grootste schip den doodsteek toegebracht,
Uw ‘plicht’ gedaan, laat God nu verder zorgen.
Getroffen, ziet het kantelt, 't is verloren,
Uw heldendaad volvoerd, ga nu maar heen.
De menschen? kind'ren, vrouwen, hun geween,
Hun doodsgereutel... laat het u niet storen.
Uw stoot trof doel, bij honderden verdronken,
Wat deert het u, gaat u gerust naar huis,
Daar wacht u eerbetoon, daar wacht het ijz'ren kruis,
Door uwen keizerlijken meester u geschonken.
Men zegt dat eens een Christus voor ons allen
Een kruis droeg, langs een moeilijk pad omhoog,
En telkens neerzeeg, wijl zoo zwaar de last hem woog,
Zóó zwaar zal, hoop ik, eens dat kruis u vallen.
Neen, zwaarder nog, loodzwaar, en al de dagen
Dat ge nog leeft, altijd ga met u mee
Dat angstig roepen van die droeven in de zee,
En steeds zult gij uw kruis als Kaïnsteeken dragen.
Zoo zwaar zal 't zijn, dat eenmaal ge zult verlangen
Naar 't einde van de folterende baan.
---------------------------Hij, die dat stuk metaal heeft op uw borst gehangen,
Heeft niet het kruis aan u, maar u aan 't kruis gehangen.
J.B.
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Er ging een golf van verontwaardiging door de geallieerde wereld toen op
7 mei 1915, in het zicht van de Ierse kust, het Britse passagiersschip de
Lusitania zonder waarschuwing vooraf door de Duitse onderzeeboot U-20
werd getorpedeerd. Het schip zonk binnen twintig minuten en er
verdronken 1195 van de 1959 opvarenden. Doordat er zich onder hen 128
Amerikanen en 94 kinderen bevonden, ontstond er in de Verenigde Staten
toen al in verschillende kringen een oorlogszuchtige stemming, die
uiteindelijk in 1917 zou leiden tot deelname aan de oorlog. Dit gedicht
van de links-anarchistisch georiënteerde auteur J.B. (zie ook rubriek 2 en
6) staat in zijn bundel Van 't Harde Leven (circa 1920).

Eindnoten:
* IJzeren Kruis: in 1813 als militaire onderscheiding door de Pruisische koning Friedrich-Wilhelm
III ingesteld; het werd, telkens in een wat gewijzigde vorm, uitgereikt in de oorlogen van
1870-1871, 1914-1918 en 1939-1945.
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Zijn handteekening bij het proces tegen Barbarossa*
't Was niet mijn taak, toen heel de Menschheid bloedde Waardoor ik menig dieper inzicht won Dat met een daad 'k te hulp voor Frankrijk spoedde.
En dat in haat er een zich niet bezon
En roek'loos in zijn krant in d'oorlogswoede
Zich tegen Wilhelm niet bedwingen kon
En heel zijn kliek: Men houde 't mij ten goede,
Dat bij 't proces, wat men daarom begon,
'k Niet openbaar zijn woord wou onderschrijven
Door (koekebakkers-deeg-lijkheids)-instinkt,
Dat ik mij niet tot wett'loosheid liet drijven. Les Alliés zijn óók niet al goud, wat blinkt!...
Hoewel 'k vooral zorgde' uit de kast* te blijven,
Heb 'k toch wel méé geprotesteerd. (Met inkt!)
J.K. Rensburg (1870-1943)

Tijdens de Eerste Wereldoorlog volgde De Telegraaf - ook blijkens de
spotprenten van Louis Raemaekers - een pro-Engelse en anti-Duitse koers:
dit tot ongenoegen van de Duitse ambassadeur, die dat ongepast vond in
een neutraal land. Toen de hoofdredacteur in de loop van 1915 opnieuw
een aantal felle anti-Duitse artikelen had geschreven, werd hij op
sinterklaasavond gearresteerd. Daarop werd in Nederland verontwaardigd
gereageerd, zodat hij algauw weer vrijkwam. Na een slepende en voor
velen onbevredigende rechtsgang volgde in oktober 1917 de definitieve
vrijspraak. Ook in teksten van Louis Davids en Charivarius is aan deze
affaire aandacht besteed. Voor Rensburg: zie rubriek 6. Bovenstaand
gedicht is te vinden in zijn ook aldaar al genoemde bundel Sonnetten van
Piet Lut, Een interastraal communistische satire (1925).

Eindnoten:
* Barbarossa: pseudoniem van de toneelrecensent/ hoofdredacteur van De Telegraaf, J.C. Schröder
(1871-1938).
* uit de kast: uit de gevangenis.
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Luik en Verdun
Ontzinde lafheid, die zich droevig drijven laat,
stom, stemloos vee, vóórt in hun hel van sproeiend vuur.
Zó strijden ze daarginds: willoze mensenbent
die vangt gedwee de dood in dichte lijvenmuur.
Mijn felle haat vlamt hoog bij dit vernedrend denken,
mijn hele wezen nokt* van felle droefenis,
vloekend dat doen, verachtend hunne holle frasen,
dat daar zo weinig moed, zo veel onmachtigs is.
Zo leed niet luid was, niet naar bloed de luchten roken,
hoog ging mijn lach om al die heldenrazernij,
de waanzin van blind volgen heeft hen dwaas gebroken,
ze voelen niet de hoon dier marionetterij.
J.W. Schotman (1892-1976)

Johan Willem Schotman, eerst werkzaam als arts en later als psychiater,
schreef zowel poëzie als proza. Dit gedicht is, samen met andere emotionele
oorlogsverzen, te vinden in zijn bundel De wankele morgen (1919),
gedeeltelijk eerder verschenen in het tijdschrift Groot-Nederland.
Schotmans woede over het kuddegedrag van mensen leidt hem hier van
augustus 1914 (de val van de forten van Luik en de inname van de stad
zelf) naar het jaar 1916, toen in Frankrijk in fasen de Slag bij Verdun
plaatsvond. In gruwelijke omstandigheden vielen daar in totaal meer dan
750000 slachtoffers, onder wie naar schatting 180000 doden, zonder dat
de ene of de andere partij uiteindelijk noemenswaardige terreinwinst had
verkregen. ‘Uw opdracht is het offer,’ luidde een Franse dagorder; maar
het had ook een Duitse kunnen zijn, voegt de reisgids Velden van weleer
(2001) aan dat citaat toe.

Eindnoten:
* nokt: snikt.
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Het vergaan van het stoomschip Tubantia
Waar op zee de orkanen loeien,
Wolkgevaar ons tegenlacht,
Angst en schrik de zielskracht boeien,
Daar waakt een moedig zeemanshart.
Thans is hij daar, Hij wijst gebieden
Op die brandende golven... zieden...
Mannen, broeders, we zijn in gevaar
Want ik ben loods...
God roept ons daar...
Ginds daar op die Noorder rasse*,
Verkeert een schip in groot gevaar
Het zal verbrijzelen, hoort het krassen,
Ja de bemanning... wacht de dood.
Thans is hij daar, Hij wijst gebieden
Op die brandende golven... zieden...
Broeders redt u, maakt het vaartuig klaar,
Want ik ben loods...
God roept ons daar...
Anoniem

Op 6 maart 1916 werd de Nederlandse mailboot Tubantia ten westen van
Walcheren door een torpedo van een Duitse U-boot getroffen. Als door
een wonder konden alle passagiers (minder talrijk dan gewoonlijk) en alle
bemanningsleden toch worden gered. In kranten en tijdschriften werd
woedend gereageerd op dit voorval, temeer daar Duitsland bleef ontkennen
verantwoordelijk te zijn. Pas in 1922, na een uitspraak van het Permanente
Hof van Arbitrage, was men bereid alsnog een bescheiden
schadevergoeding te betalen. Tot op de dag van vandaag doet het gerucht
de ronde dat er zich goud en juwelen van Wilhelm II aan boord hebben
bevonden. Ook dit straatlied is opgenomen in de verzameling van Wouters
en Moormann, deel I. Gegevens over de vele incidenten met duikboten
zijn met name bij Ritter en Moeyes te vinden.

Eindnoten:
* Noorder rasse[n]: draaikolken in de Westerschelde.
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Plaats voor den arbeid
Bij de deportatie van Belgische inwoners
Aan de regeerders
Wat hebt ge niet geroemd op uw beschaving,
Wat hebt ge ons vervolgd met uwe haat,
Wat hebt ge niet gespot met ons beginsel,
Wat hebt ge ons verdrukt met uwe ‘staat’.
Wat hebt ge ons belogen in uw kerken,
Wat hebt ge ons met uw ‘liefde’ verveeld,
Wat waart ge moedig achter uw soldaten,
Wat een ellendig soort hebt ge geteeld.
Nu waart de honger en de wanhoop door de landen,
De wreede dood schrijdt naast het tweetal voort,
Hij grijpt de menschheid met zijn dorre, kille handen,
En honderdduizendtallen worden er vermoord.
En wat niet sterft, wordt weggevoerd als slaven,
Men rukt ze met een grijns van hun geliefden af,
Ver van 't geluk verhongerd en begraven,
Plant er geen kinderhandje bloemen op hun graf.
Is dat uw beschaving, de altijd beroemde,
Is dat nu uw liefde uit bijbel en kerk,
Is dat nu de leer die ge christelijk noemde,
Is dat nu de kroon op uw misdadig werk.
Bleek zijn de kind'ren, moegeweend de vrouwen,
De vaders weggevoerd, de zonen dood,
Er zijn geen velden meer om te bebouwen,
En voor wie hong'ren groeit geen graan voor brood.
Maak plaats barbaren, ons de aarde,
Ga heen en sticht geen verder onheil meer,
Daar waar uw werken slechts vernieling baarde,
Daar brengt de arbeid de herleving weer.
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Ga heen, maak plaats, wij zullen trachten,
De wonden weer te heelen, die men sloeg,
Vooruit, maak plaats, wij willen niet meer wachten,
Ons roept de taak, er is nu leed genoeg.
J.B.

Na de Duitse inval in België stortte de economie in dat land volledig in,
met als gevolg dat er veel gebrek werd geleden en er op den duur 650000
mensen zonder werk kwamen te zitten. Omdat er in Duitsland door alle
weggeroepen dienstplichtigen juist een schreeuwend gebrek aan
arbeidskrachten bestond, ging de bezetter over tot een gedwongen
werkverschaffing. Daarbij werden 120000 jongens en mannen naar
Duitsland afgevoerd, waar ze onder vaak erbarmelijke omstandigheden
aan de slag moesten; velen kwamen daarbij om het leven of raakten
voorgoed arbeidsongeschikt. In 1917 kwam er een einde aan deze
deportaties, mede onder invloed van internationale protesten en het
optreden van de Belgische kardinaal Mercier. Voor J.B.: zie ook rubriek
2 en 6.
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Moeder wilt u baby roepen?
‘En de kinderen zullen de moeders vragen hen te roepen als 's nachts het
mooie luchtschip komt...’ (Kernkamp, De oorlog)
‘Moeder, wil u Baby roepen,
Als dat mooie luchtschip komt,
Dat daar boven alle daken
Verre vliegt, en gromt en bromt?’
‘Kind, ik zal je laten slapen,
Als het Groote Monster naakt,
Die je zeien, dat het mooi is,
Hebben je wat wijs gemaakt!’
‘Waarom zit u zoo te beven?
Bent u bange voor de nacht?
Zal u Baby zeker roepen...??’
‘Slaap, mijn kindje, sluimer zacht!’
Baby sluimert. In het duister
Zweeft de Zeplin door het zwerk,
En de moordenaars daarboven
Doen bedaard hun duivelsch werk.
‘Zal 'k maar wat laten vallen?
Dat daar, dunkt me, is een stad,’
‘Ja, je kunt het licht probeeren,
't Hindert niet. Gooi maar zoowat.’
En hij werpt de helsche bommen
Naar benêe met vaste hand,
God ter eer, en voor de Zege
Van het lieve Vaderland.
........................................
Baby ligt er, bleek en bloedig,
In d'r bedjen uitgestrekt,
Moeder hoeft 'r niet te roepen,
Zeplin heeft 'r doodgewekt...
Charivarius (1870-1946)

Rob Kammelar, J.M.J. Sicking en Menno Wielinga, Het monster van de oorlog

272
De zeppelin, waarmee al vanaf 1900 af en toe met passagiers was gevlogen,
werd tijdens de Eerste Wereldoorlog ingezet om bombardementen uit te
voeren. Na de luchtaanvallen op Luik en Antwerpen zat de schrik er goed
in, zodat de grote Duitse luchtschepen veel angst veroorzaakten wanneer
ze soms boven Nederland vlogen, op weg naar Engeland of terug naar
huis. Daar kwam bij dat mensen toch al bedacht waren op gevaar vanuit
de lucht, doordat gewone Engelse en Duitse vliegtuigen meermalen boven
Nederland acties uitvoerden. Al dergelijke schendingen van de neutraliteit
werden dan ontkend of afgedaan als ‘vergissingen’. Ook dit
verontwaardigde gedicht van Charivarius (zie voor hem rubriek 3) is
opgenomen in zijn bundel Ruize-rijmen (1916). Over allerlei incidenten
op zee en in de lucht: zie in het bijzonder Hans van Lith, Plotseling een
vreselijke knal (2000).
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Moorddadige bommenaanval op Zierikzee*
Een vreeselijke bommenaanval,
Die ons nog jaren heugen zal,
Heeft plaats gehad in Zierikzee.
Niemand die daarmee is tevree.
Zes bommen smeet men over boord,
Door ezels van de eerste soort,
Zes bommen uit een vliegmachien,
Wie onzer heeft zoo iets gezien.
Een bom-aanval op Zierikzee
Bracht groote angst en vreeze mee,
Een aanval in 't neutrale land
Is dat voor Engeland geen schand?
't Was in 't hartje van de nacht,
Dat daar een vlieger onverwacht,
Niet wetende waarheen hij vloog,
Wierp bommen uit de lucht heel hoog,
Misschien dacht hij, 'k ben in Berlijn,
Of was bezopen als een zwijn,
De vlieger wist niet waar hij was...
Wààà-blief! Is dat niet al te kras?
Zoo'n vlieger van de eerste soort
Verwoest gebouwen en pleegt moord.
Werpt bommen op een open stad
Die is neutraal... Is dat óók wat?
Leijdekkers met zijn vrouw en kind
In Zierikzee geacht, bemind,
Daar viel een bom pardoes in huis,
En doodde met een helsch gedruisch
Drie menschen slapend op hun bed
Gevolgen van de oorlogspret.
Is zulk een daad geen groote schand'
Hier in 't neutrale Nederland?
Op zee, daar torpedeert men raak
Neutrale schepen nogal vaak.
Gooit bommen uit een vliegmachien,
Zijn dat nu geen beschaafde liên?
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Ach, kwam aan de oorlog toch een end,
Aan deze roof- en moordenaarsbend.
Men pleegt thans diefstal en ruw geweld,
Om een stuk land en om het geld.
Als allen zeiden, 't is gedaan,
Kon iedereen naar huis toe gaan.
Wees, mensch, uw waarde toch bewust,
Dan leeft ge eerst gerust.
Geen onderzeeër, vliegmachien
Op zee of in de lucht meer zien
Dat is een bede en een wensch
Van hem die leven wil als mensch.
Anoniem

Wat Nederland betreft vonden luchtgevechten tussen geallieerde en Duitse
vliegtuigen het vaakst boven Zeeland plaats, het randgebied van de oorlog,
vlak bij de Belgische zeehavens gelegen. Soms werden er, expres of per
ongeluk, ook bommen uitgeworpen door verdwaalde vliegtuigen.
Spraakmakend was het bombardement van Zierikzee, waarbij in de vroege
ochtend van 30 april 1917 elf (niet zes!) bommen een ravage veroorzaakten.
Vele woningen raakten licht tot zwaar beschadigd, twee volwassenen en
een kind kwamen om het leven. Ofschoon de bommen van Britse makelij
waren, ontkenden de Engelsen eerst dat zij verantwoordelijk waren. Later
betuigden zij diepe spijt over de gevolgen van een afschuwelijke vergissing
en vergoedden zij de directe en de indirecte schade, respectievelijk f 92
976,36 en f 27 023,64. Zie voor de tekst van dit lied Wouters en Moormann,
deel 2. Fraai in deze context is een zogenaamde krekelzang van Speenhoff,
waarin de meester aan zijn klas vraagt: ‘Wie van jullie gooide bommen,/
Op het stadje Zierikzee?/ Zeg de waarheid, kwaje bengels/ Ik moet weten
wie 't déé!’

