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Student zijn: dat wordt men niet!
Student zijn: dat leert men niet!
Student zijn: dat vergeet1 men niet!
Dat is men of men is het niet!
(E. De Ridder – Student zijn)

© Akim Willems 2002-2003
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de auteur/uitgever.
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In de Studentencodex staat p. 219 het foutieve ‘verleert’ i.p.v. ‘vergeet’.
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Inleiding
Op 4 april 2000 leverde ik, als student Communicatiebeheer aan de (toenmalige) Egonhogeschool in Gent, een eindwerk in met als titel: Er zit meer in een liedje dan je denkt.
Een heuristisch onderzoek in verband met de studentenliederen uit de Studentencodex.
In dat eindwerk behandelde ik alle "studentenliederen", met uitzondering van de
clubliederen in het Corpsboek, uit de editie 1996 van de Studentencodex zoals uitgegeven
door het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond.
Eens deze onderwerpkeuze gemaakt drongen zich twee vragen op. Ten eerste: wat mag ik
beschouwen als “studentenlied”? En ten tweede: welke “studentenliederen” ga ik aan bod
laten komen in mijn eindwerk?
De tweede vraag beantwoordde ik hierboven al. Maar uiteraard zijn niet alle liederen in de
Studentencodex studentenliederen in de ware zin van het woord, namelijk liederen die
voor en/of door studenten geschreven zijn en die voornamelijk in studentenkringen
gezongen worden of werden.
Top2 beschouwt het studentenlied als een van de specifieke genres binnen het volkslied.
Heel wat, zelfs een meerderheid, van de liederen die in mijn eindwerk aan bod kwamen,
zijn (volks)liederen die niet tot het genre van de studentenliederen behoren volgens de
indeling van Top. Toch beschouwde ik ze in het kader van mijn eindwerk wel als
studentenlied, omdat ze gebundeld zijn in een studentenliedboek én omdat ze door
studenten gezongen worden op studentenactiviteiten.
De opbouw van mijn eindwerk was als volgt opgevat:
Ieder lied - te beginnen bij het eerste lied in de Clubcodex en eindigend met het laatste
lied in het liedboek van de Studentencodex3 - vormde een apart hoofdstukje waarin
telkens drie aspecten aan bod kwamen:
•
•
•

De tekst en auteur.
De melodie en componist.
(Historische, etymologische of andere) achtergrondinformatie.

Wat tekst en auteur betreffen, heb ik geprobeerd om zo volledig mogelijk te antwoorden
op volgende vragen: Wat is de originele of oudst bewaarde tekst? Wie is er de auteur van
of wie tekende het op? Waar en wanneer werd de tekst voor het eerst uitgegeven of
opgetekend? Welke tekstvarianten bestaan er en wie is daar de auteur van?
In verband met melodie en componist waren de vragen gelijklopend: Wat is de originele of
oudst bewaarde melodie? Wie is de componist of wie tekende de melodie op? Waar en
wanneer werd de melodie geschreven of opgetekend? Welke andere melodieën worden
gebruikt? Wie is daar de componist van of wie tekende ze op?
De achtergrondinformatie die besproken werd, was zeer gevarieerd. Enkele aspecten die
aan bod kwamen: verklaringen van typische studententaal, uitleg in verband met
personen, plaatsen of gebeurtenissen die in een lied bezongen worden, omschrijvingen van
bepaalde gebaren, uitbeeldingen of rituelen die bij een bepaald lied horen, enzovoorts.
In deze Historisch-etymologische en verklarende wandeling doorheen de Studentencodex
vind je een verwerking van (voornamelijk) het derde aspect: de achtergrondinformatie.
Ik tracht in dit werk zo weinig mogelijk in te gaan op het ontstaan en de evolutie van
teksten en melodieën, omdat die informatie terug te vinden zal zijn in de verwerking van
het eindwerk zoals ik het indiende en omdat je nu anders met een boek van meer dan
1000 pagina’s in je handen zou zitten.

2
3

De studie van het (volks)lied aan de Leuvense universiteit, In : Volkskunde 80 (1979), p. 240-245
Deze volgorde hanteer ik ook in dit werk.
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Bij een aantal liederen zal ik wel uitwijden over tekst en auteur en/of melodie en
componist, zonder meteen alle tekst- en melodievarianten ook weer te geven.Daar kunnen
verschillende redenen voor zijn: de auteur of componist wordt in de Studentencodex niet
of verkeerd genoemd, de 3 aspecten zijn zo nauw met elkaar verweven dat het weglaten
van een of meer ervan voor onduidelijkheid zou zorgen, de liederen zijn zo typisch
studentikoos dat ik het nodig acht om er dieper op in te gaan, enzovoorts.
Tot slot een opmerking voor de commilitones die dit werkje in handen krijgen.
Een aantal van de dingen die je hier zal lezen, zullen voor jou vanzelfsprekend zijn.
Onthoud daarom dat ik ook – en misschien wel vooral - de niet-studentikoze student en de
niet-student die per ongeluk dit werkje in handen krijgt een andere, rijkere kijk op het
studentenleven en het studentenliedgoed in het bijzonder wil geven.
Antwerpen, 26 oktober 2003
Akim Willlems (v. Herr W.)
Cantor Sepulcrum 1993-1994
Praeses Sepulcrum 1994-1995
Vice-Praeses Sepulcrum 1996-1997
Cantor Sepulcrum 1997-1998
Cantor Veto Gent 1998-1999
Speechkampioen S.K. Ghendt 1998-1999
Speechkampioen S.K. Ghendt 1999-2000
Cantor Castrum 1999-2000
Vice-Praeses Veto Gent 1999-2000
Censor Moeder Ledebergse 1999-2000
Cantor Veto Gent 2000-2001
Cantor Castrum 2002-2003
Cantor Castrum 2003-2004
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Rondgezang en gerstenat (p.183)
Voor het precieze verloop van dit lied vind je de nodige instructies in de Studentencodex,
dus ga ik er hier niet dieper op in. Wel vermeldenswaardig is wat Dr. ir. Peter Hauser v/o
Star – "Altherr" bij Corps Cisaria München – vertelt over het Duitse origineel ‘Rundgesang
mit Gerstensaft’ van dit Vlaamse studentenlied.
Aan dit lied is, volgens Hauser v/o Star (Rundgesang mit Gerstensaft, online), een van de
oudste studentikoze gebruiken verbonden, namelijk die van het “omdrinken4” uit een
grote kelk of beker.
Het drinken uit een zelfde beker – vaak dierenhoorns die met edelmetalen opgesmukt
werden - die rondgegeven werd, was al bij oude Germaanse stammen gebruikelijk. Hierbij
dronk men elkaar toe en werd het als een belediging beschouwd indien iemand de beker
aan zich voorbij liet gaan.
Het gebruik van het gezamenlijke drinken was tot de tijd van Karel de Grote (747-814)
niet enkel een teken van een speciale verbondenheid, maar had ook een praktische
betekenis. De Duitse rechtsgeleerde Rudof von Jhering (1818-1892) schrijft in zijn Der
Zweck im Recht (2 delen, 1877-1883) dat men door het drinken uit eenzelfde beker aan
zijn gasten wilde duidelijk maken dat de drank niet vergiftigd was.
Het studentikoze rondgezang, met het
bijhorende omdrinken, gaat terug tot in de
vroege zeventiende eeuw. Daarbij zongen de
verschillende
drinkers
speciale
rondgezangliederen
of
werd
iedereen
verplicht om voor het drinken een sololied te
zingen. In 1616 is er voor het eerst sprake
van dit studentikoze ritueel in artikel 35 van
het Ius Potandi5 van Richard Brathwaite
(1588-1673),
ook
gekend
onder
het
pseudoniem Blasius Multibibus, dat eerst in
Londen en daarna in Leipzig verscheen: vier
personen moeten uit dezelfde kan drinken,
waarbij de eerste drie zelf de hoeveelheid bepalen die ze drinken terwijl de vierde de rest
van de kan moet leegdrinken. In hetzelfde werkje wordt ook aangegeven wat er moest
gebeuren indien iemand in de kan niesde of hoestte: de kan zelf leegdrinken en een
nieuwe bestellen.

Oud tafellied (p. 185-186)
Dit lied is een Vlaamse bewerking van een zekere X. Janssens van het Duitse ‘Ca, ça,
geschmauset’ dat Christian Wilhelm Kindleben (1748-1785) schreef in 1767.
De “koers” waarvan sprake is in de tweede strofe is uiteraard geen wielerwedstrijd, maar
verwijst naar het Franse “cours”: een les.

Oude-Rolderklacht (p. 186-187)
De tekst van dit lied is een Nederlandse vertaling/bewerking van het Duitse ‘O, alte
Burschenherrlichkeit’ dat later in dit werk besproken wordt. De vertaling/bewerking zou
van de hand zijn van een zekere K.D.W. Wie dat is, heb ik niet kunnen achterhalen.
De eerste vier strofen van dit lied – dat samen met het ‘Io vivat!’ en soms ook het clublied
als afsluiting van een cantus gezongen wordt – worden zacht, traag en in het halfduister,

4
5

Van Dale (1992, 1991): Langs de rij afdrinken
Vrij vertaald: het drink(ers)recht
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vaak bij kaarslicht, gezongen. Het licht wordt weer aangedraaid voor het inzetten van de
laatste strofe, die levendiger gezongen wordt.
Alle verzen worden door de ganse corona gezongen. Tijdens de eerste strofe blijft de
ganse corona zitten. Tijdens de tweede strofe staan alle oud-studenten recht.
Voor de eerste twee verzen van strofe drie staan recht: de studiosus rerum politicarum
(Politieke en Sociale Wetenschappen en aanverwante studierichtingen), de studiosus
rerum oeconomicarum (alle economische richtingen), de studiosus scientiae naturalium
(alle natuurwetenschappelijke richtingen), de studiosus ir. (alle ingenieurs) en de
studiosus pharmaciae (farmaceutische richtingen).
Voor de rest van de derde strofe staan recht: de studiosus philosophiae (filosofische
richtingen) en de studiosus paedogogiae (pedagogische richtingen).
Voor de eerste twee verzen van strofe vier staan recht: de studiosus medicinae en de
studiosus paramedicinae (alle medische en paramedische richtingen).
Voor het derde en vierde vers van strofe vier staan alle bestuursleden van de inrichtende
club recht.
Voor de laatste twee verzen van strofe vier staat de studiosus juris (rechten en
aanverwante richtingen) recht.
Voor strofe vijf staat iedereen in de corona recht en worden er, met gekruiste armen,
handen gereikt met de personen naast je. Bij de laatste twee verzen van strofe vijf
worden de glazen hoog geheven en wordt er aangestoten met de personen naast en
rechtover je.
Het laatste refrein wordt een eerste maal door de rechterzijde van de corona gezongen
terwijl de linkercorona het glas ad fundum drinkt. Daarna zingt de linkercorona het laatste
refrein terwijl de rechtercorona drinkt.
Het “Werchters bier” waarover in strofe twee gezongen wordt, is JackOp, sinds 1869 door Felix van Roost gebrouwen in Werchter, in de
stoombrouwerij De Palmboom. Tegenwoordig wordt het door Interbrew
gebrouwen in de brouwerijen van Belle-Vue te Brussel. Men wou de
productie stopzetten, maar een nieuwe stijging in de (Leuvense)
verkoop vanaf april 1998 heeft het bier voorlopig gered

De Salamander (p. 190)
De Salamander is, zo kan je lezen in de Studentencodex, een heildronk ter ere van iets of
iemand. Het is het hoogste studentikoze eerbewijs dat een lid van de corona of, wat ook
mogelijk is, een afwezige op de clubavond te beurt kan vallen.
Over het ontstaan van het Salamanderritueel bestaan verschillende theorieën en
verklaringen, maar de oorsprong zou in het Duitse Breslau liggen. Vanuit Breslau heeft het
zich over andere (Duitse) universiteiten verspreid. De eerste sporen daarvan dateren van
1825. Sinds 1827 kende men zowel in Breslau als in Halle het tegen elkaar aanwrijven van
glaasjes met brandende “Schnaps”. Uit een humoristisch manuscript uit 1829 weten we
dat de Vuursalamander de god van de Schnapsdrinkers was die regelmatig in de clinch ging
met Cerevisius, de god van de bierdrinkers.
Hoe kwamen die Duitse studenten er bij om de Vuursalamander tot god van de
Schnapsdrinkers uit te roepen? Algemeen wordt aangenomen dat het verband houdt met
de heropleving van het fenomeen “natuurgeesten” tijdens de Romantiek (eerste helft van
de negentiende eeuw). Misschien heeft ook Goethes Faust een rol gespeeld bij de
naamgeving, aangezien Faust zegt: “Salamander soll glühen, Undine sich winden, Sylphe
verschwinden, Kobold sich mühen!”.
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Zelfs Paracelsus (1494-1541), de beruchte Zwitserse vagant en drinkebroer, was er al van
overtuigd dat salamanders vuurwater dronken. De redenering ligt dus voor de hand:
salamander – vuurwater – Schnaps.
Na 1830 wordt er onder Duitstalige studenten ook gesproken over
een “Biersalamander”. Ook over de omschakeling van Schnaps naar
bier bestaan fantasierijke theorieën. De realiteit is echter vrij
banaal: bier was een meer verspreide en gedronken drank, waarom
zou het Salamanderritueel daarom niet met bier uitgevoerd kunnen
worden? Bij de “Biersalamander” werd na een aftelcommando (cfr.
“Drink dan op mijn commando van drie. Een, twee, drie.”) de
glazen van de tafel gegrepen, ad fundum gedronken en met een slag
weer op tafel gezet. De oudste sporen die met zekerheid op het
“biersalamanderen” wijzen, gaan terug tot het Heidelbergse
studentencorps Saxo-Borussia uit 1832.
De Salamander als heildronk ontstaat pas rond 1846, maar tot 1880 werd het
“salamanderen” overwegend beschouwd als een ordinair bierspel.
In Vlaamse studentenkringen wordt de term meestal gebruikt als benaming voor de
heildronk, maar ook als benaming voor het ad fundum drinken van je glas: Een salamander
drinken, salamanderen.
In Duitstalige studentenkringen kent men ook nog een “Toten- oder Trauersalamander”
waarmee men overleden commilitones eert en herdenkt.

Schachtendoop – Wat komt er van de berg? (p. 192-194)
De tekst van dit lied dat bij de schachtendoop gezongen (zou) moet(en) worden, is een
vertaling van het Duitse lied ‘Was kommt dort von der Höh’?’. Van dit Duitse lied zijn
sporen teruggevonden die voor 1722 gedateerd kunnen worden. De Duitse tekst zoals hij
nu gekend is, wordt gedateerd op 1808.
Het Duitse lied ‘Was kommt dort von der Höh’?’, dat vaak als ondertitel ‘Beim Fuchsrit6 zu
singen’ meekrijgt, is volgens Hauser v/o Star (online) ontstaan in Göttingen en had
betrekking op een kleine heuvel waarover de nieuwe eerstejaarsstudenten bij het begin
van het academiejaar aangereisd kwamen op de universiteit.

Het vaarwel der afgestudeerden – Zwanenzang (p. 202)
‘Het vaarwel der afgestudeerden’ of ‘Zwanenzang’ begint met twee verzen van het
gedicht Drie studentjes uit 1853 van Piet Paaltjens (pseudoniem voor François
Haverschmidt; 1835-1894). Deze verzen werden voor het eerst in de Clubcodex opgenomen
in de Studentencodex van 1996. Waarom deze verzen toegevoegd werden, is niet
duidelijk.
Op de laatste clubavond van het jaar, na de installatie van de nieuwe praeses, nemen de
commilitones die dat academiejaar afgestudeerd zijn afscheid als student, niét als clublid.
De praeses houdt een toespraak tot de laatstejaars, die daarna ieder om de beurt hun
zwanenzang zingen, i.e. : een toespraak geven.
Volgens de Clubcodex worden deze speechen afgewisseld door het zingen van volgende
liederen: ‘Ergo Bibamus’, ‘Suid-Afrikaans Studentenlied’, ‘Tsjechisch Drinklied’ en ‘OudeRoldersklacht’. Ten slotte zingen de laatstejaars samen het ‘Ruiterslied’ bij kaarslicht.

Letterlijk : Schachtenrit. Het verwijst naar het ‘ritje’ dat de schachten rond de clubtafel maken tijdens het
zingen van dit lied.
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Ruiterslied (p. 202-203)
De Nederlandse tekst van dit lied is van de hand van Emiel Vereecken. Hij schreef het
omstreeks 1907 toen hij studiosus juris (student in de rechten) was te Leuven. Het is een
vertaling/bewerking van het Duitse ‘Reiterlied’ van Georg Friedrich Herwegh (1817-1875),
commilito bij de Tübinger Burschenschaft toen hij het in 1841 - en niet 1835 zoals in de
Studentencodex staat - schreef.
Dit lied zingen de laatstejaars samen bij het einde van de ‘Zwanenzang’ bij kaarslicht.
Vooraf worden hun glazen gevuld. Zij drinken ze leeg in drie slokken: na de tweede strofe,
na het derde vers van de derde strofe en na de derde strofe. Na het derde vers van de
vierde strofe gooien zij hun glas op de grond aan stukken.

Io vivat (p. 213)
Hoewel het niet mijn bedoeling is om in dit werkje sterk uit te wijden over het ontstaan
en de evolutie van liedteksten, ga ik voor dit studentikoze lied bij uitstek een uitzondering
maken.
De tekst van dit studentenlied zoals we het nu kennen, verscheen voor het eerst in 1817 in
het bundeltje Groninger Studenten-liederen (Rutgers van der Loeff, 1953, 54). En bestond
toen uit 3 strofen, die momenteel opgesplits zijn in de 6 strofen die we kennen. Na iedere
strofe wordt nu, in tegenstelling tot de versie uit 1817, een extra herhaling van de eerste
twee versregels gezongen.
Rutgers van der Loeff (1953, 54) zegt over deze tekst: “De tegenwoordige tekst van het Io,
vivat! wordt het eerst aangetroffen in het bundeltje Groninger Studenten-liederen,
verzameld in 1816 en gedrukt te Groningen in 1817 [...] Als eerste lied zijn hierin de drie
bekende strofen van het Io, vivat! opgenomen: de regel vóór het laatste refrein van de
eerste strofe luidt Repleatur denuo in plaats van Jam repleatur denuo; het overbodige
trema staat op de i van io, niet op de o, zoals later gewoonlijk; en de eerste twee regels
zijn verbonden door een accolade waarachter bis staat7.”
Over het auteurschap van de originele tekst schrijft Rutgers van der Loeff (1953, 56): “Een
en ander maakt het zeer waarschijnlijk dat de [...] tekst afkomstig was uit Leiden, zeker
wel niet [...] van Simon Speyert van der Eyck [...] maar veeleer [...] van een Leids
student.” Wie die student was, is niet geweten.
De tekst zoals in 1817 verschenen in het bundeltje Groninger Studenten-liederen is niét de
oudste tekstvariant van dit lied. Rutgers van der Loeff (1953, 57) verwijst naar Geschichte
eines Offiziers uit 1897 waarin verteld wordt dat bij de ontgroening van Carl Anton
Wilhelm Graf von Wedel, die later een bekend Duits officier zou worden, te Utrecht in
1810 een gelijkaardige tekstvariant werd gezongen. Deze variant zou gebaseerd zijn op
nog een andere tekstvariant, namelijk Trinkspruch Ulrichs von Hutten (Ulrich von Hutten,
Duits dichter en Humanist, 1488-1523).
Rutgers van der Loeff (1953, 58) voegt er, met betrekking tot de vraag naar het
auteurschap, wel aan toe: “Maar ook afgezien daarvan is de toewijzing aan Ulrich von
Hutten onbetrouwbaar, al was die een der voornaamste medewerkers aan de Epistolae
obscurorum virorum, een satirisch werk van omstreeks 1516 dat tegen de conservatieve
geleerden en geestelijkheid gericht was, waarin het Io, io, io, io gaudeamus schijnt voor
te komen.”

7

De eerste twee regels worden nu niet meer herhaald.
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Rutgers van der Loeff (1953, 63) geeft ook een berijmde vertaling van de versie uit het
bundeltje Groninger Studenten-liederen uit 1817:
Gezondheid, ha! Gezondheid, ha,
wie ons ter harte gaat!
Der liefde volle feestbokaal
Verlost ons van der zorgen kwaal,
Gezondheid, ha! Gezondheid, ha,
wie ons ter harte gaat!
Als feestbokalen ledig zijn,
staan schenkers klaar met nieuwen wijn.
Gezondheid, ha! Gezondheid, ha,
wie ons ter harte gaat!
Gezondheid, ha! Gezondheid, ha,
wie ons ter harte gaat!
Waar vriendschap hecht ons samenbindt
maakt wijn ons vrij en blij gezind.
Gezondheid, ha! Gezondheid, ha,
wie ons ter harte gaat!
Ons leven is niet lang genoeg
en ’t bitter einde komt te vroeg.
Gezondheid, ha! Gezondheid, ha,
wie ons ter harte gaat!
Gezondheid, ha! Gezondheid, ha,
wie ons ter harte gaat!
Wie tegen ons is, zij vervloekt,
gezegend wie ons trekt en zoekt.
Gezondheid, ha! Gezondheid, ha,
wie ons ter harte gaat!
Laat heel deez’ Universiteit
genieten in gezelligheid.
Gezondheid, ha! Gezondheid, ha,
wie ons ter harte gaat!
Dit studentenlied is ontstaan aan de Hollandse hogescholen, waarschijnlijk onder inspiratie
van het oudere Leuvense studentenlied ‘A, a, a, valete studia’. Oorspronkelijk was ‘Io
vivat!’ - een typische Noord-Nederlandse studentenlied - niet echt gekend in België.
Snellaert merkt op in zijn aantekeningen bij Willems (1848, 525) : “Want het iö vivat! dat
aen de hollandsche hoogescholen klinkt…[is] hier by zeer weinigen bekend.” Nochtans is
‘Io vivat!’ momenteel hét studentenlied bij uitstek voor de Belgische en Nederlandse
studentikoze student.
Wanneer dit lied precies algemeen verspreid werd in België is moeilijk te achterhalen.
Heyndrickx heeft het lied in 1899 niet opgenomen in zijn Studentenliederboek. Ook Prof.
Dr. Mon De Goeyse rept in zijn Gedenkboek en Clubcodex (1935) met geen woord over het
zingen van dit lied tijdens een clubavond. Eén academiejaar later wordt het lied wel
opgenomen in Clubcodex en liederboek (1935-1936, 30-31) van het SK Gent. Op dat
moment wordt er nog nergens in de Clubcodex opgemerkt waar en wanneer dit lied
gezongen diende te worden. Pas vanaf de Studentencodex (1955-1956, 213) wordt in de
Clubcodex voor het eerst opgemerkt dat dit lied, en meer specifiek strofe 1 en 3, bij
aanvang van de clubavond en, meer specifiek, bij het binnentreden van de praeses
gezongen wordt.
Dit lied wordt zelden of nooit volledig gezongen; meestal zingt men de eerste en derde
strofe. Bij universitaire clubs wordt vaak ook nog de zesde, “academische” strofe
gezongen.
9
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Wanneer tijdens de clubavond een praeses van een andere club of een pro-senior van de
eigen club de zaal betreedt, wordt bij sommige clubs ter verwelkoming opnieuw de eerste
strofe van dit lied gezongen.
Ook bij het einde van de clubavond wordt, volgens artikel 121 in de Clubcodex van de
Studentencodex, dit lied gezongen; namelijk op het moment dat de praeses de voorname
gasten uitgeleide doet. Ook dit gebruik werd voor het eerst in de Clubcodex vermeld in de
Studentencodex uit 1955.
Dit lied wordt altijd rechtopstaand – al dan niet met de hand op het hart – gezongen.
Behalve bij de intrede (en uittrede) van de eigen praeses of van een praeses van een
gastclub, wordt dit lied ook gezongen bij “plechtige gelegenheden”. Deze verschillen vaak
van club tot club. Enkele voorbeelden zijn: na de doop en/of ontgroening van de
eerstejaars, bij de installatie van een nieuwe praeses of een nieuw praesidium, bij de
inwijding van een (nieuwe) clubvlag of clubschild, enzovoorts.
De eerste en de derde strofe van dit lied worden verondersteld uit het hoofd gekend te
zijn. Indien een eerstejaars deze strofen niet uit het hoofd kent op het moment van zijn
ontgroening, mag hij niet ontgroend worden.

Gaudeamus igitur (p. 214)
Ook bij dit lied wil ik even verder uitwijden over het ontstaan en de evolutie van de tekst.
Aan dit lied dat ook, maar minder, gekend is onder de titel ‘De breviate vitae’ wordt in
Drie studentenliederen toegelicht van Rutgers Van Der Loeff (1953, 43-53) een interessant
hoofdstuk gewijd.
De tekst zoals in de Studentencodex is, op enkele minieme verschillen na, identiek aan de
tekst die in 1781 uitgegeven werd door de Duitse theologiestudent Christian Wilhelm
Kindleben (1748-1785) en aan de tekst uit Groninger Studenten-liederen uit 1817.
De oorsprong van dit lied, zo wordt algemeen aangenomen, ligt in de dertiende eeuw.
Rutgers Van Der Loeff (1953, 43) zegt hierover: “Het Gaudeamus igitur vertoon in twee
strophen een treffende overeenkomst met een lied dat Edelstand du Méril in zijn Poésies
populaires latines du moyen âge (1847) p. 125 gepubliceerd heeft uit een handschrift te
Parijs, gedateerd 1267.”
Een onbekende ziel citeert op het Internet James F. Fuld (spijtig genoeg zonder duidelijke
bronvermelding): Dit manuscript zou zich in de Bibliothèque Nationale te Parijs bevinden.
De bibliothecaris van deze bibliotheek kon, op basis van de summiere gegevens die ik hem
kon bezorgen, echter niet bevestigen, noch ontkennen of dit manuscript in de collectie
aanwezig was.
De eerste strofe van dit lied begint met:
Scribere proposui de contempu mundano8
Ze eindigt met:
Surge, surge, vigila, semper esto paratus!9
De tweede strofe gaat als volgt:
Vita brevis, brevitas in brevi finietur:
Mors venit velociter et neminem veretur;
Omnia mors perimit et nulli miseretur10.
Surge, surge, vigila, semper esto paratus !
8

Ik heb me voorgenomen te schrijven over wereldverachting.
Sta op, sta op, blijf wakker en altijd bereid.
10
Het leven is kort en die kortheid zal eindigen : spoedig komt de dood, die voor niemand bang is; de dood
vernietigt alles en heeft medelijden met niemand.
9

10
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En de vierde strofe:
Ubi sunt qui ante nos in hoc mundo fuere?
Venies ad tumulos, si eos vis videre :
Cineres et vermes sunt, carnes computruere11.
Surge, surge, vigila, semper esto paratus !
Een volgende bron dateert van ongeveer 300 jaar later. Rutgers Van Der Loeff (1953, 4344) zegt hierover: “Met wijzigingen, weglatingen en bijvoegingen is dit lied gedrukt in een
boekje dat in 1582 te Greifswald verscheen [en] in 1887 te Stockholm opnieuw werd
uitgegeven...In dit boekje is de tweede strophe van het handschrift de derde, en de vierde
strophe van het handschrift de tweede geworden.”
Verder geeft hij twee wijzigingen van de tekst weer : “Venies ad tumulos, si eos vis
videre” werd “Venias ad tumulum, si vis eos videre” en “Vita brevis, brevitas in brevi
finietur : Mors venit velociter et neminem veretur” werd “Vita brevis brevier in brevi
finietur : venit mors velociter et neminem veretur”
Over deze wijzigingen merkt Rutgers Van Der Loeff (1953, 44) op : “Al deze verbeteringen
zijn gehandhaafd in het latere studentenlied, waar ook de derde strophe begint met Vita
en de tweede met Ubi sunt qui ante nos, maar de eerste met Gaudeamus igitur, wat in
het oude lied niet voorkomt, en als begin zo opvallend [...] is, dat de samenstellers van
het Groninger Studenten-liederen uit 1817 gedrongen en gerechtigd hebben gevoeld de
strophe over de kortheid des levens eraan te laten voorafgaan om het igitur (dus) daarop
te kunnen betrekken.”
Rutgers Van Der Loeff (1953, 64-67) geeft de versie (en een Nederlandse
vertaling/bewerking ervan) uit de tweede druk van Groninger Studenten-liederen (1833)
die identiek zou zijn aan die uit de eerste druk (1817). In voetnoten geef ik aan in welke
mate de versies uit de Studentencodex en bij Kindleben (1781, 52-54) verschillen:
Gaudeamus igitur
Juvenes12 dum sumus.
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutum,
Nos habebit humus.

Laten wij dan vrolijk zijn
In den bloei der jaren.
Na een jonkheid vol genoegen,
Na een grijsheid vol van zwoegen,
Zal ons ‘t graf bewaren

Ubi sunt, qui ante nos
In mundo fuere?
Transeas ad superos13,
Abeas ad inferos,14
Quos si vis videre15

Waar zijn zij die voor ons eens
In de wereld waren?
Hoog in ‘t lichte hemelrijk,
Diep in ‘t duister schimmenrijk,
Zult gij hen ontwaren.

Vita nostra brevis est,
Brevi finietur.
Venit mors velociter,
Rapit nos atrociter,
Nemini parcetur.

‘t Leven duurt maar korten tijd,
Telbaar zijn de jaren.
Spoedig komt de dood gewis,
Die een wrede rover is.
Niemand zal men sparen.

11
Waar zijn zij die voor ons in deze wereld hebben geleefd? Men kan naar de graven gaan als men ze zien wil; zij
zijn as en wormen, hun vlees is weggerot.
12
Kindleben schrijft “Iuvenes”.
13
Bij Kindleben en in de Studentencodex (1996, 214): “Vadite ad superos”.
14
Bij Kindleben en in de Studentencodex (1996, 214): “Transite ad inferos”.
15
Bij Kindleben en in de Studentencodex (1996, 214): “Ubi jam fuere”.
11
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Vivat Academia,
Vivant professores!
Vivat membrum quodlibet,
Vivant membra quaelibet,
Semper sint in flore!

Leve d’Universiteit,
Met haar professoren!
Ieder lid, al is het raar,
Alle leden bij elkaar,
‘t Ga hun naar behoren!

Vivant omnes virgines
Faciles16, formosae!
Vivant et mulieres
Tenerae, amabiles17
Bonae, laboriosae!

Alle mooie meisjes heil
Ongekunsteld aardig!
Heil ook lieve vrouwen die,
Niet alleen in theorie,
Vlijtig zijn en waardig

Vivat et respublica
Et qui illam regit
Vivat nostra civitas,
Maecenatum caritas,
Quae nos hic protegit

Heil den Staat en zijn bewind
Koningin of Koning!
Heil, gemeenschap die ons bindt,
Alwie u is welgezind,
En uw heilge woning !

Pereat tristitia,
Pereant osores!
Pereat diabolus,
Quivis antiburschius18
Atque irrisores!

Vloek de sombre droefenis,
Vloek al wie ons haten!
Vloek den duivel, allen die
Over ons in compagnie
Spottend doen of praten.

Hauser v/o Star (online) verwijst naar Raymund Langs Intonas I, Von studentischen Texten
und Weisen (in 1992 uitgegeven bij Verlag des Österreichischen Vereins für
Studentengeschichte) waarin naar drie bronnen, die verschenen tussen 1582 en 1781,
verwezen wordt.
Een eerste is een manuscript van de student Friedrich Reyher die tussen 1473 en 1748 in
Kiel en Jena studeerde. De tweede is een anoniem blaadje uit Jena dat rond 1776
gedateerd wordt. Als laatste verwijst hij naar het Crailsheimer Handschrift uit 1747-1748
dat 300 liederen bevat en waarin een ‘Freiherr von Crailsheim’ de volgende strofen
optekende die Rutgers Van Der Loeff (1953, 47) samen met een Duitse bewerking overnam
uit de Faust-opera van Ignaz Walter uit 1797:
Gaudeamus igitur
]
Juvenes dum sumus! ] (bis)
Post molestam senectutem (bis)
Nos habebit humus.

Sammelt in den grünen Jahren ]
Eurer Wollust Blümelein
] (bis)
Den nach den verflossnen Jahren (bis)
Müssen wir des Todes sein.

Ubi sunt qui ante nos ]
In mundo vixere ?
] (bis)
Abeas ad tumulos (bis)
Si vis hos videre.

Wo sind diese, sagt mir an
]
Die vor uns gewesen?
](bis)
Sie sind zu der Sterne Plan (bis)
Wo sie längst genesen.

Vita nostra brevis est ]
Brevi finietur.
](bis)
Venit mors velociter (bis)
Neminem veretur.

