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We trekken graag een sprintje om aan uw wensen te voldoen. Uw drukwerk regelen wij vol kracht en overgave.  

Wij gaan ervoor en hebben er plezier in. Dat is onze kracht. Enthousiasme voedt ons bloed. Van begin tot eind 

werkt ons team van bevlogen, betrokken toppers aan uw product. Het eindresultaat telt, maar ook de weg 

ernaar toe. Prestatie vloeit voort uit passie, gedrevenheid en betrokkenheid. Wij denken graag met u mee, want 

samen komen we verder. Welkom bij Van der Eems.
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Deze editie van Defilé bevat 
dit keer niet alle gebruikelijke 
rubrieken, maar  een  uitge-
breide aflevering van  ‘Een 
greep uit de historie’. Hierin 
besteden wij speciale aan-
dacht aan de muziek ten tijde 
van de Eerste Wereldoorlog, 
een terrein dat uit geschied-
kundig oogpunt altijd onder-

belicht is gebleven. Nederland was (gelukkig) niet 
direct bij dit mondiale conflict betrokken, maar op ons 
interessegebied is er in die jaren een bijzondere inter-

nationale ontwikkeling geweest die boekdelen spreekt 
over deze bewogen periode. Aansluitend worden twee 
CD’s met militaire muziek van die tijd uitgelicht. Uiter-
aard kijken wij ook terug op onze eigen groepsreis van 
deze zomer naar Hongarije, opnieuw een hoogtepunt 
in de bezoeken aan de buitenlandse militaire muziek 
dat de deelnemers nog lang zal bijblijven. 
Actuele informatie ontvangt u via de digitale nieuws-
brief.

Johan de Vroe
redactie@imms.nl

Redactioneel
REDACTIONEEL

Van de voorzitter
Honderd jaar geleden op 11 
november 1918 eindigde de 
Eerste Wereldoorlog (WOI). 
Dit jaar vinden diverse activi-
teiten rondom deze herden-
king plaats. Als IMMS willen 
wij hierbij stilstaan met een 
speciale uitgave van Defilé 
met als thema ‘De betekenis 
van de muziek tijdens de Eer-
ste Wereldoorlog’. 

Deze muziek kan worden gekenschetst als muziek ge-
componeerd tijdens WOI of muziek die daarmee kan 
worden geassocieerd. Een militaire mars uit die peri-
ode die mij persoonlijk erg aanspreekt is ‘Proschaniye 
Slaviansky’. Deze mars werd in 1912 geschreven door 
de Rus Vasili Ivanovitj Agapkin (1884-1964) voor de 
Eerste Balkanoorlog, maar werd vooral populair gedu-
rende WOI, met name in Oost-Europa. 
Vasili Agapki werd op 10-jarige leeftijd leerling van het 
militaire orkest van het 308e Tsaristische Reserveba-
taljon van het Astrachanse Regiment. Hij ontwikkelde 
zich daar tot een van de beste regimentstrompetters. 
In 1910 werd hij lid van de Militaire kapel van het 7e Ca-
valerieregiment in Tambov, 400 kilometer ten zuidoos-
ten van Moskou. In die periode studeerde hij directie 
en muziektheorie aan de muziekacademie in diezelfde 
stad. Na de oorlog was hij onder meer dirigent van de 
Militaire kapel van de gemotoriseerde schuttersdivisie 
‘Feliks Dzerzjinski’ in Moskou. Vasili Agapki speelde in 
januari 1924 met zijn orkest bij de uitvaart van Lenin. 
Een veelvuldig thema dat terugkeert in WOI-muziek is 
‘afscheid’. Zo ook bij de tekst die op deze mars is ge-
schreven:

The moment of parting is nigh  
You look into my eyes with alarm.  
I sense you dear breath,  
And far away the storm is already gathering.  
 
A tremor ran through the blue, misty air,  
Alarm touched my temples,  
And Russia calls us to a feat,  
A breathe is wafting from the marching regiments.  
 