Eindnoten:
* bommenaanval op Zierikzee: zie de hierboven genoemde studie van Hans van Lith.
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Reims 1917
Wat hangt gij, Drager Aller Schuld,
Verstard, versteend in uw geduld,
Gekruist, doorschoten!
De heiden joeg met pin en speer
Naar uw mismaking niet zoo zeer,
Als uw zeloten*.
Wat smart gij in uw puinen, heer,
Van uw geschonden kerk en leer:
‘Koning der Joden!’
De heidensche verdorvenheid
Heeft slechts den edik* u bereid
En aangeboden.
Begast, geblakerd en verteerd,
Gehoond, verpuind, gebombardeerd
In uwe woning...
De heiden dreef een milder spot
Met den Verlosser, Zoon van God,
En Opperkoning.
Willem van Iependaal (1891-1970)

In september 1914 bombardeerden de Duitsers de beroemde kathedraal
van Reims, omdat de Franse artillerie in een van de torens een uitkijkpost
zou hebben ingericht. Die daad werd in de geallieerde propaganda
gebrandmerkt als een nieuw voorbeeld van ‘barbarie allemande’. In 1917
en 1918 werd de kathedraal opnieuw zwaar beschadigd. Van de rest van
de stad, die gedurende de hele oorlog in de frontlinie lag, bleef ook weinig
heel; 8000 van de 14000 woningen werden verwoest. Van Iependaals
gedicht is opgenomen in zijn bundel Over de leuning en langs de kaai
(1934). Voor gegevens over deze dichter: zie rubriek 1. Ook anderen,
onder wie Edw. B. Koster en Maurits Uyldert, hebben over het lot van de
kathedraal van Reims gedicht.

Eindnoten:
* zeloten: onverdraagzame ofwel blinde ijveraars.
* edik: azijn.
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Winston Churchill's oordeel over de duikboot
'n Goede duikboot, Winston Churchill
Spreekt er over met gezag,
Is voor eigen land een zegen,
Voor 't vijandelijke een ‘Krach’*.
Zij betoont volstrekt geen eerbied
Voor een mooie theorie,
Noch voor alle autoriteiten
Van de Britsche strategie.
De aanzienlijkste personen,
Hooggeleerd en zeer verlicht,
Raken door één kleine duikboot
Aanstonds uit hun evenwicht.
'n Duikboot blijft voor Groot-Brittanje
Zeker 'n feit van groot belang,
Anders ware men toch immers
Voor zoo'n notedop niet bang?
En zij stoort zich aan geen standen;
Z' is echt revolutionair;
Torpedeert naast visschersschuiten
Ook het zeiljacht van den pair*.
Zij is de gevreesde factor,
Die, als d'oorlog lang nog duurt,
Onze zoo geduchte zeemacht
Kalmpjes naar de haaien stuurt.
Elke Brit is ingenomen
Met zijn groote oorlogsvloot,
Die, naar onze vaste meening,
Ons zou redden uit den nood.
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Maar het kleine Duitsche monster
Is een echte zee-rebel,
Werkt onzichtbaar, onverbidd'lijk,
Brengt ons langzaam in de knel.
Stoort zich niet aan mooie schepen;
Zij doet welbewust haar werk.
En wij voelen het terdege,
Z'is de Britsche vloot te sterk.
Tegen kloeke onderzeeërs
Helpen praatjes niemendal,
En zij lachen om de grootspraak
Van ministers aan den wal;
Sluiten England's zeekasteelen
Met hun rappe, kleine vloot,
In een engen toovercirkel;
In d'omklemming van den dood.
Kritikanto

De Duitse U-boten bleken in de Eerste Wereldoorlog een geducht wapen
te zijn. Ook de Engelsen, die aanvankelijk superieur waren op zee,
ondervonden dat voortdurend aan den lijve, met name sinds de onbeperkte
duikbootoorlog vanaf 1917. Dat juist Winston Churchill (1874-1965)
wordt aangesproken in dit gedicht, komt doordat hij in 1917 opnieuw lid
van het Engelse kabinet was geworden, na eerder al minister van Marine
geweest te zijn en ook enige tijd in België meegevochten te hebben. De
verder onbekende Kritikanto was een van de medewerkers aan het al eerder
genoemde pro-Duitse tijdschrift De Toekomst (zie rubriek 5); zijn gedicht
verscheen in het nummer van 28 juli 1917.

Eindnoten:
* Krach: term meestal gebruikt voor het ineenstorten van financiële instellingen.
* pair: edelman.
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De opstanding
Alleen door lijden groeit alles.
Alleen door lijden wordt de menschheid geboren
Uit lijden groeien de revoluties op, Lijden door den oorlog of lijden in vredestijd eenerlei,
Eenerlei het lijden in de loopgraven en lijden in de machinekamers,
In Amerikaansche slachthuizen lijden, lijden in fabrieken,
Lijden bij der groote hoogovens rossen gloed.
Lijden is zelfkennis.
Dáárdoor kende het Volk van Rusland eindlijk zijn eigen kracht, en bewust
Werd het van zichzelf, besefte de gemeenzaamheid,
Die heft de wrakke wereld op naar de zon, samenheid,
Die is oorzaak, kracht en doel tegelijk.
Alleen die bewust is kan zijn bewustzijn in een hoogere bewustheid verliezen,
Alleen die bewust is leeft waarlijk,
Alleen die lijdt kan bewust worden.
Wat heeft het Russische Volk tot zichzelf gebracht, vrijgemaakt?
Het lijden, universeel, boven ruimte en tijd uitgaand, en sterker,
Boven de sterren, boven weten, boven alle gevoel en voorstelling,
(Ook van ieder beest, kind, vrouw, man afzonderlijk, nooit geüit of bekend geworden)
Het eeuwige, razende menschenlijden, wereldlijden, oneindig, eeuwig, en toch
van dezen tijd en deze wereld,
Lijden van nu en hier, lijden dat het leven is, onoverwinnelijk,
En de natuur,
En waarin alleen de gemeenzaamheid is,
En verwijding en rust, het lijden...
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Dat nu ten leste tot één samenwezen heilig
Gebloeid is, - nu nog één volk, weldra de wereld -;
Eindlijke vrucht van jaren: levengevende, lichte, louterende Opstanding,
In grootsche eenheid, die vrijheid is, die is
Zelfheid!
O Russische October - Omwenteling
Waarvan de naam gezegend zijn zal door
Alle tijden...
Victor E. van Vriesland (1892-1974)

De buitengewoon belezen en ook filosofisch geïnteresseerde Victor van
Vriesland moest zijn studie in Frankrijk aan het begin van de Eerste
Wereldoorlog afbreken. Hij ging toen de (literaire) journalistiek in en
maakte naam als schrijver en criticus. Dit merkwaardige gedicht van hem,
verschenen in jrg. 1919 van het tijdschrift Groot-Nederland, herinnert hier
en daar aan de marxistische visie van Herman Gorter en anderen (zie
rubriek 5). Al in februari 1917 was Rusland een republiek geworden, maar
de oorlog werd voortgezet en sociale hervormingen bleven uit. Pas de
bolsjewieken onder leiding van Lenin en Trotski brachten vanaf oktober
1917 een grote omwenteling teweeg. De macht van de adel en de
geestelijkheid werd gebroken, de productiemiddelen kwamen in handen
van de staat en buitenlandse schulden werden geannuleerd.
Vredesbesprekingen met de Centralen leidden in maart 1918 tot de vrede
van Brest-Litowsk.
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[Spaanse griep]
Ieder heeft thans influenza,
Spaansche griep, of hoe het heet.
Ieder had het, ieder wacht het,
Of hij heeft juist nu het beet.
Aspirine wordt verorberd,
Niet bij grammen, maar bij het pond.
En men geeft de thermometer,
Vlijtig door, van mond tot mond.
Heel het economisch leven,
Staat, blijft dit zoo gaan, dra stil.
Aangetast door eisch der staking*,
En de Spaansche griep-bacil.
Deze uiterst kleine wezens
Werken samen, naar ik vrees,
Met de bloedige juweelen
Der beruchten Rutgers-Mees*.
Wie er echter mogen staken,
Niet de dokters! Zie hen gaan!
Door de straten schieten zij,
Als meteoren langs hun baan.
Toen Alberto* er één wou filmen,
Op bezoek bij een patiënt,
En de film juist draaide,
Was hij alweer weggerend.
Anoniem
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Vanaf het voorjaar van 1918 raasde het virus van de zogenaamde Spaanse
griep als een ‘windvlaag des doods’ over grote delen van de wereld en
maakte naar schatting in totaal meer dan 20 miljoen slachtoffers. Deze
ramp kwam boven op de ellende die de oorlog al had veroorzaakt en leek
er soms één geheel mee te vormen. In Nederland waren 30 000 doden te
betreuren. Bovenstaand gedicht staat afgedrukt in het boek van A.C. de
Gooijer, De Spaansche griep van '18. (Amsterdam/Philips-Duphar, 1978).
Volgens de auteur is het vers ‘in Amsterdam geboren’.

Eindnoten:
* staking: in de loop van 1918 braken er in Nederland op verschillende plaatsen stakingen uit;
vanuit de S.D.A.P., maar nog meer vanuit groeperingen die links van die partij stonden, werd
ingespeeld op de onvrede met de slechte sociaal-economische situatie.
* Rutgers-Mees: de echtgenote van de vooraanstaande Nederlandse communist Sebald Rutgers
maakte samen met haar man in 1918 een tocht door Rusland en ontmoette daarbij ook Lenin;
terwijl Rutgers deel ging nemen aan internationale besprekingen, reisde zijn vrouw met een
geheime opdracht en een partij Russische juwelen terug naar Nederland.
* Alberto:?
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Dit is de dag der dagen
Dit is de dag der dagen, hoort
de nieuwe mensch is opgestaan!
het schuw gebroed is gauw gegaan,
zij rooken moord, zij rooken bloed,
doch hadden om te staan geen moed.
Nu klopt de houweelzwaaiende makker
de wijde aarde klekkend wakker!
- de aarde is groot, de aarde is ver,
doch in 't Heelal is 't maar een ster; hem, gansch 't heelal zingt tegemoet:
de aard wordt jou, de aard wordt goed.
Klop, klop op Heerschers en op Rijken,
slijmslakken krimpen, torren wijken,
'n roode damp laait smoor en roet,
er leekt* 'n rozig roode gloed!
Klop op mijn maat! de aard wordt goed!
houw stevig voort, met moed!
Zooals een schare vogels, gaat
naar ieder oord en iedren staat
de weerklank van den houweelslag:
daar de hoofden worden klaar van 't rag
dat er van eeuwen knechtschap hing
ze zien 'n blijde schittering
'n nieuwen dag, hoera! Hoera!
't houweel slaat er achterna:
klop op, mijn maat, klop op met moed
de aard wordt jou, de aard wordt goed.

Rob Kammelar, J.M.J. Sicking en Menno Wielinga, Het monster van de oorlog

283
En duizendtalig vliegt het voort
het hartebrandend blijde woord:
‘mijn kind, mijn kind, de aard wordt vrij
van moord en haat en slavernij;
gij zult 'n vrije wereld schouwen,
het houweel valt! hoort! hoort wij houwen!’
Klop, klop maar, maat, klop, klop met moed,
de aard wordt ons, de aard wordt goed.
Welzalig wij die in dit uur
dees gloed van 't loutrend wereldvuur
op onze harten voelen branden
en heffen mogen onze handen
en staren vrij, in 't stralend licht:
niet hoeven dekken 't schuw gezicht
wijl schuldloos wij aan 't offerfeest
dat dùs de aarde heeft verweesd,
der aarde kinders heeft doen bloeden
door angelvlijm en striem van roeden
dat hun gekerm van pijn nog gaat
met stervenskreet, en gil om smaad:
de aarde maakte droef en bang
'n donkren zwarten Hellegang.
Dit is de dag der dagen, hoort
de nieuwe mensch is opgestaan!
het schuw gebroed is gauw gegaan
zij stichten moord, verstroomden bloed
En snellen nu! schuw en ontmoed*.
Nu klop! houweelzwaaiende makker,
klop, klop op Aard de kerels wakker
de Aarde groot, de Aard àl ver
wordt in 't Heelal de lichtste ster,
het gansch Heelal omzingt uw moed
De Aard wordt ons, mijn maat, klop goed!
11/11-1918
S. Bonn (1881-1930)

Rob Kammelar, J.M.J. Sicking en Menno Wielinga, Het monster van de oorlog

284
De socialistische dichter S. Bonn (zie bij rubriek 2) heeft dit gedicht
geschreven ter gelegenheid van 11 november 1918: de dag waarop de
Eerste Wereldoorlog eindigde door de afkondiging van een algemene
wapenstilstand én de dag waarop Troelstra 's avonds in Rotterdam een
toespraak hield waarmee hij ook in Nederland een socialistische revolutie
probeerde te ontketenen. Zijn bescheiden poging (vgl. ook zijn rede op 12
november in de Tweede Kamer) liep vrijwel onmiddellijk op een
mislukking uit, niet in de laatste plaats door gebrek aan steun in eigen
kring. Op 18 november bleek uit een grote aanhankelijkheidsbetuiging
aan koningin Wilhelmina zonneklaar dat Troelstra een ‘historische
vergissing’ had begaan. Er dreigde geen gevaar meer, dichtte W.L. Penning
jr., naar aanleiding van de demonstratie op het Haagse Malieveld, ‘nu 't
Hoofd van Staat de volkszee overziende/ Eén drang van harten werd
gewaar’.