Unser Leben währet kurz,
]
Es vergeht geschwinde.
] (bis)
Es vergeht alswie ein Furz, (bis)
Wie der Rauch vorm Winde.

De onbekende ziel die op het Internet verwijst naar James F. Fuld stelt dat Fuld schrijft
over een handgeschreven studentenliedboek uit de periode 1723-1750. De tekst in dit
manuscript zou gelijkenissen vertonen met het ‘Gaudeamus igitur’, maar er toch sterk van
afwijken. Volgens Fuld zou dit manuscript zich in de Westdeutsche Bibliothek in Marburg
bevinden. Mevrouw Oehme, van die bibliotheek, liet mij echter weten “dass wir kein
16
17
18

In de Studentencodex (1996, 214) : “Graciles”.
Bij Kindleben komt deze zin niet voor, maar wordt de vorige zin nog eens herhaald.
In de Studentencodex (1996, 214) “Antiburchius” (Zetfout?)
12
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Manuskript des Liedes besitzen”. De oudste versie die zij kende, was de versie van
Kindleben.
Fuld verwijst vermoedelijk naar een van de manuscripten van Lang die ik hierboven
vermeldde.
In tegenstelling tot de tekst uit 1267 is het lied dat we nu kennen geen religieus boetelied
meer, maar een wereldlijk studentenlied. De oudste sporen van het studentenlied als
zodanig zijn te vinden bij het begin van de achttiende eeuw bij de Deense schrijver Ludvig
Holberg (1684-1754). Rutger Van Der Loeff (1953, 45) citeert uit Den ellevten Junii van
Holberg, dat voor het eerst opgevoerd werd op 11 juni 1723:
In [...] Act. V sc. 7, zegt iemand die kennis van het studentenleven veinst:
Gaudeamus igitur post molestum sumus
En iets verder:
Parva scintillula
Habet contemtula
Nos habebat humus.
Een belangrijker spoor is ‘Studentenlied’, dat gebaseerd is op het ‘Gaudeamus igitur’, van
de Duitse dichter en (mislukt) student in Wittenberg Johann Christian Günther (16951723). Hij schreef het in 1717, maar het werd, volgens Rutger Van Der Loeff (1953, 45),
pas een jaar na zijn dood, in 1724, voor het eerst gepubliceerd. Volgens Meyer werd het
lied voor het eerst gepubliceerd in Sammlung von Johan Christian Günthers (1730,
Frankfurt und Leipzig), enkele jaren na zijn dood, dus.
Rutgers Van Der Loeff (1953, 45-46) geeft de tekst van dit lied dat ook gekend is als
‘Brüder lasst uns lustig sein’:
Brüder lasst uns lustig sein
Weil der Frühling währet
Und der Jugend Sonnenschein
Unzer Laub verkläret.
Grab und Bahre warten nicht :
Wer die Rose jetzo bricht,
Dem ist der Kranz bescheret.
Unsers Lebens schnelle Flucht
Leidet keinen Zügel,
Und des Schicksals Eifersucht
Macht ihr stetig Flügel.
Zeit und Jahre fliehn davon
Und vielleichte schnitzt man schon
An unsers Grabes Riegel.
Wo sind diese, sagt es mir,
Die vor wenig Jahren
Eben also, gleich wie wir,
Jung und fröhlich waren?
Ihre Leiber deckt der Sand,
Sie sind in ein ander Land
Aus dieser Welt gefahren19

19
Over strofe 2 en 3 merkt Rutgers Van Der Loeff (1953, 46) op: “De volgorde van deze twee strophen is hier
anders dan in 1582 te Greifswald en tegenwoordig, maar eender als in 1267 te Parijs.”
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Wer nach unsren Vätern forscht
Mag den Kirchhof fragen :
Ihr Gebein, so l¨nagst vermorscht,
Wird ihm Antwort sagen.
Kann uns doch der Himmel bald,
Eh die Morgenglocke schallt,
In unsre Gräber tragen.
Unterdessen seit vergnügt,
Lasst den Himmel walten!
Trinkt bis euch das Bier besiegt,
Nach Manier der Alten!
Fort mir wässert schon das Maul;
Und, ihr andern, seit nicht faul
Die Mode zu erhalten !
Dieses Gläschen bring ich dir,
Dass die Liebste lebe
Und der Nachtwelt, bald von dir
Einen Abriss gebe.
Setzt, ihr andern, gleichfalls an!
Und wenn dieses ist getan,
So lebt der edle Rebe20.
Het manuscript uit Jena (omstreeks 1776) dat ik al eerder vermeldde wordt ook bij Rutgers
Van Der Loeff (1953, 48) besproken. Hij geeft een opsomming van een aantal
tekstvarianten in deze versie De (gereconstrueerde) tekst gaat als volgt:
Gaudeamus igitur
Juvenes dum sumus
Post exactum juventutem21
Post exactum juventutem
Nos habebit humus.
Ubi sunt, qui ante nos
In mundo fuere?
Transeas ad superos,
Abeas ad inferos,
Hos si vis videre.
Vita nostra brevis est,
Brevi finietur.
Venit mors velociter,
Rapit nos atrociter.
Nemini parcetur.
Vivat Academia
]
Vivant professores
] (bis)
Vivat membrum quodlibet !
Vivat membrum quodlibet !
Vivant nutritores !

20

Over de laatste twee strofen zegt Rutger Van Der Loeff (1953, 46): “De laatste twee strophen zijn te Duits om
uit het Latijns vertaald te zijn.”
21
“Na afloop van de jeugd”.
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Vivant omnes virgines
Faciles accusse !
Vivant et mulieres
Vivant et mulieres
Faciles aggressu !22

]
] (bis)

Pereat Trifolium
Pereant Philistri
Lictor atque famuli
Lictor atque famuli
Nobis odiosi !

]
] (bis)

In 1781 verscheen te Halle a.d. Saale het boekje Studentenlieder aus den hinterlassenen
Papieren eines unglücklichen Philosophen, Florido genannt, gesammelt und verbessert von
C.W.K.
Deze C.W.K. was Christian Wilhelm Kindleben die ook een versie van het Gaudeamus igitur
optekende (zie hoger). Kindleben (1781, 52-54) merkt in een voetnoot op: “Ich habe mich
genötigt gesehen, dieses alte Burschenlied umzuschmelzen, weil die Poesie [...] schlecht
war.” Kindleben heeft zich dus de vrijheid veroorloofd om zijn eigen dichterlijke
“talenten” toe te passen op een oudere tekst van het lied. Erger is dat hij ook ruiterlijk
toegeeft in zijn werk “einige Verse ganz weggelassen” te hebben.
Ook Kindleben (1781, 52-54) geeft een Duitse vertaling/bewerking van het lied:
Lasst uns, weil wir jung noch sind,
Uns des Lebens freuen!
Denn wir kommen sehr geschwind (bis)
In der Toten Reihen.
Sagt mir doch : wo trifft man an
Die vor uns gewesen?
Schwingt euch zu dem Sternenplan,
Gehet hin zu Charons Kahn,
Wo sie längst gewesen!
Kurz ist unsre Lebenszeit :
Sie vergeht geschwinde,
Unter sorgen, Müh’ und Streit, (bis)
Wie der Rauch vorm Winde.
Blüh, o elder Musensitz,
Blühet auch, Ihr Lehrer!
Es leb’ ein jeder Musensohn, (bis)
Er sei der Weisheit Mehrer !
Hübsche Mädchen sollen hoch
Gleich den Weibern leben,
Die uns hold sind und sich Müh’ (bis)
In der Wirtschaft geben.
Unser Herrscher lebe hoch
Und sein Staat gedeihe!
Dass sich unser Vaterland (bis)

22

“Leve alle meisjes mooi, smakelijk en toegankelijk! Leve alle vrouwen ook, niet te onontvankelijk!”
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Seines Segens freue!
Traurigkeit und Schwermut stirbt.
Gebt uns Wein für Wasser!
Alles Widrige, verdirb! (bis)
Strebet, Burschenhasser!
De jongste (Duitse) prozabewerking van het ‘Gaudeamus igitur’ werd in 1984 geschreven
door de Oostenrijkse studenten Luise en Klaus Hallof naar aanleiding van het verschijnen
van het nieuwe Oostenrijkse studentenliederboek Gaudeamus in datzelfde jaar. De tekst,
die ik terugvond op de website van Stadverbandt der Kremser MKV-Verbindungen, ervan is
de volgende:
Kann man jung und traurig sein?
Hoffnunglos als Jugend?
All das Leben, das wir sehen,
Soll uns bleiden, nie vergehen.
Lebenslust ist Tugend.
Jung und in Bewegung sein
Was nur spricht dagegen?
Auch der allerstilste Stein
Reckt sich unterm Sonnenschein,
Möchte sich bewegen.
Sie und er und es sind wir
Die Studentenjugend.
Was und who wir auch studier’n,
Es soll uns zu Taten führ’n
Als die höchste Tugend.
Plagt uns grosser Wissensdurst,
Müssen wir ihn stillen.
Durst nach Liebe, Durst nach Wein,
Stillen sich nicht von allein,
Wenn sie uns erfüllen.
Nur was Herz und Kopf versteh’n,
Kann der Mensch begreifen.
Was des Menschen Hand gemacht,
Was des Menschen Hirn erdacht,
Muss als Frieden reifen.
Unser Schicksal ist der Mensch
Hier auf dieser Erde.
Als ein Wesen der Natur
Nützen wir dem Leben nur,
Dass es uns bleiben werde!
‘Gaudeamus igitur’ is, samen met ‘Io vivat!’ en het eigen clublied, een van de
belangrijkste liederen voor de studentikoze student. Dat blijkt uit verschillende zaken.
Ten eerste wordt dit lied bij de meeste clubs gezongen bij aanvang van de clubavond – na
het ‘Io vivat!’ en het clublied. Ten tweede zingt men het altijd rechtopstaand. En ten
derde wordt men bij de meeste clubs verondersteld de (eerste, tweede en zevende strofe
van de) tekst uit het hoofd te kennen.
De “ongelukkige filosoof Florido” waarvan sprake is in de titel van het liedboek van
Kindleben uit 1781 is een alter ego van Kindleben zelf. Dezelfde filosoof komt ook voor in
een ander boek van Kindleben uit hetzelfde jaar, namelijk Florido oder Geschichte eines
16
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unglücklichen Philosophen. Onder andere omwille van het anti-burgerlijke karakter van
beide werken, werden ze door de toenmalige prorektor van de universiteit van Halle
(Duitsland) in beslag genomen. Kindleben zelf werd voor altijd uit Halle verbannen.

A, a, a, valete studia (p. 215)
Dit lied, waarvan de oorspronkelijke auteur niet gekend is, werd voor het eerst
opgetekend bij Willems (1848, 524-525) waar het voorkomt onder de titel ‘vacantie-lied’.
De heer J. Piolon uit Oostende was zo vriendelijk om het lied voor me te vertalen naar het
Nederlands.
A, a, a, valete studia!
Studia relinquimus,
Patriam repetimus.
A, a, a, valete studia!

Vaarwel studies!
De studies houden we voor bekeken
En we reppen ons terug naar het vaderland.
Vaarwel studies!

E, e, e, ite miseriae!
Instant nobis feriae,
Tempus est laetitae.
E, e, e, ite miseriae!

Weg van ons, ellende!
De vakantie komt eraan,
Het is nu tijd voor vrolijkheid.
Weg van ons, ellende!

I, i, i, vivant philosophi!
Studiosi parvuli
Etiam sunt bibuli.
I, i, i, vivant philosophi!

Leve de filosofen!
Maar studenten
Hebben wel dorst.
Leve de filosofen!

O, o, o, nil est in poculo :
Repleatur denuo!
Nummi sunt in sacculo.
O, o, o, nil est in poculo.

De beker is leeg :
Hij wordt weer gevuld!
Er zitten nog centen in de beurs,
Maar de beker is leeg.

U, u, u, ingente spiritu
Celebramus epulas!
Cras habemus ferias.
U, u, u, ingente spiritu.

Met veel ambiance
Vieren wij feest!
Morgen vakantie.
Met veel ambiance.

Y, y, y, kom schenk en drink met my,
Want wy zijn hier niet gekomen
Om te slapen of te droomen.
Y, y, y, kom schenk en drink met my.
Snellaert23 merkt in verband met de tekst op dat “het tweede couplet […] by sommigen
volgenderwyze [luidt]” (Willems 1848, 525):
E, e, e : ite miseriae!
Bacchus nunc est dominus,
Consolator optimus.
E, e, e : ite miseriae!

23

F.A. Snellaert is degene die het werk van Willems postuum uitgaf, er een inleiding bij schreef en het voorzag
van commentaren (al dan niet gebaseerd op materiaal dat door Willems werd verzameld, maar nog niet verwerkt
werd).
17
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Bij Heyndrickx (1899, 424-425) is er een (minimaal) verschil met betrekking tot de tweede
strofe van dit lied. Heyndrickx geeft als tweede strofe:
E, e, e, ite miserioe!
Instant nobis ferioe
Tempus est loetitioe.
E, e, e, ite miserioe.
Ook bij Ducheyne (1999, 289) komt een variant op de tweede strofe voor:
E, e, e, ite miseriae!
Tempus est laetitiae
Quo fruamur hodie,
E, e, e, ite miseriae!
De derde strofe verschilt bij Ducheyne (1999, 289) slechts met betrekking tot de eerste
regel. Hij geeft als eerste regel:
I, i, i, bibant philosophi!
(enzovoorts)
Hoewel Ducheyne (1999, 399) stelt dat er ook in Duitsland varianten van dit lied bekend
zijn, kon ik geen enkele Duitse variant terugvinden; niet in Duitse liedboeken, noch bij de
vele Duitstalige studentenclubs op het Internet.
Zoals zowel uit de melodie bij Willems (1848, 524) als bij Heyndrickx (1899, 424) blijkt,
worden de laatste woorden van de eerste en de laatste regel van iedere strofe herhaalt.
Je zingt dus:
A, a, a, valete studia! – valete studia!
Studia relinquimus,
Patriam repitimus.
A, a, a, valete studia! – valete studia, valete studia!
De ervaring leert dat deze woorden door een groot deel van de studentenclubs niet meer
herhaald worden. De oorzaak daarvan is niet ver te zoeken. Enerzijds is er het gegeven dat
in de Studentencodex geen herhalingen worden aangegeven, anderzijds speelt het gegeven
dat de personen die dit lied zonder de herhalingen zingen zelden of nooit een partituur
van dit lied onder ogen kregen of het nooit correct aangeleerd kregen.
Dit drinklied moet tijdens de Middeleeuwen hét studentenlied bij uitstek geweest zijn in
onze streken. Opvallend is dat het lied buiten België, niet of nauwelijks gekend was en is.
Ducheyne (1999, 399) beweert dat het lied ook in Duitsland gekend zou zijn. Ik vond
echter nergens een Duitse bron die dit lied vermeldde of aanhaalde.
Het lied zou zelfs bekender en populairder geweest zijn dan het ‘Io vivat!’, dat
momenteel hét studentenlied bij uitstek is en dat gebaseerd zou zijn op dit ‘vacantielied’. Snellaert (in: Willems, 1848, 525) verklaart namelijk: “Geen student uit eene
belgische latynsche school is er of hy kent dit drinklied. Gewis uit de middeleeuwen en uit
Leuven afkomstig, zal het in de tyden dat de studenten […] zich te voet naer het ouderlijk
huis in vacantie24 begaven, voor marsch-lied gediend hebben. Het is genoegzaem het eenig
in België bekend studentenlied; want het Io vivat! Dat aen de hollandsche hogescholen
klinkt, en de veelvuldige liederen der hoogduitsche studenten, zyn hier by zeer weinigen
bekend.”

24

Dit verklaart meteen hoe Willems aan zijn titel komt voor dit lied.
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De gilde viert (p. 216-217)
De “gilden” die in dit lied bezongen worden zijn “Leuvense regionale studentenclubs die
studenten uit Vlaamse steden en gewesten verenigden.” (Ducheyne, 1999, 400).
Tegenwoordig overkoepelt een gilde de clubs - zoals omschreven in het eerste artikel van
de Clubcodex: “een groepering van studenten uit hetzelfde gewest.” – van een bepaalde
provincie.

Aan de schachten (p. 218-219)
De tekst van dit lied verscheen op de voorpagina van het eerste nummer van Ons Leven
van het academiejaar 1897-1898. Alta Leda, pseudoniem voor Omer Karel de Laey die op
dat moment student in de rechten was in Leuven, wilde de verse lading schachten van
Leuven de boodschap meegeven om gedurende het academiejaar niet in hun eentje weg te
kruipen op hun kot, maar plezier te maken met hun vrienden. Maar op het einde van het
verhaal waarschuwt hij: tot op het moment dat de examens er aan komen, dan is het weer
ieder voor zich.

Er waren drie studentjes (p. 223)
Een “rolder”, zoals vernoemd in strofe 4, is een typische studententerm voor iemand die
graag rolt; i.e. op café gaan.
De “vice” die in de zevende strofe vermeld wordt, is niet – zoals vaak verkeerd
verondersteld wordt - de vice-praeses25 van een studentenclub, maar verwijst naar de
vice-rector van een universiteit.

Ergo bibamus (p. 229)
De zinsnede “ergo bibamus” betekent zoveel als: Laat ons daarom drinken.
Hoewel dit lied, in de Nederlandstalige versie, tegenwoordig heel vaak op cantus gezongen
wordt, werd het in de Duitse studentenkringen van de vorige eeuw enkel gezongen op het
moment dat één of meerdere pas afgestudeerde studenten “philistriert” werden; i.e.
wanneer ze als oud-studenten opgenomen werden in het “Philisterium” of de oudstudentenafdeling van de studentenclub.
In het officiële taalgebruik van de Duitse studenten was “Philister” geen scheldwoord. In
Vlaamse studentenkringen en –liederen wordt de term “filister” ook als spotnaam gebruikt
voor niet-academici, burgers en studenten die zich afzijdig houden van het
studentenleven.
Ook in de huidige Clubcodex, zoals opgenomen in de Studentencodex, staat dit lied
omschreven als een van de verplicht te zingen nummers bij het afscheid van de
laatstejaars. Een duidelijke verwijzing naar die oude Duitse traditie.
Hauser v/o Star (online) geeft tekst en uitleg bij de Duitse tekst van ‘Hier sind wir
versammelt’ van Johann Wolfgang (von26) Goethe (1749-1832) waarop de Nederlandse
tekst gebaseerd is:
Dit drinklied werd geschreven naar aanleiding van “dem Tag von besonderem Schlag” (nl.
10 maart), de 34e verjaardag van Koningin Louise van Pruisen (1825-1875; echtgenote van
Willem Frederik Karel, prins der Nederlanden en zoon van Willem I). De zin “Ergo
bibamus” gaat terug op de pedagoog en filantroop Johann Bernhard Basedow (1724-1790;
geboren als J.B. Bassedau), die een stevige drinker was en in zijn beste jaren in goed
25
26

I.e. ondervoorzitter
Deze ‘von’ voegde hij in 1782 pas aan zijn naam toe toen hij in de adelstand verheven werd.
19

© Akim Willems – Een historisch-etymologische en verklarend wandeling doorheen de Studentencodex

gezelschap een zeer goed gevoel voor humor had: hij stelde dat de conclusie “ergo
bibamus” (i.e. Daarom laat ons drinken) op iedere premisse kon volgen.

Ik ben een boemelaar (p. 231)
Een “boemelaar” is iemand die graag boemelt, net zoals een rolder graag rolt. Het is dus
een persoon die graag op café gaat. Een “hospita” is een kotmadam of kotbazin.

Krambambouli (p. 232-233)
De tekst van dit lied zoals je die terugvindt in de Studentencodex is een Nederlandstalige
vertaling/bewerking van de hand van Jef vanden Eynde (1879-1955)27 van het Duitse
‘Krambambuli’-lied.
Het Duitse lied ‘Krambambuli’ is op zijn beurt weer gebaseerd op ‘Der Krambambuli – Ein
Loblied über die gebrannten Wasser im Lachs zu Danzig’ dat in 1745 in Halle (Duitsland)
geschreven en voor het eerst gepubliceerd werd door Christoph Friedrich Wedekind28
(1709-1777) die ook gekend was onder het pseudoniem Koromandel. Dit lied van Wedekind
telt niet minder dan 102 strofen.
In tegenstelling tot wat Jef vanden Eynde beweert in zijn Nederlandstalige tekst, is
“Crambambuli” géén “schuimend, blond studentennat”. Oorspronkelijk was
“Crambambuli” de benaming voor de “Wachholder-Branntwein” zoals die sinds 1598
gestookt werd door stokerij “der Lachs” (of in het Pools “Pod Lososiem” – tegenwoordig
herbergt dit gebouw aan de Ul. Szeroka nr. 54 een gelijknamig restaurant met Poolse
specialiteiten) uit Gdansk van de heren Isaak Wed-Lings Wittib en Eydam Dirck Hekker,
aldus Hauser v/o Star (online). Ook de Nederlander Ambrosius Vermöllen [Vermeulen?,
AW] wordt als eigenaar van de stokerij genoemd. Deze Ambrosius zou de stokerij in 1598
gekocht hebben. Later werd de term “Crambambuli” door Duitstalige studenten gebruikt
als algemene term om “Schnaps” mee aan te duiden. Nog later om een warme drank op
basis van wijn, gecarameliseerde suiker, Schnaps en verschillende kruiden mee aan te
duiden. Die warme drank is de “Crambambuli” zoals het nu gekend is en gedronken wordt
door (Duitstalige) studenten.
In Duitstalige studentenkringen wordt (in principe) een maal per jaar – meestal bij het
einde van het eerste semester - tijdens een “Crambambulikneipe”29 een
“Feuerzangenbowle” (i.e. een grote ketel of “Topf” Crambambuli) gemaakt.
Om 10 liter ‘Crambambuli’ te maken, heb je volgende ingrediënten nodig : 7 liter rode
wijn, 1 liter witte wijn, 1,5 kg suiker (piramidevormig), 1,5 liter bruine rum van 60%30, 1
liter bruine rum van 80%, enkele sinaasappelen en citroenen, kaneel en kruidnagel31.
De voorbereiding verloopt als volgt: De wijn opwarmen samen met de kruiden, het fruit
(dat in kleine stukjes gesneden moet worden) en de rum van 60%. De eigenlijke afwerking
houdt in dat er boven op de ketel een aantal piramidevormige suikerklompen geplaats
worden die in rum van 80% gedrenkt zijn. Deze suikerklompen worden geflambeerd zodat
de karamel in de ‘Crambambuli’ kan vloeien.

27
Verbondspraeses van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond van Leuven in 1905-1906 en 1906-1907,
hoofdredacteur van “Ons Leven” van 1902-1908, introduceerde de eerste studentenpetten in Vlaanderen,
introduceerde samen met Karel Heyndrickx talloze Vlaamse (studenten)liederen van jonge componisten als
Mestdagh, Hullebroeck, enzovoorts.
28
Niet ‘Wittekind’ zoals foutief vermeld wordt in de studentencodex (KVHV Leuven 1996, 232)
29
Naar onze studententradities vertaald, zou je het kunnen beschrijven als een ‘Krambambouli-clubavond’.
30
Bij voorkeur Stroh-Rum, zeker geen ‘commerciële’ rums zoals Bacardi.
31
Voor het gemak kan je ook buideltjes Gluhwein-kruiden gebruiken.
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De eigenlijke afwerking gebeurt tijdens
de “Crambambulikneipe” en verloopt
volgens een vast ritueel. Dit ritueel komt
bij de meeste clubs op hetzelfde neer
hoewel er uiteraard kleine verschillen
zijn. Bij de Oostenrijkse “Studentenverein
Austro-Danubiae” verloopt het ritueel als
volgt:
De praeses:
“Silentium
zum
Einzug
Magister
Krambambuli32
seiner Gehilfen!”

des
und

Een schacht die de tekstrollen
draagt, wordt gevolgd door drie
commilitones die de drie elementen (wijn, suiker en rum) van Krambambuli
voorstellen. Zij worden eventueel gevolgd door schachten die de ‘KrambambuliTopf’ binnendragen, als die nog niet in het clublokaal aanwezig is. Ten slotte komt
de Magister Krambambuli binnen.33 De schacht ontrolt de tekstrollen zodat het
ritueel voltrokken kan worden.
De praeses vraagt de Magister Krambambuli om de Ordo Crambambuli af te
kondigen.
Magister Krambambuli:
“Verneuerte Sauf-, Fress-, Fest- und Crambambuli-Ordnung, überliefert von
ehrenwerten Theopharastus Bombastus Multibibus vom Nierenstein.”
“§1. In diesem Saal herscht das Reich Crambambuli. Es erstreckt sich auf
alle Fuchsen34, Burschen35, Philister36 und anderes lichtscheue Gezücht,
sowie sie gehen, sitzen, fliegen, kreuchen oder ohn’ Bewusstsein
umherliegen. Begrenzt wird es durch vier steinern Mauern, die schilficht
Decken un den Boden von Eichen.”
“§2. Stoff ist allein Crambambuli. Er tröstet die Trauernden, heilet die
Kranken und führet die Muselmanen zum rechten Glauben. Wer nit saufet
den Stoff, ist zu enfernen aus dem Reich, so er niet krank ist an der Milz,
an der Leber, an der Blasen, sintemalen auch am Kopfe. So einer dies nit
befolget, ist ihm das köstlich Gebräu von Zweien Knechten mit Nachdruck
einzufüllen, egal ob vorn oder von hinten.”
“§3. Das Reich darf nit verlassen werden, es sei denn, einer wollt’ sein
menschliches Rühren stillen oder neuen Stoff beibringen.”
“§4. Der Magister Crambambuli beachtet sowohl die strenge Einhaltung der
ordo, als auch den Gedeih des brennenden Gesöffs. Zu diesem Zweck hat
er den heilige Stoff zu verkosten und zu entscheiden, ob er alsdann zur
löblichen Ausschank bereit sei.”
“§5. Es stellt der Entscheidungsfähigkeit des Magister Crambambuli ein
schlecht Zeugnis aus, wenn er mehr als die Hälfte verkosten muss, ehe er
32

Soms ook ‘Dominus Krambambuli’ genoemd
Sommige Duitstalige clubs zorgen hierbij voor enkele ‘special effects’ door de zaal te verduisteren, kaarsen
aan te steken, met droogijs rook te maken en bijvoorbeeld de intro van ‘Also sprach Zaratustra’ van Richard
Strauss te laten weerklinken.
34
I.e. schachten
35
I.e. commilitones
36
I.e. oud-studenten
33
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sein Urteil gebildet hat. Hat er jedoch den Stoff für würdig befunden, so
beachtet er die widmungsgemässe Verwendung.”
“§6. Unter widmungsgemässer Verwendung ist nur die innere Anwendung
zu verstehen. Die von den Altvorderen gepflogene Sitte, ihre Damen mit
Crambambuli einzureiben und dermassen den Stoff zu genissen, gilt als
grober Rückfall in die Barbarei und wird derart geahndet.”
“§7. Dem Magister Crambambuli steht es zu, jeden, der dem trefflichen
Sud nit die gebührliche Achtung erweist, vom Genuss desselben
auszuschliessen. Ebenso hat er darauf zu achten, dass kein
genussspechtiger Zechgenoss’ sich ein Quentchen mit nach Haus nehm’, sei
es im Sack der Hose oder gar im Schuh.”
“§8. Hat einer der Kumpanen zu tief oder zu oft in den Topf geblickt, oder
meint er gar, durch Rülpsen, Schwätzen, Gröhlen oder durch noch
schlimmere Lautgebung sein’ Tumpheit unter Beweis stellen zu müssen, so
ist ihm ein tüchitg Maulschellen zu geben und er von den zweien Knechten
auszudrücken, als bis er wieder Sitt’ und Anstand sein eigen nennt.”
“§9. Wer gegen diese ordo verstösst, ist zu bestraffen, indem er vor aller
Augen sein Gewand von sich werf’ und selbig in den Crambambulitopf
steig’, allwo er gut angeröst und ausgekocht und danach als Homo
Crambambuli in Spiritus gestellt werden soll. Begeht den Verstoss jedoch
ein weiblich Geschöpf, so ist dieses dem Magister Crambambuli zur
persönlichen Verfügung zu überlassen.”
“§10. Das Reich höret auf zu sein, wenn kein Stoff mehr ist.
Dan volgt de Strijd der Elementen:
Wijn:

“Gegrüsst sei’st du, hoher Herr! Gegrüsst sei die hohe Corona!
Rubinene Zeit bricht herrlich jetzt an in [naam van de club]
düsterer Halle. Wein ist mein Name und Wein mein Gebet. Wein ist
die Kraft und das Glück! In mir liegt die Klarheit, die Heimat, die
Milde, d’rum kehret zum Weine zurück! Wenn ihr mich fragt, wem
die Palme gebührt im Wettstreit der drei Elemente : Ich bin die
Basis des göttlichen Tranks! Das Zepter mir in die Hände! Auf
Heimatboden gewachsen, durchglüht von der Sonne Brand, wie
Wein leuchtet das Leben, doch auch voll mäss’gem Verstand. Doch
wie’s auch sei, so sei’s d’rum : Adsum!”

Rum:
“Gruss dir dir zuvorderst, Herr, Gruss auch den Hernn Studenten!
Goldene Zeit bricht herrlich jetzt an in [naam van de club] dunklen
vier Wänden. Rum ist mein Name und Rum mein Gebet. Rum ist
das Licht und die Stärke! In mir lockt das Starke, das Jähe, das
Fremde, heisse Freuden sind meine Werke. So, wenn ihr mich
fragt, wem die Perle gebührt im Wettstreit der drei Elementen :
Ich bin das Feuer im göttlichen Trank, das Zepter mir in die Hände!
Unter Tropenwind wurde ich klar, und das Meer sang mein
Wiegenlied. Rotgold gab die Sonne mir und Leidenschaft auch mot.
So bin ich – Rum. Adsum!”
Suiker:

Kompliment dir zuerst, hoher Herr, Kompliment den Zechern hier
all! Schneeweisse Zeit bricht herrlich jetzt an in [naam van de
club] nächtlichem Saal. Zucker mein Name, und Süss mein Gebet.
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Zucker bindet Rum und Wein. Süss verschmilzt Süsses und Herbes.
In mir liegt die Krönung des Tranks, süss ist mein Werk und fein.
So, wenn ihr mich fragt, wem die Krone gebührt im Wettstreit der
drei Elemente : ich bin die Würze des göttlichen Tranks, das Zepter
mir in die Hände! Ich stamme von wogenden Feldern, voll Sonne,
Regen und Wind. Kristallweiss die Süsse des Lebens, die Herbes und
Heisses verbind’t. Dies is mein Ruhm. Adsum!”
De Magister Krambambuli vervolgt:
“Genug sei’s, mein Sinn ist’s, den Streut nicht zu schüren. Ihr spracht eure
Vorzüge ehrlich. An mir liegt es nun hier den Sieger zu küren, obwohl ihr
mir all’ unentbehrlich. Zusammen könnt’ ihr uns’ren Gaumen beglücken,
daher bringt herbei eu’re Gaben. Auf dass wir uns baldigst zu aller
Entzücken am feinen Krambambuli laben. Wenn dann im Pokale der
herrliche Trank : der Jubel im Raume erschalle! Euch, Wein, Rum und
Zucker, gebühre unser Dank – die Krone sei über euch alle!”
Hierop volgt de definitieve afwerking:
Magister Krambambuli:
“Auf, lasset uns brauen Krambambuli nach dem alten Rezept des
noch viel älteren, ehrwürdigen Alchimisten Theophrastus
Bombastus vom Nierenstein : Thue Abbruch drei Tag’ und nähre
dich vom Wasser, vom Brot und vom verfluchten Fleisch des
Burenhundes. Sodaan reinige dich, schreit’ in ein dusteres,
abgeschlossenes Gemach und entzünde dreizehn Kerzen, solche
gemacht seiend aus dem Talg von Krotten und Katzenthieren! Itzo
reib den Salamander auf dem Tisch! Sind die Stöffer präpariert?”
Corona:
“Sunt!”
Magister Krambambuli:
“Ad exercitium salamandris in honorem Krambambuli omnes
surgite!”
Corona:

“Surreximus!”