Farewell, the land of the fathers,  
Remember us.  
Farewell, dear glance,  
Forgive-farewell, Forgive-  
farewell...

Heden ten dage wordt deze mars, beter bekend on-
der de naam Abscheid der Slawin nog regelmatig ten 
gehore gebracht, ook door de Nederlandse militaire 
orkesten. Het kennen van de achtergrond van het 
ontstaan van een muziekstuk, de componist en tekst 
brengen deze mars als het ware ‘tot leven’ en je luis-
tert er op een andere manier naar. 
In deze special beschrijft ons erelid Jhr. George Reuch-
lin op boeiende wijze de achtergronden en betekenis 
van de (militaire) muziek ten tijde van WOI. Muziek 
voor het vaderland, muziek ter afschrikking van de vij-
and, muziek als troost, muziek als spot, maar bovenal 
muziek die de herinnering levend houdt en ons tot na-
denken stemt.

Geert Bergsma
voorzitter@imms.nl

Defilé  -  september 20182



IMMS-reis naar internationaal festival in Hongarije:
militaire muziek voor elk wat wils
Door Hein Jansen

In eigen land begon het net wat af te koelen toen het 
reisgezelschap van de IMMS vertrok naar Hongarije, 
waar de temperaturen juist opliepen. Bestemming van 
de 32 leden en introducés was Debrecen, de op één 
na grootste plaats van het land én garnizoensplaats. 
Daar vond van 9 tot en met 11 augustus het 20ste 
‘Nemzetközi katonazenenekari fesztivál’ plaats, ofte-
wel: internationaal militair muziekfestival. De uitge-
breide viering van 170 jaar Hongaarse strijdkrachten 
gaf er dit keer een bijzonder tintje aan. Toeristische 
‘uitsmijter’ van de reis was een uitgebreid bezoek aan 
de hoofdstad Boedapest.

Concerten en een taptoe – traditioneel in de goede zin 
van het woord – boden een uitstekende gelegenheid 
om kennis te maken te maken met diverse militaire or-
kesten en muzikale stijlen. De deelnemers:
• Militärmusik Burgenland (Oostenrijk)
•  Symfonisch blaasorkest van de Kroatische strijd-

krachten
• Kapel van de Poolse luchtmacht, gelegerd in Bytom
• De centrale band van de Hongaarse strijdkrachten
• De militaire kapel uit Debrecen zelf
• Nog een Hongaarse kapel, gelegerd in Szolnok
•  Kapel van het hoofdkwartier van de eerste lucht-

machtsector (Italië)
• Kapel uit Slovakije, gelegerd in Banska Bystrica

Uitgebreide informatie over het festival en de muziek-
korpsen stond in een voorbeeldig programmaboekje, 
in het Hongaars en Engels.
De Oost-Europese orkesten zijn veelal tamelijk klein 
en hebben een bezetting, die nogal afwijkt van wat 
wij gewend zijn: weinig hout vergeleken met koper en 
saxofoons en een beperkt basregister. In dit verband 
was het meest opmerkelijk een orkest met fanfarebe-
zetting én een piccolo.
Gedurende twee avonden verzorgden alle orkesten 
een concert in een groot openluchttheater in een park 
bij de stad. Zo doods als het in het centrum van De-
brecen was, zo levendig was het daar. De stemming in 
en buiten het theater was zeer geanimeerd, waaraan 
de vele eet- en drankgelegenheden ongetwijfeld hun 
bijdrage leverden. Geen misverstand, er werd niet al-
leen geconsumeerd door het talrijke publiek maar ook 
geluisterd. Het was hoe dan ook moeilijk om door de 
geluidsversterking aan de muziek te ontsnappen. Niet 
alleen de grote belangstelling voor de militaire muziek 
was opmerkelijk, ook het enthousiasme waarop de 
orkesten mochten rekenen. Aan applaus geen gebrek.