Eindnoten:
* leekt: druppelt neer.
* ontmoed: ontmoedigd.
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Versailles
De Duitsche gevolmachtigden namen daarna een voor een de ganzenpen
en teekenden op japansch papier. (De dagbladen)
Wel deed de Spiegelzaal hun zeer,
waar eens hun vorst* met arendsvêer
zijn wil dicteerde,
doch meerder leed doortrilde hen
toen Clemenceau* de ganzepen
hun presenteerde.
Eén dwaze ganzepennestreek...
... het Duitsche wereldmachtsbeeld week
voor wraakgedachten;
de gans die men de veer ontstal
lag klagend in den slotparkstal
met roode schachten.
En naast haar zat een beest dat sliep,
de vredesduif, en scheen aan griep
chronisch te lijden,
haar hartslag was een vogellied
dat 's avonds sterft langs 't oeverriet
en nevelweiden.
‘Voelt ge’, sprak 't gansje, ‘u niet als kip?’
‘Neen’, zei de duif, ‘'t is snot of pip*
dat ik zoo zwak zie,
ik voel me altijd even ziek
bij radicale politiek
en bij reactie.
Natuurlijk! Als men oorlog voert
voel ik me 't allermeest beroerd,
doch 't vredesluiten
brengt me niet eens die beterschap
waarop ik hoopte, ik blijf slap
in krop en kuiten.
Ziek bleef ik toen na Waterloo
vorst Metternich 't congres* geopend had te Wenen,
ziek ben ik deze eigen stond
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met 't licht van Wilsons Volkrenbond*
vaag om ons henen...
... 't is d'Alliance van voorheen
waarbij de sterkste mogendhêen
nog sterker worden
nadat de vijand is gekraakt,
als paria is uitgebraakt
der wereldorde.
De Saint' Alliance, 't vooze brok,
dat 't menschdom at met blij geschrok
en zegenbeden
tot 't van den vredesroes genas
en voelde dat 't vergiftigd was
een eeuw geleden.
De trotsche Volkrenbond van nu
Is oude Alliance-jus
voor nieuwe tijden,
Dien jingoist* en chauvinist,
expansionist, militairist
hoopvol verbeiden...’
... Geschutvuur! Vrêe!! De duif viel om.
Wilson bij 't hok riep: ‘Duifje kom,
open uw snebje,
breng de olijf naar iedre hut
naar Brooklyn, naar Connecticut
hier beest... ik heb je!’
Hij had haar... maar de duif was dood,
hij greep de gans toen bij een poot,
hij wist er raad op,
en joeg met meesterlijk gebaar
het beest als pais en vrêe-canard*
de straat op.
A.W. Kamp
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Dit gedicht trekt een parallel tussen het Congres van Wenen (1814-1815)
en de Vrede van Versailles (1919). Evenals vroeger zouden de sterkste
landen het opnieuw voor het zeggen krijgen en zou er niets terechtkomen
van de wereldvrede, temeer daar veel Duitsers zich diep vernederd voelden
door de voorwaarden die aan hun land waren opgelegd. Dergelijke
gedachten leefden sterk in de periode die niet voor niets het ‘interbellum’
is gaan heten (zie verder rubriek 10). Een vroeg voorbeeld is het gedicht
dat A.W. Kamp op 3 juli 1919 publiceerde in het al eerder besproken
tijdschrift De Loods (zie rubriek 6). Deze verder onbekende dichter had
zich ook in een ander gedicht al kritisch uitgelaten over Wilson.

Eindnoten:
* hun vorst: toen Frankrijk de Frans-Duitse oorlog had verloren, was op 18 januari 1871 in
diezelfde Spiegelzaal van het paleis van Versailles koning Wilhelm I van Pruisen tot keizer van
Duitsland uitgeroepen; ruim een maand daarna werd er een voorlopig vredesverdrag ondertekend,
eveneens te Versailles.
* Clemenceau: minister-president van Frankrijk in de jaren 1917-1920, bijgenaamd ‘le tigre’.
* snot of pip: vogelziektes.
* congres: verwijzing naar het Congres van Wenen (1814-1815), waar de ideeën van de Franse
Revolutie werden teruggedraaid en de oude vorstenhuizen weer aan de macht kwamen; die
vormden toen respectievelijk de Grote Alliantie en de Heilige Alliantie.
* Wilsons Volkrenbond: de Volkenbond was het idealistische project van de Amerikaanse president
Wilson waarmee hij voortaan de wereldvrede hoopte te waarborgen; zie ook rubriek 6.
* jingoist: oude benaming voor aanhangers van Engels nationalisme.
* canard: loos bericht in de media; letterlijk: eend.
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Affiche uit 1916. Zie o.m. De Wapens Neder, deel 1 (z.j.).
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9
Nooit meer oorlog
Gedichten over de oorlog heeft Frederik van Eeden niet geschreven, maar hij heeft
zich indertijd wel op nationaal en internationaal niveau ingezet voor de wereldvrede.
Interessant is zijn lezing Bij 't licht van de oorlogsvlam (1915), waarin hij uitlegt
waarom de mooi klinkende leuze ‘Den Vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood’
bij nader inzien een ‘onding is, een dwaasheid, een absurditeit’. Want is een nationaal
verband eigenlijk niet hoofdzakelijk een administratief verband? En wat is de waarde
van een dergelijk eenheidsgevoel, dat in wezen als het ware een vergroot ik-gevoel
is en gemakkelijk aanzet tot haat tegenover anderen?
Volgens Van Eeden was Nederland van alle Europese naties het sterkst gekant
tegen de uitgebroken oorlog, ook al vielen er veel vraagtekens te zetten bij
gedragingen en standpunten van sommige inwoners. Deze stelling valt niet
gemakkelijk te controleren, maar het is niet aan twijfel onderhevig dat er in Nederland
in brede kring een diepe weerzin tegen de oorlog heeft bestaan en dus ook een intens
verlangen naar vrede. In dat opzicht vormen de liedjes en gedichten die hier
bijeengebracht zijn onder de titel ‘Nooit meer oorlog’ dan ook een logische aanvulling
op de rubriek ‘Het monster van de oorlog’. Vertegenwoordigers van de literaire
generaties van 1880 en 1895 zijn hier opnieuw sterk vertegenwoordigd in het aanbod
van meestal sterk idealistische teksten.
Eenvoudig lag de zaak van de vrede echter niet. Zowel in christelijke als in
socialistische en anarchistische milieus was al jarenlang heftig gediscussieerd over
alle kwesties die nauw samenhingen met ontwapening en anti-militarisme. Het lag
dan ook voor de hand dat die debatten weer oplaaiden naar aanleiding van het
uitdagende artikel ‘Weerloosheid of weerbaarheid’ (1915), eveneens geschreven
door Frederik van Eeden, die zelf van mening was dat geweld helaas in bepaalde
gevallen gerechtvaardigd en onvermijdelijk was.
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Een breed opgezette en succesrijke poging tot een samenbundeling van personen en
organisaties die zich tegen de oorlog wilden keren, was de Nederlandsche Anti-Oorlog
Raad: in 1914 opgericht op initiatief van jonkheer Benjamin de Jong van Beek en
Donk en behalve door manifestaties ook naar buiten tredend via het blad De
Toekomstige Vrede. Tot de vooraanstaande leden behoorden niet alleen
vakbondsleiders, politici, zakenlieden en wetenschappers, maar ook verschillende
schrijvers (zie rubriek 3). Links van die Raad stond vanaf 1916 het
Revolutionair-Socialistisch Comité. Daarin werkten onder meer organisaties samen
als:
- de Sociaal-Democratische Partij (in 1909 afgesplitst van de S.D.A.P.);
- het Revolutionair-Socialistisch Verbond (onder leiding van Henriëtte Roland
Holst);
- de Bond van Christen-Socialisten (met Bart de Ligt als een van de leidende
figuren en het tijdschrift Opwaarts als spreekbuis);
- de Internationale Anti-Militaristische Vereeniging (opgericht door Domela
Nieuwenhuis, met het tijdschrift De Wapens Neder als maandelijks orgaan).
Alleen deze opsomming geeft al een indruk van de verscheidenheid aan meningen
en standpunten. Het meest extreem klonk de slagzin ‘Geen man geen cent voor het
militarisme’.
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Oorlog of vrede?
Wij willen den vrede,
Wij bidden er om,
Maar achter ons roffelt
De oorlogstrom.
Wij vragen de dagen
Om 't eind van ons leed.
Maar dragen de slagen
Die schrijnen zoo wreed.
Wij gruwen, wij schuwen
Het moordende lood,
Maar schieten elkander
Bij duizenden dood.
Wij haten, wij vloeken
Het flitsende staal Maar juichen om keizer
Of generaal.
Wij willen den vrede,
Wij bidden er om Maar dulden den oorlog.
Wat zijn we... dom!
Anoniem

Dit gedicht, waarvan de strekking voor zichzelf spreekt, verscheen in
februari 1915 in De Wapens Neder, Maand-Orgaan van de Internationale
Anti-Militaristische Vereeniging in Nederland. Daarvoor was het ook al
geplaatst in het weekblad de Haagsche Post.
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[En nu begonnen...]
En nu begonnen de vrouwen te zingen
een and're wijze, smeekende-bewogen:
de jongelingen voelden naar hun oogen
de warme verlossende tranen dringen.
en het ijs smolt dat hun harten omkorstte,
maar zij verroerden niet. Zingende drongen
de vrouwen op, tot ze vlak voor de jonge
soldaten stonden, die niet opzien dorsten.
en al die vrouwen: moeders, zusters, bruiden,
wisten: nu was het oogenblik gekomen
dat veel geslachten door hun morgen-droomen
als verre klokken hadden hooren luiden.
Het lied zweeg. Een jonkvrouw met oog' als starren
riep hoog en helder ‘Felix’: - uit den drom
der soldaten antwoordde een stem: ‘ik kom,
Bernice’, - men zag menschen-klomp verwarren
zich om een man die worstelend verdween.
En toen barstten veel stemmen los: ‘Komt mede,
komt, gij behoort bij ons, helpt ons, om vrede
te winne' en vrijheid.’ Door de geleed'ren heen
voer siddering, als wanneer lente-stormen
door zwellend-violette woude' aan-varen:
al dringender klonk het geroep der scharen
en de soldaten kromden zich als wormen
in pijn. Een officier te paard, met oogen
van staal, riep ‘vuur’. Enkele schoten vielen, ja enk'le arme gansch wanschapen zielen
deden dit. Als verschrikte vogels vlogen
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drie kreten op. Twee jonge vrouwe' en een
met grijze haren waren neer-gezonken,
men zag dat hun trekken de schaduw dronken
des doods; de oude sleepte zich nog heen
naar d'eerste rij; over de maag're kaken
druppelde 't bloed neer in den dorren hals;
klagend riep ze: ‘O zonen, doodt g’ uw moeders als
die voor u helpe' een nieuwe wereld maken',
en zeeg in-een. Diep uit de dichte rijen
der soldaten kreet een stem: ‘moeder, zachte
moeder’; worst'lend met waanzinnige krachten
rukte een jong'ling zich los, liep, viel bezijen
dat arme hoopje stervend leven neer.
En zij glimlachte nog en streek nog even
door zijn krullend haar en hield op te leven,
maar hij sprong overeind, greep een geweer,
en d'officier die had gelast te vuren,
viel dood uit het zaâl. En een nieuw geluk
maakte allen warm en blij, of met één ruk
waren ineen-gestort de blinde muren
die hen van 't leven scheidden. Nog eenmaal
klonk het bevel: ‘geeft vuur’, maar de soldaten
wierpen zich op die 't gave' en die zij haatten,
en namen hun de wapens af, het staal
en de revolvers, en bonden hun handen.
Juichend begroetten ze, die voor hen lagen:
de blauwe wateren der vrijheid. Vragen
en dralen was voorbij: geen dwang meer brandde
in de harten zijn merk. De rijen vielen
open, zij riepen met bloem-zachte namen
d'arbeiders toe, die stortten aan, verzamen*
begon tusschen die nieuw-geboren zielen.
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Gelijk twee stroomen, die elkander vonden,
bruisten ze voort, één stroom; het lieder-schallen
zond gouden zwermen door de wereld-hallen
en alle zangers kregen gouden monden.
Henriëtte Roland Holst-van der Schalk (1869-1952)

Henriëtte Roland Holst werd tegelijkertijd met Herman Gorter lid van de
S.D.A.P. en nam daarbinnen al spoedig een vooraanstaande plaats in.
Ofschoon zij de ideeën van de linkervleugel van die partij onderschreef,
volgde zij Gorter en anderen niet toen die zich afsplitsten. De verdeeldheid
binnen het socialisme greep haar sterk aan en in 1911 verliet zij de S.D.A.P.
Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog zette zij zich zowel nationaal
als internationaal in voor het anti-militarisme en bleef zij geloven in haar
politiek-maatschappelijke idealen. De echo daarvan klinkt door in Het
feest der gedachtenis (1915), waarin wordt geschilderd hoe vrouwen zich
in de loop der tijd hebben ingezet voor een betere wereld. Bovenstaand
fragment is afkomstig uit de visionaire opgezette afdeling ‘De laatste
strijd’. Wanneer de vrouwen erin slagen de soldaten te laten ophouden
met oorlog voeren, triomfeert uiteindelijk het hoge ideaal van de
mensenliefde. Met haar dichtwerk heeft Henriëtte Roland Holst indertijd
veel mensen weten te inspireren. De gewelddadige kanten van het regime
in de Sovjet-Unie brachten haar er later toe zich te distantiëren van het
communisme.

Eindnoten:
* verzamen: verzamelen, een geheel worden.
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De wereld wacht
De wereld wacht den hoogen held,
Die 't al herstelt
Wat ligt verneêrd,
Ontwijd, onteerd,
Door Waan, die recht noch liefde telt.
Den dappre, die bij moord en brand,
Zijn plicht gestand,
Lijdt, strijdt en beidt
Wat God bereidt,
't Geteisterd en verbijsterd land;
Den dulder, die in nacht van nood,
Van druk en dood,
Vertrouwend richt
Het stil gezicht
Naar blijder toekomst dagend rood;
Den sterke, die in hel van haat
De wraak weerstaat,
In 't onverward
Standvastig hart
Die liefde hoedt, die nooit vergaat;
Den wijze, die wat waan misdeed,
Vergeeft, vergeet;
Zichzelf verwint
En vree slechts vindt
In loutering door 't eigen leed.

Rob Kammelar, J.M.J. Sicking en Menno Wielinga, Het monster van de oorlog

296
De wereld wacht verneêrd, onteerd,
Op wie haar leert,
Nijd, strijd ten spijt,
Eendrachtigheid.
Hij is de held
Die 't al herstelt,
Den diepsten doem
Tot vreugd en roem
En vloek ten zegen keert.
Nico van Suchtelen (1878-1949)

Dit gedicht verscheen in Opwaarts, Orgaan van den Bond van
Christen-Socialisten, jrg. 8, nr. 382 (= 23 juli 1915). De maker ervan, de
schrijver, journalist en uitgever Nico van Suchtelen, heeft veel vertalingen
uit de wereldliteratuur op zijn naam staan en was goed thuis op
uiteenlopende terreinen als de staatswetenschap, de psychologie en de
filosofie. In zijn vroeger veelgelezen roman in briefvorm De stille lach
(1916), geschreven in samenwerking met Annie Salomons, vormt de Eerste
Wereldoorlog een hoofdthema. Van Suchtelen zette zich al vroeg in voor
de oprichting van een internationale statenorganisatie ter bestrijding van
de oorlog; vgl. ook het tijdschrift Vrede door Recht, waarin bovenstaand
gedicht eveneens is geplaatst. In het bestuur zat naast een
vertegenwoordiger van de Nederlandsche Anti-Oorlog Raad onder meer
ook Frederik van Eeden.
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Vrede
Nu keer ik weer, tot u, tot u,
Waar ik mij dag na dag aan huw,
Mijn schone grote Wereld.
Want weet ge, ik moest uw licht eerst zien,
Niet in uw kleur-doorwerkt stramien,
Maar waar 't onscheidbaar perelt.
Nu weet ik hoe het straalt en leeft,
Ook als gij vormenrijk het weeft
In uw gekleurde tonen.
Uw draden gaan door ieder hart,
En liefde is 't die ze schijnbaar wart,
En liefde zal 't u lonen.
Wij hebben in ons donkre Zelf
Een licht dat door 't heelal-gewelf
Uitbreekt in duizend tinten.
En één geloof houdt wonderbaar
Millioenen harten bij elkaar
In honderden gezindten.
Kom dan, ik gader* in mijn geest
U allen tot het hoge feest
Van de ingeschapen zede.
Er is één liefde, één vreugde, één wet
'T gemoed van mensen ingezet:
Boven de strijd de Vrede.
Albert Verwey (1865-1937)

In dit gedicht uit de derde afdeling van zijn bundel Het zwaardjaar (1916)
spreekt Albert Verwey (zie rubriek 3) over de vrede vanuit zijn
eenheidsfilosofie. De vergelijking met het licht, dat uiteenbreekt in de
afzonderlijke kleuren, dient om te verduidelijken wat hij bedoelt met de
allesomvattende ‘Idee’, die in alles en iedereen werkzaam is en
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aldus zichzelf verwezenlijkt. Naar zijn overtuiging is het de bijzondere
taak van de dichter om uitdrukking te geven aan dat hogere en diepere
inzicht.