Magister Krambambuli:
“Salamander incipit’”
De corona wrijft met de glazen over de tafel en murmelt:
“Salamander, Salamander, Salamander,…”
Magister Krambambuli:
“Eins! Zwei! Drei! Bibite!
Op ‘Eins!’ begint de corona met hun glazen op de tafel te trommelen, bij
‘Drei!’ worden de glazen geheven en drinkt men.
Magister Krambambuli:
“Eins! Zwei! Drei!”
Op ‘Drei!’ zet men de glazen met een krachtige slag terug op tafel.
Magister Krambambuli:
“Salamander ex! Vivat Krambambuli!”
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De corona antwoordt met “Vivat!” en gaat weer zitten.
Magister Krambambuli:
“Hast du dieses gethan, so nimm von Eisen ein Gefäss, thue hinein
das Best’ vom Wein, vom Zucker und vom kubanischen
Inlandswasser! Vom Wein nimm die herbe Klarheit37, vom zucker
die würzige Süsse38 und vom kubanischen Inlandswasser die hitzige
Starkheit39! Mische dies zu rechten Theilen, entzünd’ mit der
dreimal gereinigten Flamm’, und also spricht :”
De Magister Krambambuli en de 3 Elementen spreken - stil en geheimzinnig
beginnend, daarna steeds luider - samen de volgende bezweringsformule
uit:
“Steig’ aus der Nacht, blaue Flamm’! Aus ew’gem Feur wundersam
Wein geworden aus Sonn’! Zucker geworden aus Sonn’! Rum
geworden aus Sonn’! So, Sonn’, itzt es nimmer schaffst, leih’
Flamm’ du mir deine Kraft, glüh die drey so fest zusamm’,
sintemal durch dich, o Flamm’, nimmer dreu sein’s Elemente,
sondern eyns in meine Hände! Aristos und Augustin, Epikur und
Fridolin, Demokrit und Franz von Salens, und dort von Milet der
Thales, itzo helft zusammen all’, wunderhell werd ’s nun im Saal’
Hexenhammer, Drudenfuss, Beelzebub und Nixenkuss, Alrauenhaar
und Mörderhand, Ahasver ziehet durch das Land. Das es gelinge,
Flamme jetzt springe, springe und klinge und klinge und singe!”
De laatste zin wordt herhaald terwijl de Magister Krambambuli de met rum
doordrenkte suikerkegels aanmaakt. Wanneer de suiker brandt, roepen de
3 Elementen en de Magister Krambambuli:
“Es ist gelungen! Flamm ist gesprungen im Topfe aus Eisen!
Krambambuli! Das Elexier der Weisen!”
Terwijl hij de suikerkegels brandend houdt door er telkens rum bij te
gieten (best met een lepeltje!), spreekt de Magister Krambambuli volgende
‘Festspruch’ uit:
“Besinge, o Muse, den Trank, den sich des Dionysos Söhne heimich
gebraut am Olymp, als Zeusvater zeugen gegangen. Köstlicher
Wein, gut gemischt mit Früchten vom Baum der Erkenntnis, Zimt
und Nelken daze, ein Tropfen vom Samen Apollos, Rausch
verbreitender Duft, erhitzt am olympischen Feuer, mildes Aroma,
erzielt aus den Tränen von schwangeren Nymphen, all das zuletzt
noch verrührt mit dem Schweiss von den Händen Hephaistos’,
schliesslich kredenzt von Sirenen, entschlüpft aus des Zeusvaters
Lenden, gierig geschlürft von den Männern, gelagert am Tische der
Hebe, siehe : ein Schluck nur genügt, schon hebt sich des Priapos
Würde! Fruchtbarkeitsspendender Trank! Aus dir wuchs das Volk
der Hellenen! Treibt es heute wie sie : Sauft, zeugt, schlaft, zahlt
und sterbt aus!”
Na deze feestspreuk, en terwijl de Magister Krambambuli de suikerkegels
verder laat branden, wordt het lied ‘Krambambuli, das ist der Titel”
gezongen. Tussen de verschillende strofen kunnen geïmproviseerde strofen
gezongen worden door de Magister Krambambuli zelf of door leden van de
corona.

37
38
39

De Magister Krambambuli giet een scheutje rode wijn bij in de ketel.
De Magister Krambambuli zet de piramidevormige suikerkegel klaar boven de ketel
De Magister Krambambuli overgiet de suikerkegel met rum van 80%.
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Wanneer de Magister Krambambuli klaar is met de bereiding krijgt de
praeses het eerste glas te drinken om het brouwsel voor te proeven. Hij
dankt de Magister Krambambuli en laat de drank uitschenken voor de rest
van de corona.

De rolders in de nacht (p. 234-235)
Enkele typische studentikoze termen uit dit lied verklaard:
“Pandoeren” is een studentikoze term voor ordehandhavers.
De term “rolder” – iemand die graag rolt, op café gaat – kwam al eerder aan bod.
Een “Marraine” is de “meter” van een studentenclub. Meestal is
het de uitbaatster van het café dat een studentenclub als haar
clubcafé beschouwd. Althans, dat is de huidige, algemene
interpretatie van de term. Oorspronkelijk
sloeg de term “Marraine” op “de Moeder
der Vlaamse studenten” die tientallen
jaren café hield in het huis “Adam en
Eva” aan de Leuvense Oude Markt (foto
links). Men noemde haar Marraine omdat
ze
de
legendarische,
veelvoudige
wereldkampioen wielrennen Jef Scherens
bemoederd had. Tot aan haar overlijden
in 1968 had ze ook een speciale band met
de Gentse studenten. In 1963 kreeg Gent zijn eigen Marraine.
Momenteel is “Rita van De Salamander”, sinds haar inhuldiging op
19 oktober 1981 (foto rechts) de onbetwiste “Moeder der Gentse
studenten”.

Ons Leuven (p. 237-239)
Een “Peterman” is een Leuvenaar. De term was een studentikoze spotnaam voor de
inwoners van Leuven.

Mijn pijpen (p. 240-241)
Eugeen De Ridder, tekstauteur van dit lied, schreef in zijn lied ‘Student zijn’ al: “Een
student is een vent met een pijp in zijn kop.”
In het lied ‘Wat komt er van de berg?’ wordt er gelachen met schachten die “het […] nu zo
naar wordt” wanneer ze voor het eerst, zoals het studenten blijkbaar betaamde, een pijp
roken.
Het roken van pijpen was lange tijd dagelijkse kost onder studenten. Dit lied bevestigd dat
nogmaals.

Testament van een student (p. 244-245)
De tekst van dit lied werd geschreven door Radman (pseudoniem voor Maurits Boucquey),
studiosus juris (student in de rechten) te Leuven op het einde van de negentiende eeuw.
Een juiste datering van dit lied heb ik niet gevonden, maar aangezien Radman in 1897 ook
het lied ‘Jan Rolder’ schreef, aangezien het in 1899 opgenomen werd bij Heyndrickx
(1899, 283-287) en aangezien hij het schreef onder zijn studentikoze pseudoniem, mag
verondersteld worden dat dit lied ook rond 1897 geschreven werd. De tekst werd voor het
eerst gepubliceerd in Ons Leven rond die periode.
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De “oude Petermannenstee” waarover in het refrein gezongen wordt, is uiteraard Leuven.
De Leuvenaars werden door de studenten ook “Petermannen” genoemd.
In de tweede strofe wordt gesproken van “enen stok”. Studenten hadden lange tijd de
gewoonte om een stok met een bolvormig uiteinde als handvat bij zich te dragen om zich
’s nachts te beschermen en om als wapen te gebruiken tijdens relletjes met andere
studenten of andersgezinden.
De “muts” in strofe drie is de studentikoze “flat” of een “verbondsbed” die iedere student
in die periode droeg om zich te onderscheiden van de burgers. Voor meer informatie over
de traditie en de geschiedenis van de studentenpet verwijs ik naar Studentenpetten en
ruzies erom te Leuven bij De Goeysse (1987, 61-91). Hoe belangrijk die pet voor de
student was, blijkt onder andere uit het lied ‘De wrede moord van Leuven’ dat elders in
dit werk besproken wordt.

Filia hospitalis (p. 247-248)
De tekst van dit lied is een vertaling/bewerking van het Duitse lied ‘O wonnevolle
Jugendzeit’ dat in 1885 geschreven werd door Otto Kamp (1850-1922).
De “filia hospitalis” is de dochter van de hospita, de kotbazin.

Schachtenliefde (p. 250-251)
De tekst is van de hand van Walker, (pseudoniem voor Jan Lindemans) studiosus
philosophiae (filosofiestudent) te Leuven omstreeks 1907. Het lied werd voor het eerst
gepubliceerd in Ons Leven van 14 december 1907.
Walker schreef dit lied naar aanleiding van de “liederprijskamp 1907” van Ons Leven. Hij
behaalde een tweede plaats – ex aequo met het lied ‘Aan mijn schuldeisers’ van Julien
Grietens dat nu niet meer gekend is.
Met de vijfde strofe refereert Walker aan een typisch middeleeuws fenomeen dat Kalff
(1884, 625) beschrijft: “Vele dichters, bewerkers of zangers noemen zich aan het slot der
door hen vervaardigde of gezongen liederen en kenschetsen dikwijls zichzelf of de
omstandigheden, waaronder zij dichtten met een kort woord. Die slotstrofen zijn dan ook
een voornaam hulpmiddel om de dichters te leren kennen.” Dat is precies wat Walker in
die vijfde strofe doet.

Brief van een schacht (p. 251-252)
De tekst van dit lied werd geschreven door studiosus juris (student in de rechten) Jan
Elinckx - pseudoniem voor Jan Valvekens (1894-1951) - toen hij in Leuven studeerde. De
tekst werd, onder de titel ‘Schachtenbrief’ voor het eerst gepubliceerd in Ons Leven
(18/11/1920, 10). Valvekens was op dat moment verbondspraeses van het K.V.H.V. en een
academiejaar eerder (1919-1920) was hij praeses van Ons Hageland; de oudste club in
Leuven.

Al boven door het vensterken (p. 253-254)
Het thema van het lied – een meisje dat het hof gemaakt wordt door verschillende
ambachtslui en de meesten afwijst tot haar favoriete ambacht aan de beurt komt – kwam
reeds in vele middeleeuwse liederen aan bod.
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Het oudste bekende lied dat dit thema behandeld is het lied ‘Tho Vttertt for die portte’40
en werd door een Zutphenaar opgenomen in het Zutphens Liedboek41 uit 1537 dat ook
gekend is als Weimarischer Liederhandschrift aangezien het door August Heinrich Hoffman
von Fallersleben (1798-1874) rond 1850 teruggevonden werd in de bibliotheek van Weimar
en na “bijschaving” door von Fallersleben gedeeltelijk gepubliceerd werd in het
Weimarische Jahrbuch für Deutsche Sprache, Literatur und Kunst uit 1854.
Doornbosch (2e deel, 1989) verwijst ook naar een achttiende-eeuwse versie in De boeredans of ’t geselschap na de mode (Koene (S.) & Koene (W.), Amsterdam, 1789, 70). Op
deze achttiende-eeuwse versie is volgens Doornbosch het lied ‘Er stond eens een meisje
aan de deur’ gebaseerd.
Een andere versie die door Doornbosch (2e deel, 1989) werd opgetekend heeft als titel ‘En
daar boven in dat venstertje’.
Nog een variant die door Doornbosch (2e deel, 1989) werd opgetekend, heeft als titel
‘Daar achter in dat vensterlain’.
Ook Smijers (1952, 192-193) geeft nog een variant met als titel ‘Daar boven uit het
vensterke’.
In de verschillende liederen die ditzelfde thema behandelen, is er telkens wel een ander
beroep dat de voorkeur geniet, volgens Doornbosch (2e deel, 1989). In de Brabantse
Kempen was vooral de timmerman populair, in de kustgebieden waren de matrozen
favoriet. In Friesland beschouwde men een kruidenier als ideale echtgenoot. Verder
mogen ook de kamenier, de kannonier, de bleker, de schrijver en de zanger zich vaak
gelukkig prijzen.
In de versie in de Studentencodex is het de studax (i.e. een student).

Hi hadde enen sconen lief (p. 255)
De tekst van dit lied werd in 1949 geschreven door Willy Huygebaert en in dat zelfde jaar
voor het eerst gepubliceerd in Ons Leven. Een exacte datum kon ik niet terugvinden
aangezien de jaargang van 1949 in het studentenmuseum te Leuven spijtig genoeg niet
volledig was.
Huygebaert wil ons doen geloven dat dit lied een echt middeleeuws liefdeslied is. Hij
gebruikt daarvoor een middeleeuws aandoend Nederlands, hij hanteert de verhalende stijl
die typisch is voor zovele middeleeuwse liederen en in de laatste strofe laat hij, zoals
gebruikelijk in middeleeuwse liederen, de auteur van het lied iets over zichzelf vertellen.
Toch werd het lied pas in 1949 geschreven.

Studentelied (p. 259)
Enkele toelichtingen bij een aantal Afrikaanse woorden in dit lied.
Strofe twee begint met “Soos mieliepitte”; het betekent: zoals maïspitten.
De Afrikaanse uitdrukking “Die koringmeul wil nie meer maal” betekent zoveel als: Zelf je
brood verdienen, omdat je ouders je niet meer financieren.

40

Te Utrecht voor de poort
Beter bekend als Weimarischer Liederhandschrift dat door von Fallersleben rond 1850 ontdekt werd in de
bibliotheek van Weimar en, na ‘bijschaving’ door von Fallersleben, gedeeltelijk werd gepubliceerd in het
Weimarische Jahrbuch für Deutsche Sprache, Literatur und Kunst uit 1854

41
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O alte Burschenherrlichkeit (p. 260)
In de Studentencodex worden slechts 2 strofen gegeven van dit studentenlied waarop het
Nederlandse ‘Oude-Rolderklacht’ gebaseerd is.
Hauser v/o Star (online) zegt het volgende over dit Duitse lied : De “breite Stein” die
bezongen wordt – in een strofe die niet voorkomt in de Studentencodex - was een smalle
steenbedekking in het midden van de, bij aanvang van de negentiende eeuw, nog niet
geplaveide straten die de straten ook bij slecht weer min of meer begaanbaar moesten
maken. In de studentensteden van die tijd bezaten “Burschen” of ouderejaarsstudenten
het door burgers, eerstejaarsstudenten en soldaten gerespecteerde voorrecht om over die
“breite Stein” te lopen. Wanneer twee “Burschen” elkaar op die “breite Stein” kruisten en
niet voor elkaar opzij wilden gaan, kwam het vaak tot vechtpartijen, hoewel de SCBiercomment (een geheel van studentikoze voorschriften of wetten, te vergelijken met de
Clubcodex die wij kennen) van 1799 uit Halle in artikel 47 voorschreef: “Der Ehre des
Studenten leidet keineswegs, wenner vom breiten Stein weicht; keiner setzt sich durch
Behauptung desselben in grösseres Ansehen.”

’s Gibt kein schöner Leben als Studentenleben (p. 261)
In de eerste strofe van dit lied komt de versregel “Ist das Moos entschwunden, wird ein Bär
gebunden” voor. De term “Moos” bestaat ook in het Nederlands en betekent zowel in het
Duits als in het Nederlands “geld”. De uitdrukking “ein Bär anbinden” of “ein Bär
aufbinden” betekent zoveel als “schulden maken”.
In de tweede strofe is er sprake van “ein Philister”. Duitstalige studenten gebruiken die
term voor oud-studenten of “Alter Herrn”. In het Duits heeft deze term geen negatieve
connotatie – de Alter Herrn blijven immers lid voor het leven en betalen ieder jaar lidgeld
aan de club - in tegenstelling tot de Vlaamse term “filister” waarmee niet enkel verwezen
wordt naar niet-studenten of burgers, maar ook naar mensen met bekrompen opvattingen.

De slag van Matadi (p. 266-267)
Volgens De Goeyse (1987, 99) komt dit lied in 1931 voor het eerst voor in het Leuvense
KVHV-studentenliederboek onder de rubriek ‘Aktualiteiten’; het heeft namelijk betrekking
“op feiten die toen de koppen van alle kranten haalden.” In de huidige Studentencodex is
het lied (uiteraard) terug te vinden onder de rubriek ‘Historiek’. De tekst van dit lied
bestaat uit “rijmelarij, verzen opzettelijk gemaakt in de trant van en met de woordenkeus
van de straatzangers, die toen iedere vrijdag op de markt te Leuven hun liedjes zongen en
verkochten.” (De Goeysse 1987, 99). De auteur van dit lied is Hector Lonneville (stud.
Med. 1923-1929). De tekst werd verspreid op een gestencild blaadje met bovenaan het
opschrift “Naamloze Maatschappij. Pro Vero, Bono et Pecunia!42” en was ondertekend met
Tijbaert de Kater43.
De Goeyse (1987, 104-106) vertelt over dit lied het volgende : “De ernstige vechtpartij
waarover in dit lied gehandeld wordt, vond plaats in 1926. Op 23 februari was de politicus
Pierre Nothomb, bekend om zijn uiterst rechtse Belgicistische drijverijen, voor de Waalse
studenten te Leuven komen spreken over het fascisme in Italië, waarvan hij de lof had
gezongen. Na afloop van de vergadering vonden vechtpartijen plaats tussen Vlaamse en
Waalse studenten en de volgende dagen werden Vlamingen door groepjes Walen ’s avonds
aangerand. Vermits alle studenten toen een kenmerkend hoofddeksel droegen – de
Vlamingen een roodbruine baret of ‘flat, de Walen een astrakan toque of ‘calotte’- was
het makkelijk uit te maken wie vriend of vijand was. Ieder student ging toen ’s avonds met
een zware knuppel gewapend de straat op. Op de vergadering gehouden door de
42
43

Vrij vertaald : Voor geluk, voordeel en rijkdom.
Tybeert of Tybaert was de kater in ‘Van den vos Reynaerde’.
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Westvlaamse Gilde op 26 februari 1926 kwamen twee studenten binnen die door Walen tot
bloedens toe afgeranseld waren. Praeses van de Westvlaamse was toen Stefaan Coene (…),
tevens voorzitter van de Verbondsfanfare. In het lied wordt nog een ander commilito44 met
name vermeld : Seppen Supply (…), een populaire figuur van de fanfare [...] Stefaan
Coene stak een vlammende speech af, en de Westvlaamse gildebroeders ‘belaan met
bokken45’ begeleiden de twee gewonden naar ‘de Just’46, waar ze op kot waren. Intussen
hadden nog andere Vlaamse studenten zich op straat bij de groep aangesloten. Ze waren
wel niet met ‘duust’ (duizend) zoals in het lied, doch het persverslag in het dagblad De
Schelde maakte melding van zowat 150 man. Het Vlaams Verbond telde toen rond de 550
leden. Er waren te Leuven [...] in totaal 3.343 studenten (Vlamingen, Walen en
buitenlanders). De Westvlamingen trokken daarna [...] naar het Rondpunt. In die buurt
waren er een aantal Vlaamse studenten, waaronder Stefaan Coene op kot, en de Walen
hadden zich daar verzameld om hen te lijf te gaan. Toen de colonne Vlaamse studenten,
waarbij zich intussen ook enkele socialistische arbeiders hadden aangesloten (het ging
tegen fascisten), op de Walen aanstormde, weken dezen langs de Parkpoort naar de
ovezijde van de vest [...] en de botsing vond plaats in de wijk Matadi op het grondgebied
van de gemeente Heverlee. Daarom bleven de intussen toegelopen Leuvense pandoeren
aan de stadszijde van de vest werkeloos toekijken. In het door de oorlog van 1914-18
verwoeste Leuven waren nog heel wat huizen in aanbouw, zodat de vechtenden over
bakstenen beschikten om elkaar te bekogelen. Er werden ook stokslagen gewisseld waarbij
de Italiaanse student Antonio Vegezzi, die zich onder de Walen bevond, ernstig gewond
werd. [...] Rond drie uur ’s ochtends waren de Walen uiteengestoven. Door de gewonde
Italiaan werd een klacht tegen onbekenden ingediend, zodat het parket een onderzoek
instelde. Het gerecht wist dat de meeste vechters Westvlamingen waren en deed dan ook
huiszoekingen verrichten op het kot van Coene, Supply en andere bestuursleden van de
Westvlaamse Gilde. De speurders zochten vooral naar de ledenlijst van de Gilde, maar zij
vingen bot. Het gerecht wou de student die de Italiaan verwondde identificeren en daarom
was er een confrontatie. Heel wat Westvlamingen [...] werden in de tegenwoordigheid
gebracht van het slachtoffer, opdat het zijn aanrander zou kunnen aanwijzen. De
confrontatie liep op niets uit en al de opgeroepen studenten trokken het door de wet
voorziene getuigengeld voor tijdverlet op, ten bedrage van twee frank. Een flesje Jack-Op
(het Werchters bier) kostte toen 35 centiemen. Het tijdverlet eindigde dan ook met een
drinkgelag in een studentenkafee [...] Wat opvalt is dat er in het lied geen enkele maal
sprake is van Walen. De tegenstanders van de toen overwegend Vlaams-nationalistisch
gezinde studenten worden steeds fascisten genoemd. Om zulks te begrijpen moet men
weten dat veel Waalse en franskiljonse patriotards in gloeiende bewondering stonden voor
Mussolini [...] zij waren aangesloten bij de Jeunesses Nationales van Pierre Nothombe of
bij de Légion Nationale van Paul Hoornaert, twee uiterst rechtse organisaties, die over
geduchte knokploegen beschikten, die zowel Vlaams-nationalistische als linkse
vergaderingen trachtten uiteen te knuppelen.”
In de tekst komen een aantal typische woorden uit de (Leuvense) studententaal voor. Een
“pandoer” is een agent. “Laberatie” komt van “laberen”, wat “zich als een laber
(studentikoze dronkaard) gedragen” betekent. En “pieren” is braken als gevolg van het
vele drinken.

De wrede moord van Leuven (p. 268-271)
Volgens De Goeyse (1987, 99) komt ook dit lied in 1931 voor het eerst voor in het Leuvense
KVHV-studentenliederboek onder de rubriek ‘Aktualiteiten’; ook dit lied heeft namelijk
betrekking “op feiten die toen de koppen van alle kranten haalden.” Momenteel is het lied
(uiteraard) terug te vinden onder de rubriek ‘Historiek’. Net zoals bij ‘De slag van Matadi’
bestaat de tekst van dit lied uit “rijmelarij, verzen opzettelijk gemaakt in de trant en met

44
45
46

De leden van een club worden ‘commilitones’ genoemd (enkelvoud : commilito)
Ze hadden ettelijk pinten bockbier, zoals de pils toen heette, naar binnen gegoten (De Goeyse 1987, 104)
Het Justus-Lipsiuscollege te Leuven
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de woordenkeus van de straatzangers, die toen iedere vrijdag op de markt te Leuven hun
liedjes zongen en verkochten.” (De Goeysse 1987, 99).
De Goeysse (1987, 101-103) vertelt over dit lied het volgende : “Het lied werd gerijmd
naar aanleiding van een nachtelijk treffen in april 1924 tussen Vlaamse en Waalse
studenten, dat een tragisch einde kende toen de Waal Colbacq de Vlaming Vallaeys met
een
revolverschot
verwondde[...].
Gabriel
Colbacq
[...]
studeerde
landbouwwetenschappen. Albert Vallaeys [...] studeerde bouwkundig ingenieur. Beiden
waren [...] student te Leuven van 1919 tot 1924 en actief in het verenigingsleven. Op 12,
13 en 14 april 1924 zou te Leuven het 9de Groot-Nederlands Studentencongres worden
gehouden. Dagen van tevoren verschenen in de Franstalige pers [...] opruiende artikelen,
waarin het verbod van het congres werd geëist [...] Door Belgische fascisten werd een
waar complot gesmeed om te beletten dat het congres doorgang zou vinden. Aan de
zaaleigenaars werd geld aangeboden, opdat ze de zaal aan de inrichters van het congres
zouden weigeren [...] Een van de felste Waalse haantjes-de-voorste was Gaby Colbacq,
steeds te zien waar er herrie te schoppen viel. Alhoewel de paasvakantie begonnen was,
bleef hij te Leuven op zondag 14 april. Na zijn revolver op zak te hebben gestoken, liep hij
met zijn broer Christian en twee andere Walen [...] ’s avonds laat en ’s nachts in de
straten van Leuven rond. Tussen vier en vijf uur ’s ochtends ontmoetten ze [...] twee
Vlaamse studentenleiders, Joz Vermeulen en Amaat Dumon, die van het afscheidsmaal van
het congres in de zaal Patria gehouden, naar hun kot terugkeerden. De Walen vielen de
Vlamingen aan, sloegen Vermeulen tegen de straatstenen en Clobacq rukte hem de flat
van het hoofd47. Vermeulen trommelde enkele kameraden op die nog nafeestten in een
kafee aan de Oude Markt en bij groepjes gingen ze op ronde op zoek naar Vermeulens pet.
De Vlamingen Berten Vallaeys en Louis De Smet waren de eerste die op Colbacq en zijn
broer botsten. Er ontstond een worsteling en de Walen zetten het op een lopen, Gaby
Colbacq nog steeds met de flat van Vermeulen in de hand, achternagezeten door Vallaeys
en De Smet. In de Vital Decosterstraat gekomen loste Colbacq een drietal revolverschoten
op zijn achtervolgers [...] Colbacq en zijn broer bereikten het huis [...] waar zij op kot
waren en sloegen de deur dicht. Vallayes en De Smet begonnen met hun stokken op de
deur te hameren, tot deze plots op een kier geopend werd en Gaby Colbacq op
manshoogte vier revolverschoten afvuurde. Vallaeys werd in de borst getroffen en viel
bloedend neer. Intussen waren nog andere Vlaamse studenten ter plaatse gekomen en ook
twee kanonniers van de nabijgelegen artilleriekazerne [...] Zij hielpen Vallaeys naar de
infirmerie van de kazerne dragen, waar hij op een houten tafel werd neergelegd en waar
een bijgeroepen dokter niets bij de hand vond om de gewonde de eerste zorgen toe te
dienen. Intussen hadden de studenten er een pater bijgehaald die aan Vallaeys de laatste
sacramenten toediende, alsook de Vlaamsgezinde dokter Michel Mulier, die Vallaeys deed
overbrengen naar zijn kliniek [...] Mulier stelde vast dat er een kogel in de rechterlong van
Vallaeys was blijven steken en beschouwde zijn toestand als zeer ernstig. Intussen was
Colbacq door de politie aangehouden; tijdens het eerste verhoor verklaarde hij in staat
van wettige zelfverdediging te hebben gehandeld. Later, tijdens het gerechtelijk
onderzoek, zou hij verklaren dat hij ook door “haine de races” gedreven werd. Na een
verblijf van drie maanden in de kliniek herstelde Vallaeys gelukkig van zijn verwonding.
Colbacq kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf en een geldboete [...] Toen de
studenten na de paasvakantie naar Leuven terugkeerden, lazen zij [...] een ‘Avis’ van de
rector [...] zoals gebruikelijk enkel in het Frans. Daardoor werd elke deelneming aan een
betoging in verband met ‘douloureux événements’ van 25 april en elke betoging met
betrekking tot politieke of taalkwesties verboden, op straffe van wegzending van de
universiteit. Geen woord van afkeuring voor de moordpoging van Colbacq en ook geen
sanctie tegen hem. Paul Beeckman [...] tot praeses van het K.V.H.V.48 verkozen voor 19241925, publiceerde op 15 mei 1924 een open brief aan de rector magnificus Mgr. Paulin
47
Momenteel staat de traditie van het dragen van verbondspetten, bierpetten en/of flatten bij de Vlaamse
studenten op een vrij laag pitje. In die tijd was een flat of pet het studentikoze symbool bij uitstek. Het moest
dan ook met respect behandeld worden. Dat respect werd desnoods met geweld afgedwongen (AW).
48
Het ‘Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond’ van Leuven was in die periode toonaangevend in
studentenkringen en ligt mee aan de basis van de regels en wetten volgens dewelke de meeste studentenclubs
ook nu nog leven.
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Ladeuze. Daarin tekende hij protest aan tegen het verbod om te betogen, dat uitsluitend
gericht bleek tegen de Vlaamse studenten [...] Beeckman werd ontboden door de vicerector [...] Deze deelde hem mee dat hij het ‘consilium abeundi’ had opgelopen om
‘reden van openlijke opstand tegen de academische overheid’ en zulks op grond van
artikel 23 [...] Beeckamn diende een memorie van verdediging in, doch de academische
raad sloot hem uit de universiteit. Na Beeckman werden nog acht Vlaamse studenten
weggezonden.”

Drie schuintamboers (p. 273)
Over de precieze betekenis en/of oorsprong van de term “schuintamboer” bestaan
verschillende theorieën.
Ghesquiere & François (1960, 330) zijn van mening dat “schuin” een verbastering is van
het Franse “jeune”.
Volgens Dycheyne (1999, 92) is een schuintamboer een “vrolijk aangeslagen trommelaar”.
Een andere theorie die verkondigd wordt, maar waarvan ik geen schriftelijke bevestiging
vond, is dat ze zo genoemd werden, omdat zij hun trommels schuin op hun heup droegen.
Encarta omschrijft “tamboer” niet als een bespeler van een instrument, maar als “een
populair Middeleeuws instrument. Het werd gebruikt als begeleiding bij dans en als
instrument in militaire kapellen. De tamboer werd door middel van een riem over de
schouder gedragen. De bespeler sloeg met een stok op de tamboer en bespeelde met de
andere hand een fluit.”