Diversiteit
Door de veelheid en diversiteit aan orkesten boden de 
concerten ieder het zijne dan wel hare: marsen, ope-
ra, operette, jazz, Latijns-Amerikaans, folklore… Mis-
schien niet alles van het hoogste niveau, maar zeker 
onderhoudend. Afgaande op de reacties van de Ne-

INTERNATIONALE MILITAIRE MUZIEK

De Militaire Band uit Szol-

nok in het openluchttheater 

van Debrecen (foto JdV)
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derlandse concertbezoekers waren alle optredens als 
het ware de opmaat naar het sluitstuk: het optreden 
van de centrale band van de Hongaarse strijdkrachten 
met een operetteprogramma. De kwaliteit van dit or-
kest stond buiten elke discussie. Veelbetekenend was 
ook dat er niemand meer bij kon; laatkomers moesten 
rechtsomkeert maken.
Dissonant deze laatste avond was wel dat er binnen 
gehoorsafstand ook een discotoestand of iets derge-
lijks in het park plaatsvond, waarvan de bassen luid 
doorklonken. Geen idee hoe deze samenloop mogelijk 
was, wel dat die nogal wat hinder veroorzaakte.

“Kippenvel”
De derde avond van het festival was er de grote taptoe 
in de Fönix hal, goed te vergelijken met Ahoy.
Indrukwekkend was de opening met alle deelnemende 
orkesten, die de een na de ander kwamen opgemar-
cheerd. Een vaandelwacht trad aan, volksliederen 
werden gespeeld… Maar wat vooral binnenkwam was 
Summon the heroes van John Williams door de geza-
menlijk orkesten. Zoals een reisgenote in één woord 
zei: “Kippenvel.”
Tot de finale ging het om een vrij traditionele taptoe, 
waarin de orkesten beurtelings hun opwachting maak-
ten. Saai? Men zou ook kunnen zeggen: er is niets mis 
mee als de muziek centraal staat en dansmariekes, 
komische acts en meer van dat achterwege blijven. Er 
waren maar twee intermezzo’s: geweerexercitie door 
een eenheid uit Boedapest, alleszins passend in dit 

militair vertoon, en een optreden van plaatselijke ma-
jorettes samen met de kapel uit Debrecen.
Niet dat het ‘amusement’ ontbrak. Zo meende een or-
kest Riverdance te moeten spelen, waarbij vier muzi-
kanten een dansje uitvoerden. Het klapgrage publiek 
liet zich niet onbetuigd, maar welbeschouwd was het 
tenenkrommend. Net als de tambour-maître die zo no-
dig met zijn stok moest jongleren en die liet vallen… 
Nee, dan de Italianen. Die kwamen strak opgemar-
cheerd en speelden staand de ouverture tot Wilhelm 
Tell van Rossini en de Triomfmars uit de opera Aïda van 
Verdi. Op het eerste gezicht misschien fantasieloos, 
maar op het eerste gehoor voortreffelijk. Om een Duits 
spreekwoord aan te halen: in de beperking toont zich 
de meester. Overigens, ook tijdens deze taptoe gooide 
de centrale band van Hongarije hoge ogen.
De finale, met alle deelnemende orkesten, was min of 
meer een reprise van de opening. Zij het dat ze nu ook 
fungeerden als begeleiders van een zanger en zange-
res. Niets op aan te merken? Zeker wel. De volumineus 
versterkte zangeres deed pijn aan de oren. En waar 
iedereen zich aan stoorde was de speaker, die ook al 
in het openluchttheater de orkesten had geïntrodu-
ceerd. De man had duidelijk niet begrepen dat een 
goede presentator zich wel laat horen, maar niet zeer 
uitdrukkelijk aanwezig is met ellenlange lappen tekst.
Het geheel overziende, was deze taptoe (of zoals het 
programmaboekje vermeldde ‘Grand concert’) zeker 
de moeite waard.