Eindnoten:
* gader: breng bijeen.

Rob Kammelar, J.M.J. Sicking en Menno Wielinga, Het monster van de oorlog

299

Vrede
Vrede spreid gij uw zachte vleugels
Over de donkere aarde heen Over de moeden en de gewonden,
Over de duizenden, die verzwonden,
Over al de snikkende monden,
Die verbleekt zijn van geween!
Vrede daal gij uit de lichte sferen,
Waarheen gij vluchtet voor deze wereldsmart,
Daal over hen, die u hebben verraden,
En over de dwazen, die op u smaadden,
En over de blinden, die om u baden,
Daal - gij weder in ons hart!
Opdat uw liefde daar weder wone,
Opdat uw liefde ons weer genas Liefde bove' onze ijdele wenschen,
Liefde over alle ijdele grenzen,
Liefde alleen, van mensch tot menschen,
Die eindelijk leerden wat liefde was!
C.S. Adama van Scheltema (1877-1924)

Dit gedicht van de socialistische dichter Adama van Scheltema (zie voor
gegevens over hem rubriek 2) verscheen in zijn bundel Zingende stemmen
uit 1916. Het is indertijd (met enkele kleine tekstverschillen) op muziek
gezet door Sam. Vlessing en daarna uitgegeven als bladmuziek door het
bureau T.A.V.E.N.U.
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Het daghet
Wat spelt gij van de toekomst, wachter?
Wat over 't sarrend oorlogswee?
Zal eens de schaamle krijgstrofee,
Gedragen over zee aan zee,
Omgroenen een beschaving, zachter
Dan ooit in 's werelds winds'len lêe?!
Zal torenspits van hal en kerken
Omkleurd zijn door een Vredevlag,
Aangolvend als een lichte lach,
Gelijk Onschuldigheid die zag,
Als profetes van schooner dag,
Nu zij een wonder ging bewerken?!
Het Wonder der Gerechtigheid,
Dat allen volkeren der aarde
Zal doen beseffen hunne waarde,
Verstikken wat verdelging baarde,
Slechts door barbaren hoog gewijd:
Den gruwel van mortier en zwaarden.
Zal na 't verloop der Oorlogs-eeuwen,
Dan eindelijk 't uur der Vrede slaan,
Euroop, het lang gestriemde, gaan
Langs palm-gesierde Zonnepaan,
Vertredend den roemruchten waan
Van bloodaards opgehetst tot leeuwen?
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Roemrucht zijn in dat tijdsgewricht
De geesteskinderen aller standen,
Die d' eeuw'ge toortse voelen branden
In alle volk'ren, alle landen
Van 't onuitbluschbaar Vredeslicht,
Verbroed'rend aller Zaaiers handen
Tot één onschendbaar Hoog Gericht.
6 DEC. '16
F. Smit Kleine (1845-1931)

De literator Frits Smit Kleine was als oprichter-redacteur van De Banier
(1875-1880) en andere tijdschriften nauw betrokken geweest bij de
introductie in Nederland van stromingen als het naturalisme en het
impressionisme. Evenals zijn vriend de romanschrijver Marcellus Emants
sympathiseerde hij in deze jaren met het streven van de Anti-Oorlog Raad.
Zijn gedicht, dat verwijst naar het genre van de middeleeuwse
wachterliederen, verscheen in het orgaan van die raad: het tijdschrift De
Toekomstige Vrede, (jrg. 2, nr. 4 = 28 februari 1917).
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Smeekbede om vrede
Reeds zijn een drietal jaren heengegaan
Vol strijd, vol lijden en ellende,
Nog wappert overal de oorlogsvaan
En woedt de felste krijg, dien men ooit kende.
Menschdom keer terug, terug naar 't doel,
Waarvoor de Schepper van 't heelal u eens bestemde.
O Vrede, keer spoedig weer,
Heft gij weer op de diepgezonken Volk'ren.
Geen naastenliefde toont men voor elkaar,
Doch doodt, verminkt aan alle zijden.
Stort zich verwoed op 's vijands legerschaar,
Kent noch erbarming, medelijden.
Vervloekte krijg, wat zijt gij wreed;
Gij helpt den dood bij 't oogsten wat de mensch eens zaaide,
O Vrede keer spoedig weer,
Heft gij weer op de diepgezonken Volk'ren.
Stil en verlaten ligt deez' gansche streek,
Ook hier kwam d'oorlog offers halen.
Wee hem die voor het ruw geweld niet week;
Moest dit met smart, ja met den dood betalen.
O lief'lijk land, waar is uw bloei?
Vernietigd zijn uw huizen, weg zijn uw bewoners.
O Vrede, keer spoedig weer,
Heft gij weer op de diepgezonken volk'ren.
'S-GRAVENHAGE, SEPTEMBER 1917
W.J. Rotteveel

Dit gedicht van een verder onbekende maker verscheen op 15 oktober
1917 (= jrg. 2, nr. 19) in De Toekomstige Vrede, Orgaan van den
Nederlandsche Anti-Oorlog Raad.
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Lied der vrede of de ondergang van Duitschland
't Is reeds weer vier jaar geleden,
Dat Duitschland niet was tevreden,
Geheel Europa bracht in diepe rouw.
Steden en dorpen verbrandde,
Vrouwen en kinderen verbande,
Geheel Europa regeeren wou;
Met België is hij begonnen,
Hij is daar binnen gedrongen,
Verwoestte Leuven en Dinant*,
Vermoordde grijsaards en kinderen,
Dat kon hun niet hinderen,
Maar nu is hij de vernederde man.
Miljoenen menschen, o wat een schand,
Vermoord op zee en op het land,
Nu is zijn heerschappij gedaan:
Hij kan wel weer naar huis toe gaan.
Wij zijn bevrijd van een barbaar,
Amerika* pakt hem flink in het haar,
Nu bidt en smeekt hij Wilson om vree,
Maar wij Hollanders roepen: Hoezee!
Als er eens vrede zal wezen,
Hebben wij niets meer te vreezen,
Dat hij Holland verwoest of verbrandt,
Kan hij onze vrouwen en kinderen
Ook niet meer hinderen.
Want nu is zijn heerschappij verlamd.
Als onze mannen weer tehuis zijn,
Zullen de vrouwen wat blij zijn,
Dan hebben wij weer eten genoeg,
Wij hebben niet meer te klagen,
Om geen broodje meer te vragen,
De bakker brengt 't ons 's morgens vroeg.
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Weg met die oorlogs-ellende,
Met die moordenaarsbende,
Maar wij zijn gelukkig gespaard.
Wij hebben armoe geleden,
En om vrede gebeden;
Want het leven is ons ook veel waard.
Wij zullen op geen klompen gaan loopen
Maar schoenen kunnen koopen,
Vrij naar de winkels toe gaan.
Zij zullen om geen bonnen meer vragen.
Goedkoope kleeren dragen,
Dan is 't met de ellende gedaan.
Miljoenen menschen, o, wat een schand,
Vermoord op zee en op 't land,
Nu is zijn heerschappij gedaan:
Hij kan wel weer naar huis toe gaan.
Wij zijn bevrijd van een barbaar,
Amerika pakt hem flink in het haar,
Nu bidt en smeekt hij Wilson om vree,
Maar wij Hollanders roepen: Hoezee!
Anoniem

Dit eenvoudig-naïeve lied over de nederlaag van Duitsland in 1918 is
opgenomen in deel 2 van de verzameling van Wouters en Moormann.

Eindnoten:
* Leuven en Dinant: voor Leuven, zie rubriek 8; in Dinant werden in augustus 1914 650 mensen
door de Duitsers omgebracht uit wraak voor de mislukte poging om de Maas over te steken; de
stad zelf werd grotendeels verwoest.
* Amerika: de interventie van de Amerikanen en hun president Wilson in april 1917 luidde de
nederlaag van de Centralen in.
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Vrede
Zucht van verlichting

1
Wie had dat nu toch gedacht,
Wie had zooiets nu verwacht?
't Is weer pais en vree,
Te land, ter zee,
't Is met pief paf poef gedaan,
Mag're Hein blijft eenzaam staan,
't Wordt voor hem weer stil seizoen,
Weinig meer te doen.
Refrein:
't Is vrede, 't is vrede
Eind'lijk zwijgt weer het kanon.
Weg met kaart en weg met bon,
Waar je niets op krijgen kon.
't Is vrede, 't is vrede
Eind'lijk klonk ‘De wapens neer!’
Geen verloren broodkaart meer.
't Is vrede, vrede weer.

2
't Gekkenhuis is dicht gedaan
't Hinkend paard komt achteraan,
Mars* is gansch ontdaan
Weer naar bed gegaan.
'n Ketting hand'laar vol chagrijn
Roept nah asjemeent wat 'n gein
Addenooi nou heb 'k een strop
Wat een flauwe mop
Refrein
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3
Nu niet meer per dag 'n kwart ons
Vet van oude zilverbons
d' Eenheidsworst, wat spijt,
Zijn we ook weer kwijt.
Men krijgt nu weer heuschelijk bier
En 'n beleefden winkelier,
'n Slager die in vleesch weer doet,
Niet in suikergoed.
Refrein

4
Overal klinkt blij hoezee!
De O.W. slechts roept o wee!
En krijgt van de schrik
Pardoes de hik.
Weg de knoeiboel in 't quadraat,
Surrogaat van surrogaat.
Weldra stinken als weleer
Ook de auto's weer.
Refrein
Adrn. Smit

Dit lied, in 1918 uitgegeven als bladmuziek (bij W. Tuinstra te Rotterdam),
verwijst naar het einde van dagelijkse zorgen die in rubriek 7 ter sprake
zijn gekomen. Over de tekstdichter/componist zijn geen gegevens
voorhanden.

Eindnoten:
* Mars: de oorlogsgod.
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Een jaar vrede
... de kleine meisjes mochten het zien en schreiden... (Daily Herald)
Er huilde een jongetje in de straten,
een brokje rachitis* van amper een jaar,
de meid had hem in den steek gelaten
en vrijde ergens met een huzaar
zijn moesje was in de bevalling gebleven,
die was met den oorlog ter ruste gegaan
en om het vaderschap was nog gekeven
Want menigeen was er debet aan.
Ja menigeen had het zwaar te verduren
voor de vierschaar Sinzheimer en van Cohn*
en schuwde de vrucht der wellusturen:
den Vrede, den erfelijk belasten zoon;
en kreupelen kwamen gezeuld en gereden
en vielen het zieke ventje te voet
voor wien men hun leden had weggesneden
in walmen van ether en menschenbloed.
De stille oorlogsblinden betastten
des kereltjes vorm in den vormloozen nacht,
de oogkassen schaduwden: ‘draag onze lasten,
draag het Atlaskleed* van het menschengeslacht!’
De kinderen in den stoet verblijdden
zich 't ventje te zien, hun zoo lang beloofd,
men hief hen op, zij zagen en schreiden
en strooiden bloesems op 't zwakke hoofd.
A.W. Kamp
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Deze zinnebeeldige tekst, waarin de vrede wordt voorgesteld als een ziek
en erfelijk belast kind, verwijst naar een geruchtmakend onderzoek in
Duitsland. In 1918 stelde het parlement van de nieuwe Weimarrepubliek
een commissie in om na te gaan wie er schuld hadden aan de oorlog en de
nederlaag van Duitsland. Daarin hadden ook de socialisten Hugo
Sinzheimer en Otto Cohn zitting, beiden van joodse afkomst. Voor
rechts-nationalistische groeperingen was dat feit het aangrijpingspunt om
eerst hún werk en vervolgens dat van de gehele commissie verdacht te
maken. Uiteindelijk werden in 1925 alle Duitse politici en militairen van
schuld vrijgepleit. A.W. Kamp (vgl. ook rubriek 8) publiceerde dit gedicht
in De Loods (novembernummer van 1919); dat tijdschrift is al in het kort
besproken bij het gedicht ‘Niet soms’ in rubriek 6.

Eindnoten:
* rachitis: ziekte waarbij door een tekort aan vitamine D het bot te zwak wordt, zodat er allerlei
zwakke plekken en afwijkingen kunnen ontstaan; vgl. ook het zwakke hoofd in strofe 3 en het
zogenaamde pingpongschedeltje.
* Sinzheimer en Cohn: zie de toelichting hieronder.
* Atlaskleed: verwijzing naar de mythologische figuur Atlas, die de wereld op zijn rug moest
torsen.
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De triomf van den arbeid
Woorden van JEAN-LOUIS PISUISSE
Muziek, naar een Fransche melodie, JAN HEMSING

1
Oorlog hield tweeduizend dagen
d' Aarde in ketenen geslagen
Macht'loos worstelend en onteerd,
Maar, Godlof, is met de Vrede
Recht en Menschlijkheid en Rede
Weergekeerd.
't Werk triomfeert!

2
Machtbeluste diplomaten,
Roem-bezeten brood-soldaten
Hebben oorlog gedicteerd;
Van hun leuzen is thans 't vooze,
Het misdadige en 't booze
Ons geleerd...
't Werk triomfeert!

3
't Is niet door kanonnen schieten,
Niet door menschenbloed vergieten,
Dat deez' aarde evolueert -,
Arbeid is het, noest en krachtig,
Arbeid is het, die waarachtig
Cultiveert.
't Werk triomfeert!

4
Menigeen, die bij 't vergaren
Van ‘O.W.’ in d' oorlogsjaren
Zalig heeft geprofiteerd,
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Moest het tot z'n schrik bemerken,
Dat de weelde hem het werken
Heeft verleerd... en
't Werk triomfeert!

5
Werkman, zit je niet op d' uren
Van je werkdag blind te turen,
Kameraad, dat is verkeerd!
Wat Gij, Kamer-democraten,
Na veel praten, praten, pràten
Decreteert...
't Werk triomfeert!

6
Laat ons Werkers zijn in 't leven,
Die, schoon zorgen hen omgeven,
Stoer hun weg gaan, onverveerd;
Hoe dan veinzerij met baatzucht,
En lafhartigheid met haatzucht
Samenzweert 't Werk triomfeert!