Het gramme schilderke (p. 274-275)
Jarenlang heb ik – en velen met mij, durf ik stellen - in de veronderstelling geleefd dat dit
lied over een banaal schildertje ging, net zoals ‘Het loze vissertje’, waaraan het zijn
melodie ontleende, over een banaal vissertje ging. Tot ik het boekje Inventaris van het
archief Flor Grammens van Parmentier (1992) in handen kreeg. Dit boekje begon met een
korte biografie van de heer Grammens, waar ik nooit eerder van gehoord had. Tot mijn
grote verbazing bleek dat gramme49 schildertje niet zomaar een ordinair schildertje te zijn
dat bezongen werd, maar dat het om een vooraanstaand persoon uit de Vlaamse Beweging
ging: Flor Grammens.
Uit het werk van Parmentier (1992, 11-20) haalde ik volgende biografische gegevens van
Grammens die een ander licht werpen op de inhoud van dit lied:
Flor(imond) Grammens (13 april 1899 - 28 maart
1985) startte op 12-jarige leeftijd zijn humaniora in
het overwegend Franstalige college in Eeklo. In 1914
moest hij deze studie stopzetten wegens het
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. In 1915 trekt
hij naar de normaalschool in Sint-Niklaas waar hij
gedurende zes maanden, zonder onderbreking, in de
school moest blijven. Tijdens een van die
afwezigheden van huis, in 1917, stierf zijn vader.
Toen de Duitsers in september 1918 alle mannen
tussen 18 en 60 jaar opeisten dook Grammens onder.
Wanneer het Belgische veldleger in oktober 1918 de
streek van Aalter, zijn thuisstreek, bereikte, trok hij
mee als vrijwillig brancardier. Hij bleef slechts een
paar maanden in dienst, genoeg om Vlaamsgezind te
worden als gevolg van de onrechtvaardige
behandeling van de Vlaamssprekende soldaten door
de Franstalige officieren.
49

I.e. : wraakzuchtig, maar uiteraard ook een zinsspeling op ‘Grammens’.
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Van 1920 tot 1929 was Flor Grammens onderwijzer in Ronse, een Vlaamse stad waar de
diensten van het stadsbestuur eentalig Frans waren. Dat was in strijd met de wet van 31
juli 1921 die bepaalde dat het uitwendige taalgebruik in bestuurszaken tweetalig moest
zijn wanneer 20% van de kiezers dit in een verzoekschrift had aangevraagd; wat in Ronse
het geval was.
Grammens die m.b.t. deze problematiek van aanpakken wist, maakte in 1927, in opdracht
van het Davidsfonds, een voetreis van 23 dagen langs de taalgrens om de
taalgrensproblematiek nauwkeurig te onderzoeken. In 1928 tekende Grammens zijn eerste
taalgrenskaart.
Mede door het taalgrensonderzoek was Grammens overtuigd geworden van de noodzaak
tot actie opdat de taalwetgeving toegepast zou worden.
Daarom richte hij in 1929 de 'Kristen-Vlaamsche Taalgrens-Aktie' op. Zij stelden, op basis
van de wet van 31 juli 1921, onder andere verzoekschriften op voor gemeenten in de
streek van Landen, Voeren en Edingen. In totaal sprak in 25 gemeenten meer dan 20% van
de bevolking zich uit voor uitwendige tweetaligheid.
Toen een jaar na het indienen van die verzoekschriften in circa 50% van de gemeenten nog
steeds eentalige Franse berichten werden uitgehangen, ging Grammens deze eigenhandig
verwijderen, waardoor hij tal van veroordelingen opliep.
Begin 1937 vond Flor Grammens de tijd rijp om tot een grootschalige actie over te gaan.
Op 9 januari 1937 ging hij naar Edingen, een Vlaamse stad in de provincie Henegouwen,
waar alle bekendmakingen uitwendig tweetalig moesten zijn. Hij trok een witte kiel aan,
nam een verfkwast en een verfpot in de hand en overschilderde de onwettige, eentalig
Franse straatnaamborden. Grammens werd opgepakt, maar de volgende dag weer
vrijgelaten. Op 12, 19 en 20 januari 1937 trok hij samen met enkele medewerkers terug
naar Edingen om onwettige berichten af te scheuren en opschriften te overschilderen.
Rond die tijd boden drie studentenverenigingen Grammens hun medewerking aan. In de
nacht van 20 op 21 februari vond in heel Vlaanderen een "grote kuis" plaats. Vier nachten
later maakten de studenten Leuven eentalig Nederlands door Franstalige naamborden te
overschilderen.
Begin maart 1937 werd de Raad der Daad opgericht; deze geheime raad leidde de
"Grammensactie".
Op 17 mei 1937 werd Grammens gevangengezet door het parket van Gent omdat de Franse
opschriften die de stad opnieuw had laten aanbrengen op 8 mei uitgewist waren.
Op 7 juni 1938 liet Grammens zich in het Gerechtshof van Gent op heterdaad betrappen
zodat hij opgesloten werd. Hij wist namelijk dat op 3 juli in Gent het Vlaams Nationaal
Zangfeest zou gehouden worden. Ten gevolge van Grammens' gevangenzetting werd dan
ook in de voormiddag voor het zangfeest een 'Grammensbetoging' gehouden waaraan
tienduizenden Vlaamsgezinden deelnamen.
Drie dagen later werd Grammens vrijgelaten. Zijn opzet was geslaagd : de
"Grammensactie" had een ruime weerklank gevonden in de pers.
In 1939 werd Grammens, als onafhankelijk lijsttrekker van het Vlaamsch Nationaal
Verbond, tot volksvertegenwoordiger verkozen. In de Kamer zou hij vooral de
wetsovertredingen langs de taalgrens aanklagen en ijveren voor een betere naleving van
de taalwetten.
Tot aan het eind van zijn dagen is hij voor de Vlaamse beweging blijven strijden.
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De slag om het Gravensteen (p. 276-277)
Het lied werd door E. De Ridder in opdracht van
het K.V.H.V. Gent geschreven om de
studentikoze Gravensteenbezetting van 16
november 1949 – waarbij 136 studenten en 1
scholier gedurende een hele namiddag het
Gravensteen bezetten en een verbeten strijd
voerden met politie, rijkswacht en brandweer te herdenken. Het werd voor het eerst
gepubliceerd in een van de uitgaven het blad
van het Gentse K.V.H.V. in 1950 of 1951. Een
precieze datum kan ik er niet opplakken,
aangezien het archief van de RUG niet over die
jaargangen beschikt en ik ze nergens anders te
pakken kon krijgen.
In 50 jaar Gravensteenherdenkingen (De
Becker, 1999, 7-19) doen Valère Van Overwalle
en J. Van Ooteghem het relaas van de grootste
studentengrap uit de Belgische geschiedenis :
“Het
begon,
zoals
alle
goede
studentenprestaties, tussen pot en pint in een
of andere [...] drankgelegenheid. Daar vatten
enkele [...] studenten het plan op het oude
Gravensteen, voor enkele uren althans, in te nemen. Het waren Felix de Hemptinne, Tony
Claeys, Henry Hubené, Ludo Tollenaere, Valeer Van Overwalle en Jos De Seranno [...] Op
die bewuste woensdag 16 november 1949 werd in alle faculteiten geheime pamfletten
rondgedeeld met de boodschap : Dit briefje vlug en onopgemerkt laten doorgaan. De
inhoud ervan geheimhouden. Commilitones, neemt allen deel aan de reusachtige
studentengrap die op touw wordt gezet voor woensdag 16 november. Scenario : bezetting
van het Gravensteen. Weest gij ook op post : komt het Gravensteen binnen tussen 14.30
en 15.10 u. Alles is geregeld voor uw aankomst. Komt niet in groepen. Bergt uw flatten in
uw zak en blijft kalm en gedisciplineerd. Waarschijnlijk bierclub in het Gravensteen.
Brengt munitie van alle slag, doch onopgemerkt, desnoods ook uw boterhammen mee.
Einde tussen 18 en 19 uur??? Wachtwoord : Uilenspiegel! Belangrijk bericht : Zweigen.
Feind hört mit!”
“…Op het Veerleplein, aan de voet van het Gravensteen, [vormden zich] hier en daar
onopvallend studentengroepjes [...] Ze leken eerder kalm en wachtten op verdere orders.
Ondertussen was Ludo met een acht man sterke voorhoede naar het Gravensteen gestapt
om, gewapend met reglementaire toegangskaartjes binnen te trekken en de baan vrij te
maken van eventueel dienstdoende suppoosten [...] Onder leiding van de enige ter plaatse
fungerende suppoost werd dan een rondleiding aangevat [...] In de ridderzaal onderbrak
Ludo hem een deelde mee [...] dat de studenten van Gent nu ook een onschuldig,
vredelievend oorlogje wilden voeren [...] Na enig aandringen bleek de suppoost overtuigd
dat het zijn bezoekers ernst was [...] en gaf zich onmiddellijk gewonnen. De groep stoof
naar buiten en gaf het sein aan de wachtenden om zonder betaling naar binnen te
stormen. De conciërge aan de ingang kon zijn ogen niet geloven [...] maar kon niet
verhinderen dat die gangsterbenden hem onder de voet liepen. In het gewoel kwam Henry
met de beruchte tweewielerstootkar, beladen met fruitprojectielen, voetzoekers en op te
hangen plakkaten, binnengehold. Als iedereen veilig en wel binnen was, moest de poort
dicht [...] Projectielen werden rondgedeeld en plakkaten opgehangen aan de kantelen met
de door de bezetters ingestelde vorderingen : “Wij eisen bier aan drie frank”, “Nuts voor
de nieuwe kepis”, “Wij eisen afschaffing van het Rolleke50” en andere leuzen als
50

I.e. de Gentse stadsgevangenis
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“Uilenspiegel is nog niet dood!”. Als alles was rondgedeeld of opgehangen kwam er een
eerste verrassing [...] : tegen alle verwachtingen in arriveerden nog enkele toeristen die
pas nu een rondleiding beëindigd hadden, bij een uitgang die versperd was. [...] Ze wilden
per se naar buiten. Het bleken Hollanders te zijn! Tot overmaat van ramp kwamen ook nog
enkele laatkomers aan de buitenpoort roepen en op de deur bonzen om nog binnen te
geraken [...] Men besloot tot een ruil : de ene naar binnen, de andere naar buiten. Na veel
wrikken en trekken ging de uitwisseling door en de poorten weer dicht [...] Pas nu was
iedereen opgelucht [...] Er kome nu wat komen moet. Helaas, er kwam niemand. Iedereen
keek hoopvol van de tinnen van de burcht neer en verwachtte elk ogenblik een
ordehandhaver te zien opdagen, maar er kwam niemand langs. Wel vriendelijke
Gentenaars die terugwuifden [...] Verder gebeurde er niets, helemaal niets. We begonnen
sterk te twijfelen aan de opzet van de grap en vreesden voor een saaie, kleurloze
namiddag. Maar niet getreurd. Van links [...] naderden eindelijk twee fietsende
politieagenten. Niets vermoedend wuifden ze terug naar de jolige studentenbende boven.
Tot één van de twee [...] door een fruitprojectiel getroffen werd. Alles veranderde op slag
: geraakt in hun eer [...] liepen ze naar de ingang en bonsden op de poort [...] Het klonk
onheilspellend : iedereen viel stil en wachtte af [...] Eén van hen [...] sloeg alarm
en…eindelijk de start : het spel kon beginnen! Niet lang daarna kwamen de eerste
politiejeeps het plein opgereden met manschappen die verbaasd keken en riepen en chefs
die bevelen gaven. Nog andere van hun spitsbroeders kwamen afgezakt : keken, riepen,
gaven tekens[...] en zagen hopeloos toe [...] Het plein vulde zich met burgers die lachend
toezagen en ordehandhavers die keken, maar niets konden aanvangen. [...] Men voelde
dat er verandering op komst was. Er werd nu strategisch gedacht : alleen de brandweer
kon hier hulp bieden. Met alarmgeloei en belgerinkel arriveerde de Gentse brandweer
onder onstuimig gejuich en hoerageroep van de Gentse omstaanders voor wie de show nu
echt ging beginnen. De brandweer ontrolde haar waterslangen en plaatste haar ladders in
stelling tegen de buitenmuren. De mannen achter de wallen geraakten even in paniek als
de eerste pompier naar boven klom met de spuit in aanslag. Vlak achter de kantelen op de
nog groene graszoden lagen planken van herstellingswerken. Ik was even van mijn stuk
gebracht als ik zag dat mjin spitsbroeders zo opgingen in hun spel dat zij alle
voorzichtigheid uit het oog verloren : ze schoven de planken tegen de ladder aan en
trachtten deze met geweld af te stoten [...]. De studenten waren niet meer te houden. Ze
rukten wild de graszoden uit de grond en gooiden ze met alle heftigheid naar die
pompierskop op 3 meter voor hen! [...] In het geharrewar en krijgsgewoel stond tussen de
kantelen, onverstoorbaar als een veldheer, de Felix. Door een ouderwetse toeter bazuinde
hij met een staccato stem “Politie van Gent, geef u over!” [...] Een nieuw gerucht
verspreidde zich. Een vierde medespeler was op komst. De rijkswacht, op oefening in
Dendermonde, was teruggeroepen naar Gent. [...] Er moest sterker ingegrepen worden :
het plein werd ontruimd. [...] Het was vijf uur geworden; de vooravond liet zich voelen.
Vertoonden de bezetters oorlogsmoeheid of begon het welletjes te worden? Zeker was het
dat enkele studentenleiders die zich in hun rangen bevonden dezelfde avond ergens anders
moesten aanwezig zijn. [...] Men besliste een kort overleg te houden benenden op de
binnenkoer. Ondertussen hadden de pompiers het allerlaatste snufje van klimtechniek uit
hun arsenaal gehaald : de hooguitschuivende Metzladder, voor de eerste maal in dienst te
Gent. Gebruikmakend van de verzwakte aandacht van de bezetters werd ze [...] naar de
poort toe gereden en tegen de toren uitgeschoven. Felix [...] had het gevaar zien
aankomen en verdween als de bliksem naar de achterzijde van de buitenwal. Hij haalde
een lasso van onder zijn jekker, gooide hem over een kanteel en duikelde naar beneden
[...] Een eerste ontsnapping was geslaagd. Tot verbazing van de [...] overblijvenden
verscheen in het bovenste torentje van het poortgebouw een politieagent, matrak in de
vuist. [...] Het verzamelde studentenheir besefte dat dit het einde was en iemand riep :
“Iedereen blijft staan en niet meer bewegen!” Niemand bewoog nog, wat niet belette dat
de agent de eerste de beste student die hij tegen het lijf liep afsloeg als een crimineel
[...] Andere agenten kwamen nu één na één uit de torenkamer, stormden naar beneden en
bewerkten iedereen die zich op hun weg bevond [...] Agenten waren erin geslaagd de
poorten aan de binnenzijde te openen [...] De ontzetting steeg. Iedereen was angstig. [...]
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Eén van de commilitones51, die tussen de anderen in de rij stond, was opgelucht als de
slagen uitgedeeld waren. [...] De angst was voorbij en hij voelde zich opgewekt. Het
gebulder van de rijkswachtmajoor stoorde hem niet, doch hij begon zich te vervelen en
wilde naar buiten om een sigaret op te steken. Hij veinsde onpasselijkheid en zakte
tenslotte in elkaar. Kandidaten onder de studenten te over om hem naar buiten te dragen
[...] Hij voelde zich genoodzaakt het spel verder te spelen en verzon een list door een
aanval van de vallende ziekte voor te wenden. [...] Er kwam een dokter aan te pas die
met een knipoog kon bekeerd worden om niet al te veel professionele ijver aan de dag te
leggen. Door de politie werd beslist hem met een ziekenwagen naar een kliniek over te
brengen. Gelukkig kon de dokter [...] hen overtuigen hem onmiddellijk naar huis te laten
transporteren [...] Dat was dan nummer twee die ontsnapte [...]. Een uur later stond
uitbreker nummer twee terug aan het Gravensteen [...] tussen de toekijkende menigte.
Hij zag nog juist de overgebleven strijdmakkers in celwagens laden en naar het “rolleke”
voeren. In hun nieuwe verblijfplaats werden verhoren afgenomen en processen-verbaal
opgesteld [...] Vanaf 22.30 uur werden ze [...] per twee losgelaten”
“De dagbladen lieten natuurlijk deze gelegenheid tot sensatieberichtgeving niet
voorbijgaan. Alle Vlaamse kranten wijdden ellenlange artikels aan de inname [...]. De
Gravensteeninname haalde zelfs de buitenlandse pers [...] The New York Herald Tribune
[...] had zelfs tanks gezien en verklaarde onomwonden : The students of Ghent are the
biggest of the world although they are not Americans!”
“Voor de studenten was het ergste geval natuurlijk de mogelijkheid tot een geopend
strafregister : onder de helden bevonden zich inderdaad een aanzienlijk aantal juristen en
ook voor de anderen was een zwart blaadje bij de polite geen aangenaam vooruitzicht.
Toch hadden de studenten grote troeven in handen : de pers was in het algemeen gunstig
gestemd en ook de Gentse publieke opinie schatte de grap naar haar volle waarde. Er
werd dan ook van rechtsvervolging afgezien.”

IJzerballade (p. 278-279)
Dit lied werd geschreven naar aanleiding van de gebeurtenissen op de zesentwingtigste
IJzerbedevaart van 25 oktober 1953.
Tijdens die zesentwingtigste IJzerbedevaart, onderwerpen als de Amnestie- en
Taalgrensactie waren toen de orde van de dag, organiseerden F. Demany52 en Fosty met
hun “Comité d’Appel au Pays” een Belgisch-patriotistische (tegen)manifestatie in
Diksmuide om daarna, onder massale rijkswachtbegeleiding, in optocht naar Breendonk te
trekken om er de gefusilleerde verzetslieden te herdenken.
Ongeveer 400 Vlaamse studenten – de zogezegde “politieke gevangenen” van 25 oktober
1953 waaraan dit lied opgedragen is – die deelnamen aan de Jeugd-Ijzerbedevaart werden
die dag preventief opgepakt en opgesloten om confrontaties tussen de Vlaamsgezinde
studenten en de Belgicistische Demany- en Fosty-aanhangers te verhinderen.

51

De auteur, V. Van Overwalle, heeft het over zichzelf.
Mede-oprichter van het “Front de l’Indépendance”, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog de verschillende
Belgische verzetsgroepen overkoepelde, en in 1944 gedurende twee maanden opgenomen in de regering Pierlot –
na die twee maanden nam hij ontslag uit protest tegen de door de regering aangekondigde ontwapening van de
verzetsgroepen.
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De slag van het stadhuis (p. 281-282)
In Ons Leven (1994-1995, jaargang 106, nr. 8) wordt in het artikel Toen de wrede
schoolstrijd woedde de geschiedenis achter dit lied verklaard. Ik neem het hieronder over.
'TOEN DE WREDE SCHOOLSTRIJD WOEDDE.'
Deel I: De bezetting van het stadhuis, 40 jaar geleden.
Op 18 maart was het 40 jaar geleden dat een KVHV-Commando het Leuvense stadhuis
bezette. Deze actie vormde en studentikoos hoogtepunt in een nochtans vrij grimmige
schoolstrijd, die in het hele land katholieken tegenover vrijzinnigen plaatste.
Aangezien er, net zoals op nationaal vlak, in het Leuvense stadhuis een rood-blauwe
coalitie zetelde, onder leiding van burgemeester Tielemans (1953-58) -de laatste
socialistische burgemeester voor Tobback- vormde het een verleidelijk doelwit voor
studenten.
DE REGERING VAN ACKER
In het voorjaar van 1954 kwam er een einde aan vier jaar homogeen katholiek bewind. Bij
de wetgevende verkiezingen van 11 april 1954 had de CVP een zware nederlaag opgelopen.
Op 22 april werd de regering Van Houtte opgevolgd door een uitgesproken vrijzinnige
coalitie van liberalen en socialisten onder leiding van eerste minister Van Acker (BSP). In
mei 1954 verklaarde de herkozen KVHV-praeses Jaak Van Passel in zijn
programmaverklaring van 1954-'55: 'Alles schijnt er op te wijzen dat de liberaalsocialistische kartelregering ons volgend jaar weinig rust zal gunnen. En als katholieken en
als Vlamingen zullen we zeer waakzaam moeten zijn.’ En inderdaad: op 10 juni
publiceerde de regering de uitslagen van de betwiste talentelling van 1947, die gehouden
was op een moment dat de repressie nog volop woedde en het franskiljonisme opnieuw
sterk stond. De publicatie van deze betwiste uitslagen, die vooral een Waalse eis was,
betekende een verdere verfransing van Brussel en van de taalgrensstreek. De reactie in
Vlaanderen was heftig en ook het KVHV liet zich in het verzet tegen 'deze schandelijke
gebiedsroof' niet onbetuigd. Toch was het vooral de schoolpolitiek van de regering die op
de meeste tegenstand zou stuiten, zodat er vanaf het najaar van 1954 een schoolstrijd
ontbrandde, die weldra de gehele binnenlandse politiek ging domineren.
DE SCHOOLKWESTIE
De Belgische Grondwet van 1830 bood de mogelijkheid een eigen onderwijsnet uit te
bouwen. De katholieken deden dit. De vrijzinnigen (liberalen en later socialisten) beriepen
zich vooral op de openbare overheden om er voor te zorgen dat ook hun
levensbeschouwing in het onderwijs gewaarborgd zou worden. Geconfronteerd met de
concurrentie van een sterk uitgebouwd katholiek onderwijsnet en bij gebrek aan eigen
scholen, gingen de vrijzinnigen de officiële scholen een anti-katholieke toebedenken, een
taak die grondwettelijk slechts door vrije liberale of socialistische scholen mocht
verzekerd worden. Dit gaf herhaaldelijk aanleiding tot wrijvingen en conflicten. De
katholieken stelden overheidssubsidies aan het door de vrijzinnigen geaccapareerde'
officieel onderwijs de vrije schoolkeuze van katholieken in gevaar brachten. Daarom
zouden zij streven naar financiële gelijkstelling tussen de onderwijsnetten. Het beleid van
onderwijsminister Harmel was tijdens het homogeen katholiek bewind (1950-54) vooral op
de gelijkstelling gericht. Het wetsontwerp Collard -de Waalse socialist Collard was
onderwijsminister in de regering Van Acker- beoogde hieraan een einde te maken. De
schoolstrijd begon toen op 29 augustus 1954 110 katholieke interimarissen van het officieel
onderwijs door minister Collard afgedankt werden. Op 24 september werd als reactie
tegen deze maatregel het 'Comité voor Vrijheid en Democratie' opgericht dat de
katholieken zou mobiliseren om de Schoolpolitiek van de vrijzinnige regering te bestrijden.
De schoolstrijd zou opnieuw leidden tot een hevige polarisering tussen katholieken en
vrijzinnigen, tussen 'links' en 'rechts'. Hoewel de Vlaamse strijd aanvankelijk door het
levensbeschouwelijke conflict volledig naar het achterplan werd verschoven, leidden de
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ten top gedreven tegenstellingen er toe dat, zoals de afgelopen 10 jaar zo vaak het geval
was geweest (o.m. bij de repressie en bij de koningskwestie), het overwegend katholieke
Vlaanderen en het sterk socialistische Wallonië duidelijk tegenover mekaar kwamen te
Staan. Bepaalde leden van de regeringsmeerderheid maakten immers geen geheim van de
verdoken doeleinden van de schoolpolitiek van de regering. Op een vergadering te SintGillis zie minister Collard: 'Met de staatsscholen zullen we de basissen leggen van waaruit
het socialisme in Vlaanderen zal ingevoerd worden.'
CHRISTELIJKE PRINCIPES
Het KVHV beraadde er zich over welke positie het in dit conflict zou innemen. Het was
immers duidelijk dat het hier ook om de electorale belangen van een welbepaalde partij,
namelijk de CVP, ging. Verder wenste men zich in het verzet tegen de onderwijspolitiek
van minister Collard geenszins op sleeptouw te laten nemen door voorstanders van het
unitarisme. Uiteindelijk besloot het Verbond dat het belangrijkste, namelijk de strijd van
de christelijke principes, het zwaarst moest doorwegen. Wel hield het KVHV eraan om in
de schoolstrijd een onafhankelijke positie te blijven innemen en pleitte men voor een
oplossing van het conflict in federale zin met o.m. een splitsing van het ministerie van
onderwijs.
Eens de positie gekozen besloot het Verbond vooraan te staan in de strijd. Bij de gevoerde
acties liet het KVHV zich alvast niet onbetuigd. Reeds op zondag 17 oktober trok een
betoging tegen Collard ingericht door allerlei christelijke organisaties door de Leuvense
straten.
Ook het KVHV nam eraan deel, met een groep van wel 500 man. 's Namiddags verkeerde
Leuven als het ware in staat van beleg, politie en rijkswacht patrouilleerden door de stad.
Op 23 november beslisten KVHV, HVKA (Hoogstudentenverbond voor Katholieke Actie), FK
(Faculteitenkonvent), VKM (Vlaamse Katholieke Meisjesstudenten) en Sociale Hulp de
volgende dag een staking te houden uit solidariteit met de stakende vrije scholen. De
volgende morgen werden er piketten geplaatst aan alle universiteitscolleges. Aan het
atheneum werd rel geschopt. De rijkswacht chargeerde. Er werden spontane optochten
gehouden. Om 14 uur verzamelden zich 18.000 mensen, waaronder 4.000 Vlaamse en
1.000 Waalse studenten op het Ladeuzeplein voor een anti-Collard-betoging. De gehele
manifestatie werd door de Verbondswacht in veilige banen geleid. Gans de avond waren er
rellen met de politie.
UILENSPIEGEL TEGEN COLLARD
Toen in februari 1955 minister Collard zijn wetsontwerpen indiende, begon de schoolstrijd
meer en meer in een echte schooloorlog te ontaarden. De ene massabetoging volgde op de
andere. De katholieken planden voor zaterdag 26 maart een mars op Brussel. Op maandag
14 maart werd door het KVHV het Jeugdcomité voor beroep op het Volk, dat in oktober
1953 de Fosty-actie gecoördineerd had (1) heropgericht. Twee bewogen weken vol met
acties en operaties in Uilenspiegelstijl zouden volgen. In de nacht van 14 op 15 maart
slaagden Patrick Waterblee en Albert Raes (het latere hoofd van de Belgische
staatsveiligheid) er in om een spandoek, met opschrift 'weg met de rode dictatuur', aan de
kantelen van het Leuvens stadhuis te hangen. De volgende nacht lieten de studenten om
klokslag 24 uur in acht kerken verspreid over Leuven de klokken luiden (operatie KLM:
Klokken Luiden bij Middernacht). Woensdagavond 16 maart werd een Collard-pop verbrand
op het Fochplein (operatie CVP: Collard Verbrand op het Plein van Foch). Op donderdag 17
maart had de Brusselse burgemeester Van de Meulenbroeck de mars op Brussel, voorzien
voor 26 maart, verboden. Tot verwondering van de meeste studenten gebeurde er die
avond niets. Dit kwam omdat de grote slag voor vrijdag 18 maart werd voorbereid: de
inname van het stadhuis (Operatie BSP: Bestorming van het Stadhuis en Pandoerenkot).
Elf KVHV'ers, geleid door Rik Vandekerckhove, hoofdredacteur Ons Leven 1954-56, zouden
deze operatie uitvoeren. Om 12 uur 's middags ging die van start. Vrij vlug zaten de 11
boven op de kantelen. Prikkeldraad werd gespannen -in de wenteltrap- om de politie op
afstand te houden. Daarna werd de Verbondsvlag en twee spandoeken 'Weg met Collard',
'Tijl zegt neen' op de kantelen aangebracht. Op het afgesproken moment begonnen de
klokken van de Sint-Pieterskerk te luiden, de spandoeken rolden open, veelkleurige
strooibiljetten werden naar beneden gegooid en vanop de torens van het stadhuis werd
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met klaroenen 'ten aanval' geblazen. Via het verwittigingssysteem van het Verbond stond
de Grote Markt in een minimum van tijd vol studenten. De actievoerders op de kantelen
werden vrij vlug opgepakt. Beneden werd een nieuwe bestorming van het stadhuis
ingezet. Slechts met de grootste moeite kon de politie deze tegenhouden. De hele tijd
bleef het onrustig op de Grote Markt. Het zag er naar uit dat de politie en burgemeester
Tielemans in hun politiebureau en stadhuis belegerd werden. Om 15 uur arriveerde de
rijkswacht uit Brussel en werd er gechargeerd. Tot laat in avond bleef het onrustig. In
Leuven werd de staat van beleg afgekondigd. Deze zou de volgende dagen gehandhaafd
blijven. De week daarop werd de sfeer grimmiger. Dinsdag 22 maart -door de studenten
'Zwarte Dinsdag' genoemd- hadden er over heel de stad zware incidenten met studenten
plaats. De Straten werden door de studenten opgebroken. 's Avonds verzamelden de
socialisten in Kessel-Lo. Even later trokken rode knokploegen, aangevoerd door o.a. de
Leuvense socialistische schepen Mast, door de stad. Geen student was nog veilig op straat.
Studentencafés en -lokalen werden aangevallen en belegerd. Door een gecoördineerde
actie werd er voorzien in de verdediging van het Verbondshuis, het Universitashuis en het
huis der Waalse studenten. Donderdag 24 maart kwam het ludieke terug op de voorgrond.
In het door een CVP-meerderheid bestuurde Heverlee ging er een studentikoze
Carnavalstoet door onder het motto 'Wij lachen Collard weg' - de stoet was in Leuven
immers door de burgemeester verboden. De katholieke mars op Brussel op 26 maart, die
ondanks het verbod toch doorging, vormde het eindpunt van twee bewogen weken.
Voorlopig beheerste het studentikoze en speelse element nog grotendeels de schoolstrijd
in Leuven. Ons Leven schreef :'We hebben niets gebroken of vernield. Het machtigste
wapen -onweerstaanbaar- dat we hanteren is: spotten. Wij lachen Collard weg. ' De
volgende maanden zou de sfeer echter grondig veranderen.
Deel II : OPERATIE BSP
Dat het plan slaagde was geen toeval: alles was tot in de puntjes geregeld.
Op de markt waren groepjes studenten opgesteld die als opdracht hadden te melden of
alles veilig was. Verder stond er ook een (knappe) studentin om eventueel door het vragen
van de weg naar een zeer moeilijke straat, de agenten weg te lokken. Het was echter niet
nodig. Om 12 u. 5 kwamen de mannen uit de Boekhandelstraat, van waaruit ze na enkele
ogenblikken het signaal veilig zagen: 'de petten werden op de hoofden gezet.'. Het duurde
niet lang om langs de grote deur van het stadhuis binnen te gaan en de wenteltrapjes te
beklimmen. Boven werd de prikkeldraad aangebracht die moest dienen om de agenten op
te houden, waarop dadelijk de boekentassen naar beneden werden gegooid waar zij in
goede handen terecht kwamen.
Héél rustig werden de spandoeken aan de kantelen gebonden. Ondertussen hadden de
aangeduiden de weg naar de bovenste torentjes gevonden, en stonden zij klaar om de
klaroenen te blazen om het heuglijke feit te melden. En dan, ondersteund door het rustige
en luide geluid van de klokken van St.-Pieters, die weer van de partij waren. (De vier
klokkeluiders waren reeds vanaf 4 u. in de nacht op post en zijn later ongemoeid kunnen
ontsnappen.). Dan begon het pas ! Vanop de hoge torens blaasden de klaroenen de aanval.
Veelkleurige strooibiljetten dwarrelden rustig naar beneden waar ze hun lezers weldra
gevonden hadden, met een majestueus gebaar rolden de spandoeken open: 'Weg met
Collard', 'Tijl zegt neen'. En in het midden, feestelijk, om de kroon op het werk te zetten,
werd de leeuwenvlag op de kantelen van de oude Brabantse gebouw aangebracht, met de
letters van de studentenvereniging: K.V.H.V.Van overal stormden de studenten toe. Uit de
cursus, uit de Alma waar die middag 400 maaltijden minder waren, uit de andere
restaurants, uit de cafés. Het was een joelende, zwaaiende, juichende, zingende en
lachende massa studenten en burgers, die het allemaal zo schoon vonden en zo
ongewoon...
Om 20 minuten na 12 verschenen de eerste politieagenten boven op de kantelen, die -hoe
kan het ook anders-, terwijl ze zeer voorzichtig de spuiters naderden, door de massa
beneden onbarmhartig werden uitgefloten. Doch het was niet erg: de passen werden
alleen maar afgenomen maar de mannen en de spandoeken konden blijven. Slechts vijf
minuten maar, want dadelijk daarna kwam de versterking, en na een laatste groet
verdwenen de mannen op de kantelen één voor één. De torenwachter was de laatste, en
zijn afscheid was roerend, en het trompetgeschal klonk als dit van de film: 'zolang er
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mensen bestaan'. De spandoeken werden ingehaald, de Leeuwenvlag veranderde van
eigenaar, de trompet werd naar beneden geworpen in bevriende handen.
Plots, hoe het gebeurde wist niemand, kwam er in de massa een geweldige beweging, en
onder het geroep van: wij gaan het stadhuis bestormen, en onder leiding van de praeses,
stormden 20 man het gebouw binnen. Zij waren echter niet talrijk genoeg! Eén van hen
werd door de stadsarchitect vastgenomen en afgeslagen. Dit nieuws verspreidde zich zeer
vlug bij de betogers, zodat de massa niet te houden was. Jaak Van Passel, praeses van het
K.V.H.V., beklom vervolgens de leuning van de pui van het stadhuis en deed een oproep
tot solidariteit met de gevangenen en organiseerde een zitstaking. Het was een machtig
zicht al deze studenten op de Grote Markt te zien zitten. En ondertussen werden
studentenliederen gezongen en geroepen: 'Weg met Collard', en vooral één machtige
kreet: 'Laat ze Los!', 'Laat ze los!' Vlamingen, Walen, burgers en studenten, allen zongen
en riepen.
(Uit: 'Uilenspiegel protesteert op zijn manier tegen Collard', Ons Leven, 66e Jaargang,
speciaal nr. lente 1955. )

De Vlaamse leeuw (p. 287)
Volgens Klöters (1993) zou dit lied ontstaan zijn onder indruk van de roman De leeuw van
Vlaanderen van Hendrik Conscience (1812–1883) uit 1838.
Het lied werd het officiële Vlaamse volkslied op 6 juli 1973 toen
de Vlaamse Cultuurraad een eigen Vlaamse vlag, een eigen
Vlaams volkslied en een Vlaamse Nationale Feestdag (11 juli)
liet vastleggen.
In 1985 werden tekst en melodie van dit lied opnieuw
aangepast
door
Karel
Poma,
toenmalig
liberaal
gemeenschapsminister van Cultuur.
Op 7 november 1990 verscheen een nieuw decreet waarin het
wapen, het volkslied, de vlag en de feestdag opnieuw werden
vastgelegd.
F.A. Van Laenen geeft in het artikel De geschiedenis van de Vlaamse Leeuw (online)
volgende informatie :
De leuze "Vlaendren die Leu" stond volgens Eug. Sanders op het schild van Pieter de
Coninck (circa 1255-1332) bij de Guldensporenslag van 11 juli 1302 nabij de
Groeningekouter en werd ook geroepen door een driehonderdtal Brabantse edelen, toen
ze, na in de Franse rijen te hebben gestreden, zagen dat de kansen voor de Vlamingen
keerden. In Spiegel Historiael van Lodewijk van Velthem wordt ook verwezen naar de
leeuw in een lied op de Slag van Blangys-Guinegatte (die plaats had in augustus 1472).
Later gebruikt Hendrik Conscience de leuze in zijn Leeuw van Vlaanderen.
De eerste bekende poging om de oorsprong van de ‘Vlaamse leeuw’ vast te stellen zou
ondernomen zijn door Jan de Lange, beter bekend als Iperius, abt en historiograaf van de
Sint-Betrijnsabdij. Deze vertelt dat van de eerste forestier af de graven van Vlaanderen
een wapen voerden "Oude Vlaenderen" genoemd. Tijdens de kruistocht van 1177 zou de
Graaf van Vlaanderen, Filips van de Elzas (1142-1191), tijdens een gevecht tegen de
Sarrazenen door zijn dapperheid de zwarte leeuw op gouden veld veroverd hebben op een
mohammedaans vorst. Bij zijn terugkeer deed de graaf afstand van "Oude Vlaenderen" en
nam de zwarte leeuw aan. Sindsdien hebben de graven van Vlaanderen altijd "in goud een
leeuw van sabel" als wapen gevoerd.
Van Laenen verwijst naar het artikel Oude Vlaenderen en de zwarte leeuw op gouden veld
dat Dr. E. Warlop in 1980 publiceerde in Miscellanea Archivista. Warlop stelt vast dat de
leeuw voor het eerst verschijnt op een zegel van Filips van de Elzas in 1162, dus vijftien
jaar vóór de "verovering" in het Heilige Land. Het verhaal van Iperius dateert uit de
tweede helft van de veertiende eeuw - twee eeuwen na de feiten - en kan bijgevolg niet
juist zijn. Geen enkel wetenschappelijk vaststaand feit bewijst trouwens dat de graven
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ooit "Oude Vlaenderen" als schild gevoerd hebben! Alle bekende beschrijvingen en
afbeeldingen dateren van nà het verhaal van Iperius. Volgens Warlop vinden ze
vermoedelijk dan ook hun oorsprong in dit verhaal, dat met bepaalde bedoelingen
verspreid was. De oorsprong van de Vlaamse leeuw moet dan niet gezocht worden in het
Heilige Land, maar in de omgeving van Filips van de Elzas zelf.
Vier jaar vóór het zegel van Filips, in 1158, verschijnt er op het tegenzegel van Willem van
Ieper (? – 1162) een rechtsgaande leeuw. Willem kan dit wapen geërfd hebben van de
vroegere graven of meegebracht hebben uit Engeland, waar hij twintig jaar verbleef als
aanvoerder
van
huurtroepen
in
dienst
van
de
Etienne
de
Blois.
Filips kan het wapen ook gekozen hebben als zoon van Sybilla van Anjou, zuster van
Godfried Plantagenet, die een schild voerde met twee klimmende (rechtopstaande en naar
links gekeerde) leeuwen. Hij kan het ook gekozen hebben wegens zijn verblijf in Engeland
waar hij tijdens een kruistocht van zijn ouders onder bescherming stond van de Engelse
Koning, Hendrik II Plantagenet. Hendrik II voerde gaande leeuwen in zijn schild.
In de twaalfde eeuw begon de gaande leeuw, eigenlijk een verre afstammeling van de
draak, het zinnebeeld te worden van het heidendom en van opstandigheid tegen de kerk.
De klimmende leeuw werd echter het zinnebeeld bij uitstek van de christelijke ridder en
het ligt dus voor de hand dat Filips van de Elzas, die zelf tweemaal naar het Heilige Land
trok, dit symbool op zijn schild plaatste.
Een tweede reden kan zijn dat zowel Diederik als Filips van de Elzas beslag wilden leggen
op het nalatenschap van Willem van Ieper, ten nadele van diens onwettige maar
gelegitimeerde zoon. Om het gevaar van usurpatie te voorkomen werd het wapen van
Willem echter niet letterlijk overnomen: de gaande leeuw werd een klimmende.
Ten slotte kan het ook overgenomen zijn van Godfried Plantagenet, als het symbool van de
christelijke ridder. De gaande leeuw paste bovendien beter in een driehoekig schild.
Het verhaal van de verovering van de leeuw op de Sarrazenen diende daarom
waarschijnlijk als verdoezeling voor de minder fraaie werkelijkheid.