De Centrale Band van de Hongaarse strijdkrachten tijdens de taptoe in Debrecen (foto Marloes Milatz)
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Van Boeda naar  Pest
De volgende dag vertrok het gezelschap naar Boe-
dapest waar in de middag met gids het hooggelegen 
stadsdeel Boeda werd bezocht met onder meer de 
burcht. ’s Avonds zou het diner in het hotel zijn, maar 
dat ging niet door. In plaats daarvan (verrassing!) wa-
ren tafels gereserveerd voor een buffet in een restau-
rant op het Margareta eiland in de Donau. En waar 
menigeen op hoopte, bleek bewaarheid: er speelde 
een ‘ouderwets’ zigeunerstrijkje, csárdásmuziek in-

begrepen en een violist die de harten van de dames 
beroerde met gevoelig snarenspel.
Voorafgaand aan de terugvlucht naar Nederland werd 
daags erop Pest aangedaan, het laaggelegen deel van 
de stad met zeer uiteenlopende bezienswaardigheden 
– van de grote synagogen tot en met de oudste metro-
lijn Natuurlijk mocht koffie met gebak in een van de 
gerenommeerde koffiehuizen niet ontbreken. Aldus 
kwam ook deze wederom geslaagde IMM-reis tot een 
einde.

De finale van de taptoe in Debrecen (foto Marloes Milatz)

De deelnemersgroep voor het Heldenmonument in Boedapest (foto Marco van Uden)
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De betekenis van de muziek tijdens de Eerste Wereldoorlog
Door jhr. George Reuchlin

Muziek het stiefkind van de historici
Honderd jaar geleden veranderde de Eerste Wereld-
oorlog onze Europese samenleving zo ingrijpend, dat 
drie monarchieën verdwenen en vijf republieken ge-
boren werden met nieuwe landsgrenzen. Het Duitse 
keizerrijk ging ten onder en de Duitse keizer Wilhelm II 
moest in Nederland asiel zoeken. De Habsburger Karl 
I had in 1916 de gestorven Franz Joseph opgevolgd. Hij 
was de laatste keizer, die over de dubbelmonarchie 
Oostenrijk-Hongarije de scepter zwaaide totdat hij in 
1918 uit zijn land verbannen werd en de dubbelmonar-

chie uiteen viel in twee zelfstandige republieken. Het 
slechtste lot trof de Russische Tsaar, die door de bol-
sjewieken gevangen genomen werd en met de leden 
van zijn gezin is geëxecuteerd.
In de overweldigende hoeveelheid aan boeken, ge-
schriften en beelden met betrekking tot de Eerste 
Wereldoorlog zijn talloze aspecten uit verschillende 
gezichtspunten belicht, maar één aspect is sterk on-
derbelicht gebleven en dat is de rol van de muziek. 
In het boek ´Musik bezieht Stellung´, Funktionali-

sierung der Musik in Ersten Weltkrieg, (ISBN 978-3-
8471-0206-9) in 2013 uitgegeven door Vandenhoeck & 
Ruprecht, beschrijven meerdere deskundigen verschil-
lende aspecten van de muziek rond de Eerste Wereld-
oorlog alsmede  haar betekenis en invloed. 
In Frankrijk zijn het Paul en Dominique Gaberiau ge-
weest die onderzoek hebben gedaan naar:
‘L´un des faces les plus ignorées de la guerre 14-18 ; 
celle de la musique qui a joué un rôle très important, 
aussi bien à l´arrière, que sur les lignes de front et 
jusqu´au plus profond des tranchées. Quelle soit po-
pulaire, ou classique, la musique a été une soupape 
nécessaire face à l´horreur de la guerre.’