7
Wie niet werkt, zal ook niet eten,
Wie maar meesloft, wordt vergeten
Aan den wegkant en crepeert.
Maar wie d' arbeidslust laat branden,
In zijn hersens, in zijn handen,
Hij regeert...
't Werk triomfeert!
Jean Louis Pisuisse (1880-1927)
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Nu het vrede is, moet iedereen zich door hard te werken inzetten voor een
betere wereld, zegt dit lied, uitgegeven als bladmuziek en onder meer
bewaard in het Theater Instituut Nederland. De aanleiding (vgl. strofe 5)
lijken de discussies geweest te zijn die de indiening van de Arbeidswet
van minister Aalberse indertijd opriep. Die wet uit 1919 verbood niet
alleen kinderarbeid beneden de leeftijd van 14 jaar, maar voerde in principe
ook een 8-urige werkdag en een 45-urige werkweek in. De cabaretier
Pisuisse, die in 1927 als gevolg van een liefdesdrama zou worden
doodgeschoten, is in de voorafgaande rubrieken al meermalen genoemd
(zie b.v. nr. 7). Jan Hemsing was zijn vaste begeleider, die in 1924 aan
tuberculose stierf.
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Volkeren, wees één!
Heel de aard staat in het teken
van ‘nieuw leven’ wijd en zijd
en de mensen zijn beïnvloed
door een soort nerveuziteit.
Naar de nieuwe wereldorde
zien we uit met bang gezicht,
omdat roof en egoïsme
al het uiterste verricht.
Recht en rechtspraak, eer en waarheid
worden in de val gelokt;
ons vertrouwen in de mensheid
werd opnieuw weer zwaar geschokt.
Schone woorden vol beloften
voor meer menselijke wet
worden (past het volk niet op!) in
gruweldaden omgezet.
Ziet ze kwans'len, ziet ze delen,
ziet die nieuwe massamoord
om 't bezit van land en goederen,
wat een ander toebehoort.
Hoor ze konk'len, hoor ze draaien
met het recht en het geloof!
Hoor ze liegen en bedriegen
slechts uit wangunst en uit roof.
Nu na vier jaar bitter lijden
ons de vree verlichting brengt,
wordt de aard opnieuw door stromen
van onschuldig bloed gekrenkt.
't Is één botsing van partijen...
't Is één uitputting van kracht...
't Is één worst'ling van de mensheid
om 't bezit van geld en macht.
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Dat kapitalisten vechten,
dat verwondert mij het minst:
't gaat om hún bezit, de geld-‘God’,
en hún vuile woekerwinst.
Nee! Maar wat m'n ziel doet lijden,
mij vervult met bitt're smart:
D'ene werkman steekt de and're
ook uit ‘roof’ een dolk in 't hart!
Werkman! Kind'ren van het volk,
in ontbering grootgebracht,
staak je onderlinge doodstrijd,
vorm je samen tot één macht!
Gooi geen bommen naar je broeders,
schiet ze niet als honden neer,
maar reik hun de broederhand en
dood geen werkmanskind'ren meer!
Weg met rassenhaat en wangunst
die de grond met bloed doorweekt...
weg met je partijgeschillen
door het kapitaal gekweekt!
Zet naast recht, eer en beschaving
Broederschap 't eerst in je vaan!
Dan pas zul je triomferen
in je ideaal bestaan.
Anoniem/Ferry

Dit lied pleit opnieuw voor solidariteit onder de arbeiders, waarvan bij het
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog niets terecht was gekomen. Het
dateert van rond 1920 en is bewerkt door de ook in rubriek 2 al even
besproken tekstschrijver Ferry (= C.J.Th.F. van Delden). De (herspelde)
tekst is te vinden in de bloemlezing van Jaap van de Merwe, ‘Gij zijt
kanalje! heeft men ons verweten’ (1974). Het bijzondere van deze
verzameling is dat die gelegd moet worden náást Wouters' bundel
Distributiegijn en -pijn (1940).
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Nooit meer oorlog
Hoor! Een roep gaat over de aard':
‘Nooit meer oorlog!’
Dàt 's ons aller streven waard:
‘Nooit meer oorlog!’
Vaak reeds werd de kreet gehoord
Die ons riep tot broedermoord,
Nu weerklinkt een eed'ler woord:
‘Nooit meer oorlog!’
Dit is 't wat ons hier verbindt:
‘Nooit meer oorlog’,
Hierin zijn wij eensgezind:
‘Nooit meer oorlog.’
Niet voor staat, niet voor partij,
Voor geen klasse of heerschappij,
Voor géén doel, wat het ook zij!
‘Nooit meer oorlog.’
Gij, o volk, tot dienst bereid,
- ‘Nooit meer oorlog!’ Zijt door leugens steeds misleid.
- ‘Nooit meer oorlog!’ Wat voor leus men ook bedacht,
't Was voor geld, voor Mammons macht
Dat gij steeds uw offers bracht.
‘Nooit meer oorlog!’
Heeft ooit oorlog leed geweerd?
‘Nooit meer oorlog!’
Volk, hebt gij dan niets geleerd?
‘Nooit meer oorlog!’
In uw hand ligt krijg en vrêe,
Gij kunt stuiten 't oorlogswee:
Staak uw steun! Doe niet meer mee!
‘Nooit meer oorlog!’
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Durf te weigeren! Kom, schep moed!
‘Nooit meer oorlog!’
Wat men daardoor u ook doet.
‘Nooit meer oorlog!’
Sluit men u in eenzaamheid,
Weet dat, waar gij zwijgend lijdt,
Gij alzoo het volk bevrijdt!
‘Nooit meer oorlog!’
Kees Boeke (1884-1966)

Kees Boeke is vooral bekend geworden als pedagoog, bij wie later ook de
kinderen van koningin Juliana op school zijn gegaan (‘De Werkplaats’ in
Bilthoven). Rond 1920 was Boeke zeer actief binnen de anti-militaristische
kringen, die ook het aantal dienstweigeraars probeerden te vergroten.
Bovenstaand gedicht schreef hij ter gelegenheid van de oprichting van de
beweging Nooit Meer Oorlog op 18 maart 1922. Van hem is ook het liedje
‘Nooit! Nooit! Zullen we wapens dragen!’ In het overzicht van J. Giesen,
Nieuwe geschiedenis, Het antimilitarisme van de daad in Nederland (1923),
zijn ook teksten van andere anti-militaristen te vinden.
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Vrede van Versailles
Waarom, Vrede, bezong u geen die u schouwde?
Nog altijd trekken langs u de rijen der volkeren, u eerend,
Maar de woorden zijn dof die zij prijzend doen hooren,
Soms klinkt een wanhoopskreet die ten strijde spoort,
Want in de doode vallei van deze vrede is krankheid,
In haar witte kleed is een glimlachend masker
En zij heet vrede. En overal is de stomheid, er prevelen
Slechts ouden van hart de oude leuzen met wrevel.
Rondom die valsche schim, rondom haar stille vallei
Staan de legers met winnend vernuft te wachten
Het oude commando. Wijken nooit ver van dit veld,
Schijnvrede staat in hun dreigend geweld van verwijderde
Donder met altijd starre bedrieglijke glimlach. Het groote
Leven is een legende geworden, voorbij een komende tijd.
De wind waait warre* meeningen als zandgestuif
Van een onvruchtbaar land op. En helder alleen
Is de blik van de jong-levenden, de opstandigen,
Die wegslaan 't masker. De schim van vrede
Soms valt als valsche bloem, levenloos gepluimde,
Een opgezette vogel die zijn diensten deed en stuk is,
Dan grijnst de ware dood en schrikt de loomen op,
Die gauw weer dom'len. Maar een jonge stem zegt fel:
‘Wij, in Europa West, hebben sterk de slaap te weren,
Want als wij dom'len kreunt die donkere Oosterwereld
Smartelijker onder 't oude juk, de horden glijden
Af en aan en werpen schuldloozen neer in elk zwalkend land
En vleiers prijzen onze kracht en geven welvaart
Aan de enkelen hier. Aan allen wat. Een kruimel
Of een dop die leeg is.’ Zij luisteren, soms,
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Warren* in vrome loomheid. Hebben oogkappen op naar
Oost en West. En peinzen zoo: ‘Is niet een kruimel of een dop,
Een karige beet, een wilde goede vrucht die wel aan
't Jeugdpad bloeit, een moeizaam leven onder vredige hemel?
Geweld is dood en dood kent vrucht noch dag,
Het zachtste streven weert 't best vijands macht.’
Doch die op wacht staat zegt: ‘Wij zien de zwarte
Horden van geweld, die in de oude maatschappij
In alle landen dreigend worden opgesteld,
Wij zien uw drijvers' velerlei bedrog en wij zijn jong,
Uw oude dorre listen eeuwenlang en uw kracht zoo groot,
Nu komen heeren van gezag, dan vrouwen die de waarheid
Schromen, pleiten voor deugdzame gelatenheid,
Winnen zich bondgenoot het volk, onvrome' of vromen,'
En velen dom'len voort. En ijverig wordt het veld
Van valsche Vrede door woordlievend volk betreden,
Maar de wolken meerderen. En de roep wordt feller: ‘Houdt
Nu stand! Als eens de valsche Vrede schuilt in nacht
Omdat de heerschers oorlog doen ontbranden, streef dan recht
Naar werkers's macht. Wier kern is Rusland, D'Eenige
Grootmacht die naar nieuwe wet leeft: naar gelijkheid OostWest. D'Arbeid heer. Dat's vrede's eerste mooglijkheid en
Dan uit nacht een echte witte vogel stijgt in 't licht,
Dan klinken de tumulten: wensch en geestdrift
En geen huichlend englenwoord van zoete vrede
Die bedrog is. Moet zich buigen volk naar volk
In open overleg, geen slaaf, geen heerscher en 't geweld:
Dood en verwoesting, geldt niet meer, hoezeer zich volk
Aan volk mag stooten bij daglichtklaar bezinnen,
Want die eene donkere zin vindt dan zijn voedsel niet
En naast 't zwaar woord luidt dan het zegelied.
Nine van der Schaaf (1882-1937)
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Nine van der Schaaf behoorde aanvankelijk tot de wat oudere auteurs rond
Verweys tijdschrift De Bewegingen schreef met name historische romans
in de sfeer van de neoromantiek. Daarom was het enigszins verrassend
dat zij later ging meewerken aan De Communist, Maandschrift van de
Communistische partij Holland, Sectie der Communistische Internationale
(zie jrg. 1929, nr. 4). Haar ontwikkelingsgang valt enigszins te vergelijken
met die van de neoromantische schrijfster Augusta de Wit; zij werd in
1916 ook communiste en ook bij haar zijn achteraf in vroeger werk al
tendensen in die richting te bespeuren.

Eindnoten:
* warre: verwarde.
* warren: in verwarring zijn.
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10
Tussen de oorlog van gisteren en morgen
De oorlog van '144-'18 had de wereld ingrijpend veranderd. Zowel binnen als buiten
Europa waren veel oude staatsgrenzen door nieuwe vervangen en stabiliteit was
meestal ver te zoeken. De Vrede van Versailles vormde van het begin af aan een
bron van nieuwe conflicten, niet in de laatste plaats door de harde vredesvoorwaarden
die vooral door toedoen van Frankrijk aan Duitsland waren opgelegd. Toch brachten
nieuwe internationale afspraken zoals het verdrag van Locarno (1925) op den duur
enige politieke ontspanning. Mede door het Amerikaanse Plan-Dawes (1925) bloeide
ook de economie weer op, althans op sommige plaatsen en in sommige sectoren. En
wie zich graag in het uitgaansleven stortte, kon ook in andere opzichten vaak iets te
horen en te zien krijgen van de ‘roaring twenties’, met de charleston als het bekendste
symbool van een gretige en vrije manier van leven, waarachter echter ook wel eens
vage angstgevoelens leken schuil te gaan.
Rond 1930 nam in brede kring het pessimisme weer snel toe. De legendarisch
geworden ineenstorting van de beurs in New York leidde ook in Europa tot een zware
economische depressie, met massale werkloosheid en nieuwe armoede tot gevolg.
Enige jaren later maakten het binnentrekken van het Japanse leger in Mantsjoerije
en de verovering van Abessinië (Ethiopië) door de Italianen overduidelijk dat de
Volkenbond, als het erop aankwam, een machteloze organisatie was. De democratie
verkeerde duidelijk in een crisissituatie en het geloof in totalitaire stelsels nam toe.
De nederlaag van het Volksfront in de Spaanse Burgeroorlog kwam hard aan bij
degenen die waren blijven geloven in een linkse revolutie, maar stemde militante
fascistische en nationaal-socialistische bewegingen tot tevredenheid. Het gevolg van
dergelijke ontwikkelingen was dat opnieuw de vraag rees wat je moest doen als je
je zowel wilde keren tegen een noodlottige bewape-
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ningswedloop als tegen oude en nieuwe vormen van onderdrukking.
In deze rubriek komen dichters aan het woord die geboren waren rond 1900 en
dus de Eerste Wereldoorlog alleen als kind of opgroeiende jongeman vanuit de verte
hadden meegemaakt. Dat die periode hen toch dikwijls diep aangreep, was niet alleen
het gevolg van de vele schokkende publicaties die verschenen in de periode dat zij
zichzelf in literair opzicht aan het ontplooien waren. Ook het besef dat met name
door het optreden van Hitler een nieuwe gruwelijke oorlog met de dag dichterbij
dreigde te komen, verontrustte hen hevig: met name wanneer zij afkomstig waren
uit christelijke en linkse milieus waarin de afkeer van militarisme en geweld diep
was geworteld.
De hier gekozen voorbeelden laten zien hoe de Eerste Wereldoorlog op
uiteenlopende manieren is gebruikt om te waarschuwen tegen een nieuwe uitslaande
brand. Daarbij wordt ook iets zichtbaar van de verzuiling van het toenmalige literaire
leven in Nederland, waarbij zowel de confessioneel als de politiek gebonden jongeren
over eigen programmatische tijdschriften beschikten om zich af te zetten tegen elkaar
of tegen hun niet-gebonden leeftijdgenoten. De Spaanse Burgeroorlog is buiten
beschouwing gelaten, omdat Huub Hermans daarover al een bloemlezing heeft
samengesteld: Littekens in een gelooide stierehuid. Nederlandstalige schrijvers over
de Spaanse Burgeroorlog 1936-1939.
Wie zou willen achterhalen hoe breed het verzet tegen een nieuwe oorlog indertijd
heeft geleefd onder Nederlandse schrijvers, zou zeker de bundel Schrijvers getuigen
tegen oorlog en militarisme moeten raadplegen, in 1936 uitgegeven én herdrukt voor
de Jongeren Vredes Actie. Daarin kan men niet alleen bijdragen of steunbetuigingen
tegenkomen van al wat oudere literatoren zoals Lodewijk van Deyssel, Frans Coenen,
Henriëtte Roland Holst, Nico van Suchtelen, Marianne Philips of Dirk Coster. Tot
de medewerkers behoorden eveneens enkele jongeren die géén plaats in onze
bloemlezing hebben gekregen, omdat zij nu eenmaal niet specifiek over de Eerste
Wereldoorlog hebben gedicht, al komt S. Vestdijks ‘Ballade van het oorlogspaard’
bijvoorbeeld wel in de buurt. Typerend voor de harde uitspraken in het
schrijversprotest van 1936 is het volgende citaat van Menno ter Braak: ‘Wie in deze
eeuw, in dit Europa, een woord ten gunste van de oorlog of het militarisme te berde
brengt, is óf een phraseur óf een imbeciel, als hij tenminste geen wapenhandelaar
mocht blijken te zijn.’
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Affiche uit 1931, met daarop de litho ‘Nie wieder Krieg’ van Käthe Kollwitz.
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Halt, jonge broeders!
Met stikgas, chemicaliën,
En ziekten, zooals pest,
Met cholera of typhus of d'even slechte rest,
O, duizendvoudig moordenaars,
Bloeddorstig slangenbroed,
Is dat je nieuwste christ'lijkheid?
Is dat je leeuwenmoed?
Gaat dat voor 't lieve vaderland
Op 's vijands zonen neer...
Onder het smeeken van den hulp
Van ‘onzen lieven Heer’?
Het allerlafste moordsysteem,
Het vunzigst wat bestaat,
Dat, jonge broeders, is ‘het moois’,
Wat men u leeren gaat.
Weerlooze moeders, kinderen
En grijsaards... weg ermee,
Eén straaltje ‘vuil’, hóóg uit de lucht,
Weer duizend dood. Hoezee!
En 't vunzig kapitaal-gespuis,
Vèr in een vredig land,
Volgt onder 't drinken van den wijn,
... Het moorden... uit zijn krant.
Ha, ha, als nu die stad nog valt,
En gansch wordt uitgemoord,
Dan stijgt de waarde van mijn geld.
Bravo volk! gaat zoo voort.
Terwijl in 't ‘heilig’ vaderland
Voor elk de doodsklok luidt,
Drinkt de moreele moordenaar
Nog eens zijn wijnglas uit!
-------------------
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Halt! jonge broeders, nooit soldaat,
Neen, kent je menschenplicht,
Bengt ons het nieuwe leven in,
Geeft 't ongekende licht!
Incognitus