Wilhelmus van Nassouwe (p. 288-289)
Ook bij dit lied zal ik het over het ontstaan en de evolutie van de tekst én zelfs de melodie
hebben. Een beetje uit noodzaak, omdat de geschiedenis van het Wilhelmus zo complex is
dat een opsplitsing van de aspecten ‘tekst en auteur’, ‘melodie en componist’ en
‘achtergrondinformatie’ de zaken verwarrend zou maken.
Het Wilhelmus tijdens de Republiek53
Het Wilhelmus bezit de oudste muziek van alle volksliederen. Dat is opmerkelijk aangezien
het lied pas in 1932 officieel de Nederlandse nationale hymne werd. Toch is dit correct,
aangezien het Wilhelmus een melodie heeft die uit de zestiende eeuw stamt.
Wat de klassieke vragen rond het ontstaan van het lied betreft:
Ondanks de honderden publicaties die daaraan in de loop der
eeuwen gewijd zijn, zijn er nog steeds geen definitieve
antwoorden gevonden. We weten nog steeds niet meer dan dat het
Wilhelmus gedicht moet zijn tussen 1568 en 1572, vermoedelijk in
de omgeving van Willem van Oranje (1533-1584) die op dat
moment in Duitsland verbleef.
In 1985 vond Eberhard Nehlsen – auteur van de dissertatie
Wilhelmus von Nassauen. Studien zur Rezeption eines
niederlaendischen Liedes im deutschsprachigen Raum vom 16. bis
20. Jahrhundert (Münster/Hamburg, 1993) - de tot nu toe oudste
tekst van het Wilhelmus, in het Duits. Deze tekst uit stamt 1573 en
is afkomstig uit Straatsburg (Grijp, 1998, 97).
De oudste bron van de Nederlandse Wilhelmustekst kwam in 1996
aan het licht toen men een druk van het Geuzenliedboek (zie foto) ontdekte die ouder was
53
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dan de toen oudst bekende uitgave van 1581. Het oudere Geuzenliedboek wordt gedateerd
op 1577-1578 en is daarmee de oudste bron waarin de Nederlandse tekst volledig
voorkomt.
Wat het auteurschap van het Wilhelmus betreft, toonde Abraham Maljaars, in zijn
dissertatie Het Wilhelmus : auteurschap, datering en strekking : een kritische toetsing en
nieuwe interpretatie uit 1996, aan dat Marnix van Sint-Aldegonde, door velen voor de
auteur gehouden, het Wilhelmus niét geschreven kan hebben.
Coen Free bracht in zijn boek Willem van Oranje, ’s Hertogenbosch en de dichter van het
Wilhelmus (’s Hertogenbosch, Heinen, 1997) een nieuwe auteurskandidaat aan, namelijk
de zestiende-eeuwse, Antwerpse lutheraan en psalmdichter Willem van Haecht.
In de eerste jaren na het ontstaan van het Wilhelmus had het lied een sterke politieke
lading en verspreidde het zich snel over brede lagen van de bevolking als strijd- en
partijlied van de prinsgezinden.
De bijzondere positie van het Wilhelmus in die periode blijkt eveneens uit het feit dat ook
buitenlanders het “deuntje” goed kenden.
Een buitenlander die het Wilhelmus ook kende, was Sir Philip Sydney (1554-1586), een
Engelse dichter en hoveling. Hij dichtte het volgende liefdeslied “to the tune of Wilhelmus
van Nassaw” :
Who hath this fancie pleased,
With fruits of happie sight,
Let here his eyes be raised
On nature’s sweetest light.
A light which doth dissever,
And yet untie the eyes,
A light which dying never,
Is cause the looker dyes.
Tegenover dit uitzonderlijke Engelse contrafact staan er tientallen in het Duits en zelfs
enkele in het Zweeds.
Over de betekenis van het Wilhelmus voor het volk zijn we goed geïnformeerd. Het werd
voornamelijk gebruikt als partijlied van de orangisten. Daarnaast had het Wilhelmus ook
een vermaaksfunctie; het werd als torenwachterslied gebruikt en ook tijdens de jacht
werd het gebruikt. Het werd zelfs gebruikt als dansmelodie zoals blijkt uit een lied
geschreven ter gelegenheid van een gemaskerd bal in 1754 in het Mauritshuis. In de tekst
staat :
Masker af, gij moet hier dansen
Op Wilhelmus Nassauws trant
De oudste versie van de melodie die gekend is, dateert van 1574; de melodie is dan ten
minste zes jaar oud en is afkomstig van een Frans lied dat werd gedicht tijdens het beleg
van Chartres (1568). Deze oudste versie van de melodie laat een eenvoudige,
onopgesmukte melodie zien. De Valeriusversie (1626), die nu langzaam gezongen wordt,
zal in de zeventiende eeuw niet minder opgewekt geklonken hebben dan welke andere
versie ook. De versie van Van Eyck was bedoeld als “bataille” voor blokfluit solo. De
marsvorm van de Prinsenmars domineerde de achttiende en negentiende eeuw.
Uit de begintijd is geen volledig(e) Nederlandse tekst bewaard gebleven. De oudste, die
van 1577-1578, dateert van minstens vijf jaar na het ontstaan van het lied. In latere
uitgaven van het Geuzenliedboek wordt de tekst herdrukt met slechts geringe variatie.
De tekstversie uit 1626 van Valerius is enigszins bijgeschaafd : “Blijf ick tot in den dood”
wordt bij hem “Blijf ick tot ’s Lands behoet”. “Ick altyt hebb’ geeert” wordt bij hem
“Heb ik altijd geëerd”. Er zijn meerdere varianten bekend. De tekst uit het
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Geuzenliedboek diende kennelijk steeds als standaard voor andere varianten. Er is slechts
één geval bekend met sterke afwijkingen : In de tweede helft van de negentiende eeuw
signaleerde een ‘anonymus’ het Wilhelmus in een oud handschrift, aangeduid als
Nederlandtsche oudheden. Deze tekst is niet teruggevonden, maar de ‘anonymus’ stelt dat
in het handschrift slechts teksten van voor 1603 zijn opgetekend, waaronder het
Wilhelmus, dat “wat de schikking der afdeelingen betreft zeer onjuist is”. De veertien
strofen stonden, volgens nummering van de standaardversie in de volgorde 1, 2, 3, 4, 10,
8, 11, 12, 9, 6, 7, 13 en 14. Er waren ook enkele beginletters veranderd zodat het
achrositicon WILLEMVANNASSOV in die versie WALLGAAMNMVSOV werd. E. Hofman, die
deze tekst ontdekte, redeneerde in zijn werk Nieuw licht op het Wilhelmus en zijn
dichters uit 1996 dat deze tekst aan die van 1577-1578 vooraf zou zijn gegaan en dat de
tekst uit 1577-1578 een omwerking van die oudere tekst zou zijn. Waarschijnlijker is dat
de zestiende-eeuwse schrijver niet besefte dat het om een achrosticon ging, de tekst uit
zijn geheugen noteerde en daarbij de strofen verwisselde.
Martine de Bruin (Grijp, 1998, 16-43) neemt verder nog tekstvarianten uit 1600, uit 1618,
uit 1626, uit 1673 en uit 1747 op. Daarnaast neemt hij nog een groot aantal
contrafacturen54 op, onderverdeeld in de categorieën ‘geuzenliederen’, ‘calvinistische,
oranje-gezinde politieke liederen’, ‘overige wereldlijke liederen’ en ‘geestelijke
liederen’.
Nationale hymnen in het Koninkrijk der Nederlanden : 1813 - 193955
Ten tijde van de bevrijding van de Franse overheersing (1810-1813) was het Wilhelmus nog
steeds populair. Toch zou het jonge koninkrijk spoedig het gedicht ‘Wien Neêrlands bloed’
uit 1815 van H. Tollens Cs. (1780-1865) als nationale hymne krijgen.
Waarom kon het Wilhelmus niet gehandhaafd blijven? De traditionele verklaring luidt dat
dit te veel aan de partijtwisten van weleer zou herinneren. Grijp is van mening dat er
andere factoren in het spel zijn geweest en dat de nationale hymne niet zozeer een
statisch, door het landsbestuur opgelegd en geregiseerd fenomeen is, maar dat het
resulteert uit een dynamisch samenspel van verschillende factoren, invloeden en
initiatieven.
Na 1932 heeft het Wilhelmus het rijk alleen, wat niet wil zeggen dat er dan niets meer
gebeurde.
Het lijkt duidelijk : omstreeks 1815, bij de stichting van het koninkrijk Nederland onder
Willem I, heeft Nederland een algemeen aanvaard en geliefd volkslied; het Wilhelmus.
Toch waren er problemen. De tekst was niet actueel meer en grotendeels vergeten. Vaker
waren parodieën zoals die hieronder nog beter gekend dan de eigenlijke tekst :
Wilhelmus van Nassouwen,
Bent gij van Duitschen bloed?
De elleboog door de mouwen56
Het haar al door den hoed.
Zijt gij Wilhellemus?
Zijt gij Wilhellemus?
Wel dat is goed!
Deze parodie, en vele andere, kunnen niet op de eigenlijke melodie of oudere bekende
melodieën gezongen worden. Afgezien van dergelijke parodieën zullen de meeste mensen
in 1815 alleen nog de woorden van de eerste regel hebben gekend en voor de rest werd
het lied zonder woorden uitgebracht. Het Wilhelmus was in deze tijd dus eigenlijk een lied
zonder tekst. De melodie werd rond 1815 vooral instrumentaal uitgevoerd.
53
Teksten die niet refereren aan de oorspronkelijke tekst, maar wel op dezelfde melodie gezongen werden. Let
op : elders in dit werk maak ik geen onderscheid tussen tekstvariant en contrafactuur!
55
GRIJP (L.P.), In : Grijp (1998, 44-73)
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Zinsnede uit een oud geuzenlied (omstreeks 1577) waarin de Nederlandse legerhoeren hun Spaanse klanten
voor rotte vis uitschelden.
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Een poging om tekst en muziek weer met elkaar in overeenstemming te brengen kwam van
de negentiende-eeuwse Amsterdamse uitgever J.B. Nolting. Nolting liet de oneven
versregels herhalen, alsmede de zesde versregel. Weliswaar loste dit het teveel aan noten
– omwille van de geforceerde aanpassing aan de Prinsenmars – op, maar er kwamen
verkeerde accenten voor in de plaats. Men kan nauwelijks aannemen dat Noltings
tekstplaatsing veel ingang heeft gevonden. Dat de tekstplaatsing niet als onoverkomelijk
werd ervaren tonen de vele herdichtingen en contrafacten.
Uiteindelijk werd ‘Wien Neêrlands bloed’ van Tollens, geschreven naar aanleiding van een
wedstrijd uit 1815 waarbij de gebeurtenissen uit 1813 (de val van Napoleon en de
vereniging van de Noorderlijke en Zuidelijke Nederlanden in het koninkrijk Nederland)
kunstzinnig uitgebeeld moesten worden, de nationale hymne van het negentiende-eeuwse
Nederland. Hiervoor zijn verschillende redenen. De meest voor de hand liggende oplossing
voor het gebrek aan een nationale hymne, een actualisering van het Wilhelmus, sloeg niet
aan.
Daar komt nog bij dat het lied van Tollens tekstueel een schot in de roos was. Tollens, met
zijn sentimenteel-romantische toon, sloot perfect aan bij de toenmalige smaak van het
publiek voor ‘huiselijke’ poëzie. Tenslotte is zijn lied ook koningsgezind, maar zonder
partijstrekking.
De succesen van ‘Wien Neêrlands bloed’ hebben het Wilhelmus echter niet de das
omgedaan. Tijdens de Belgische Opstand (1830) bestonden de twee volksliederen
vreedzaam naast elkaar.
In de tweede helft van de negentiende eeuw traden een aantal culturele ontwikkelingen in
werking die het Wilhelmus opnieuw in het voordeel brachten. In het algemeen kunnen
deze ontwikkelingen omschreven worden als cultureel nationalisme (i.e. een toenemende
belangstelling voor de vaderlandse geschiedenis en de cultuur van de Gouden Eeuw),
waardoor de historische dimensie van het Wilhelmus, ooit een contra, opnieuw een pro
werd. In deze periode werd de melodie uit 1626 van Valerius opnieuw populair. Niet alleen
het volk begon het Wilhelmus opnieuw te appreciëren, ook het koningshuis zelf droeg bij
aan de emancipatie van het oude lied door het als koningshymne te kiezen. Willem III had
al in 1855 bepaald dat bij elke inspectie door hemzelf of een der kroonprinsen het
Wilhelmus moest worden gespeeld – in de ‘nieuwe versie’, namelijk die van de
Prinsenmars. Dit werd in 1898 door Wilhelmina herbevestigd bij Koninklijk Besluit, maar
zij had een voorkeur voor de oude melodie ontwikkeld. Bij de inhuldiging van Wilhelmina
op 6 september 1898 klonken beide versies. Rond die tijd schreven journalist en later
hoofdredacteur van het Algemeen Handelsblad Charles Boissevain (1842-1927) en dichter
Nicolaas Beets (1814-1903) een actualisering, ‘Wilhelmina van Nassouwe’.
Vanaf 1898 zijn de dagen van ‘Wien Neêrlands bloed’ geteld.
In Vlaanderen is het Wilhelmus gekoppeld aan de Groot-Nederlandse gedachte. Al in de
tijd van het ongedeelde koninkrijk werden dergelijke gedachten gekoesterd en
uitgedragen door personen als J.F. Willems (1793-1846), naar wie het Willemsfonds
genoemd werd, die in zijn liedboek twee versies van het Wilhelmus opneemt : die van
Valerius en een ‘nieuwe wijs’ (Willems, 184857, 72).
Nationale hymnen in het Koninkrijk der Nederlanden : 1940-199858
Wie de huidige betekenis van het Wilhelmus wil begrijpen, kan niet om de Tweede
Wereldoorlog heen. Tijdens de oorlog was het Wilhelmus het klinkende symbool van de
Nederlandse afkeer van de Duitsers in het algemeen en van het actieve verzet in het
bijzonder. Ook in deze periode werden er verscheidene actualiseringen gedicht.
Toch was de symboliek van dit lied, tijdens en na de oorlog, niet altijd eenduidig ‘goed’.
Al voor het uitbreken van de oorlog hadden de Nederlandse nationaal-socialisten getracht
zich het lied toe te eigenen en ook tijdens de oorlog zijn ze het blijven zingen. De NSB’ers
57
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zongen wel “Ben ik van Dietschen bloed” in plaats van “Ben ik van Duytschen bloed”,
hiermee verwijzen naar de Groot-Nederlandse gedachte. Ook in liedbundeltjes van de
Hitler-Jugend kwam het Wilhelmus voor.
De meerduidigheid van het Wilhelmus had tot gevolg dat het tijdens de oorlog niet
officieel verboden was, wel beval men het lied slechts bij hoge uitzondering te zingen.
Ook na de oorlog bleef het Wilhelmus zwaar emotioneel geladen.
De combinatie van een groot enthousiasme voor het Wilhelmus en een gebrekkige kennis
van de tekst vertaalde zich reeds vanaf het begin van de negentiende eeuw in talrijke
actualiseringen. Het huidige antwoord op dat ‘nationale geheugenverlies’ zijn de, sinds
1995 geregeld terugkerende, Wilhelmusdichtwedstrijden. Een prijsvraag in het NRC
Handelsblad in 1995 leverden honderden inzendingen op. Meestal waren de inzendingen
brave, koningshuisgezinde teksten. Hieronder neem ik een leuke tekst, van de hand van
Wil Robijn uit Amersfoort, op die volgens Grijp (1998, 89) “in de positieve zin” opviel :
O, Willem Alexander
Ik ben verliefd op jou.
Jou wil ik en geen ander.
Je bloed is ’t mooiste blauw.
De prinsen van Oranje
Heb ik altijd begeerd
En gratis kaviaar en champagne
Lijkt me ook niet verkeerd.
Het Wilhelmus over de grens59
Het Wilhelmus is tegenwoordig voor alles de nationale hymne van Nederland, maar
gedurende zijn lange geschiedenis heeft het lied vele andere functies vervuld. Het
verrassende is dat dit niet alleen voor Nederland geldt. Dat wordt hieronder aangetoond
aan de hand van voorbeelden uit Duitsland, Zwitserland en Luxemburg.
De geschiedenis van het Wilhelmus begint al in het buitenland. Het lied werd, onder
invloed van Duitse politieke liederen, tussen 1568 en 1572 geschreven in de omgeving van
Willem van Oranje tijdens zijn ballingschap in het Duitse Dillenburg. Er mag verondersteld
worden dat het lied gebruikt werd als propagandamiddel bij de voorbereiding van een
nieuwe opstand tegen het Spaanse bewind van Alva.
In de oudst bekende Wilhelmustekst, die uit 1573, staan tussen de zevende en de achtste
strofe drie strofen die betrekking hebben op het beleg van Haarlem (december 1572 – juli
1573). Ze horen niet bij het oorspronkelijke lied en komen verder nergens anders voor. De
Duitse druk uit 1573 noemt als wijsaanduiding niet ‘Chartres’, maar ‘Der Graf von Rom’,
een ballade die sedert de vijftiende eeuw gedocumenteerd is. Toch was deze melodie niet
echt populair, aangezien de bronnen met melodieën voor het Wilhelmus uit het Duitse
taalgebied allemaal herkenbaar zijn als varianten van de ‘Chartres’-melodie.
Deze Duitse druk uit 1573, die toegeschreven wordt aan drukker Thiebolt Berger, zal niet
de eerste in het Duits geweest zijn. De toevoeging van de drie strofen laat zien dat er een
eerdere versie geweest moet zijn. Na 1573 verspreide het lied zich snel over het ganse
Duitse taalgebied – enkel uit Oostenrijk zijn geen bronnen bekend - en was het zeer
populair in Duitse landen tussen 1580 en 1630. Interessant is dat het Wilhelmus via de
Duitse landen nog verder van huis geraakt is. In 1626 verscheen in Zweden een liedpamflet
met volgende titel :
Een nyy Wiisa / Giordt /
S. Konungh / GUSTAVO I. /
Och hans Mayt. Efferkommande /
Tilähra, For then rätte Relighion /
H. Mayt. Kom j liusetvthi /
59

Nehlsen (E.), In : Grijp (1998, 96-111)
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Swerighe. / Siunges sasom then
Wiisan : Wilhelmus / von Nassowen,
Bin ich von / Deudschem blut.
…
De wijsaanduiding in het Duits maakt het waarschijnlijk dat het Wilhelmus via Duitsland in
Zweden terechtkwam.
Waarom was het Wilhelmus zo geliefd bij de Duitstaligen? De bronnen doen twee oorzaken
vermoeden. Ten eerste had het in de decennia rond 1600 een politieke functie. Er werden
in die periode verscheidene contrafacten geschreven die politieke en militaire twisten
centraal stelden. Ten tweede was er de aantrekkelijke melodie.
In de tweede helft van de zeventiende eeuw verdween het Wilhelmus uit het Duitse
liederrepertoire. Pas in de negentiende eeuw kwam het weer op. De grootste versrpeiding
kreeg het Wilhelmus, althans de melodie, in Duitsland pas in de jaren 1930 tot 1945 en wel
met de tekst van het lied ‘Wenn alle untreu werden’ van de dichter Max von
Schenckendorf (1783-1817). Na de Eerste Wereldoorlog kreeg dit lied grote symboolwaarde
bij rechtse groeperingen. De SS koos het lied als haar ‘Treuelied’ en het verscheen in
verscheidene zangbundels van de Hitler-Jugend.
In Zwitserland kreeg het Wilhelmus een bijzondere betekenis. Enkele Zwitserse drukken
van het lied zelf en wijsaanduidingen voor verschillende contrafacten tussen 1585 en 1674
laten zien dat het lied daar lange tijd populair was.
In 1815 werd het Hertogdom Luxemburg aan het nieuw gevormde Koninkrijk der
Nederlanden toegedeeld, en tot 1890 was de Nederlandse koning tevens groothertog van
Luxemburg. Traditioneel werd de vorst bij een bezoek in het land verwelkomd op de tonen
van het Wilhelmus in de vorm van de Prinsenmars. Toen in 1890 een andere tak van het
huis van Nassau het regentschap aanvaardde, werd de muzikale traditie overgenomen.
Sindsdien geldt het Wilhelmus als de hymne van het Luxemburgse vorstenhuis en wordt het
bij het verschijnen van het vorstelijk paar in het openbaar instrumentaal uitgevoerd als
‘vorstenhymne’ naast het officiële volkslied. Luxemburg heeft de overgang naar de versie
van Valerius niet meegemaakt. Daar wordt dus nog steeds de Prinsenmars gespeeld –
overwegend instrumentaal, maar er zijn ook Luxemburgse teksten.

Die stem van Suid-Afrika (p. 290)
De tekst in de Studentencodex is slechts een deel van de volledige Afrikaanse tekst van dit
volkslied.
De officiële tekst van het Zuid-Afrikaanse volkslied bestaat momenteel uit verschillende
liederen : ‘Nkosi sikelel! Iafrika’, ‘Die Stem van Suid-Afrika’ en ‘The Call of South Africa’
(i.e. de officiële Engelse vertaling van het Zuid-Afrikaanse).
De woorden van de eerste strofe van de originele tekst waren oorspronkelijk geschreven
als een hymne in het Xhosa60. De zeven extra strofen werden pas in 1927 toegevoerd door
de dichter S. Mqhayi.
Er bestaat geen standaardversie van het lied ‘Nkosi Sikelel’ iAfrika’. De woorden variëren
van plaats tot plaats en van situatie tot situatie.

60

Xhosa, of Xosa of Ama-Xosa, een tot de Nguni behorend volk in de Republiek van Zuid-Afrika, gevestigd in de
voormalige thuislanden Transkei en Ciskei, ca. 3, 7 miljoen zielen. Ongeveer twee derde van de Xhosa werkt in
de industrie en in de mijnen van de Republiek van Zuid-Afrika. De Xhosa waren, en zijn gedeeltelijk nog,
landbouwers en veetelers, in wier huwelijkssysteem de lobola (bruidsprijs) een belangrijke rol speelde.
(Encarta2000, Microsoft Company).
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‘Nkosi Sikelel’ iAfrika’ kent, onder andere, nog versies in het Sesotho, het Zulu, het Engels
(de Lovedale-vertaling) en het Afrikaans. In het algemeen wordt de eerste strofe gezongen
in het Xhosa of Zulu, de andere strofen in het Sesotho.
De derde en de vierde strofe uit de officiële tekst van het Zuid-Afrikaans volkslied komen
respectievelijk uit ‘Die Stem van Suid-Afrika’ en de officiële Engelse vertaling daarvan:
‘The call of South Africa’.
Het lied ‘Nkosi Sikelel’ iAfrika’ werd populair gemaakt door het “Ohlange Zulu Choir”. Al
gauw werd het ook gezongen op politieke meetings. Decenia lang werd het lied door de
onderdrukte zwarten beschouwd als het nationale volkslied van Zuid-Afrika en werd het
gezongen als strijdlied tegen het Apartheidsregime. Op 20 april 1994 werd officieel
bepaald dat zowel ‘Die stem van Suid-Afrika’ als ‘Nkosi Sikelel’ iAfrika’ als nationaal
volkslied gezongen zouden worden. In 1996 werd de officiële tekst (een combinatie van de
drie liederen) vastgelegd.
‘Die stem van Suid-Afrika ‘gold reeds sinds 1957 als officieel volkslied van de Republiek
van Zuid-Afrika.

Waar Maas en Schelde vloeien (p. 296)
Ducheyne (1999, 409) geeft in verband met dit lied een korte anecdote over Peter Benoit
(1834-1901) die de melodie van dit lied componeerde: Op 11 juli 1887 werd dit lied,
tijdens een volksfeest op de Grote Markt te Brugge, door de zingende massa zonder sol en
met twee orgelpunten gezongen. Benoit wijzigde de oorspronkelijke melodie en noteerde
op de partituur: “Merkelijk verbeterd door Zijne Majesteit het Volk.”

Beiaardlied (p. 300)
Julius De Geyter (1830-1905), de auteur van de tekst, beschrijft Vlaanderen in de ‘Rubenscantate’ (1877) – waarvan de muziek gecomponeerd werd door Peter Benoit (1834-1901) als het eerste land waar het “licht van de blijheid blonk” en waar het “lied van de vrijheid
klonk” na de donkere nacht van de Middeleeuwen. Daarna beschrijft hij Vlaanderen op het
moment dat de Vlaamse kunst zijn bloeitijd kent, nl. tijdens de zestiende eeuw, en
dàn…”dan mocht de beiaard spelen”.

Neemt mij in der hand (p.313)
Dit lied siert de titelpagina van Adriaan Valerius’ (circa 1575-1625) Neder-Landtsche
Gedenck-Clanck (162661). De “my” in de eerste zin van het lied is het boek. Het boek
spreekt of zingt de lezer als het ware toe om het in de hand te nemen en “de voornaemste
geschiedenissen van de seventhien Neder-landsche Provintien, ‘tsedert den aenvang der
Inlandsche beroerten ende troublen, tot den Iare 1625”, zoals de ondertitel van Valerius’
werk aangeeft, te horen verklaren.

Naer Oostland willen wy ryden (p. 314)
De tekst zoals in de Studentencodex bestaat uit de eerste vier van de dertien strofen zoals
Willems (1848, 35-37) dit lied voor het eerst, onder de titel ‘Uitwykelingslied’, optekende.
In verband met de tekst merkt Willems (1848, 35) op dat “Oostland” soms vervangen
wordt door “Oosterland”, dat “mêe” soms vervangen wordt door “gaen”, dat “frisch over”
soms vervangen wordt door “schier over” en dat “ryden” soms vervangen wordt door
“varen”.

61

Het werk werd posthuum uitgegeven door zijn erfgenamen.
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Voorts merkt Willems (1848, 38) op: “De eerste coupletten maken eigenlyk het
uitwykelingslied uit, dat zeker door den tyd al menige verandering zal hebben ondergaen;
de andere zyn er bygeflanst, en behoorden eenmael tot twee liederen van verschillende
naem, doch van denzelfden inhoud, te weten, een dat aenving met de woorden ‘Naer
Oostland wil ik varen, Daer woont er mijn zoete lief, Over berg en over dalen, Schier over
der heiden, Daer woont er mijn zoete lief’ en…het andere62 begon met de regels ‘ik hebbe
de groene straten Zoo dikwyls ten einde gegaen, enz.’. Het refreinvers : ‘Frisch over die
heiden!”
“Den koelen wyn” waarvan sprake is in de derde strofe van Willems (1848, 35) is volgens
Willems een term “oudtyds gebruikelyk voor Rhynschen wyn, in tegenstelling der
verhittende wynen van het Zuiden”.
“Oostland” of “Oosterland” is volgens Willems (1848, 35) het “land aen de boorden der
Oost-Zee”.
Over het ‘Uitwykelingslied’ schrijft Willems (1848, 37-40) nog het volgende: “Uit den
mond van het volk in Brabant stuksgewyze verzameld…men zingt jaerlyks dit lied aldaer by
de boeren, omtrent Sint-Jansdag, in de maend juny, by het zoogenaemd overhalen der
boerendienstmeiden, en dus als een verhuizingslied…Weinige boeren kunnen meer dan
drie of vier coupletten, slechts de eerste, dewyl de wagen zeer dikwyls stilhoudt tot een
dronk, en men, voortrydende, het lied weêr van voren af begint; doch alle verklaren en
zingen dat zy naer Oostland ryden, zonder dat zy eigenlyk weten waer dit Oostland ligt.
Sommigen houden ’t voor Roozenland. Zeker is het dat men dit lied sedert onheugelyke
tyden in de Brabandsche Kempen hoort, en het lydt dus geen twijfel dat hetzelve ons uit
die tyden herkomt, waerin duizende Vlamingen en Brabanders naer Oostland, dat is, naer
het noorden van Duitschland, zyn geweken, en aldaer kolonien voor den landbouw hebben
gevestigd63.”
Kalff (1884, 366-370) is het niet eens met de datering, noch met de interpretatie van de
term “Oostland” van Willems: “Over deze benaming ‘Oostland’ bestond geschil van
gevoelen tusschen Willems en Hoffmann von Fallersleben, een verschil dat wel de moeite
waard is hier kort behandeld te worden. Willems had nl. in zijne ‘Oude Vlaemsche
Liederen’ een lied opgenomen, waarin hij geschiedkundige herinneringen meende te
ontdekken…Hij noemde het een ‘Uitwykelingslied’ (der XII of XIIIe eeuw) en hield het er
voor dat het ‘uit die tyden herkomt, waerin duizende Vlamingen en Brabanders naer
Oostland, dat is, naer het noorden van Duitschland, zyn geweken, en aldaer kolonien voor
den landbouw hebben gevestigd’ Dat het lied nog in zijn tijd jaarlijks gezongen werd ‘by
de boeren, omtrent Sint-Jansdag, in de maend juny, by het zoogenaemd overhalen der
boerendienstmeiden, en dus als een verhuizingslied’ versterkte hem in die meening.
Hoffmann hield het lied ‘für weiter nichts als ein ursprüngliches, später bezüchlig
gemachtes Liebeslied, welches bei der von Willems erwähnten Gelegenheit nebst andern
Liedern gesungen wird’. In hoofdzaak zou ik meenen dat Hoffmann gelijk heeft en dat
Willems zich door patriotisme heeft laten vervoeren. Gaan wij het lied nog eens na. De
eerste strofe vermeldde ik reeds; de anderen luiden aldus...[Kalff geeft strofe 2 tot en
met 4, AW]. Moet dat nu een lied uit de 12e of 13e eeuw heeten, terwijl noch de
gedachten, noch de woorden ons zelfs in de verte aan dien tijd herinneren? In de 12e of
13e eeuw bestond er bovendien te onzent nog geene volkslyriek of lag zij hoogstens in de
windselen. En dan : zouden ‘uytwykelingen’ van dien tijd een dergelijk liedjes hebben
gezongen dat op zijn best passen kan in den mond van een vroolijk 17e eeuwsch
boerengezelschap? Ik zou denken : neen. Ook zagen wij reeds, hoe Oostland en Oostenrijk
ten minste in de 17e eeuw, maar waarschijnlijk ook reeds vroeger verwisseld worden…M.i.
beteekent ‘Oostlant’ of ‘Oostenryck’ dikwijls niets anders dan ‘het verre land’ en is de
uitdrukking ‘naer’ of ‘in Oostlant’ of ‘Oostenryck varen’ slechts eene euphemistische
uitdrukking voor : heengaan, scheiden. Een merkwaardig bewijs voor die stelling vond ik in
een minnelied van het laatst der 16e eeuw64. Wij lezen daar o.a. ‘Adieu myn troost, myn
62
63
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Willems ontleende dit aan GRIMM, Altdeutsche Wälder II, blz. 45
Willems bedoelt de 12e en 13e eeuw.
Als bron geeft hij Nieu Amstelredams Liedboek (1591, 127).
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toeverlaet…Moet ick nu ut den lande Gaen doolen, Liefgen, achter dyck / Tot dat ick com
in Oostenryck / Wilt somtyts om my peysen / Adieu! Ick moet verreysen.’…Is het
nu…aannemelijk, dat alleen in dat door de boeren gezongen lied ‘Oostlant’ zal voorkomen
in de beteekenis van de Oostzeeprovinciën? Ik geloof niet dat er eenig grondig bewijs voor
aan te voeren is…Het lied, zoals het bij Willems voorkomt dateert m.i. hoogstens uit de
17e eeuw”.