Was het niet juist de muziek uit die tijd, die in de pe-
riode 1913/1914 - dus voor het uitbreken van de Eer-
ste Wereldoorlog - de mensen had moeten wakker 
schudden en profetisch waarschuwde voor  op handen 
zijnde vijandigheden? Is het niet met name de muziek 
die - evenals andere kunstvormen - als een vooruitblik-
kende seismograaf op onheilspellende veranderingen 
en naderend gevaar reageerde? Zijn het niet de tonen 
van een in onzekerheid geraakte samenleving, die in 
de muziek doorklinken, maar onopgemerkt zijn geble-

EEN GREEP UIT DE HISTORIE

Franse militaire kapel van de Artillerieschool te Vincennes o.l.v. Monsieur Blemant.
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ven of niet gehoord wilden worden? Op het slagveld 
en voor het thuisfront heeft de muziek vele functies. 
De muziek is als propagandamiddel misbruikt om sol-
daten onder de wapenen te brengen, alsmede om een 
hetze te ontwikkelen tegen de vijand en de tegenpartij 
smadelijk te kleineren. Strijdliederen moesten angst 
verdrijven en moed opwekken of troost brengen waar 
het geweld van de oorlog diepe wonden geslagen had. 
Soldaten zongen en musiceerden om in de waanzin 
van de oorlog en het onmenselijk geweld, toch nog 
enigszins mens te blijven.
In een periode, waarin de traditie van het zingen van 
liederen door militairen nog een belangrijke betekenis 
had, wordt naar nieuwe wegen gezocht om de muziek 
dienstbaar te maken aan de propaganda. Wat gebeurt 
er als muziek op het slagveld geraakt? Hoe klinkt het 
als de muziek wordt gemobiliseerd? Wat is het gevolg 
als musici opgewekte liederen schrijven en zware sym-
fonieën componeren als wapen voor de politiek en het 
militaire opperbevel? Dan verliezen de traditionele 
soldatenliederen het van de nieuwere composities 
met nationalistische teksten, waarin de strijd voor het 
vaderland en heldendom verheerlijkt worden en die op 
grammofoonplaten, via radio, in cabaret en revues een 
propagandistische rol vervullen.
Naarmate de oorlog langer duurde waren er bovendien 
ook meer en meer componisten en tekstschrijvers, die 
in hun composities en liederen de eigen oorlogserva-
ring hebben laten doorklinken.
De muziek kort voor, tijdens en direct na de Eerste We-
reldoorlog kan in vijf categorieën ingedeeld worden, 
te weten: 
1  Muziek als wapen, die opwekt, de strijd verheerlijkt 

en vaderland, trouw en heldendom tot thema heeft, 
2  Muziek om te imponeren en de vijand af te schrik-

ken, 
3 Muziek als troost en rouwverwerking , 
4  Muziek die de spot drijft en 
5  Muziek die de herinnering levend houdt en tot na-

denken stemt.

Verloren onschuld
Tijdens de oorlog verliest iedereen en alles zijn on-
schuld en niets blijft onschuldig aan de oorlog – ook 
niet als het om muziek gaat. Muziek als kunst en ex-
pressie van de emoties van de componist, wordt gede-
gradeerd tot een kunstmatig geproduceerde nationale 
zelfverheerlijking. In tijden van oorlog wordt de mu-
ziek een wapen. Zij wordt misbruikt om als gifgas van 
de propaganda het geweten der massa te verdoven  
en de onschuld te doden. Als wapen doet de muziek 
soldaten gedisciplineerd als willoze robots naar het 
front marcheren en maakt hen tot meezingautomaten. 
Muziek markeert als cultureel prikkeldraad de schei-
ding tussen de fronten van landen en culturen. Zij trekt 
een grens tussen wie als bevriend beschouwd wordt 
en wie als vijand, wie goed is en wie slecht, alsmede 
wie cultuur en beschaving bezit en wie als primitief be-
schouwd moet worden.