Dit opstandige gedicht van een dichter die zich goed verscholen heeft
achter de naam Incognitus (zie ook rubriek 3), verscheen in 1924 in De
Kreet der Jongeren, Blad van Opstandige Jeugd. Wat de voorraad
strijdmiddelen in strofe 1 betreft lijkt de auteur een vooruitziende blik te
hebben gehad.
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Waarschuwing
In een kelder te Chevigny zijn 50 lijken van Duitsche soldaten gevonden,
blijkbaar tijdens den oorlog door een giftgasbom om het leven gekomen.*
Nu het overal weer rommelt
Op dit aardsche tranendal,
Nu wij ons weer angstig vragen
Of het vrede blijven zal,
Nu de afgunst van de volken
Zich weer uit in haat en nijd,
Nu de wereld zich weer wapent
In den vollen vredestijd,
Nu de Balkan weer gaat spoken
Als ze eerder heeft gedaan,
Nu er tweedracht blijkt te heerschen
Waar slechts buurschap moest bestaan,
Nu een jong geslacht weer opgroeit
Dat van oorlogsramp niet weet,
En het leed zoo lang voorbij raakt,
Dat de oud're het vergeet,
Nu men schrijft en spreekt van oorlog
In de toekomst zonder straf,
Komt die gruwzame ontdekking
In een donker keldergraf;
Vijftig jonge Duitsche kerels
Zijn daar in hun dood gegaan,
Door een giftgasbom vergiftigd,
Ver van eigen land vandaan.
Vijftig jonge levensdraden
Zijn daar plotseling afgehakt,
Vijftig sterke jonge levens
Midden in den bloei geknakt,
Vijftig Duitsche huisgezinnen
Hebben naar hun lot gegist,
Van die onbekende offers
Opgegeven als ‘vermist’.
En het ware wel te wenschen
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Dat men overal dit leest,
Opdat men niet gauw vergete
Wat de oorlog is geweest.
Dat men uit dit donker grafhol
Weer eens goed de leuze leer:
Eendracht brengt slechts macht en vrede
Nimmer, nimmer oorlog meer.
P. Gasus

Dit gedicht verscheen op 5 mei 1928 in het al eerder genoemde tijdschrift
De Vrije Socialist. Achter het pseudoniem P. Gasus ging een verder
onbekende auteur schuil die jarenlang actuele versjes schreef voor het
Utrechts Dagblad; zie zijn bundel Rijmen uit 1934.

Eindnoten:
* bericht uit het Haarlems Dagblad; giftgasbom: lijkt ook verderop met opzet zo gespeld.
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De jonge dooden
Een stem heeft hen verblind en saam-geworpen
- jong was het lijf en driftig joeg het bloed zij stroomden saam uit steden en uit dorpen
gereed ten strijd, zingend van overmoed;
zij állen, vluchtend uit de macht'ge magazijnen,
kantoren en van 't wachtend akkerland,
zij állen uit fabriek, paleizen en uit mijnen
vereenigd in een leeg vervloekt verband.
Refrein:
Tommy en Serge, Ludwig, Jean-François.
Wie meet het aantal van die zijn verloren?
Elk heeft nog wel een hart dat om hem schreit,
dat luistert naar een stap die 't niet zal hooren.
Zij rusten samen voor altijd
en geen zal hunnen slaap verstoren.
En toen de horden dreunden door de straten,
Een eeuwig zwijgen zorgloos tegemoet,
Bloeide een lach op lieflijke gelaten
En vielen bloemen tot een laatste groet,
Maar elke bloem was als een zoet beloven,
Een hoop op wederkeer, een teeder lied,
En elke hand die naar hen heeft gewoven
Was wél een groet maar afscheid niet!
Refrein
Tusschen de puinen, zelf-gedolven holen,
Op 't water, aan der heem'len koepeling
Was elk van hen een eigen plaats bevolen
En werden zij een naamloos, waardloos ding.
Onder het gillend moordlied der granaten,
Dat triomfantelijk het helsch orkest ontsteeg,
Verstierf de lach op lachende gelaten
En werd het hart aan vreugde leeg.
Refrein
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Soms bloeide een dag gelijk een wonder open
En leek het leven lijk het vroeger was,
Een droom heeft hen verraderlijk beslopen:
Het oude huis, wat bloemen, wuivend gras,
Een meisje, zón op landen en op daken
En moeder lezend in het Heilig Boek Totdat de droom kwam, waarvan géén ontwaken:
De dood die heimelijk stond om elke hoek.
Refrein
En velen keerden maar hóevele[n] bleven?
Hoor, als de avondwind is opgestaan
Roepen zij uit de stilten ná dit leven
Naar ons hun groot, nadrukkelijk vermaan,
Zij die eens vluchtten uit de machtge magazijnen,
Kantoren en van 't wachtend akker-land,
Zij állen uit fabriek, paleizen en uit mijnen
Gevallen voor een leeg, vervloekt verband:
Refrein
Tommy en Serge, etc.
Jan Campert (1902-1943)

De in Zeeland geboren Jan R.Th. Campert, wiens naam onverbrekelijk is
verbonden met Het lied der achttien doden, werd uiteindelijk journalist.
Hij debuteerde al in 1922 en vond in zijn dichtbundels en romans op den
duur een eigen toon. Bovenstaand vers verscheen in nr. 10 van jrg. 2 (=
juli 1929) van het al meermalen genoemde socialistische tijdschrift Nu.
Het is ook opgenomen in Camperts Verzamelde gedichten 1922-1943
(1947), waarin eveneens een ‘Ballade van de verbrande boeken’ uit 1933
voorkomt.
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Johnnie [fragmenten]
1
Johnnie 1914
Van het vierde regiment Hooglanders.
Schotsche trotsche protestanten. Boerenzoons.
Vrolijk, blond, gezond.
Naar Frankrijk.
Wraak voor België!
De zee is groen en vaal. Het regiment danst aan boord. Johnny blaast voor het appèl.
It's a long way to Tipperary.
Le Hâvre. Schepen, zwart, rood, geel, als in Engeland.
Loodsen en kranen. Vlaggen. Sirenen huilen hun welkom.
Daarachter bloeit zomersch Frankrijk open langs zilveren spoorwegen.
Populieren langs de Seine. Zilveren windharpen.
Weiden. Kathedralen.
Parijs en de madonnaas.
Johnny is een protestant, die met groot oogen staart naar de gothische mysteriën
van Nôtre-Dame.

7
Terugtocht?
Kolonel O'Donny spreekt mannelijk en dreigend vanaf zijn auto.
‘Een nederlaag?
Dat nooit! - Volhouden tot het uiterste!
Het recht is aan onze zijde!
Liever sterven dan Duitsch!’
Des avonds in de club. Hetzelfde. Zijden beenen.
Witte schouders. Groote vrouwengestalten. Bijval.
‘Il est charmant!’
Madame Trevaille. Officiersweduwe 1914.
Tout pour la patrie!
Kolonel O'Donny speecht, dreigt, formuleert.
De vlaggetjes zijn weer verzet.
Er zijn dezen zomer minder recruten.
Madame Trevaille woont Boulevard Hausmann.
Bezoek om vijf uur. Thee.
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Zijden beenen. Schouders. Een voluptueuze schoonheid.
Mon pauvre mari...
Handendruk. Tranen en sympathie.
Den volgenden dag samen diner. Garçon! Zilver en champagne. Militair bal bij
den attaché.
Wij drinken op de helden aan het front!

8
Johnny blaast voor den aanval.
In zijn hoofd schreeuwt wanhoop.
Waarom ben ik hier?
Waar liggen de trotsche schotsche Hooglanden?
Luizen en excrementen verpesten ons.
Bergen wil ik! Regen en mist over de rotsen! Doedelzakken in de dorpen!
Johnny blaast tot den aanval.
Het naakte versplinterde bosch. Het front is zonder seizoenen.
Soms regent het, soms schroeit de zon, soms valt er sneeuw.
Duurt het nog lang?
Massagraven.
Massaheldendom.
Decoraties. Ook hij.
Waarom?
Blazen!
De dikke Bertha's beschieten Parijs. De explosies vullen dag en nacht met verstikkende angst.
In het prikkeldraad hangen de dooden, verwrongen grimassen, vreeselijke maskers.
Lichamen spatten open, als het vuur regent.
Moeder, ik word gek!
Waar ligt Edinborough?
Horensignaal. Granaatgordijn. Kruipen achter de tanks. Boven hem de sissende
grommende dood.
Hij lacht.
Waarom sterf ik niet?
Genadige Dood, verhoor mijn gebed!
Trotsche schotsche protestanten!
Horensignaal!!
Hij lacht. Razend, krankzinnig, zonder ophouden. Hij blaast in de horen.
Een kapitein grijpt hem bij den gordelriem, sleurt hem in de dekking.
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Hij ijlt en lacht en grijpt naar de horen, die men hem afneemt.
Schouderophalen in de barak.
Shell-shock. Een alledaagsch geval.
Theun de Vries (1907)

Theun de Vries, afkomstig uit een doopsgezind landbouwersmilieu, sloot
zich tijdens de crisisjaren aan bij de Communistische Partij, die hij als
overtuigd marxist tot in 1971 trouw bleef. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
was hij actief in het verzet; hij werd door de Duitsers overgebracht naar
het Durchgangslager Amersfoort, maar daaruit bevrijd door verzetsmensen.
Hij werkte mee aan een groot aantal bladen en kreeg vooral bekendheid
als schrijver van historische romans. Het lange prozagedicht ‘Johnnie’
verscheen in het anti-oorlogsnummer van het tijdschrift Links Richten, dat
tevens het laatste nummer was (jrg. 1, nr. 11 en 12 = aug. 1933).
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Zevenklapper
Brief
Of 't hier gevaarlijk is, Marie? Och d'oorlog heeft zijn nukken!
Komt er een kogel aan, dan moet je haastig bukken
en zit je in het gas, dan hou je d'adem in!
Het middel is perfect, maar 't wil niet altijd lukken.

Broken melody
Een scherf heeft zijn gezicht uiteengerukt.
In 't zonlicht stervend, hief hij zich verrukt
nog eenmaal op en wilde Hosannah zingen...
Het is den stakker echter niet gelukt.

Onnoozelen
De meiden? Valt er iets van hen te hopen?
We hebben saam gekust, gedanst, gezopen...
Nu steken zij ons bloemen in 't geweer...
Hun liefde? Krijgsmuziek en koopren knoopen.

Lente
In onze borst ontwaakt een zoet geweld.
Ons hartebloed vloeit murmlend over 't veld.
De boomen zouden zegevierend botten,
als 't trommelvuur ze niet had neergeveld.

Wildebras
Je was altijd al moeders wildste jongen...
Ook hier ben je weer driest vooruitgesprongen
naar... ja, naar wat? Wat heeft je aangelokt?
Mijn jongen, waarom lach je zoo verwrongen?
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De vijand
De vijand komt! Wij zoeken bang en stil
voor 't monster dekking. Dan een schot, een gil...
Mijn blonde jongen aan de borst der aarde,
wat zoek je hier, als je naar moeder wilt?

Grafschrift
Een dichterlijk soldaat schreef, met zijn bloed als verf,
een grafdicht voor zijn vriend: Hier ligt François, een scherf
sloeg hem geruchtloos neer... Toen zocht hij naar een rijm.
Een kogel in zijn kop riep plotsling spottend: sterf!
Gerard den Brabander (1900-1968)

Samen met Ed. Hoornik en Jac. van Hattum vormde Gerard den Brabander
(= Jan Gerardus Joffriet) enige tijd de zogenaamde Amsterdamse. School,
die hun schatplichtigheid aan de parlando-poëzie van E. du Perron erkende
door hun gezamenlijk uitgegeven bundels Drie op een perron te noemen.
Dat Den Brabanders veelal cynische toon goed paste bij zijn
maatschappijkritiek, blijkt ook uit het hier gekozen gedicht, dat hij opnam
in zijn bundel Gebroken lier, in 1937 uitgegeven als schrift van De Vrije
Bladen (jrg. 14, nr. 5). Het genre van de grafschriften werd rond de Eerste
Wereldoorlog druk beoefend. Een voorbeeld daarvan is de meermalen
herdrukte bundel Grafrijmpjes 1914-1919 van de Vlaamse
legeraalmoezenier R.V. Mortier.
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Dichterlijke diagnose
Er is vandaag een man in de kliniek gekomen,
wiens kwaal ik niet te duiden weet,
nadat w'elkaar indringend hadden opgenomen,
verraste 't mij, dat alles wat hij sprak en deed
zoo nauw verwant was aan mijn eigen doen en laten,
tot zelfs in de manier, waarop hij nagels beet,
en ook in zijn onrustig en nerveuze praten,
dat ik een kort moment zijn pijnen leed.
Ik heb hem nagekeken en normaal bevonden,
al zijn organen functioneerden goed,
toch werd hij eensklaps schrik'lijk opgewonden,
toen ik een onderzoek deed naar zijn bloed.
Hij kon dat woord, zei hij, niet meer verdragen,
hij rook en proefd' al bloed genoeg,
tot in zijn droomen toe werd hij met bloed geslagen,
- hij zweeg verbitterd, toen ik verder vroeg.
Hij scheen zeer bang, dat hem iets zou mankeeren,
en beefde toen ik met mijn stethoscoop
het bonzen van zijn hart begon te controleeren,
en hijgde aan mijn oor: ‘Is er nog hoop?’
‘Want weet ge wel, het zal niet lang meer duren,
dan houdt de Staat weer uitverkoop
van jonge harten, die een prooi der vuren
worden van slagveld en revolverhoop.’
‘Ik kan de lucht van gas niet meer verdragen,
ik kan het lachen van soldaten niet meer zien,
en elken nacht opnieuw hoor ik het zagen,
het wilde zagen van een vliegmachien.’
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Toen werd hij stil, ging naar het raam en scheen te droomen,
en riep mij bij zich, zeggend, zie, hoe goed
het licht valt door de voorjaarsboomen,
en hoe het vogelpaar zijn nest behoedt.
En bezig met mijn instrumenten weg te sluiten,
keek ik op eenmaal in het spiegelglas,
terwijl hij zacht een lied ging fluiten,
werd het mij klaar, dat hij mijn weerschijn was.
Ed. Hoornik (1910-1970)