’t Ros Beyaard (p. 315)
Dit volkslied is gebaseerd op de legendarische rivaliteit
tussen Dendermonde en Aalst.
Het thema van de “vier Aymonskinderen65” en het “ros
Beyaard” verwijst naar het Middelnederlandse dichtwerk
Renout van Montalbaen van Jacob van Maerlant (ca
1230-1288) waarin verhaald wordt over de strijd tussen
Karel de Grote (742-814) en de vier heemskinderen
(Adelaert, Ritsaert, Writsaert en Renout) die worden
bijgestaan door het toverros Beyaard.
Dit Middelnederlandse werk is een bewerking in dichtvorm van de twaalfde-eeuwse,
Franse “chansons de geste” Les quatre fils Aymon en Renaut de Montauban, naar de
gelijknamige ridder die in de Karolingisch tijd tegen de koning ten strijde trok met het
“cheval Bayart”.

Heer Halewijn (p. 316)
De tekst van dit lied werd naar mondelinge overlevering opgetekend door Willems (1848,
116-119) en is een van de oudste Nederlandse liederen. Het stamt uit de veertiende of
vijftiende eeuw. De tekst in de Studentencodex is niet de volledige tekst, maar stemt
overeen met de strofes 1–4, 9–11, 17–19 en 21–23 van de tekst zoals Willems (1848, 116122) hem weergeeft.
Heer Halewijn – in andere liederen die hetzelfde thema behandelen heet hij Ulinger, Gert
Olbert, Roland, Roeland of Generolmus - is de held van de bekende sage van Blauwbaard,
de koningszoon die door zijn toverzang de schoonste jonkvrouwen tot zich lokte en ze dan
aan de galg ophing.
De verschillende varianten – en ik ben er zeker van dat de hier opgesomde voorbeelden
niet exhaustief zijn – bewijzen hoe populair dit lied altijd geweest is.
Men moet zich het lied voorstellen als gezongen door een minnestreel waarbij de
luisterende omstaanders telkens de verzen herhaalden. Om de eentonigheid te doorbreken
werden sommige stukken (bv. de dialogen) gesproken in plaats van gezongen.

Het Kaerelslied (p. 318-319)
Tekst en melodie van dit lied zijn opgevat in de oud-Vlaamse balladestijl. Eigenlijk is dit
“kerelslied” een dichterlijke vervorming en omkering van een oud spotlied van de ridders
tegen de kerels of kaerels; dit waren de bewoners van de West-Vlaamse kustvlakte ten
tijde van Nicolaas Zannekin (?-1328). De kerels handhaafden lange tijd hun
onafhankelijkheid ten opzichte van de graaf en de ridders.

65

Ook wel ‘heemskinderen’.
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Jutho, vooruit! (p. 320)
Klöters (1999, 405) zegt dat dit lied geïnspireerd is op de historische figuur van de
lekebroeder Willem van Saeftingen uit de Abdij Ter Doest te Lissewege (bij Brugge).
Volgens historische bronnen zou deze lekenbroeder hebben deelgenomen aan de Gulden
Sporenslag (1302) tegen koning Filips de Schone (1478-1506). In de negentiende eeuw werd
de figuur van van Saeftingen door Vlaamse schrijvers beschouwd als symbool van het
Vlaamse verzet tegen de Belgische verfransing.

Het lied van Hertog Jan (p. 322-323)
Dit lied werd voor het eerst gepubliceerd in een bundel uit 1947 - hoewel de schrijver zich
de moeite getroost heeft te doen alsof het lied al eeuwen bestond, is het dus niet ouder
dan dat - van Brabantia Nostra, een brochurereeks van het Nederlandse Brabants
Studentengilde over de geschiedenis van Brabant.
“Dit lied is een huldelied op Jan I Hertog van
Brabant (1253-1294), glansrijk vorst, overwinnaar
van Woeringen en een van de eerste in de Dietse
volkstaal schrijvende dichters uit ons taalgebied”,
aldus Dycheyne (1999)
Smijers (1952, 139) over de zinsnede “Harba
lorifa”: “Harba” is de oudst bekende Dietse naam
voor Brabant. “Lorifa” komt van “l’oriflamme”,
de gouden vlag.
Dit lied is in de loop der jaren uitgegroeid tot het
(officieuze) volkslied van de Nederlandse
provincie Noord-Brabant.
In studentenkringen is het gebruikelijk dat alle
Brabantse (Nederlandse en Belgische) studenten
rechtstaan tijdens het zingen van de eerste
strofe. De Antwerpse studenten staan recht
tijdens de tweede strofe. De Turnhoutse (en bij
uitbreiding: studenten uit de Turnhoutse NoorderKempen) studenten staan recht bij de derde
strofe. Vanaf de vierde strofe komen de andere
provincies meestal aan bod.

Merck toch hoe sterck (p. 324)
Dit lied van Adriaen Valerius (ca. 1575-1625) uit zijn Neder-Landtsche gedenck-clanck.
Kortelick openbarende de voornaemste geschiedenissen van de seventhien Neder-Landsche
Provintien, 'tsedert den aenvang der Inlandsche beroerten ende troublen, tot den Iare
1625 is een overwinningslied over een overwinning tijdens de Tachtigjarige Oorlog (15681648) van de Nederlanden tegen Spanje waarin Bergen-op-Zoom in 1622 door de Spaanse
troepen onder leiding van Don Louis de Velasco gedurende drie maanden werd belegerd,
maar uiteindelijk door Prins Maurits van Nassau (broer van Willem van Oranje) werd
bevrijd.
Op de Scheurkalender van het Genootschap Onze Taal van zondag 4 april 1999 vond ik
toevallig een woordje uitleg over de zinsnede “Hoort Maraen’s trompetten”: “Maraan” was
in de Tachtigjarige Oorlog hét scheldwoord voor de Spanjaarden. Het woord is afgeleid van
het Spaanse “marrano” dat “varken” betekent. De Spanjaarden gebruikten het zelf als
minachtende benaming voor moren en joden, in het bijzonder bekeerde joden.
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Smijers (1952, 141) merkt op dat de zinsnede “Don Velasco liep gestoord, ’t Vlas was niet
te spinnen” spottende woordspelingen zijn op de namen Velasco en Spinola die in het lied
voorkomen.

Het lied van Koppelstock (p. 325)
Koppelstock, de veerman, eist in dit lied in naam van Willem van Oranje (1533-1584) en
als woordvoerder van de Watergeuzen de Spaanse overgave in het Zuid-Hollandse stadje
Den Briel tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Onder leiding van de ZuidNederlandse edelman Willem van der Mark heer van Lumey (1543-1578) veroverden de
Watergeuzen Den Briel op de Spanjaarden in 1572. Simons de Rijk was een van de
Watergeuzen.

Triomfantelijk lied van de Zilvervloot (p. 326)
Piet Hein (1577-1629) was een Nederlands zeeofficier en kaapvaarder in
dienst van de West-Indische Compagnie. In 1628 veroverde hij bij het
huidige eiland Cuba de Spaanse zilvervloot waardoor zijn naam beroemd
is gebleven. Eigenlijk was dat roof, maar het kapen van schepen gold
tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en ook nog later als een
geoorloofde oorlogsbezigheid.

Alle die willen naer Island gaen (p. 327)
De tekst van dit lied zoals in de Studentencodex bevat slechts drie van de zes strofen zoals
Edmond de Coussemaker66 (1805-1876) ze optekende, in zijn Chants populaires des
Flamands de France (1856, 253), uit de mond van een kapitein, die het vaak zong voor zijn
bemanning op zijn vissersboot.
Smaling (1978, 16) geeft tekst en uitleg bij de zinssnede “Als er de wind van het Oosten
waait”: De IJslandvaarders konden bij oostenwind hun koers niet pal noord, over de
Noordzee uitzetten. Men stak het Kanaal over, voer om de Zuidwestpunt van Engeland
langs de Scily-eilanden (Schorels), de Kaap Lizzard (Lezaars) in de richting van Kaap Clear
(Claire). Daarna ging het noordelijk over de Ierse Zee en door het Noorder Kanaal, richting
IJsland, waar men op kabeljauw viste.
De “kollen” waarvan sprake is in strofe 6 zijn een “vistuig met twee haken, veel gebruikt
bij de kabeljauwvisserij”.
“Als er de wind naar het Noorden waait” dan kon men de koers wel pal noord zetten,
waardoor men voor Engelse kust passeerde en waardoor men sneller in IJsland zou zijn; ze
konden het zich dan permitteren om in Engeland aan wal te gaan om te “drinken zonder
erge”.

Alle die willen te kapren varen (p. 327)
Ducheyne (1999, 399): “Duinkerke – waar dit Oud-Vlaamse matrozenlied moet gesitueerd
worden – was eeuwenlang een toevluchtshaven van zeepiraten die het vooral in de 17e
eeuw op Spaanse, Engelse en Nederlandse handelsschepen gemunt hadden. Te kap’ren
varen betekent als vrijbuiter, zeerover uitvaren. Baarden is een woordspeling op de
legendarische zeerover Jan Bart67.”
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Eigenlijk : Charles Edmond Henri de Coussemaker.
Dit moet ‘Jean Bart’ zijn.
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Jean Bart (1650-1702) was een Zuid-Nederlands, later
Frans, zeeofficier en de vermaardste van de Duinkerkse
kapers. Nadat Duinkerke in 1662 in Franse handen viel,
trad Jean Bart, toen zestien jaar oud, in Nederlandse
zeedienst. Toen in 1672 de oorlog tussen Frankrijk en
Nederland uitbrak, keerde hij terug naar Duinkerke. In
Franse diens onderscheidde hij zich dusdanig dat hij,
ondanks zijn niet-adellijke afkomst, in 1679 tot luitenant
werd benoemd. In 1686 werd hij commandant van een
fregat en in 1689 commandant van een groot
oorlogsschip.
Zijn grootste overwinningen behaalde hij tijdens de
Negenjarige Oorlog (1688-1697). Hij bracht Nederlandse
en Engelse handels- en vissersvloten aanzienlijke schade
toe. Hij legde zelfs een plan voor de stelselmatige
vernietiging van de Hollandse handel in de Noordelijke
wateren voor aan Lodewijk XIV (1683-1715).
Zijn belangrijkste wapenfeiten waren de doorbreking van de vijandelijke blokkade van
Duinkerke (juli 1691), de verdediging van Duinkerke tegen Nederlandse en Engelse
artillerieschepen en branders (september 1694-augustus 1695) en de slag bij Texel (29 juni
1694) waarbij hij een korenvloot uit de Oostzee, die Frankrijk van de hongersnood moest
redden, uit de handen van een sterker Nederlands eskader bevrijdde.
Uiteindelijk werd hij in 1694 door Lodewijk XIV in de adelstand verheven en benoemd tot
eskaderchef te Duinkerke (1696).

De vedel aan de zijde (p. 328)
Rodenbach herinnert in dit lied aan het grote Vlaamse verleden zoals dat door
minnestrelen bezongen werd. Op het moment dat Rodenbach het lied schreef, zwijgen die
zangers, omdat hun taal verstoten is door het Frans.

Wilt heden nu treden (p. 335)
Dit lied is een danklied voor Prins Maurits van Oranje (1567-1625), naar aanleiding van zijn
overwinning tegen Alexander Farnesse (1545-1592), de hertog van Parma, van 1597. Op 1
november 1585 stelden de Staten van Holland en Zeeland Maurits aan als stadhouder én als
kapitein-generaal en admiraal van deze gewesten. Tijdens het verblijf van de graaf van
Leicester, tussen 1585 en 1587, werd hij door Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) sterk
gepousseerd. Door diens toedoen werd Maurits in april 1588 door de Staten-Generaal
aangesteld tot admiraal-generaal der Unie en in 1590 benoemden ook de Staten van
Utrecht, Gelderland en Overijssel hem tot stadhouder en kapitein-generaal van hun
provincie. Op 8 maart 1589 werd hij bevelhebber van alle Staatse troepen; de officiële
titel van kapitein-generaal der Unie is hem nooit toegekend. Inmiddels was zijn grote
strijd met Alexander68 Farnese begonnen. Hij beheerste evenzeer als deze de nieuwe, op
wiskundige basis gefundeerde oorlogvoering en was na Farneses dood onbetwist de
grootste militair van zijn tijd.
Met de inneming van Breda in 1590 begon de reeks van Maurits' militaire successen. In
1591 volgden Hulst, Nijmegen, Zutphen en Deventer, in 1592 Steenwijk, Coevorden en
Ootmarsum, in 1593 Geertruidenberg, in 1594 Groningen, in 1597 Oldenzaal en Groenlo.

Rodenbachlied (p. 347)
De Ridder, de tekstauteur van dit lied, eert in dit lied Rodenbach, de “vader van de
Vlaamse Studentenbeweging”, voor de manier waarop hij het Vlaamse gedachtegoed onder
de jeugd bracht.
68

Eigenlijk ‘Alessandro’.
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De blauwvoet (p. 348-349)
De tekst van het lied zoals in de Studentencodex werd door de
negentienjarige Albrecht Rodenbach (1856-1880) geschreven
op 25 september 1875 en voor het eerst gepubliceerd in
Rodenbach (1878). In dit werk wordt de Gesciedenisse van den
Westvlaemschen Studentenkampe ofte vulgô “BLAUVOETERIE”
in drie avonturen op musiik van Johan De Stoop gegeven.
Blauwvoeterij is een vlaamsgezinde studentenbeweging die in
1875 te Roeselare ontstaan is. Aan het klein-seminarie te
Roeselare, waar, zoals aan alle middelbare scholen toen in
het Frans werd lesgegeven, oefende een aantal Vlaamsgezinde
leraren grote invloed uit op de leerlingen. Een van die
leerlingen was Albrecht Rodenbach die later de bezieler werd
van de Vlaamsgezinde scholierenbeweging. Rodenbach was
sterk onder de indruk geraakt van Hendrik Consciences (1812-1883) De Kerels van
Vlaanderen, een roman uit 1871 over de veertiende-eeuwse opstand van de Kerels,
waaraan Conscience de naam “Blauwvoeten” had gegeven. Op initiatief van Rodenbach
werd de Blauwvoet, door Conscience voorgesteld als een stormvogel, het symbool van de
strijd van de scholieren tegen de verfransing. Ook de strijdkreet van de veertiende-eeuwse
kerels (“Vliegt de Blauwvoet? – Storm op zee!”) werd op Rodenbachs initiatief
overgenomen.
De beweging werd aanvankelijk door de (Franstalige) superior Delbar geduld en
aangemoedigd. In 1875 veranderde zijn houding ten opzichte van de beweging echter. De
toelating om op zijn naamfeest (15 juli) Nederlandse liederen, zoals het door Rodenbach
geschreven ‘Lied der Vlaamsche zonen’, te zingen werd ingetrokken.
Later, in 1877, werd mede op initiatief van Rodenbach een landelijke, Vlaamsgezinde
studentenorganisatie – de Algemene Studentenbond - opgericht. Na de dood van
Rodenbach in 1880 kwam er snel een eind aan de Blauwvoeterij, maar de Rodenbachcultus leeft ook nu nog verder onder de studenten.

Als de kerels te gare zijn (p. 352)
Ducheyne (1999, 399) geeft een woordje uitleg: Met “kerels” werden in het
Middelnederlands (1200-1450) rondtrekkende roversbenden bedoeld. H. Conscience
maakte ze in zijn De Kerels van Vlaanderen (1871) tot symbool van het verzet van de
Vlaamse gemeenten tegen de verfranste leenadel. In navolging daarvan zal Albrecht
Rodenbach (1856-1880) het Kerels-motief in verschillende gedichten en liederen
verwerken als voorbeeld van het Vlaamse verzet tegen de Belgische verfransing.

Klokke Roeland (p. 353)
Dit lied komt uit Rodenbachs Vijftig Vlaamse Liederen (1877) waarmee de studentenleider
de Vlaamse jongeren de oude weerbaarheid en de vrijheidszin van de middeleeuwse
Vlaamse steden, zoals Gent , tegen de Franse koning als toonbeeld voor de strijd tegen de
verfransing van het openbare leven in Vlaanderen voorhield.
De “Klokke Roeland” was een grote storm- of alarmklok in het Gentse Belfort. Ze werd
gebruikt om de Gentenaars verwittigen wanneer de vijand in aantocht was, om de
poorters te wapen te roepen, om terechtstellingen, hoog bezoek, openingen van markten,
enzovoorts aan te kondigen.
De eerste Roelandklok, gegoten in 1314, werd samen met enkele andere beiaardklokken in
1659 gesmolten om een nieuw beiaard te gieten. In 1660 werden drie nieuwe grote
stormklokken gegoten waarvan de grootste de naam “Roeland” erfde. Sinds 1913 wordt
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deze klok electrisch aangedreven. In 1914 barstte ze bij het inluiden van de Gentse
Feesten. Momenteel staat deze tweede Klokke Roeland als monument aan de voet van het
Belfort. In 1948 werd een nieuwe, derde Klokke Roeland ingehuldigd.

Groeninge (p. 356)
Van Hoof, de componist van de melodie van dit lied, werd voor dit lied in 1909 bekroond in
een liederwedstrijd van het Algemeen Nederlands Verbond.
De term “heir” (soms ook “heer”) staat voor leger. De zinsnede “de leeuwen dansen”
verwijst naar de heraldische zwarte leeuw van Vlaanderen op de gouden/gele achtergrond
van de vlag die wappert in de wind.

Het leger uit Kerlingaland (p. 360)
In dit lied worden – zoals in het lied ‘Ik wil van de kaerle zingen’, dat eerder besproken
werd - de West-Vlaamse ‘kaerlen’ bezongen die onder leiding van Nicolaas Zannekin (? –
1328) lange tijd hun onafhankelijkheid ten opzichte van de Franse vorst konden behouden.

Uilenspiegel (p. 365)
Uilenspiegel is voor de studentikoze student het symbool van (kritisch) non-conformisme;
denk bijvoorbeeld ook aan “Uilenspiegel voert hen aan!” in het lied ‘De slag om ’t
Gravensteen’.

Were di! (p. 366)
“Were di!” is een zinsnede die uit de Vlaamse strijd komt, maar is tegenwoordig een veel
gehanteerde naam of leuze van extreem-rechtse en neo-nazistische groeperingen.

Het lied der Vlaamse meisjes (p. 368)
De “zwarte klauwende blom” uit strofe 1 verwijst naar de Vlaamse Leeuw en de
leeuwenvlag.
De “Sinte Liezebet” uit strofe 3 was St.-Elisabeth; er wordt bedoeld dat ieder Vlaams
meisje als zij moet worden en de smarten van het arme Vlaanderen moet lenigen.

Omdat ik Vlaming ben (p. 369)
Lambrechts inspireerde zich voor dit lied op Jacob van Maerlant (circa 1230 – 1288) die in
één van zijn versregels schrijft “Ende, omdat ic Vlaeminc ben”. Vandaar de zinssneden
“Waarom ik met van Maerlant juich” en “Omdat ik Vlaming ben”.

In jedem vollen Glase wein (p. 386)
De “zanger” van dit lied verzint in dit lied een smoesje om het bij zijn vriendin goed te
praten dat hij te veel drinkt: in elk glas wijn ziet hij namelijk haar lieve ogen en mond,
daarom drinkt hij zijn glas maar snel leeg om haar te kunnen kussen. Als zijn glas leeg is,
schenkt hij maar snel bij om haar opnieuw te kunnen zien.
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Ca, ça geschmauset (p. 386)
Dit lied is het Duitse origineel waarop de Nederlandstalige liederen ‘Oud tafellied’ en
‘Edite, bibite!’ gebaseerd zijn.
“Ca, ça geschmauset” is een typisch Duitse studentenuitdrukking. Ze betekent zoveel als
“Kom, laat ons aan een drinkfestijn deelnemen”. Enkel diegenen die “rappelköpfig” (i.e.
koppig of gek) waren, gingen niet op de uitnodiging in.
De “Hieber” die in de tekst vermeld wordt, is niets anders dan de rapier69 die de
studenten bij zich droegen in die tijd.
Het Latijnse “Edite, bibite, collegiales! Post multa saecula, poculla nulles” betekent
zoveel als “Eet en drink, vrienden! Er komt een tijd dat er niets meer te drinken valt!”

In München steht ein Hofbräuhaus (p. 387)
Het “Hofbräuhaus” dat in dit wereldwijd gekende
lied bezongen wordt is “Hofbräuhaus am Platzl” in
München. Het werd opgericht in 1589 in opdracht
van Hertog Wilhelm V van Beieren (1548-1626). In
1591 was het bouwen voltooid en kwam het onder
leiding te staan van ‘eerste brouwmeester’
Heimeran Pongratz en kon de levering van het
bruine bier aan het Hof aanvangen.
In 1966 werd aangevangen met de renovatie,
momenteel is het een van de belangrijkste
toeristische trekpleisters van München.

Kurfürst Friedrich von der Pfalz (p. 388-389)
De Friedrich die in dit lied bezongen wordt, is Friedrich IV (1583-1610)
von Rhein-Pfalz, het voormalige Duitse keurvorstendom zoals het bestond
tussen 1156 en 1815. Keurvorst Friedrich IV was een berucht drinker en
overleed ook vrij jong omwille van zijn exuberante drinkgedrag. Een
aantal van zijn uitspattingen beschrijft hij in zijn dagboeken. Op 9 juni
1598 schrijft hij “bin ich fol gewessen”; dit citaat wordt voortdurend
geparafraseerd in dit lied.

Der Pappenheimer (p. 392)
Tijdens het zingen van dit lied wordt in principe uitgebeeld wat er gezongen wordt. De
eerste strofe wordt staande gezongen, de tweede terwijl men op zijn stoel staat, de derde
terwijl men op de tafel staat en de vierde onder de tafel.
Bij een aantal Oostenrijkse, Zwitserse en Duitse clubs wordt tijdens het zingen van de
laatste strofe het licht uitgedraaid door een schacht en zingt men daarna de eerste strofe
van het lied ‘In einem kühlen Grunde’.
De zinsnede “einen Halben in der Welt” is, volgens Hauser v/o Star (online), een
maataanduiding waarmee aangegeven wordt dat iedereen die meezingt na iedere strofe
een halve liter bier zou moeten drinken. Bij de Vlaamse studentenclubs wordt dit zelden
effectief gedaan en beperkt men zich, in het beste geval, tot het drinken van een halve
pint na iedere strofe. Vaak wordt er niets gedronken, enkel gezongen.
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Degen met rechte kling; aanvankelijk gebruikt als steek- of houwwapen. In latere tijd werd de kling langer en
smaller en het gevest voorzien van een stootplaat ter bescherming van hand en onderarm. Vanaf de
Middeleeuwen was het een populair duelleerwapen.
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Tijdens het zingen van “General Pappenheim […] der lebe hoch” wordt er naar links en
naar rechts op militaire wijze gegroet.
De generaal Pappenheim die bezongen wordt, is Graf Gottfried
Heinrich zu Pappenheim (1594-1632) die generaal van de
keizerlijke kurassiers - zwaarbewapende ruiterij die bekend
stonden als de “Pappenheimers” - was tijdens de Dertigjarige
Oorlog (1618-1648). In 1632 hielp hij de Duitse veldheer Albrecht
Wenzel Eusebius von Wallenstein (1583-1634) bij de verovering
van Leipzig.
De Nederlandse uitdrukking “zijn Pappenheimers kennen” is
ontleend aan Wallenstein van Johan Christoph Friedrich von70
Schiller (1759-1805) waarin de regel “Daran erkenn’ ich meine
Pappenheimer” voorkomt.

The Bum Song (p. 394)
Dit lied beschrijft een aspect van de periode toen in de Verenigde Staten de vijf grote,
transcontinentale spoorwegen aangelegd werden (tweede helft 19e eeuw). Terwijl de
spoorwegarbeiders hard aan het werk waren, trokken de “hoboes” of de “bums” gratis van
plaats naar plaats door zich te verbergen in de wagons van de treinen en overleefden ze
door te bedelen in plaats van te werken “like other men do”.

Ten green bottles (p. 395)
Algemeen werd door musicologen aangenomen dat dit Engelse lied uit de negentiende
eeuw stamde. Het is dus geen Amerikaans volkslied zoals de Studentencodex vermeldt! De
Amerikaanse variant begint namelijk met de woorden “100 of bottles of beer on the wall”
Hunt (online) wijdt in de National Post van 1 april 1999 een artikel aan een academische
polemiek in verband met de oorsprong van dit lied:
In september 1998 kondigde de Frans professor Pierre d’Ouidlede aan dat hij een
veertiende-eeuws manuscript gevonden had met wat een veel oudere voorganger van het
Engelse deuntje leek te zijn. De tekst op het manuscript luidt :
Syxthene boetell gryne
Yhangen, Yhangen
Yhangen, Yhangen
Syxthene boetell gryne
Doonfal won
Syxtehene boetell gryne
Yhangen, Yhangen
An…
Op dat punt is het manuscript echter afgescheurd en de verdere tekst is dus verloren
gegaan.
Hunt (online) vermeldt ook de theorie van een ander musicoloog, E.C. Poswaithe, die
omstreeks 1950 reeds onderzoek naar het lied deed en die van mening is dat het rond 1830
ontstaan moet zijn in Londen. De verklaring van Postwaithe is de volgende: De
“Metropolitan Police Act” uit 1829 van Sir Robert Peel (1788-1850), Brits staatsman en
premier tussen 1841 en 1846, had het leven van de Engelse crimineel een stuk moeilijker
gemaakt. Vooral de Engelse agenten, in het bargoens ‘greenbottles’ genoemd, waren niet
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Sinds 1802 toen Schiller in de adelstand verheven werd.
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hun beste vrienden. Aangezien deze ‘greenbottles’ er mee verantwoordelijk waren dat
heel wat van hun criminele vrienden opgehangen werden, was het een zoete wraak om
“ten green bottles hanging on a wall” te zien.
Er is met andere woorden nog geen eensgezindheid over het ontstaan van dit lied.

Chevaliers de la table ronde (p. 396)
Klöters (1997, 220) : “Liefhebbers van uitgebreid tafelen noemde men in Frankrijk sinds de
zeventiende eeuw ‘Chevaliers de la table ronde’. Het is een verwijzing naar de ridders van
koning Arthur. Het lied zelf is nog niet zo oud.”

Het waren twee coninckskinderen (p. 400)
Deze romance is ontstaan tussen de twaalfde en de veertiende eeuw onder invloed van de
Provencaalse minnelyriek. Ze gaat terug op een oude sage die op haar beurt ontleent zou
zijn aan de klassieke fabel Hero en Leander.
Hero was in de Griekse mythologie een priesteres van Aphrodite in Sestos (aan de
Hellespont) en de geliefde van Leander, een jongeman uit Abydos. Leander zwom iedere
nacht de Hellespont over; geleid door het licht van een fakkel die Hero ontstak. Tijdens
een stormnacht doofde de fakkel in de wind en verdronk Leander. Toen Hero het lijk van
haar geliefde zag aanspoelen wierp ze zich in de zee.
Dit verhaal werd later door Publius Ovidius Naso (43 v.c .- 18 n.c.), Musaeus en nog later
door Johan Christoph Friedrich von71 Schiller (1759-1805) in dichtvorm bewerkt. De
overeenkomsten met het lied ‘Het waren twee coninckskinderen’ zijn duidelijk.

Die mei plezant (p. 401)
Dit lied is te verstaan in het kader van de volksgebruiken rond het begin van de meimaand:
een plechtige meiboomplanting waarbij jonge mannen hun meisjes op mei-avond een
zinnebeeldige “mei” (bv. een eeuwig groen buksboomtakje) brengen of onder hun raam
planten.
Ook de liederen ‘Schoon lieveken’, ‘Schoon lief hoe ligt gij hier en slaapt’ en ‘Het viel
eens hemels dauwe’ die elders in dit werk aan bod komen kaderen in dit volkse meiritueel.

Schoon lief, hoe ligt gy hier en slaept (p. 403)
Ook dit lied is te verstaan in het kader van de volksgebruiken rond het begin van de
meimaand : een plechtige meiboomplanting waarbij jonge mannen hun meisjes op meiavond een zinnebeeldige “mei” (bv. een eeuwig groen buksboomtakje) brengen of onder
hun raam planten.
Ook de liederen ‘Schoon lieveken’, ‘Die mei plezant’ en ‘Het viel eens hemels dauwe’ die
elders in dit werk aan bod komen, kaderen in dit volkse meiritueel.
Dit lied moet gezongen worden als duet tussen een man (oneven strofen) en een vrouw
(even strofen).

Schoon lieveken (p. 404)
Dit lied is, net als de twee hierboven, te verstaan in het kader van de volksgebruiken rond
het begin van de meimaand : een plechtige meiboomplanting waarbij jonge mannen hun
meisjes op mei-avond een zinnebeeldige “mei” (bv. een eeuwig groen buksboomtakje)
brengen of onder hun raam planten.
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Sinds 1802 toen Schiller in de adelstand verheven werd.
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Ook de liederen ‘Die mei plezant’, ‘Schoon lief hoe ligt gij hier en slaapt’ en ‘Het viel
eens hemels dauwe’ die elders aan bod komen, kaderen in dit volkse meiritueel.
Dit lied moet gezongen worden als een duet tussen vrouw (telkens vers 1 en 2 van iedere
strofe) en man (telkens vers 3 en 4 van iedere strofe).

Meiseken jong (p. 406)
De tekst van dit rondedans- en liefdeslied werd opgetekend onder de titel ‘Het lodderig
meisje’ door Willems (1848, 489). Willems tekende het op uit de mond van de heer
Lemaire, “lid der gentsche Fonteinisten72.” Maar hij merkt verder op dat hij hetzelfde lied
“intusschen vond […] in de Wodana, uitegegeven door J.W. Wolf, Gent 1843 […] blz. 186,
aldaer medegedeeld door den heer J. Van de Velde, die er achtervoegde: Dit lied wordt te
Dendermonde onder de kroon gezongen. De knechtjes en de meisjes houden zich alsdan
hand aen hand vast en dansen in eene ronde.”
De tekst uit de Wodana (1843, 186) begint echter met een andere strofe dan de versie die
Willems optekende, namelijk :
Meideken jong, meideken fier,
Waer staet uw vaders huizeken hier?
“Ginders aen de groene wei,
Voor de deure staet een mei”,
Sprak dit loddelijk meisje.
De tekst zoals in de Studentencodex is dus een samenraapsel van en bewerking van de
strofe hierboven en de tekst zoals Willems hem optekende.
De tekst van dit lied is een bewerking van het oudere lied ‘Adolijn’, dat Willems (1848,
279-280) overnam uit het Haerlems Oudt Lied-Boeck (p. 75) uit 1630.

Ik zag Cecilia komen (p. 407)
Dit lied is een typisch voorbeeld van de “herderspoëzie”, die haar inspiratie zoekt bij
herders die in een imaginair Arcadia leven waar zij in de vreedzame natuur een ongestoord
bestaan leiden.