1914 De Verheerlijking
Onder de vele Duitsers die in de algemeen roes van 
euforie meegesleept en door patriottische gevoelens 
overmand waren, bevonden zich ook vele kunstenaars, 
zoals de schilders George Grosz, Max Beckmann en 
Otto Dix, alsmede de schrijvers Alfred Döblin, Gerhart 
Hauptmann en Richard Dehmel. 
‘Wij willen de oorlog verheerlijken als het enige rei-
nigende middel, het militairisme, het patriotisme, de 
drang om te vernietigen der anarchisten, de idealisti-
sche dromen, waarvoor men zijn leven wil opofferen 
en de verachting der vrouwen.’ Zo schreef de Italiaan-
se publicist en fascistische politicus, Fillipo Tommasso 
Marinetti, schrijver van het ‘Manifest van het Futuris-
me’, op 20 september 1909 op de voorpagina van de in 
Parijs verschijnende krant Le Figaro. Het was de rein-
ste propaganda voor de oorlog, die vijf jaar later zou 
ontbranden. Uit verachting voor de tegenstander ont-
stonden scheldwoorden als (rot)mof en spaghettivre-
ter. De Oostenrijkers gebruikten voor hun zuiderburen 
de scheldnamen ´Katzlmacher´en ´Monteneger´. Met 
hovaardigheid en in de overtuiging intelligenter en be-
ter te zijn, werd op de tegenstander neergekeken.   

Toen de oorlog begon heerste in het keizerrijk Duits-
land en de Oostenrijkse dubbelmonarchie euforie 
alom. In Duitsland leefde men nog in de droom van 
1870/71 toen Frankrijk in korte tijd onder de voet gelo-
pen was en Wilhelm II in Versailles tot keizer van Duits-
land gekroond werd. ‘Jeder erlebte eine Steigerung 
seiner Ich, er war nicht mehr der isolierte Mensch von 
früher, er war eingetan in eine Masse, er war Volk, sei-
ne sonst unbeachtete Person hatte einen Sinn bekom-
men.‘ zo beschreef Stefan Zweig in zijn herinneringen  
in ‘Die Welt  von gestern’. De Duitse componist Paul 
Hindemith (1895-1963) schreef in zijn dagboek:  ’Ie-
dereen is enthousiast. Iedereen is bereid om naar de 
wapens te grijpen. Niemand wil achterblijven. Zelfs 
onze vijanden zullen moeten toegeven dat het Duitse 
volk voor een goede zaak strijdt en niet - zoals de Fran-
se, Russische en Engels propagandamachine wil doen 
geloven - uit brute barbaarsheid. Het volk geeft blijk 
van een enorm enthousiasme.’ 

Servische soldaat speelt viool voor zijn kameraden tussen de ruïnes  
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Een ooggetuige schrijft over het afscheid van hen, die 
naar het front vertrokken als volgt: 
‘Om zeven uur trok het eskadron als laatste door de 
stadspoort. De muziek speelde tijdens de mars naar 
het station Muss ich denn zum Städtelein hinaus, een 
volksliedje uit Schwaben, en In der Heimat gib ´s ein 
Wiedersehn, waarvan de tekst is geschreven door 
Hugo Zuschneid (1861-?) op een oudere melodie van 
Friedrich Silcher (1789-1860)

Nun geht´s ans Abschiednehmen
Wir ziehen hinaus ins Feld.

Wir wollen flott marschieren
Die Waffen mutig führen

Gloria, Gloria, Gloria, Viktoria!
Mit Herz und Hand fürs Vaterland,

fürs Vaterland
Refrain

Die Vögelein im Walde
Die singen ja so wunderschön,

In der Heimat, in der Heimat
Da gibt´s ein Wiedersehn.