De journalist en literator Ed. Hoornik werd katholiek opgevoed, maar
verkeerde later ook in linkse kringen. Hij werd een belangrijke
woordvoerder van de wat jongere generatie die zich tegen het einde van
de jaren dertig manifesteerde in de tijdschriften Werk en Criterium. Evenals
verschillende leeftijdgenoten had ook Hoornik in zijn vroege
sociaal-politieke poëzie een voorkeur voor een min of meer anekdotische
aanpak. Bovenstaand vers, dat preludeert op het verhalende gedicht
Mattheus, is te vinden in zijn bundel Dichterlijke diagnose (1937).
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114.600.000 Pond sterling en 9000.000.000 francs oorlogsuitgaven
't Wapent al wat waap'n heeft
en, gewapend, roept het: ‘Vrede!’
of het naar ontwaap'ning streeft
en prevelt, wapenend, gebeden.
En 't volk, dat vol verwachting leeft en duizend smarten heeft geleden dat handen vol beloften heeft,
steeds weer bedrogen in 't verleden,
houdt weer zijn hoop op hen gesteld,
die elken dag van vrede praten,
maar millioenen hebben neergeteld
voor gas, kanonnen en granaten.
Zoo, terwijl 't zijn eigen vonnis velt,
wil men het volk nog lachen laten!
Jan W. Jacobs (1895-1967)

Dit gedicht verscheen in De Socialist van 24 november 1928: een tijdschrift
dat was opgericht door mensen die links ín of náást de S.D.A.P. stonden,
onder wie Jacques de Kadt. Voor verdere gegevens over Jacobs, die evenals
Garmt Stuiveling en Freek van Leeuwen meewerkte aan de bloemlezing
Tijdsignalen (1929): zie rubriek 2.
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Het oude spel!
De heerschers en diplomaten
die speelden zoo'n aardig spel,
met vodjes papier en traktaten,
met kruisers en gas en granaten en ze maakten het volk tot soldaten
en ze joegen het volk in de hel O! de heerschers en diplomaten
die speelden zoo'n aardig spel.
De heerschers en diplomaten
die speelden zoo'n aardig spel:
Millioenen uit alle staten
hebben lijf en leven gelaten;
millioenen die nimmer haatten,
zijn moordend vermoord, op bevel...!
O! de pacts en papieren traktaten,
en terwijl ze van vrede praten,
komt de oorlog, zeker en snel...
Want de heerschers en diplomaten
die spelen het oude spel.
Proletaren van alle landen,
men speelt met uw leven, uw bloed!
Slaat den heerscher de macht uit handen,
die u drijven tot moorden en branden!
Proletaren van alle landen,
tóón uw liefde, uw menschzijn, uw moed!
Neem uw lot in eigen handen!
Proletaren van alle landen
maak Vrede, Vrede voorgoed!
WAPENSTILSTANDSDAG 1928
Garmt Stuiveling (1907-1985)
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De bekende neerlandicus Garmt Stuiveling maakte thuis al kennis met het
socialisme en de vredesbeweging. Tijdens zijn jeugd op het Friese
platteland kwam hij ook in aanraking met de opvang van Belgische
vluchtelingen. In zijn vroege werk komen veel links geëngageerde en fel
anti-militaristische gedichten voor, bijvoorbeeld in de bundel Elementen
uit 1931. Behalve aan verschillende socialistische tijdschriften werkte
Stuiveling in deze periode ook mee aan de al eerder genoemde bloemlezing
Tijdsignalen (1929); bovendien was hij de auteur van de brochure Het
vraagstuk van de vrede (1929). Bovenstaand gedicht verscheen in De
Socialist van 10 november 1928. In Frankrijk, Engeland en België wordt
ieder jaar nog herdacht dat de Duitsers en de Geallieerden op 11 november
1918 in een treinwagon bij Compiègne de wapenstilstand tekenden die
een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog.
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De onbekende soldaat
Hij slaapt.
En de Groote Parade gaat over hem heen.
Generaals en gezanten spreken,
En laten hem nimmer alleen.
Hij viel aan d'Aisne. Of was 't bij Verdun?
Hij viel voorover en was op slag dood.
Zijn laatste wensch was een pijp en een krant,
En ook nog eenmaal versch brood.
Wie heeft hem gemist? Werd hij ergens bemind?
Was er iemand aan wie hij veel dacht?
Voor wie heeft hij al zijn medailles verdiend?
En heeft hij gebeden op wacht?
Zijn dag verschoof voorbij; de zon was een kinderballon.
O, dat hij hier moest staan en niet vluchten kon.
Hij bleef op zijn post, een mof schoot hem dood.
Hij viel languit, naast zijn geweer.
Hij schreeuwde niet; hij sliep aanstonds.
Hij was 20 jaar, ongeveer.
Hij slaapt.
En de Grote Parade gaat over hem heen.
De generaal salueert, het ministertje zwetst.
Nu is hij nooit meer alleen.
Mien Proost (1902-1987)
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De dichter Hans Klomp maakte naam door zich onder de schuilnaam Mien
Proost voor te doen als een dichtend schoolmeisje dat graag Het middelbaar
onderwijs en andere gedichten (1929) wilde laten uitgeven, waarin ook
bovenstaand gedicht staat. Klomp behoorde tot de jonge katholieke
literatoren rond De Gemeenschap. Evenals enkele anderen uit die groep
voelde hij zich later aangetrokken tot het fascisme en het
nationaal-socialisme, wat hem er echter niet van weerhield tijdens de
Tweede Wereldoorlog enkele collega-schrijvers uit handen van de Duitse
bezetter te houden.
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Oost-front 1931*
dit is het lied van de vrede
de zang van het pacifisme
op het graf van de onbekende
soldaat wil ik luide zingen
de hymne der volken bond:
tsitsikar!
dit is het lied van de vrede*
triomf der petitionnementen,
- leger en vloot kosten centen het kellog-pact bant de oorlog
genève - genève - genève:
tsjoeliho!
remarque: im Westen nichts neues
remarque: der Weg zurück...*
de bloed internationale
pijpt schril het lied van de vrede
des doods, op de massagraven
tsjoeliho - tsitsikar
Freek van Leeuwen (1905-1968)
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Freek van Leeuwen, die het arbeidersleven uit eigen ervaring kende, begon
in de jaren dertig veel revolutionair-socialistische gedichten te publiceren.
Hij was een belangrijke figuur binnen het arbeiders- en schrijverscollectief
Links Richten, dat ook het gelijknamige tijdschrift uitgaf, maar nam later
afstand van het communisme. Bovenstaand vers is opgenomen in de door
Johanna Opdam samengestelde verzamelbundel Het roode lied van heden
(circa 1931).

Eindnoten:
* oost-front 1931: verwijzing naar het binnenvallen van het Japanse leger in Mantsjoerije; vgl.
ook de plaatsnamen ‘tsitsikar’ en ‘tsjoeliho’.
* vrede: toen de Verenigde Staten en Frankrijk bij het Kellogg-Briand-pact (1928) afspraken
elkaar niet te zullen beoorlogen, sloten zich daarbij maar liefst 64 staten aan; de op het uitbannen
van de oorlog gerichte protocollen van Genève waren uiteindelijk niet ondertekend, maar het
Pact van Locarno (1925) wel.
* remarque: de hier genoemde anti-oorlogsromans van E.M. Remarque verschenen in 1929 en
1931.
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Welaan dan... gas!
Na vijftien jaren gifgas-practijk vertelt een
Fransche expert eenige bijzonderheden over
dit buitengemeen zachte verdelgingsmiddel:
‘Bescherming onmogelijk. De ontdekkers zelfs
huiverig van hun resultaten. Coty kan binnen
24 uur stikgas leveren inplaats van onschuldig
reukwater. Aantal soorten gas tot 3000 gestegen,
waartegen eenvoudig geen redding bestaat.
Tijdens de laatste ontwapeningsconferentie,
schiep men twee nieuwe gassoorten, waarvan
een zelfs ‘op tijd’ werkt, d.w.z. eerst na eenige
dagen in het organisme werkzaam wordt. Naast
de chemie des doods, bloeit ook de bacteriologie der vernietiging. Een land kan in weinige
dagen in een woestijn veranderen.’
(26-8-'32, Avondbl.)
Welaan dan gas, wolk neer,
niets kan ons thans meer redden;
wij sterven waar gij wilt: op straat, op onze bedden,
of waar gij verder komt. Er baat geen tegenweer;
zoo wreekt zich onze traagheid van weleer.
Er is een tijd geweest
waarin wij u niet kenden;
men hield u weg en eerst bij alle ellende
des grooten oorlogs verscheen ook uw duistere geest;
gij hoorde sedert tot de dingen die men vreest.
Maar onze traagheid bleef,
gij werd verfoeid maar niet bestreden;
bij alle zonden die wij ooit beleden
ontbrak er een, die ieder toch bedreef:
wij lazen rustig heen over al wat men van u schreef.
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Inplaats van óp te staan!
Uw onheil af te keeren,
uw makers in Gods Naam te ex-communiceeren
en hun fabrieken uit elkaar te slaan
leefden wij voort, als ging het óns niet aan!
Welaan dan gas, wolk neer.
Thans kan ons niets meer redden.
Wij sterven waar gij wilt: op straat, op onze bedden.
Of waar gij komt. Er baat geen tegenweer.
Het zal de wil wel zijn van Onzen Lieven Heer...
A.J.D.

van Oosten (1898-1969)

De sterk sociaal bewogen Abraham van Oosten behoorde eerst tot de
Jong-Protestanten. Na zijn bekering sloot hij zich aan bij de
Jong-Katholieken rond het strijdbare tijdschrift De Gemeenschap, waarin
ook dit gedicht verscheen (jrg. 8, augustus 1932). Met name in zijn bundel
Vuur en droom (1937) zijn ook andere gedichten te vinden die getuigen
van zijn diepe afschuw van de oorlog.
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De ontwapeningsredenaar
Hij hield zijn zeer beroemd geworden rede.
De pers was unaniem enthousiast.
In 't buitenland bleek men ook blij verrast.
Maar verder dan de sterren bleef de vrede.
In woorden volgt elk land zijn wijze schreden.
In Jehol* worden dorpen uitgegast.
In Gran-Chaco* de lijken opgetast.
En ijvrig heeft men goden aangebeden.
Bewapening is tot 't uiterst beperkt.
Krupp en Creusot wedijv'ren dag en nacht
zooals ze voor de oorlog ook al deden.*
Hij had zich weken lang in 't zweet gewerkt.
Toen, voor het masker van der wereld aandacht,
Hield hij zijn zeer beroemd geworden rede.
Jan H. de Groot (1901-1990)

Dit gedicht is opgenomen in de door Jan W. Jacobs samengestelde en
uitgegeven verzamelbundel Van één wereld (1934). Jan Hendrik de Groot
behoorde tijdens het interbellum tot de Jong-Protestanten rond Opwaartsche
Wegen en andere tijdschriften en groeide in eigen kring uit tot een
vooraanstaand dichter. Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde hij een
belangrijke rol in het verzet.

Eindnoten:
* Jehol: in 1932 door het Japanse leger geannexeerde Chinese provincie.
* Gran-Chaco: in 1927 brak er tussen Paraguay en Bolivia een bloedig conflict uit om dit gebied.
* Krupp en Creusot: verwijzing naar de Duitse en de Franse wapenindustrie.
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Belijdenis
stil, er zijn méér jaren heengegaan als deze,
mijn vriend.
wij waren kleuters haast nog
toen de eerste mare van de menschenkrijg
rondwaarde door onze landen,
schrik en ontsteltenis brengend in de gezinnen
waar een vader of een zoon geofferd moest worden
aan de vleeschelijke vraatzucht van de oorlogsmammon.
stil, er zijn méér heengegaan in die jaren
dan onze eigen verwanten.
mijn moeder stond met betraande oogen o, wrange spot: de vrouw der smarten te staren naar het bulletin:
‘stoomschip XX getorpedeerd.
met man en muis vergaan.’
en jouw vader, die gezonde krachtige vent
die balen torste tot zijn spieren erbij zwollen,
stond na jaren weer tusschen jullie in:
een wrak, beide oogen weg en aan de linkerzijde lam,
en was niet jouw broeder
was niet mijn broeder,
die als broeders met elkander waren,
door een andere broeder,
door duizenden andere broeders in onwetendheid
gedood? stil, mijn vriend, er zijn meer jaren heengegaan
als deze,
maar in alle jaren, die waren tusschen toen en heden
hebben wij niets geleerd,
niets begrepen,
niets willen zien wat zoo duidelijk en klaar
tot ons had kunnen spreken.
stil maar; ik weet het,
woorden kunnen weinig richten in deze kamer
waar de hamer van de tijd
alle mooie beloften aan gruis heeft geslagen.
we kunnen alleen opnieuw weer beloven,
beloven en vertrouwen.
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beloven vóórdat wij zullen gaan.
nú niet en nooit!
mijn vriend.
Lou Tieman

Lou Tieman (geen jaartallen bekend) was huisschilder te Amsterdam en
ging via Jef Last meewerken aan verschillende revolutionaire bladen,
waaronder Links Richten. Dit gedicht is opgenomen in de al meermalen
genoemde verzamelbundel Van één wereld (1934).
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Amerikaansch kerkhof bij Thiaucourt*
'k Ben even bij de kruisen blijven staan,
maar even.
Nee, 'k ben niet langs de graven heengegaan,
ik moest, ik wilde daar vandaan!
Het leven,
Het leven riep -; het zingt en lacht
Zoo blijde.
Maar immer kijken mij die kruisen aan,
En in de slaap ben ik de graven langs gegaan,
Ik schreide.
Toch troostte, dat ik in de droom toen dacht,
Heel even;
God Zelf kijkt al die kruisen aan,
Hij is de graven langs gegaan.
Jaap Kroonenburg (1901-1938)

De jonggestorven Jaap Kroonenburg was een Noord-Hollandse
boerenknecht die plotseling over een dichterlijk talent bleek te beschikken.
De protestants-christelijke dichter Jan H. de Groot presenteerde hem aan
het lezerspubliek door een inleiding te schrijven bij zijn tweemaal herdrukte
bundel Mensch en Nood (1938).

Eindnoten:
* Thiaucourt: gelegen ten zuidoosten van Verdun; op het St. Mihiel American Cemetry liggen
4153 soldaten begraven, veelal slachtoffers van een geallieerd offensief in september 1918,
waarbij de Amerikanen voor het eerst als zelfstandige legereenheid optraden en de Duitsers
definitief werden teruggedrongen.