Het lindenmeisje (p. 410-411)
De Nederlandse tekst van Jef vanden Eynde (1879-1955) is gebaseerd op die van het Duitse
lied ‘Die Lindenwirtin’ waarvan de tekst in 1876 geschreven werd door Rudolf Baumbach
(1840-1905).
Zowel Baumbach als Jef vanden Eynde sluiten met hun laatste strofe aan bij de
Middeleeuwse gewoonte die Kalff (1884, 625) beschrijft: “Vele dichters, bewerkers of
zangers noemen zich aan het slot der door hen vervaardigde of gezongene liederen en
kenschetsen dikwijls zich zelf of de omstandigheden, waaronder zij dichtten met een kort
woord. Die slotstrofen zijn dan ook een voornaam hulpmiddel om de dichters te leeren
kennen”.

72
Gentse rederijkerskamer (°1448) waarvan J.F. Willems rond het midden van de negentiende eeuw de
belangrijkste man was.
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Filia pastoris (p. 412)
Bij mijn weten is dit studentenlied enkel in België gekend. Ik kwam het in geen enkele
anderstalige bron tegen. En ook bij de talloze Duitse, Nederlandse en Oostenrijkse
studentenverenigingen op het internet kwam ik dit lied nergens tegen.

O Heer, d’avond is neergekomen (p. 414)
Het is een bewerking van het Franse scoutslied ‘Cantique des Patrouilles’. Hoewel het dus
eigenlijk een typisch scoutslied is, wordt het ook bij andere jeugdverenigingen veel
gezongen, voornamelijk voor het slapengaan.

Daar zat een sneeuwwit vogeltje (p. 419)
Datering en oorsprong van dit van oorsprong Middeleeuwse minnelied zijn onzeker.
“Dat een minnend jong man of meisje zich den nachtegaal dikwijls als bode verkoor, zagen
wij reeds. Een enkele maal vervangt een andere vogel de plaats van den nachtegaal”
(Kalff, 1884, 383). Onmiddellijk daarna citeert Kalff de eerste strofe van dit lied ter
illustratie.

Bolandse Noointjie (p. 427)
De tekst van dit lied werd geschreven door Th. W. Jandrell en is een Afrikaanse bewerking
van het lied ‘Beautiful dreamer’ dat Stephen Collins Foster (1826-1864) schreef in 1862.
Boland is een Zuid-Afrikaanse streek in de omgeving van Kaapstad.

Sarie Marais (p. 437)
Over de auteur van dit Afrikaanse lied werd in Zuid-Afrika een intensieve polemiek
gevoerd en bestaat nog altijd geen eensgezindheid in de verschillende bronnen.
Het Nasionale Afrikaanse Letterkundig Museum en Navorsingscentrum in Bloemfontein,
Zuid-Afrika werkte, op basis van het zogenaamde Toerien-dossier73 in haar nieuwsbrief van
september 1998 een diepgravend “Sarie Marais-dossier” uit met betrekking tot dit lied.
Met betrekking tot de vraag naar het auteurschap van dit lied komt de auteur tot de
conclusie dat er twee aannemelijke hypothesen zijn.
Een eerste hypothese is die van Janie Malherbe. Zij stelt dat de auteur van dit lied
mevrouw Ella de Wet, vrouw van Christiaan Rudolph de Wet (1854-1922), een van de
stafleden van generaal Louis Botha (1862-1919), was.
Een tweede hypothese is die van de zusters Jeanette, Garty en Dana Toerien. Zij stellen
dat hun vader Jepete (pseudoniem voor J.P. Toerien) de auteur van dit lied was.
Volgens Malherbe schreef Ella de Wet de tekst van dit lied, nadat ze met haar man een
Boerenkamp nabij Utrecht (in Zuid-Afrika) bezocht waar ze de Boerensoldaten en generaal
Botha entertainde met haar pianospel. Er zou in het kamp slechts een (Amerikaans)
liedboekje aanwezig geweest zijn. In dat boekje stond het populaire lied ‘Ellie Rhee’.
Wanneer de boeren dit lied zongen, vervingen zij “Tennessee” door “Transvaal” en “Ellie
73
J.P. Toerien van Bergvliet – niet te verwarren met J.P. Toerien - is een neef van de zusters Toerien die een
uitgebreid dossier, met brieven en andere documentatie, in verband met ‘Sarie Marais’ had samengesteld. Het
Toerien-dossier, dat momenteel in het NALN bewaard wordt, werd ontdekt door Tobie Brümer die in de ZuidAfrikaanse krant Die Burger (13 januari 1962) in het artikel ‘Was sy die Sarie Marais?’ zijn zoektocht naar de
echte Sarie beschrijft. Het dossier bevat stukken die beide (aannemelijke) hypothesen over het tekstauteurschap
verdedigen.
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Rhee” door “Sarie Marais”. Later zou de Wet (de aangepaste teksten van) het lied laten
publiceren hebben als Zuid-Afrikaans volkslied.
Hoewel de Malherbe-hypothese als aannemelijk bestempeld wordt, merkt de auteur van
het “Sarie Marais-dossier” op dat er tussen de documenten van het zogenaamde Toeriendossier geen enkel bewijs te vinden is dat mevrouw de Wet ooit beweerd heeft de
schrijfster te zijn van de tekst. Wel blijkt dat de Wet het lied in de jaren 1920 aangepast
heeft, waarna het door een Kaapse drukker werd uitgegeven. De aannemelijkheid van de
Malherbe-hypothese is vooral gebaseerd op de vraag wie de échte Sarie was. Hierover later
meer.
Een brief uit het Toerien-dossier, van juffrouw E.J. Neethling aan Andries de Klerk (een
vroege vorser naar het Sarie-raadsel), gedateerd op 25 september 1945, weerlegt echter
de stelling dat Ella de Wet voor generaal Botha gespeeld heeft. Neethling schrijft: “Mev.
de Wet was nooit in die oorlog naby Utrecht nie. Dit is nie waar sy saans voor die klavier
gesit het en vir die burgers liedjies gespeel het nie. Utrecht was toe in de hande van die
Engelse en elke Boer wat sy gesig daar durf waag het, sou dadelik gevange geneem gewees
het.”
Malherbe argumenteert dan weer dat Jepete het lied niet geschreven kan hebben,
aangezien er pas na de Tweede Onafhankelijkheidsoorlog (1899 – 1902) - ook wel : Tweede
Boerenoorlog - tegen de Britten over “kakies” (zo worden de Britse soldaten in het lied,
zoals in de Studentencodex, genoemd) gesproken werd. In de Eerste
Onafhankelijkheidsoorlog (1880-1881) - ook wel : Eerste Boerenoorlog of Transvaal War werden de Britten nog “tommies” of “Rooibaadjies” genoemd. In dit verband deel ik de
mening van de auteur van het “Sarie Marais-dossier” dat de tekst zo vaak gewijzigd is, dat
het best kan zijn dat er vroeger (i.e. voordat de Britse soldaten in het kaki gekleed gingen
en “kakies” genoemd werden) “tommies” gezongen werd.
De tweede hypothese werd voor het eerst geuit door mevrouw Susara Margaretha Toerien
in 1937 toen een verslaggever van de Zuid-Afrikaanse krant Die Volksblad een artikel
wijdde aan de vraag wie de échte Sarie was. Mevrouw S.M. Toerien, moeder van de eerder
vernoemde Jeanette, Garta en Dana Toerien, zou toen aan die verslaggever bekend
hebben dat haar man J.P. Toerien de tekst schreef onder het pseudoniem Jepete én dat
zij de Sarie is die bezongen wordt; hierover later meer.
Het pseudoniem “Jepete” zou inderdaad kunnen verwijzen naar “J.P.T.” dat inderdaad
zou kunnen staan voor “J.P. Toerien”.
Er werd over de hele zaak niet meer gesproken of geschreven tot een lezer van Die
Volksblad in een lezersbrief opmerkte dat de schrijver van het lied een “papbroek” was,
aangezien hij bang was “dat die kakies hom sou vang”74.
Die opmerking zorgde voor een ware polemiek tussen de auteur van de lezersbrief en de
zusters Toerien, maar uiteindelijk is de storm gaan liggen en kon J.P. Toerien van
Bergvliet geen verdere info aan zijn dossier toevoegen.
Toen een journalist de drie zusters opzocht voor een artikel over het Sarie-raadsel was hun
enige commentaar: “Daar is by ons geen twyfel nie dat ons vader, Jepete, die lied se
woorde geskryf het, of althans die oorspronkelike woorde geskryf het en dat dit deur die
jare gedurig verander is.”
De enige van de kinderen Toerien die met enige zekerheid zou kunnen zeggen of haar
vader het lied geschreven heeft, is Ella Unsworth, de vierde en jongste dochter van
Jepete. Kort voor de dood van haar moeder (S.M. Toerien) in 1939 verzocht haar moeder
haar om een trommel met oude, waardevolle documenten – waaronder het (originele)
gedicht - van Jepete te vernietigen. Over de echte reden van dit verzoek van moeder
Toerien bestaat geen zekerheid, maar Ella Unsworth gelooft dat haar moeder beschaamd
was geworden over het liedje, omdat het “deur elke Jan Rap en sy maat” gesongen werd
op feestjes.
Ella, aan wie dus opdracht tot vernietiging gegeven was, heeft echter eerst de
documenten, waaronder een gedicht van haar vader voor haar moeder toen zij elkaar pas
74

Wat de briefschrijver niet wist, is dat er in de oorspronkelijke tekst gezongen werd : “Sy was so bang dat die
kakies my sou vang.”
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leerden kennen, ingekeken. De auteur van het “Sarie Marais-dossier” is er van overtuigd
dat dat gedicht de oorspronkelijke versie van het lied geweest moet zijn.
Spijtig genoeg is het originele gedicht nooit teruggevonden en moeten onderzoekers het
stellen met de bewering van de Toerien-zusters dat hun jongste zus Ella het gezien en
gelezen heeft.
Over de vernietiging van de documenten in de trommel verklaarde Dana Toerien : “Ons
moeder het altyd gesê die geheim van Sarie Marais sal nà haar dood opgelos word, maar sy
het naderhand anders besluit, want dit het haar altyd diep seergemaak om te sien hoe
almal haar lieflingsliedje sing. Daarom was dit vir geeneen van die kinders snaaks dat sy
opdrag gegee het dat die trommel met dokumente vernietig word nie.”
Een andere mogelijke reden tot vernietiging van de documenten wordt aangehaald door
een andere zus : “Ons kan maar net vermoed dat dit die gediggie is wat sy graag vernietig
wou sien, omdat sy so sterk godsdienstig was.” Een duidelijk verband tussen deze reden en
de vraag tot vernietiging zie ik echter niet.
Wie de auteur van het lied ook geweest is, zeker is dat de melodie waarop het gezongen
is, ontleend is aan het lied ‘Ellie Rhee’ van Septimus Winner (1827-1902). Over de melodie
later meer.
Wanneer je ‘Sarie Marais’ vergelijkt met ‘Ellie Rhee’ zal je merken dat er niet enkel
duidelijke overeenkomsten qua melodie zijn, maar ook qua tekst. Hieronder een
vergelijking van de eerste strofe en de keerzang van ‘Ellie Rhee’ en ‘Sarie Marais’ zoals
het in de jaren 1920 werd gezongen :
Ellie Rhee
Sweet Ellie Rhee, so dear to me,
Is lost for ever more;
Our home was down in Tennessee
Before dis cruel war.
Den carry me back to Tennessee,
Back where I long to be,
Among the fields of yellow corn;
To my darling Ellie Rhee.

Sarie Marais
My Sarie Maré75 is so ver van my hart
Om haar nooit weer te sien,
Sy het in de wyk van die Mooirivier gewoon
Voordat die oorlog het begin
O neem my terug na die ou Transvaal
Daar waar my Sarie woon,
Daaronder die mielies by die groen
doringboom,
Daar woon my Sarie Maré.

Klöters (1993) noemt naast J.P. Toerien en E. de Wet (die enkel de 4e strofe geschreven
zou hebben) nog twee andere mogelijke auteurs, nl. Dirk van Alphen of zuster
Bezuidenhoudt. Het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat Klöters hierin gelijk heeft.
Daar waar de bronnen het auteursschap bestrijden, zijn ze het roerend eens over de
melodie van dit lied. De melodie van ‘Sarie Marais’ is gebaseerd op de melodie van het
lied ‘Ellie Rhee’.
De melodie (en tekst) van ‘Ellie Rhee’, werd(en) geschreven door Septimus Winner en
verscheen voor het eerst in het Scottish Students’ Songbook. Dr. Murray Simpson van de
universitaire bibliotheek van Edinburg, die me van het lied kopieën uit de derde druk van
het genoemde liedboek bezorgde, is van mening dat “the first edition76 would have been
identical, although I cannot prove it.”
Klöters (1993) merkt op dat de muziek waarschijnlijk in 1884 geschreven werd. Ik durf
hieruit de zeer voorzichtige conclusie te trekken dat de melodie (en tekst) van het lied
zeer vermoedelijk voor het eerst gepubliceerd werd(en) in de eerste druk uit 1884 van het
Scottish Students’ Songbook.
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In verband met de familienaam ‘Maré’ : meer uitleg bij de hypothesen over de vraag : Wie was Sarie Marais.
1897.
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Net zoals er met betrekking tot het auteurschap geen eensgezindheid bestaat, is er ook
onenigheid met betrekking tot de vraag ‘Wie was Sarie Marais?’.
Ook met betrekking tot deze vraag komt de auteur van het “Sarie Marais-dossier” tot de
conclusie dat er twee aannemelijke hypothesen zijn.
Een eerste hypothese, van Janie Malherbe, is dat de echte Sarie een zekere mevrouw Nel
was. Deze dame zou op zeventienjarige leeftijd getrouwd zijn met Louis Nel. Nadat ze op
zeventdertigjarige leeftijd haar elfde kind gebaard had, stierf ze in december 1887 en
werd ze begraven op hun boerderij in Kranskop. Een van die elf kinderen zou predikant
geweest zijn bij de Boerenstrijdkrachten. Deze zoon zou zijn moeder geregeld herdenken
wanneer de Boeren rond een kampvuur zaten; zo ook de avond dat Ella de Wet het kamp
entertainde met haar pianospel.
Een tweede hypothese, van de zusters Jeanette, Garty en Dana Toerien, stelt dat hun
moeder Susara Margaretha Toerien de échte Sarie was.
Zoals ik reeds eerder zei, kwam de vraag naar de échte Sarie voor het eerst aan bod in
1937 toen een verslaggever van Die Volksblad een gesprek had met S.M. Toerien. Zij zou
toen bekend hebben dat zij de Sarie was die in het lied bezongen werd.
Zoals ik ook reeds eerder zei, werd het originele gedicht van J.P. Toerien op verzoek van
S.M. Toerien vernietigd door Ella Unsworth, de jongste dochter. Bij dat gedicht zouden
ook vier andere gedichten gezeten hebben over de familie van S.M. Toerien, nl. de familie
Maré. Deze gedichten bleven wel bewaard en bevinden zich in het Toerien-dossier.
De meisjesnaam van S.M. Toerien was dus S.M. Maré. Dit sterkt het vermoeden dat zij de
echte Sarie zou kunnen zijn, aangezien algemeen geweten en aanvaard is, volgens de
auteur van het “Sarie Marais-dossier”, dat de Sarie die oorspronkelijk bezongen werd niet
“Sarie Marais” werd genoemd, maar wel “Sarie Maré”.
De vraag, zowel met betrekking tot het auteurschap als met betrekking tot de vraag wie
de échte Sarie was, blijft dus : Wie heeft gelijk? De zusters Toerien of Malherbe?
De zusters Toerien weigeren voortaan, omwille van godsdienstige redenen, alle
commentaar op de discussie, want “dit maak niet baie seer om te hoor hoe ons moeder se
lieflingsliedje so misbruik word op partytjies, en elke keer is daar ’n stertjie by.”
De auteur van het “Sarie Marais-dossier” eindigt dan ook met : “Dit is waarom ek glo dat
geeneen van hierdie dik dossiere en geen verslaggewer ooit die geheim gaan oplos nie.”
Ook ik niet.

Schwarzbraun ist die Haselnuss (p. 442)
Dit lied zou (!) zeer populair geweest zijn bij de Duitse Hitlerjugend, hoewel het er
waarschijnlijk niet voor bedoeld was. Het “schwarzbraun” zou dan verwijzen naar de
kleuren van hun uniformen. En met de zinsnede “Schwarzbraun muss mein Mädel sein” zou
aangegeven worden dat de jongeheren bij voorkeur hun vriendinnetjes binnen de
Hitlerjugend zochten.
In hoeverre dit klopt, kan ik niet met zekerheid zeggen. Zeker is wel dat dit lied inderdaad
terug te vinden is in verschillende Duitse soldatenliedboekjes uit die periode.

Der Wirtin Töchterlein (p. 448)
De opbouw van het verhaal van dit lied lijkt sterk op die van het lied 'Drie vrienden': drie
vrienden/studenten komen in een herberg, bestellen hun bier en komen dan in contact
met de dochter des huizes. In dit lied is de toon echter iets treuriger: de dochter is
namelijk dood.
Ik vond echter geen duidelijke aanwijzingen dat er enig ander (dan de inhoudelijke
overeenkomsten) verband zou bestaan tussen beide liederen.
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Ännchen von Tharau (p. 452)
Oorspronkelijk was de tekst van dit lied in het “Platdeutsch”. Hij werd in 1637 geschreven
in het oude Saamlandse Mundartdialect. De overlevering wil dat het originele lied 'Anke
van Tharaw' geschreven werd door Simon Dach (1605-1659), docent aan de universiteit van
Königsberg, maar in de huidige literatuurwetenschap schrijft men het lied toe aan Heinrich
Albert (1604-1651), organist in de dom van Königsberg.
De Ännchen die in dit lied bezongen wordt, is Anna Neander von Tharau (1619-1689),
dochter van Martin Andreas Neander von Tharau, dominee in de Dom van Königsberg. Zij
werd geboren in Tharau, nabij Königsberg in het toenmalige Oost-Pruisen. Op
zeventienjarige leeftijd, in 1636, huwde zij met Johannes Portatius, als predikant
verbonden aan de Dom van Königsberg.
De ene overlevering wil dat Portatius dit lied bestelde bij een vriend van hem, Simon
Dach, als huwelijksgeschenk voor zijn bruid. Een andere overlevering wil dat Dach
aanwezig was op het huwelijk van Johannes en Anna en dat hij daar verliefd op haar
geworden is en daarom dit lied geschreven heeft.
Maar zoals ik hierboven al zei, is men er in de Duitse literatuurgeschiedenis tegenwoordig
van overtuigd dat het lied niet geschreven werd door Dach, maar door Heinrich Albert, de
organist van de Dom van Königsberg.

Heideröslein (p. 453)
Dit gedicht van Johann Wolfgang von77 Goethe (1749-1832) is autobiografisch getint en
beschrijft zijn gevoelens tijdens zijn verblijf in Sesenheim in 1770-1771.

Die Lore am Tore (p. 455)
De tekst van het lied is van de Duitse “Sturm und Drang”-auteur Heinrich Christian Boie
(1744-1806) en werd in 1764 geschreven toen hij studiosus juris (student in de rechten)
was te Jena.
Dit lied was oorspronkelijk een ambachtsliedenlied, maar sinds het door Silcher in het
Allgemeines Deutsches Kommersbuch werd opgenomen, is het tot het studentikoze
liedgoed gaan behoren.

Oh! Susanna (p. 460)
Stephen Collins Foster (1826-1864) schreef dit lied voor de Christy Minstrels, een van de
populairste “minstrel shows” uit zijn tijd. Deze “minstrel shows” bestonden uit blanken
die hun gezichten zwart maakten en als “negroes” liederen vertolkten.
Dit lied was al populair tijdens de Goldrush naar Californië (1849).

My Bonnie (p. 461)
De tekst en melodie van dit lied werden, volgens Klöters (1997, 200), voor het eerst
gepubliceerd in Cambridge, Massachusets in 1881 in Students’ Songs van W.H. Hills. Het
lied is omstreeks die tijd ontstaan in studentenkringen.

77

Sinds 1782, toen hij in de adelstand verheven werd, voegde hij ‘von’ toe aan zijn familienaam.
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Auld lang syne (p. 462)
Als auteur van de tekst van dit lied wordt Robert Burns (1759-1796) genoemd, maar hij
heeft enkel strofe twee en drie geschreven. De tekst van de eerste strofe komt al voor in
een liedbundel uit 1711. De tekst van Burns werd voor het eerst gepubliceerd in 17961797.
De oudste melodie die van dit lied bekend is, komt voor in een liedbundel uit 1711.
Toen Burns zijn tekst van dit lied publiceerde in 1767-1797 voegde hij een andere melodie
toe.
De melodie zoals wij ze nu kennen, is die van het oude Schotse volkslied 'I fee’d a lad at
Michaelmas' en bestond al in de zeventiende eeuw. Ze ontwikkelde zich achter
verschillende teksten tot ze in 1799 op de tekst van Burns geplakt werd in het liedboek A
select collection of original Scotisch [sic] airs van de Schotse (volksliederen)uitgever
George Thomson (1757-1851).

Auprès de ma blonde (p. 464-465)
De tekst zou geschreven zijn ten tijde van de oorlog tussen Frankrijk en de Zeven
Provinciën (1672-1678) door de Franse officier André Joubert. Het lied werd voor het eerst
gepubliceerd onder de titel 'Le Prisonnier de Hollande' (cfr. de zinsnede “Les Hollandais
l’ont pris” in het lied) in 1704, maar het was toen al bekend en populair.
Tijdens de oorlog van 1672-1678 tussen Frankrijk en de Zeven Provinciën werd de Franse
officier André Joubert gevangen genomen door de Hollanders op het eiland Nourmoutier.
Hij schreef dit lied in gevangenschap en zijn boodschap was dat hij voor het weerzien met
zijn geliefde graag Parijs, Versailles en de torens van de Notre Dame veil had.

De vastenavond die komt an (p. 476)
De “lanterlu” waarvan sprake in strofe drie is de “joker” van het kaartspel.

Die kat kom weer (p. 478-479)
De originele versie van dit lied is het Engelstalige 'The cat came back' van Harry S. Miller
uit 1893.
Het Zuid-Afrikaanse lied was een spotlied tegen de Britten tijdens de Anglo-Boerenoorlog
(circa 1900). De kat was het symbool voor het beweeglijke Boerenleger dat door de Britten
slechts na drie jaar strijd overmeesterd kon worden.

’t Vliegerke (p. 481)
In De Gentenaar (2 en 3 september 2000, p. 10) verscheen een interessant artikel over de
oorsprong van de melodie van dit Gentse volkslied dat vooral bekend werd in de versie van
de Gentse kleinkunstenaar Walter De Buck.
De melodie zou geschreven zijn door de Duitse componist Walter Kollo (1878-1940) en zou
in 1913 in première gegaan zijn in Berlijn. Het melodietje komt uit de operette Wie einst
im Mai en de titel van het lied met dezelfde melodie heet 'Das war in Schonberg im Monat
Mai'.
De tekst van '’t Vliegerke' zelf is van Karel Waeri (1842-1898), een onderwijzer uit
Ledeberg bij Gent.
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Het lied van Pater Callewaert (p. 484)
Pater Julius L. Callewaert (1886-1964) was een legendarisch, Vlaamsgezind priester.
Al tijdens zijn studie aan het Klein Seminarie te Roeselare was hij gefascineerd door de
Blauwvoeterij.
In 1912 werd hij tot priester gewijd, maar hij bleef nauw contact onderhouden met het
tijdschrift van de Westvlaamse studenten De Vlaamse Vlagge . Na de Eerste Wereldoorlog
kwam hij in contact met Streuvels, Verriest en Verschaeve en werd zijn Vlaams
engagement nog sterker, waardoor hij steeds meer moeilijkheden met zijn kerkelijke
oversten kreeg. In 1920 werd hij verbannen naar Dublin. Na zijn terugkeer uit Dublin
profileert hij zich als een onafhankelijke, Vlaamse, christelijke denker met een
welomlijnde visie op jeugd en opvoedkunde – waarvan de kern zeer summier wordt
weergegeven in dit lied.

Malbroek (p. 491)
De tekst van het Franse lied waarop dit lied gebaseerd is , namelijk 'Marlbrough s’en va-ten guerre', zou volgens Klöters (1997, 218-219) geschreven zijn in 1709 tijdens de Slag van
Malplaquet – zowat de bloedigste veldslag uit de Spaanse Succesieoorlog (1702-1713) - in
het bivak van Maréchal de Villars in Quesnoy, drie kilometer van het front.
De “Marlbrough” die bezongen werd, was de Engelsman John Churchill (1650-1722), de
eerste hertog van Marlborough, die aan het hoofd van de Engelse strijdkrachten stond. De
hertog was een ongemeen hebzuchtig en onbetrouwbare man, maar was een geniale
veldheer die gevechtshandelingen over een heel continent kon overzien en combineren en
die geen enkele veldslag verloor in zijn leven.
Het Franse lied kreeg bekendheid vanaf 1781 toen Marie Antoinette (1755-1793), koningin
van Frankrijk en echtgenote van koning Lodewijk XVI August (1754-1793), het leerde van
de baker78 van de kroonprins.
Dit lied zou ook het enige lied zijn waarvan met zekerheid geweten is dat Napoleon het
wel eens zong. Samen met de populariteit van het lied groeide het aantal producten dat
zich “à la Marlbrough” noemde.

Jan de Mulder (p. 492)
Dit lied is een zogenaamd “plakkaatlied” dat gezongen werd op, bijvoorbeeld, bruiloften.
Tijdens het zingen werden de in het lied voorkomende personen en voorwerpen – volgens
Smaling (1978, 98) stuk voor stuk met erotische ondertoon - aangewezen op een
beschilderd doek of plakkaat. Deze methode werd ook veel toegepast door straat- en
marktzangers.
De bedoeling is dat het luisterende publiek de genoemde voorwerpen telkens herhaalt. Bij
de tweede strofe worden vaak ook de voorwerpen uit de eerste strofe herhaalt,
enzovoorts.

Reidans (p. 508)
Kalff (1884, 513-514) merkt in verband met de tekst van het refrein van dit lied op dat “de
tweede regel wel niet : “'t was in de Mei!” geluid zal hebben, maar : “'t is in de Mei!”,
zoals in een dergelijk lied te verwachten is.” In een voetnoot bij deze opmerking zegt hij :
“Natuurlijk, zouden dan ook de overige w.w.79 in den tegenwoordigen tijd gebezigd
moeten zijn.”
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Een vrouw die pasgeboren kinderen en kraamvrouwen verzorgt en assisteert.
Werkwoorden.
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Dat is in de versie die Willems (1848, 293-294) optekende - die Kalff ook kende en die
wordt overgenomen in de Studentencodex - inderdaad het geval, met uitzondering van het
refrein en de eerste strofe die in de verleden tijd staat. Hoewel Kalff zich uitspreekt over
het refrein zegt hij niets over de eerste strofe.
Over de datering van dit lied merkt Snellaert, in zijn opmerkingen bij Willems (1848, 294),
op: “Wat zyn ouderdom betreft, sommigen vermeenen dat het van den tyd der
reformatie80 dagteekent. Willems, in eene korte aenteekening, brengt het tot de vyftiende
eeuw.”
Kalff (1884, 513-514) stelt: “Men heeft beweerd, dat dit danslied eerst van de dagen der
Hervorming dagteekent en dus ongeveer in de eerste helft der 16e eeuw als een spotlied
tegen de geestelijkheid is vervaardigd.” Maar iets verder, gaat hij voort met: “En wat nu
betreft de meening, dat het lied oorspronkelijk een spotlied tegen de geestelijken zal zijn
geweest – ook al neemt men aan dat deze juist is, dan heeft men nog geen recht het
ontstaan van het lied om die reden in de dagen der Hervorming te stellen. Heeft men dan
voor de Hervorming geene paters en nonnen geplaagd? Onze geheele middeleeuwsche
letterkunde getuigt van het tegendeel.”
Er mag dus aangenomen worden dat dit lied – al dan niet in deze vorm of in soortgelijke
varianten – al vòòr de eerste helft van de zestiende eeuw voorkwam. Snellaert (Willems,
1848, 294) beaamt dat als hij stelt : “Dat het ouder is dan de reformatie kan men reeds uit
zyne zoo ongewone algemeenheid door alle de Nederlanden, Friesland niet uitgesloten,
veronderstellen.”
Snellaert (Willems, 1848, 294) haalt nog andere redenen aan om een oudere oorsprong te
veronderstellen : “Doch daer is meer dat voor de aloudheid van ’t Paterslied81 pleit. Te
Kortyk en elders in Vlaenderen, waer ik het hoorde zingen of meêdanste, klonk het refrein
‘Hei! Besinne de mei, zoo zei’, hetgeen men niet meer algemeen verstaet en eigenlyk
beteekent : ‘Gedenk aen de zachte mei, als een hoogtyd’.”
Kalff (1884, 513) merkt op: “M.i. hebben wij in het ‘patertje langs den kant’ ook een
meidans82 over.”
Mei- of reidans? Een zetfoutje van de uitgever van de Studentencodex? Of werd de komst
van de lente in deze meidans gevierd door het dansen van een reidans, een rondedans?
Zoals reeds blijkt uit de gegevens hierboven was dit een lied waarop gedanst werd om de
komst van de nieuwe lente te vieren én was het een spotlied op de geestelijkheid.

Daar was laatst een meisje loos (p. 515)
Klöters (1993) stelt dat de oudste bekende versie van dit lied omstreeks 1775 gedateerd
kan worden. Ongeveer honderd jaar later, volgens Doornbosch (1989, 229), publiceerde
Marius A. Brandts Buys (1840-1911) de eerste vijf strofen in Liedjes van en voor Neerlands
volk.
Doornbosch (1989, 229-230) geeft volgende toelichting bij dit lied: “In de zeventiende en
achttiende eeuw moeten er […] heel wat meisjes en vrouwen zijn geweest die rok en
keurslijf inwisselden voor een broek met toebehoren om dienst te kunnen nemen in leger
of vloot; de bijna honderd vrouwen uit de Lage Landen die dit meestal zonder succes
geprobeerd hebben en om die reden…uit de archieven konden opgediept worden, [zijn]
dan ook het topje van de ijsberg.”
Schreijer (1980, 181) zegt over dit lied: “Het lied bezingt een waar gebeurde geschiedenis,
waarbij de naam van het meisje wordt vermeld in Jacob van Lenneps83
80

De zestiende-eeuwse kerkhervorming waarvan Maarten Luther (1483-1546) de grote initiator was.
Zo heet het lied bij Willems (1848).
i.e. een dans waarin en waarmee men de komst van de lente viert. Kalff (1884, 515) citeert Uhland in dit
verband : “de liederdichters schepter er behagen in ook heilige personen een dansje mede te laten doen.”
83
Jacob van Lennep (1802-1868)
81
82
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Zeemanswoordenboek84. Volgens de overlevering werd op zeker schip ‘Den Eik’ één der
scheepsjongens, die met het los- en vastmaken van het bovenkruiszeil belast was,
vastgebonden om met de knuttels te worden gestraft…Toen men hieraan zou beginnen
ontdekte men, dat de bovenkruisraasgast een meisje was, Grietjen van Dijk genoemd.”

Burschen heraus! (p. 518)
De tekst van dit lied wordt toegeschreven aan Franz von Kobell (1803-1882), een bekende
professor Mineralogie aan de universiteit van München, en werd voor het eerst
gepubliceerd in Alte und Neue Studentenlieder van F. Pocci (1807-1876) uit 1844; soms
wordt dit werk gedateerd in 1845.
De kreet “Burschen heraus” is sinds het begin van de achttiende eeuw bekend onder
Duitse studenten, maar is van oudere oorsprong. Waarschijnlijk is deze studentenkreet
gebaseerd op het oude Duitse “Thiod ute! Volk heraus!”, een alarmkreet waarmee in
moeilijker tijden de ganse stam opgevorderd werd.
Ook in de achttiende-eeuwse Duitse studentenkringen diende de kreet “Burschen85
heraus!” als hulp- of alarmkreet. Wanneer een student deze kreet riep, kwamen alle
andere studenten – op straffe van eerloosheidsverklaring - gewapend met rapier, pistool of
“Ziegenhainer”86 ter hulp.
De kreet werd ook vaak gebruikt om op te roepen tot optochten tegen Filisters87,
professoren of andere niet-studenten. De studenten bekampten hen niet alleen met
wapens, maar ook met poëzie en liederen.

Leichter Wanderer (p. 519)
Een “Heller” was de oorspronkelijke benaming voor de penningen van de Zwabische stad
Hall(e) en was gelijk aan een achtste van een “Kreuzer”.
“Batzen” waren aan het eind van de zestiende eeuw in Zwitserland en Duitsland ongeveer
4 “Kreuzer” waard.

Der Mai ist gekommen (p. 520)
De tekst van dit lied werd geschreven door Emanuel Geibel (1815-1884) in 1834 of 1835.
De tekst in de Studentencodex bestaat slechts uit de eerste drie strofen van de volledige
tekst
De componist van dit lied is Justus W. Lyra (1822-1882) die de melodie componeerde in
1842. Toch werd, volgens het Volksliederbuch für Männerchor (1906, 785), pas in 1890
bekend dat hij de componist was. Dit bleek uit de liederverzameling Deutsche Lieder
nebst ihren Melodien die al in 1843 werd uitgegeven. Dat zijn naam niet eerder ontdekt
werd, kwam doordat zijn naam niet bij het lied zelf vermeld stond, maar ergens
weggestopt was in de erratalijst achteraan in het boek.
Het feit dat in de Studentencodex geen naam vermeld wordt, maar enkel dat het om een
“oud Duits volkslied” gaat, is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat de samensteller(s)
zich baseerde(n) op een bron die de naam van de componist nog niet kende.

84
Dit handschrift, zonder datering, bevindt zich momenteel in de collectie van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde in Leiden.
85
Een ‘Bursch’ is een student
86
Een studentenknuppel zoals die in Ziegenhain nabij Jena gebruikt werd.
87
I.e. de burgers, de niet-studenten
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Die Lorelei (p. 530)
Algemeen wordt aangenomen dat de Duitse dichter Heinrich Heine (1797-1856) met dit
gedicht de oude Lorelei-sage in balladevorm had verwerkt. “Die Lorelei” of “Die Lore Lay”
zou volgens de sage een jonkvrouw zijn die met haar betoverende zang voorbijvarende
schippers afleidde tot ze tegen de rotsen aanvoeren en vergingen.
Volgens Volksliederbuch für Männerchor (1906, 783) klopt dit niet: Die Lorelei “beruht
nicht auf einer Volkssage, sondern auf einer Erfindung von Clemens Brentano (1778-1842,
AW). Dieser machte aus dem Namen des durch seiner Echo berühmten Rheinfelsens
Lorlesberg oder Lorelei eine zauberhaft schöne Jungfrau Lore Lay, deren tragisches Los er
1802 in einer Ballade besang. Nachdem dann auch andere Romantiker wie Eichendorff und
Loeben die männerverderbende Hexe Loreley in Dichtungen gefeiert hatten, entwarf Heine
sein Bild der sirenenhaften Sängerin auf hohen Felsen, das alle Vorgänger in den Schatten
stellte.”
Klöters (1997, 204) geeft eenzelfde uitleg over dit lied.

Der gute Kamerad (p. 535)
In de Codex Studiosorum Bruxellensis, het studentenliedboek van de studenten van de
V.U.B., staat vermeld dat dit lied enkel gezongen wordt bij twee gelegenheden: ofwel om
het aan te leren, ofwel om de dood van een (ex-)commilito te herdenken.
Tijdens de W.O. I en W.O. II werd dit lied, volgens Klöters (1997, 210) gezongen met het
refrein “Gloria, gloria, gloria, Viktoria” en met de belofte van weerzien in de “Heimat”.

Cockles and Mussels (p. 537)
De tekst en melodie van dit lied zijn traditioneel Iers en komen uit het Dublin van circa
1750. De auteur is onbekend, hoewel de tekst ook wel toegeschreven wordt aan de Schot
James Yorkston.
De legende vertelt dat Molly Malone een visverkoopstertje uit Dublin was die haar waar
verkocht tussen Liberties en Grafton Street. Ook haar ouders zaten in de vishandel, maar
hadden een zaak in de naaste omgeving van Fishamble Street.
Op de avond van 12 juni 1699 valt ze dood in de straten van Dublin. De arts die haar dood
vaststelt, ziet twee mogelijke doodsoorzaken: tyfuskoorts of een venerische ziekte. Het
brave, mooie visverkoopstertje zou namelijk ’s avonds bijklussen in de prostitutie.
De volgende dag al wordt Molly Malone begraven in de kerk van St.-John. De uitvaart
wordt geleid door de priester die haar 36 jaar eerder doopte in de kerk van St.-Andrew.
In 1988 werd in Dublin een standbeeld opgericht ter ere
van dit mooiste meisje in “Dublin’s fair city, where girls
are so pretty”. Het standbeeld staat op het einde van
Grafton Street, waar ze vroeger werkte, om de hoek bij de
kerk waar ze gedoopt werd.
In 1999, driehonderd jaar na haar (vermeende) dood, werd
in Ierland bepaald dat 13 juni voortaan de jaarlijkse
Internationale Molly Malone Dag zou zijn.
Sommige bronnen zijn overtuigd dat Molly Malone een
echte vrouw van vlees en bloed geweest moet zijn die
begraven ligt – of beter: lag, want het kerkhof werd bijna
volledig opgeruimd - op het kerkhof van St.-John.
67
© Akim Willems – Een historisch-etymologische en verklarend wandeling doorheen de Studentencodex

Een Amerikaanse academicus die het kerkhof bezocht, gaat zelfs een stapje verder en
stelt dat Molly Malone niet overleed aan tyfus of een geslachtsziekte, maar siterf door
voedselvergifting na het eten van besmette mosselen.
Op 22 januari 1988 werd tijdens een persconferentie in de St.-Andrewskerk verklaard dat
de doop- en overlijdensaktes van Molly Malone teruggevonden waren in de archieven van
St.-Johnskerk. Eigenlijk ging het om de aktes van een zekere Mary Malone die gedoopt
werd op 27 juli 1663 en die begraven werd op 13 juni 1699.
Hoewel de naam Moly afgeleid is van de naam Mary kan niet aangetoond worden dat deze
Mary onze Molly is.
Tijdens een radio-uitzending op de Ierse zender RTE van 7 juni 1999 suggereerden enkele
academici zelfs dat Molly Malone niemand minder was dan Peg Woffington, de Ierse
minnares van Charles II, en dat de “cockles” en “mussels” verwezen naar haar vrouwelijke
genitalia.
Tot zover de legende en de fictie. Wat weten we wel met zekerheid? Zoals zo vaak bij
historisch onderzoek als het deze: bijna niets. Maar er zijn wel een aantal dingen die voor
zeker aangenomen kunnen worden.
Alvast ‘zeker’ is dat er tot op heden geen versie van dit lied werd teruggevonden die
ouders is dan 1850. De oudste bekende versies werden gepubliceerd in Cambridge,
Massachusetts in 1883 én in Londen in 1884. De versie uit 1883 geeft geen auteur of
componist. De versie uit 1884 vermeldt James Yorkston als tekstauteur en Edmund
Foreman als componist. De versie uit 1884 vermeldt voorts dat het lied “was reprinted by
permission of Messrs Kohler and Son of Edinburgh”, wat impliceert dat er voor 1884 al een
versie uitgegeven werd in Schotland; misschien wel de originele versie.

Loch Lomon’ (p. 538)
Klöters dateert het ontstaan van dit lied in 1746. De tekst werd voor het eerst
gepubliceerd in Vocal Melodies of Scotland uit 1840. Als auteur wordt meestal Lady John
Scott genoemd, aangezien in de vroegste druk van dit lied “written by a Lady” staat en
omdat zij volgens muziekhistorici daarvoor in aanmerking komt.
De melodie van dit lied zou een oude Jacobitische melodie zijn die op haar beurt
gebaseerd zou zijn op de nog oudere volksmelodie van het lied 'Robin Cushie' die voor het
eerst gepubliceerd werd in McGibbons Scots Tunes Book I uit 1742.
De legende(!) vertelt twee versies over het ontstaan van dit lied. Beide versies stellen dat
het lied geschreven werd in 1746 door één van de soldaten van Charles Edward Stuart
(1720-1788), ook gekend als Bonnie Prince Charles, van Engeland toen die zich, na een
mislukte opstand, terugtrok naar Schotland.
De eerste legende stelt dat het lied gaat over twee soldaten waar er één van
geëxecuteerd zou worden. De geest van de dode soldaat zou langs de “low road” reizen,
zijn wapenbroeder die vrijgelaten zou worden, zou langs de “high road” (het hoge, ruige
Schotse berglandschap) terug naar Schotland moeten reizen.
De tweede legende stelt dat de ter dood veroordeelde soldaat tegen zijn geliefde gezegd
zou hebben “Ye’ll take the high road, and I’ll take the low road88 and I’ll be in Scotland
afore ye”.

88

De dood, het graf
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Old folks at home (p. 539)
De melodie en tekst van dit lied werden in 1851 geschreven door Stephen Collins Foster
(1826-1864). De oorspronkelijke versie begon met de woorden “Way down upon the old
plantation” en had het nog over de “Pedee River” in plaats van over de “Suwanee River”.
Dit lied is een van de eerste liederen van Foster. Hij schreef het voor en verkocht het aan
de Christy’s Minstrels die het lied populair en bekend maakten.
Dit lied is momenteel het officiële ‘volkslied’ van de Amerikaanse staat Florida.

My old Kentucky home (p. 540)
De tekst en melodie van dit lied werden in 1853 geschreven door Stephen Collins Foster
(1826-1864) na zijn bezoek aan Federal Hill waar zijn neef woonde.
Dit lied is sinds 1928 het officiële ‘volkslied’ van de Amerikaanse staat Kentucky.

Home on the range (p. 541)
De tekst van dit lied werd in 1873 geschreven door Dr. Brewster M. Highley (1823-1911). In
datzelfde jaar werd het voor het eerst gepubliceerd in de lokale krant van Smith County in
Kansas. In 1905 verscheen het voor het eerst in gedrukte versie. In 1910 (sommige bronnen
vermelden 1911) werd het in Cowboy Songs and Other Frontier Ballads - een invloedrijke
bloemlezing - van John Lomax (1867-1948) opgenomen en werd het wereldberoemd. Deze
laatste datum is ook de (foutieve!) datum die in de Studentencodex opgegeven wordt als
datering voor dit lied.
De melodie van dit lied werd gecomponeerd door Daniel E. Kelley (1843-1905).
Dit lied is het officiële ‘volkslied ‘ van de Amerikaanse staat Kansas.

Tom Dooley (p. 542)
Tekst en melodie van dit lied dateren van omstreeks 1868.
Er circuleren verschillende (fictieve?) anekdoten in verband met dit lied.
Klöters (1997, 209), bijvoorbeeld, citeert de Amerikaanse volksliedvorser Alan Lomax
(1915-2002) in verband met dit lied. De Tom Dooley waarover dit lied gaat, zou de
vijfentwintigjarige Thomas C. Dule89 geweest zijn die bij een zekere Laura Foster syfilis
had opgelopen en het had doorgegeven aan zijn verloofde. Die eiste dat hij Laura zou
vermoorden. Wat Dule ook deed. Thomas C. Dule werd voor deze moord op 1 mei 1868
opgehangen in Wilkes County. Lomax stelt dat Dule het lied in de gevangenis schreef en
het zong als publieke biecht terwijl hij naar de galg gevoerd werd.
Foenander (2002, online) geeft, samen met verschillende andere bronnen, een ander
verhaal: Thomas C. Dule, soldaat-muzikant in het Tweeënveertigste Regiment uit NoordCarolina, was niet enkel de vriend van Laura Foster, maar zou ook een relatie hebben met
de gehuwde zuster van Laura : Ann Melton. Op 25 mei 1866 zou Laura spoorloos
verdwijnen. Drie weken later werd haar lichaam gevonden in een graf in een naburig bos.
Ze was vermoord door messteken. Het onderzoek naar de moord leidde tot bij Thomas en
een medeplichtige. Kort nadien werd Ann Melton gearresteerd als vermeende
89

Soms ook geschreven als ‘Dula’.
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medeplichtige, zij werd nooit veroordeeld. Thomas, die de moord altijd ontkend heeft,
werd wel schuldig bevonden aan moord en zou opgehangen worden op 1 mei 1868. Soms
wordt beweerd dat het niet Thomas C. Dule was die Laura vermoordde, maar wel degelijk
Ann Melton.
Het graf van Thomas C. Dule is ondertussen gerestaureerd en is een toeristische attractie
in Wilkes County. Het stadsbestuur van Wilkes County heeft Dule postuum gratie verleend.

We shall overcome (p. 543)
De tekst in de Studentencodex is slechts een deel van de versie van dit lied die het best
bekend is, namelijk de versie waarvan Zilphia Horton (1910–1956), Frank Hamilton (1923–
heden), Guy Carawan en Pete Seeger (1919–heden) samen het auteurschap delen.
De oorsprong van dit lied ligt in twee andere liederen: een negentiende-eeuwse hymne
met de titel 'I’ll be allright' en het Methodistische lied 'I’ll overcome some day' van Charles
Albert Tindley uit 1903.
De geschiedenis van dit lied zoals het vandaag bekend en – sinds het hét lijflied van de
Amerikaanse burgerrechtenbeweging werd in de jaren '60 van de vorige eeuw – populair is,
begint in 1903. In dat jaar schreef Charles Albert Tindley90 'I’ll overcome some day'. Dit
lied vormde de “spirituele” basis van 'We shall overcome'; niet zo zeer wat tekst en
melodie betreft.
In 1946 krijgt Zilphia Horton het lied te horen op de Highlander Folk School (die ze samen
met haar man – de oprichter van de school - Myles Horton leidde) tijdens een staking van
de “Food and Tobacco Workers Association”. Een van de stakende arbeiders, Lucille
Simmons, had de tekst aangepast aan de strijd die ze voerden. De belangrijkste aanpassing
was het vervangen van “I” door “We” waardoor het lied een krachtiger betekenis kreeg.
Vanuit Tennessee, waar de stakers het lied zongen op de Highlander Folk School, werd het
lied snel verspreid. Tekst en melodie werden in die periode meermaals aangepast.
Ook Zilphia Horton paste – samen met Pete Seeger – het lied aan tot de versie die we nu
kennen en zingen. Deze versie werd voor het eerst gezongen voor het Student Nonviolent
Coordinating Committe in 1960 door Guy Carawan. Vanaf dat moment kan het lied
beschouwd worden als het lijflied van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Pete
Seeger bevestigt dat en verklaart ook wat het aandeel van Hamilton en Carawan in de
huidige versie is in Songs To Save The Planet (Cradfly Magazine, juli 1999, online): “It was
a guy named Guy Carawan who introduced the song to the civil rights movement. He had
learned the song [...] from some people from Highlander. And his friend Frank Hamilton
also learned it from people from Highlander. Frank [heard it sing in] what is know as
twelve-eight time. When Frank played it for Guy, Guy got that feeling and that’s the way
Guy taught it : a slow song with a clapping on the offbeat, which is the ancient AfricanAmerican way of doing things [...] Guy taught it to some young people in February or
March 1960 [...] About a month and a half later [...] the Student Nonviolent Coordinating
Committee was founded in Raleugh, Nort Carolina. Several hundred young people from all
around the South were there at the founding convention, and somebody shouted “Guy,
teach us ‘We shall overcome’”. And this tall young white fellow taught the whole crowd,
which was mostly black.”
Over de gewoonte om dit lied met gekruiste armen en hand in hand te zingen, wat ook bij
vele studentenkringen nog gedaan wordt, zegt Seeger in het hierboven genoemde
interview: “nd I think that’s when91 they got the idea of crossing their arms in front of
them and holding hands with the people next to them so their shoulders touched. This
became very important.”
Nog later, wanneer de Amerikaanse burgerrechtenbeweging volop bloeide, werd dit liet
nog gecoverd door, onder andere, Bob Dylan en Joan Baez.
90

Leuk om weten: Tindley is ook de auteur van ‘Stand by me’ dat een grote hit werd in de versie van Ben E. King
Op die ‘founding convention’ van het SNCC waar Carawan het lied aanleert.
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Momenteel is dit lied veel van zijn (inhoudelijke) kracht verloren, maar het blijft toch een
van de nummers waarmee in studentenkringen de studentikoze broeder- en zusterlijkheid
benadrukt wordt.

Clementine (p. 544)
Over het auteurschap van dit lied bestaat enige onenigheid. Sommige bronnen stellen dat
H.S. Thompson het lied schreef en dat het voor het eerst gedrukt werd in 1863. Andere
bronnen vermelden Percy Monrose als auteur en geven 1884 als jaartal.
H.S. Thompson schreef in 1863 inderdaad een lied – 'Down by the river lived a maiden' –
dat inhoudelijke overeenkomsten vertoont met de tekst van 'Clementine'.
Vergelijk, bijvoorbeeld, volgende verzen:
Down by the river lived a maiden
“Herringboxes without the tops on”
“Da ducks had gone down to the riber”
“She fell into the foamy brine”

Clementine
“Herringboxes without topses”
“Drove she ducklings to the river”
“Fell into the foaming brine”

Andere voorbeelden zijn legio. Toch citeer ik nog graag het refrain uit 'Down by the river
lived a maiden'. Misschien is dit wel het duidelijkste voorbeeld :
“Oh! my Clema, Oh! my Clema, Oh! my darling Clementine
Now you are gone and lost forever, I’m drefful sorry Clementine.”
Dat Thompson de auteur en componist van 'Down by the river lived a maiden' is, staat
buiten kijf. Dat Percy Monrose auteur en/of componist zou zijn van tekst en melodie zoals
ze nu, sinds 1884, gekend is, valt te betwijfelen aangezien men nooit een schrijver en/of
componist met die naam heeft kunnen traceren.
De “forty-niners” waarvan sprake is in dit lied zijn de goudzoekers die tijdens de
“goldrush” van 1849 naar Californië trokken.

Red River Valley (p. 545)
Dit lied is gebaseerd op 'In the bright Mohawk Valley' dat omstreeks 1896 geschreven en
gecomponeerd werd door James J. Kerrigen. De tekst en melodie van dat lied werden door
mondelinge overlevering snel vereenvoudigd tot het lied zoals het nu gekend is.

Yankee Doodle (p. 548)
De tekst zoals die in de Studentencodex staat, is gebaseerd op 'The Yankee’s Return From
Camp' dat gedateerd kan worden tussen 1775 en 1783, ten tijde van de Amerikaanse
Vrijheidsoorlog tussen de dertien Noord-Amerikaanse kolonies en moederland Engeland.
Het was een spotlied van de Britse soldaten over hun Amerikaanse collega’s.

John Brown (p. 548)
De grote moeilijkheid met betrekking tot de tekst van dit lied is dat het onmogelijk is om
de originele tekst ervan te achterhalen. Het nummer is namelijk ontstaan ten tijde van de
Amerikaanse Burgeroorlog (1861–1865) doordat soldaten improviseerden op een populair
melodietje. In de loop der jaren zijn er talloze tekstvarianten in omloop geraakt.
Onder andere in History of fort Waren. The origin of the John Brown’s Body song wordt
gesteld dat het lied zijn oorsprong vindt bij het “Second Battalion, Boston Light Infanterie,
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Massachusetts Volunteer Mililtia” (ook gekend als het “Tiger-Battalion”) dat op 29 april
1861 op Fort Warren – een granieten fort op Georges Island voor de kust in Boston,
Massachusetts - arriveerde. Tijdens het in gereedheid brengen van het fort en tijdens hun
karweien zongen de soldaten allerlei liederen. Vooral religieuze hymnen waren populair
onder de soldaten. Eén van die hymnen – 'Say brohters, will you meet us' - werd vaak
gebruikt om op te improviseren en vormde de basis voor het ontstaan van het lied 'John
Brown'.
De melodie van 'John Brown' is oorspronkelijk die van het lied 'Say, brothers, will you meet
us' dat in 1856 of 1858 – afhankelijk van de bron - geschreven werd door William Steffe
(circa 1830–1890).
De belangrijkste vraag met betrekking tot dit lied is uiteraard: wie was de John Brown die
in deze liederen bezongen werd en wordt?
Meestal wordt verondersteld dat het (enkel) gaat om
John Brown, de beruchte abolitionist92 (zie foto) die op 9
mei 1800 geboren werd in Torrington, Connecticut en die
op 2 december 1859 opgehangen werd omwille van een
gewapende overval op het arsenaal van Harpers Ferry;
een stadje nabij de samenvloeing van de Potomac en
Shenandoah West-Virginia. Deze John Brown verhuisde in
1849, samen met zijn tweede93 vrouw Mary Ann Day
(1816–1884) - en zijn zeven kinderen naar North Elba.
Daar vatte hij het plan op om de zwarte slaven te
bevrijden die in de “Gerry Smith’s Colony” (ook wel
spottend “Timbucto” genoemd) werkten. Omdat het hem
niet haalbaar leek om deze klus alleen te klaren,
vervoegde hij de abolitionistenbeweging in Kansas waar
vijf van zijn zonen gestationeerd waren. Met de steun
van de abolitionisten organiseerde John Brown, tussen 1850 en 1859, een serie succesvolle
geheime missies om slaven te bevrijden. Op 16 oktober 1859 veroverden John Brown en
eenentwintig medestanders (waaronder ook enkele bevrijde zwarte slaven) het arsenaal
van Harpers Ferry. De volgende dag werden ze al opgepakt door Robert E. Lee. Tijdens het
proces, dat duurde tot op 2 december 1859 (de dag dat hij opgehangen werd wegens
landsverraad), ontpopte John Brown zich tot een ware martelaar en “mediafiguur”
omwille van de waardigheid waarmee hij het proces onderging.
Gek genoeg is de John Brown die oorspronkelijk bezongen werd niet de beruchte
abolitionist. Oorspronkelijk ging het om een naamgenoot: sergeant John Brown van het
“Second Battalion, Boston Light Infanterie, Massachusetts Volunteer Militia” of het “TigerBattalion”. Deze sergeant, die de tweede tenorstem zong in de zangvereniging van het
bataljon, was vaak het onderwerp van spot wanneer zijn soldaten zich amuseerden met
het verzinnen van nieuwe verzen op de melodie van de oude, Methodistische hymne 'Say,
brothers, will you meet us' van William Steffe.
Op het moment dat het lied nog in zijn kinderschoenen stond, kwam het Twaalfde
Regiment uit Massachusetts, onder leiding van kolonel Fletcher Webster94 (1813–1862), in
Fort Warren aan. Ook binnen dit regiment werd het nummer populair. Zo populair zelfs
dat hun militaire kapel het lied speelde en zong toen zij in 1861 New York
binnenmarcheerden. Het Twaalfde Regiment was vanaf toen bekend als het Hallelujahregiment.
92
Abolitionisme: Amerikaanse (maar ook Engelse) beweging die streed voor de afschaffing van de slavernij. In de
Verenigde Staten werd in 1807 een einde gemaakt aan de slavenhandel vanuit Afrika, maar de strijd van de
abolitionisten bleef duren tot de definitieve afschaffing van de slavernij in 1863 door Abraham Lincoln.
93
De eerste vrouw van John Brown was Dianthe Lusk (1801–1832). Een jaar na haar overlijden hertrouwde John
Brown.
94
De oudste zoon van toenmalige Amerikaans senator Daniel Webster (1782–1852). Fletcher overlijdt tijdens de
Amerikaanse Burgeroorlog op 30 augustus 1862 tijdens een aanval op Chinn Ridge.
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Nadat het Tiger-batalion en het Hallelujah-regiment uit Fort Warren verdwenen waren,
waren het de militairen van het Veertiende Regiment die het fort bevolkten en het lied
bleven zingen. Sindsdien zijn er verschillende varianten van dit lied bedacht en gezongen.
Op het moment dat het Veertiende Regiment in Fort Warren
gestationeerd was, bezocht Julia Ward Howe (1819–1910; zie
foto) in november 1861, samen met haar man - dokter Samuel
Gridley Howe (1801–1876), die lid was van de President Lincoln
Military Sanitary Commission - enkele kampen (waaronder Fort
Warren) van het Unionistiche Leger. Zij werden volgens de
autobiografie95 van Howe – waaruit geciteerd wordt in About
‘The Battle Hymn of the Republic (online, 1999) - vergezeld door
Eerwaarde James Freeman Clarcke en niet door president
Lincoln zelf zoals de mythe wil doen geloven. Tijdens hun
bezoek hoorden zij het Veertiende Regiment het lied “John
Brown” zingen. Eerwaarde Clarke zou Howe voorgesteld hebben
om er een nieuwe, meer passende tekst op te schrijven.
De tekst van Howe verscheen voor het eerst op de voorpagina van het maandblad Atlantic
Monthly in februari 1862. De titel 'The Battle Hymn of the Republic' zou bedacht zijn door
de uitgever van het maandblad, James T. Field, die mevrouw Howe vijf dollar betaalde
voor het lied.
Over de oudste bekende tekst van 'John Brown' uit 1861 vermeldt Hugh (online, 1999) het
volgende.
Met betrekking tot de eerste strofe zegt hij: “The humor in this verse comes partly from
the fact that the abolitionist John Brown was fiercely larger-than-life, awe-inspiring in
person and reputation. By contrast, ‘his soul’ that goes marching on (our Union army
sergeant of the same name) is a little runty guy who wouldn’t scare anybody and in fact
has a hard time even keeping his backpack on.”
Hij geeft ook nadere uitleg in verband met het zinnetje “lies a-mouldering in the grave”.
Dit zinnetje “is part of this humorously exaggerated contrast between the famous John
Brwon, who, as everyone knows, is extremely dead, and the runty John Brown, who still
looked pretty lively to his fellow soldiers.”
In verband met de tweede strofe zegt Hugh: “Union Army chaplains often referred to the
Union Army as ‘The Army of the Lord’ – again giving this verse a humorous double
meaning.”
Over het refrein zegt hij dit : “The refrain, with its ‘Glory, glory, hallelujah!’, seems at
first glance to fit quite nicely with the tune’s earlier use as a camp meeting song – and the
soldiers had heard this tune originally in that religious context. But since ‘His soul goes
marching on’ is the punchline to the joke, it turns the whole thing inside-out. Now it’s a
mock-religious song, which only adds to the fun.”
Met betrekking tot 'The Battle Hymn of the Republic' merkt Hugh (online, 1999) op dat
dezelfde punchline (“Glory, glory, hallelujah! His Truth is marching on.”) gebruikt wordt,
maar dat het parodiërende karakter van de soldatenverzen hier “ge-antiparodiëerd”
wordt, waardoor de cirkel opnieuw rond is: het serieuze religieuze lied 'Say, brothers, will
you meet us' ging over in de parodie 'John Brown’s body' en dit ging op zijn beurt weer
over in het serieuze religieuze 'The Battle Hymn of the Republic'.
In het Scottish Students’ Songbook (1892, 55), waarin slechts de eerste strofe van het lied
opgenomen is, wordt over de manier waarop die strofe gezongen kan worden, het
volgende gezegd: “Repeat over and over, dropping a word from end of verse each time,
and filling out the time with te required rests. When all the words have thus been left off,
beat time silently through the first tree lines of the verse, singing forte the words 'His soul
is marching on'“.

95

HOWE (J.W.), Reminiscences 1819 – 1899, Houghton, Mifflin and Co.; Boston & New York, 1899
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In het Scottish Students’ Songbook (1897, 80) wordt een gelijkaardig 'spel' voorgesteld: in
plaats van te zwijgen tijdens de maat die wegvalt, moeten de woorden vervangen worden
door “silent beats”; bijvoorbeeld door met de vuist of knokkels op tafel te slaan.
Dit spel wordt ook toegepast op het volgende lied dat ook op de melodie van 'John Brown'
gezongen wordt:
Berten Rodenbach had ne vogel in zijn hand. ] (ter)
Ne vogel in zijn hand.
Glory, glory…

Poor old Joe (p. 549)
De tekst en melodie van dit lied werden in 1860 geschreven door Stephen Collins Foster
(1826-1864) voor de Christy Minstrel Singers.
In het Scottish Students’ Songbook (1892, 182) komt het lied nog voor onder de originele
titel 'Old black Joe'. In de uitgave van 1897 van het Scottish Students’ Songbook komt het
al voor onder de titel 'Poor old Joe'.

Michael (p. 551)
De originele tekst – die in de Studentencodex (1996, 551) is een recentere variant - en
melodie van dit lied werden voor het eerst gepubliceerd, volgens Bursch (1979, 69), in
1867 in Slave Songs of the United States van William Francis Allen, Charles Pickard Ware
en Lucy McKim Garrison.
Dit lied is afkomstig van de eilanden voor de kust van de Amerikaanse staat Georgia, waar
de Afrikaanse slaven vroeger naartoe gebracht werden voor ze op het vasteland verkocht
zouden worden. Momenteel zijn die eilandjes verbonden met bruggen, vroeger moesten de
slaven de goederen van aankomende vrachtschepen met bootjes naar het vasteland varen.
Tijdens die arbeid ontstonden verschillende “negro songs”, waaronder dit lied.
De naam “Michael” verwijst naar de engel met dezelfde naam.

[partituur uit Slave Songs of the United States (1867)]
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Old Mac Doodle (p. 551)
De wortels van dit lied gaan terug tot in 1706. In dat jaar
schreef de Brit Thomas D’Urfey96 (1653–1723; zie foto) de
komische opera Wonders in the sun or The Kingdom of the
Bird’. In deze opera kwam het lied ‘In the Fields in Frost and
Snow’ voor, waaraan het kenmerkende refrein “Here a boo,
there a boo” ontleend is.
Dit lied van D’Urfey was zo populair dat het al in 1707
herdrukt werd met een refrein waarin nog meer dieren hun
geluid lieten horen. In de loop van de achttiendde eeuw
ontwikkelde de tekst zich verder en verspreidde hij zich tot in
de Verenigde Staten waar het – op een andere melodie – als
“minstrel song” gezongen werd.
Het lied zoals we het nu kennen verscheen, volgens Klöters (1996, 193), in 1917 in de
bundel Tommy’s Tunes te Londen. De farm was toen nog in handen van “Old MacDougall”.
In die versie werd het in de jaren 1950 ook bij ons bekend. Toen Donald Duck een bekende
stripfiguur werd, werd “Dougall” vervangen door “Donald”.

Le bon roi Dagobert (p. 552-553)
In (de originele versie97 van) dit lied wordt gerefereerd aan koning
Dagobert I (608–639), uit het geslacht van de Merovingische koningen
(circa 430–751), die over het Frankische rijk regeerde van 623 tot 639.
Samen met zijn raadgever, Saint Eloi, die ook in het lied vernoemd
wordt, was hij verantwoordelijk voor de reorganisatie en hereniging van
het “Regnum Francorum”.
Het originele lied zelf is uit een veel latere periode. Het ontstond ten
tijde van de Franse Revolutie (1789), werd gezongen als spotlied op het
koningsschap en is gebaseerd op een (fictieve?) anekdote over Dagobert
I die ooit op een raadszitting verscheen met zijn broek omgekeerd aan.

Omer Gaspard (p. 555)
In Le Guindailleur, Journal des collectioneurs folkloristes (Septembre 1999) verscheen een
interessant artikel in verband met dit lied, dat eigenlijk als titel 'La mère Gaspard' heeft.
De “Diable au Corps” (zie foto) was, bij het einde
van de negentiende en het begin van de
twintigste eeuw, een Brussels café waar vooral
studenten en kunstenaars uit Brussel kwamen.
Niet zelden waren Amédée Lynen, Bizuth – twee
bekende Brussels schilders en tekenaars waarvan
de eerste een straat naar zich vernoemd kreeg in
Sint-Joost-Ten-Node - en verschillende anderen er
aan de toog te vinden. Maar het belangrijkste
waren de uitbaters, le Père en la Mère Gaspar,
waarover
het
liedje
gaat.

96

Thomas Durfey ging vanaf 1683 zijn achternaam spellen als D’Urfey; met apostrof (The Contemplator’s Short
Biografy of Thomas D’Urfey, online).
97
De tekst in de Studentencodex (1996, 552-553) is niet de originele versie, maar een twintigste-eeuwse variant.
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Tegen het einde van de jaren '20 van de twintigste eeuw werd het voortbestaan van het
café bedreigd door de aankoop van de gronden door de “Grands Magasins de l'Innovation”.
Binnen de Brusselse universitaire gemeenschap ging in november 1928 een anonieme brief
rond, door een student geadresseerd aan de Belgische Touring Club. In de brief werd
gevraagd dat Touring Club alles in het werk zou stellen om te zorgen dat het café volledig
in
zijn
authentieke
staat
zou
bewaard
worden.
Paul Duchaine, oud-student van de U.L.B. en de eerste voorzitter van de Koninklijke
Touring Club van België, had zelf de wijk aan de Rue des Sols zien verdwijnen. Hij schreef
dat het hem nog steeds een steek in zijn hart gaf als hij passeerde langs deze vroegere
universitaire wijk. Hij hoopte dat de interventie van Touring Club zou voorkomen dat de
vaste klanten van de “Diable au Corps” hetzelfde gevoel zouden krijgen wanneer zij in de
Rue aux Choux wandelden. Spijtig genoeg werd de “Diable au Corps” in 1928 afgebroken
om plaats te maken voor de “Innovation”.
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