Rob Kammelar, J.M.J. Sicking en Menno Wielinga, Het monster van de oorlog

348

De te onbekende soldaten
Alle onbekende
Met bloemen verwende
Onbekende soldaten
Van oude oorlogsstaten
Waren ontevreden,
Hoewel overleden,
Met de staat van zaken
Die de vrede raken.
Zij lagen onder bogen
Met uitgebluste ogen
En waren zeer bevreesd:
‘'t Is niet voor 't laatst geweest.’
De Londense soldaat
Liep daarom over straat
En vroeg per telegram
Of de Parijse kwam.
Die kwam en lei in 't Frans
Een rijk versierde krans
Met goud-beschreven linten:
‘Rust zacht! Alle gezindten.’
Ze gingen samen drinken
En op de vrede klinken.
‘'t Moet alles nu veranderen!’
Toen kwamen ook de anderen.
Zelfs het skelet uit Rome
Was door de lucht gekomen.
Men voelde slechts één manco:
Nog geen skelet van Franco*.
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Toen sprak de man van Londen:
‘Ik heb het leuk gevonden
Dat u hier, Mijne Heren,
Wel wildet confereren.
Wij moeten op gaan passen’ Hij rolde met zijn kassen ‘Men wil ons gaan verdringen’,
Sprak hij met knokenwringen.
‘Men gunt ons niet het graf
Dat 't Vaderland eens gaf.
En voor we er op verdacht zijn,
Zou het voor eeuwig nacht zijn,
Als straks een ander kwam
Bij onze eeuwige vlam.
Wij hebben 't oudste recht’,
Sprak hij. ‘Ik heb gezegd.’
Nadat een tolk vertaald had
En het nog eens herhaald had,
Ging elk van hen weer henen:
Parijs, Berlijn en Wenen.
Geen mens die het daar wist:
Men had ze niet gemist.
Toen zeiden ze tot elkanderen:
‘Voor ons wel duizend anderen!’
18 FEBRUARI 1939
H.B. Fortuin (1911-?)
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Herman Bernhard Fortuin studeerde in de jaren dertig rechten te
Amsterdam en werd daarna journalist; vanaf de Tweede Wereldoorlog
ging hij bij de BBC werken. Dit sarcastische gedicht van hem verscheen
eerst in De Groene Amsterdammer (1939); later werd het opgenomen in
Fortuins bundel Spiegelt U zacht (1949). Dat de onbekende soldaat een
geliefd thema was in de literatuur uit het interbellum (zie ook het gedicht
van Mien Proost/Hans Klomp hierboven), hing samen met de toen nog
echt onder de bevolking levende herdenkingsplechtigheden bij de
verschillende nationale monumenten.

Eindnoten:
* Franco: via deze rechtse ‘generalissimo’ een verwijzing naar de toen nog heel Spaanse
Burgeroorlog.
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Ter nadere oriëntatie
Onderstaande lijst is bedoeld als een eerste handreiking aan lezers die zich verder
willen verdiepen in de Eerste Wereldoorlog. Naar verschillende titels en adressen is
in deze bloemlezing al beknopt verwezen. Hieronder is binnen de verschillende
categorieën gekozen voor een chronologische volgorde.

Boeken en artikelen
Algemeen
▪ Barbara Tuchman, De kanonnen van augustus. Amsterdam etc, 1976, 3e druk.
Nederlandse vertaling van het beroemde boek over het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog.
▪ Tony de Bruyne, Soldatentaal der bel[l]igerenten uit de Eerste Wereldoorlog.
Aartrijke, 1994. Bevat verklarende woordenlijsten, per onderwerp gerangschikt.
▪ J.H.J. Andriessen, De andere waarheid. Een nieuwe visie op het ontstaan van
de Eerste Wereldoorlog 1914-1918. Amsterdam, 1998. Deze studie biedt inzicht
in een nog steeds omstreden kwestie.
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▪ Chrisje en Kees Brants, Velden van weleer. Reisgids naar de Eerste
Wereldoorlog. Amsterdam/ Antwerpen, 2001, 6e druk. In verhalende vorm
geschreven reisgids, die niet alleen routebeschrijvingen en kaarten bevat, maar
er ook in slaagt het verhaal van de oorlog zelf op te roepen.
▪ Leo van Bergen, Zacht en eervol. Lijden en sterven in een Grote Oorlog. Den
Haag, 2001, 2e gewijzigde druk. Dit boek schetst het vreselijke lot van de
militaire slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog.
▪ J.H.J. Andriessen, De Eerste Wereldoorlog in foto's. Lisse, 2002. Geschreven
voor een breed publiek, voorzien van 820 foto's.
▪ John Keegan, De Eerste Wereldoorlog: 1914-1918. Amsterdam, 2003, 6e druk.
Vertaling van een standaardwerk dat heel goed te gebruiken is als overzicht van
het verloop van de oorlog.
▪ Luc de Vos, De Eerste Wereldoorlog. Leuven, 2003, 5e herziene druk. Beknopt
overzicht, met het accent op België.
▪ Hew Strachan, The First World War. A New Illustrated History. Londen, 2003.
Beknopt overzicht, geschreven door een auteur die werkt aan een driedelig
standaardwerk.

België
▪ Gaston Durnez, Zeg mij waar de bloemen zijn. Beelden uit de Eerste
Wereldoorlog in Vlaanderen. Leuven, 1988. Veelzijdige reportage, opgezet aan
de hand van foto's, documenten en gesprekken.
▪ Sophie de Schaepdrijver, De Groote Oorlog. Het koninkrijk België tijdens de
Eerste Wereldoorlog. Amsterdam/Antwerpen, 1998, 3e druk. Een recent en
goed leesbaar overzicht, voorzien van een uitvoerige literatuuropgave. Ook aan
de letterkunde is aandacht besteed.
▪ Frederik Deflo, De literaire oorlog. De Vlaamse prozaliteratuur over de Eerste
Wereldoorlog. Speciaal nummer van Kreatief, jrg. 1998, nr. 3 en 4. Recent
overzichtsartikel.

Nederland
▪ P.H. Ritter jr., De donkere poort. Een boek, behelzende tal vanpersoonlijke
herinneringen van vooraanstaande mannen, stemmingsbeelden, indrukken,
beschrijvingen,

Rob Kammelar, J.M.J. Sicking en Menno Wielinga, Het monster van de oorlog

353

▪

▪
▪
▪
▪

belangrijke en onbelangrijke gebeurtenissen, verhalen en anecdotes over
Nederland in de jaren 1914-1918. 's-Gravenhage, [1931].
Hennie Kenkhuis e.a. (red.), De Wapens Neder, 1. De ontwikkeling in het denken
over sociale actie, geweldloze strijd en antimilitarisme in Nederland. Nijmegen,
z.j. [= 1985].
M.J. Riemens, Een vergeten hoofdstuk. De Nederlandsche Anti-Oorlog Raad
en het Nederlandsche pacifisme. Groningen, 1995.
Evelyn de Roodt, Oorlogsgasten. Vluchtelingen en krijgsgevangenen in
Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zaltbommel, 2000.
Hans van Lith, Plotseling een vreselijke knal. Bommen en mijnen treffen neutraal
Nederland. Zaltbommel, 2001.
Paul Moeyes, Buiten schot. Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog
1914-1918. Amsterdam/Antwerpen, 2001. Een recent, goed leesbaar overzicht,
voorzien van een uitvoerige literatuuropgave. Ook aandacht voor literatuur en
cabaret.

Adressen
▪ www.wereldoorlog1418.nl
Breed opgezette website, geredigeerd door Menno Wielinga, met aparte aandacht
voor Nederlandse gedichten, liedjes, verhalen, romans en jeugdboeken. Bevat,
behalve verwijzingen naar recente studies en andere websites, ook een lijst van
de vindplaatsen die ten grondslag ligt aan de bloemlezing Het monster van de
oorlog.
▪ www.leerlinks.nl/woorlog.html
Website voor scholieren, met diverse verwijzingen.
▪ Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam (www.iisg.nl).
Bezit ook veel materiaal over zaken en personen die direct of indirect met de
Eerste Wereldoorlog te maken hebben.
▪ Theater Instituut Nederland te Amsterdam (www.tin.nl). Bezit een grote collectie
cabaretliedjes.
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Bloemlezingen
▪ Jan Bernaerts en Hendrik Heyman, Oorlogspoëzie. Verschenen in 1914 en 1915
en onuitgegeven gedichten. Port-Villez, 1916. Behalve uit verschillende Vlaamse
dichtbundels is in deze bloemlezing ook geput uit bladen als de Belgische
Standaard, De Legerbode, De Vlaamsche Stem en De Stem uit België.
▪ O. van Hauwaert, Vlaamsche oorlogsliteratuur. Gent, 1924. Nog steeds bruikbare
bloemlezing, met aandacht voor zowel proza als poëzie.
▪ D. Wouters en J. Moormann, Het straatlied. Een bundel schoone historie-,
liefde- en oubollige liederen. Verzameld en ingeleid door [...]. Amsterdam,
1933. Zie de afdeling Oorlogsliederen.
▪ D. Wouters en J. Moormann, Het straatlied. Nieuwe bundel schoone historie-,
liefdeen oubollige liederen. Amsterdam, 1934. Zie ook in dit tweede deel de
afdeling Oorlogsliederen.
▪ D. Wouters, Distributiegijn en -pijn. Het straatlied 1914-1918. Amsterdam,
1940. Op de Eerste Wereldoorlog toegespitste bundel straatliederen, die
gedeeltelijk de hierboven genoemde bundels overlapt.
N.B. Voor straatliederen: zie ook de digitale collectie via
www.geheugenvannederland.nl
▪ Jacques Klöters, Omdat ik zoveel van je hou. Nederlandse chansons en
cabaretliederen 1895-1958. [Amsterdam], 1991. Deze bloemlezing bevat ook
enkele cabaret-liedjes die betrekking hebben op de Eerste Wereldoorlog.
▪ A.G. Christiaens, De grote oorlog. Novellen over 14-18. Leuven, 1994, 2e druk.
Deze bloemlezing bevat verhalen over de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen.
▪ Chrisje Brants, Een plasje bloed in het zand. Literaire getuigenissen van de
Grote Oorlog. [Amsterdam], 1995. Verzameling prozastukken waarin
buitenlandse en ook enkele Nederlandstalige auteurs schrijven over hun beleving
van de Eerste Wereldoorlog.
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▪ Patrick van den Hanenberg en Hilde Scholten, De bokken en de schapen.
Gezongen geschiedenis van de twintigste eeuw. Amsterdam, 2001. In deze
geannoteerde bloemlezing komt ook een afdeling voor met cabaretliedjes die
betrekking hebben op de Eerste Wereldoorlog.
▪ Tom Lanoye, Niemands Land. Gedichten uit de Groote Oorlog. Amsterdam,
2002. Hertaling van Engelstalige gedichten over de Eerste Wereldoorlog.
▪ De War Poets. Sliedrecht, 2002. Engelstalige gedichten over de Eerste en Tweede
Wereldoorlog, uitgezocht en vertaald door J. Eijkelboom.
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Index
Deze index is toegespitst op de namen van Nederlandse en Vlaamse literatoren,
cabaretiers en enkele andere kunstenaars. Daarnaast wordt er in beperkte mate
verwezen naar personen en zaken die in de opgenomen teksten zelf aan de orde
komen.
aardappelnood ▪ 245
activisme ▪ 23, 44
Adama van Scheltema, C.S. ▪ 13, 14, 73, 82, 177, 178, 299
Alberdingk Thijm, K.J.L. zie Deyssel, Lodewijk van
Albert 1 ▪ 30
Anoniem ▪ 38, 41, 46, 73, 145, 147, 193, 209, 211, 229, 241, 244, 245, 248,
263, 268, 274, 280, 291, 304, 313
anti-militarisme ▪ 150, 289, 294, 315, 320, 330, 337
Antwerpen ▪ 44, 258, 262, 263
Argus ▪ 75
augustus 1914 ▪ 21
Backer, Franz de ▪ 12, 35
Bandy, Lou ▪ 208
Barbarossa ▪ 266
Bastiaanse, Frans ▪ 14, 201, 202
Bing, Maurits ▪ 157
Blazer, Henriëtte ▪ 156, 157
Blécourt, Wobbina de ▪ 168
Bloem, J.C. ▪ 108, 163, 188
Boeke, Kees ▪ 88, 315
Boens, Daan ▪ 12, 26-29
Bonavang zie Dumas, Maurice
Bonefang, Maurits zie Dumas, Maurice
Bonn, S. ▪ 14, 53, 283, 284
Bonset, I.K. zie Doesburg, Theo van
Braak, Menno ter ▪ 320
Braam, Conny ▪ 239
Brabander, Gerard den ▪ 14, 332
Brickson, E. ▪ 235
broodkaarten ▪ 243
broodrelletjes ▪ 224
Buysse, Cyriel ▪ 12
Campert, Jan ▪ 327
Canneel, Marcel ▪ 32
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Carrée, Paul ▪ 152
Cauwelaert, Aug. van ▪ 31
Charivarius ▪ 99, 186, 202, 233, 266, 271, 272
Churchill, Winston ▪ 276, 277
Claes, Ernest ▪ 12
Clerq, René de ▪ 12, 20, 22-24
Clijmans, Frederik zie Francken, Fritz
Clinge Doorenbos, J.P.J.H. ▪ 15, 114, 168, 219, 220, 227
Coenen, Frans ▪ 320
Collem, A. van ▪ 14, 95
Constandse, Anton ▪ 112
Coster, Dirk ▪ 320
Cox, Gerard ▪ 205
Davids, Heintje ▪ 147, 157
Davids, Louis ▪ 15, 114, 117, 133, 191, 249, 266
Delden, C.J.Th.F. van zie Ferry
deportaties ▪ 269, 270
deserteurs ▪ 72, 73
Deyssel, Lodewijk van ▪ 14, 21, 320
dienstweigeraars ▪ 137, 144, 145
Diksmuide ▪ 31
Dinant ▪ 303, 304
Dixmuide zie Diksmuide
Djambi ▪ 182
Dmitrenko, Georges ▪ 59
Dmitrenko, Victor ▪ 59, 60
Doesburg, Theo van ▪ 14, 88, 102, 103, 128, 130
duikbotenoorlog ▪ 79, 239, 277
Duitsers ▪ 23, 25, 165-167, 261
Dumas, Maurice ▪ 15, 147, 160, 161, 237, 239, 257
Duo Driehuis ▪ 194
E., v. ▪ 171
Eeden, Frederik van ▪ 9, 88, 289, 296
eenheid ▪ 149
eenheidsworst ▪ 249
Eijkelboom, J. ▪ 11
Eijnde, Emiel v.d. ▪ 239
Eikeboom, Henk ▪ 137
Emants, Marcellus ▪ 88, 301
energievoorziening ▪ 248
Engelse Kamp ▪ 65
Engelsen ▪ 24, 167, 229
Es, W.J.L. van zie E. v.
Feis, A.H. ▪ 103, 130
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Ferry ▪ 77, 313
film ▪ 92
Foch, maarschalk ▪ 219, 220
Fortuin, H.B. ▪ 349, 350
Francken, Fritz ▪ 32
Freddy ▪ 232, 233
front ▪ 32, 98, 100
Frontbeweging ▪ 36, 47
frontblaadje ▪ 41
gas ▪ 28, 322, 324, 333, 342
Gasus, P. ▪ 325
Gerretson, F.C. zie Gossaert, Geerten
geslachtsziektes ▪ 85
Gestel, Leo ▪ 143
Gorter, Herman ▪ 14, 53, 95, 180, 181, 279, 294
Gossaert, Geerten ▪ 20, 108
grafschriften ▪ 332
Greshoff, J. ▪ 15, 188
Groot, Jan H. de ▪ 14, 344, 347
Haan, Jacob Israël de ▪ 14, 59, 175
Hahn sr., Albert ▪ 75, 86
Hattum, Jac. van ▪ 332
Hemsing, Jan ▪ 205, 309, 311
Hendriks, Fokko ▪ 73
Hoff, J. van 't ▪ 109
Hofland, J. ▪ 122
Hoornik, Ed. ▪ 14, 15, 332, 334
Hübscher, Pieter Teke Anne zie Carrée, Paul
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Iependaal, Willem van ▪ 39, 84, 275
Ieper ▪ 29, 34
IJser zie IJzer
IJzer, de ▪ 36, 37
Incognitus ▪ 112, 323
inkwartiering ▪ 119, 120, 227
J.B. ▪ 51, 105, 195, 196, 264, 270
Jacob, Antoon ▪ 20
Jacobs, Jan W. ▪ 85, 335, 344
Joffre, Joseph ▪ 221, 222
Joffriet, Jan Gerardus zie Brabander, Gerard den
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