Daarmee werden oude volkswijsjes ´Begleitmusik für 
die Transformation zum Helden´,  stelt Melanie Uns-
feld, één van de schrijvers van ‚Musik bezieht Stel-
lung‘.  Met bloemen versierde treinen - begeleid door 
opgewekte vrolijke muziek - vertrokken richting Ser-
vië, België en Frankrijk. Luid klonken de jubeltonen 
onder het motto ́ Lieder sind Wehr und Waffen´ of ́ Sin-

gen und Siegen gehört in unserem Heer zusammen.´ 
Volledige schoolklassen compleet met leraren meld-
den zich in augustus 1914 vrijwillig bij de wervingsbu-
reaus. Het lied Heil dir im Siegerkranz, dat van 1795 
tot 1871 het Pruisische volkslied was geweest en vanaf 
1871 tot ´Kaiserhymne´ was verheven, klonk uit vele 
kelen. Het derde couplet van dit lied luidt:

Heilige Flamme, glüh,
Glüh und erlösche nie

Fürs Vaterland!
Wir allen stehen dann
Mutig für einen Mann

Kämpfen und bluten gern
Für Thron und Reich!

Iedereen was er van overtuigd dat de oorlog maar kort 
zou duren en dat men met Kerstmis weer thuis zou 
zijn. De propaganda was er in geslaagd om de oorlog 
bijna als een onschuldige wandeltocht en het gevecht 
als een ridderlijk tijdverdrijf voor te stellen. Jubelende 
volksmenigte trokken in Berlijn en Wenen aan hun 
minzaam wuivende keizer voorbij. In de overige steden 
en dorpen stonden jonge meisjes en trotse moeders 
met bloemen langs de straten om de naar het front 
marcherende soldaten vaarwel te zeggen. Tegenwoor-
dig zou er van massapsychose en oorlogseuforie ge-
sproken worden om de opgezweepte stemming rond 
de mobilisatie te beschrijven.
Dat in Duitsland toch ook met de schaduwzijde van 

Door de straten marcherende kapel van de Pruisische Infanterie
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de oorlog rekening gehouden werd, verwoordde Josef 
von Lauf (1855-1932) die in 1914 op muziek van een 
onbekend gebleven componist het lied Als wir nach 
Frankreich zogen heeft geschreven.

Als wir nach Frankreich zogen,
Wir waren unser drei:

Ein Schütze und ein Jäger
Und ich, der Fahnenträger

Der schweren Reiterei

Ook in Frankrijk riepen krijgslustige chansons op om 
naar de wapens te grijpen. Het was vooral de dichter 
en troubadour Théodore Botrel (1868-1925) uit Bretag-
ne, die met patriottische teksten volle zalen trok. Van 
zijn hand is het chanson C´est la gloire qu´ il nous faut.

Quand par delà la frontière,
On insulta la drapeau,
Dans un élan de colère 

Nous chantames aussitôt :
C´ est la guerr´ , la guerr´, la guerre

C´est la gloire qu´il nous faut ! 

Slechts muziek van eigen componisten
Vooral in het begin was het totale muziekleven in het 
teken van de oorlog geplaatst. Muziekstukken van 
componisten uit vijandelijke gebieden werden uit de 
programma´s geschrapt en in de ban gedaan. Tijdens 
de Eerste Wereldoorlog werd niet alleen met onder-
steuning van muziek gevochten, maar ook tegen mu-
ziek gestreden. De muziek had zich binnen haar eigen 
nationalistische gevoelens en grenzen teruggetrok-
ken. 

In Frankrijk worden na het uitbreken van de vijandig-
heden, niet alleen alle nieuwe chansons aan censuur 
onderworpen, maar zelfs oudere liederen worden ge-
controleerd of de teksten voldoende patriottisch zijn. 
In de periode tussen 1914 en 1919 worden op die wijze 
25000 chansons tegen het licht gehouden. 
De Oostenrijkers, die tegen de Italianen ten strijden 
waren getrokken, wilden geen Verdi, Rossini of Pucini 
meer horen, de Duitsers verbanden Berlioz, Bizet en 
Debussy uit de concertzalen, de Fransen en de Brit-
ten hadden geen oren meer voor Brahms, Bruckner 
en Wagner. In Engeland viel ook Beethoven in onge-
nade, ondanks het feit dat de ´Musical Times´ er in 
een hoofdartikel op gewezen had dat de Beethovens 
uit Vlaanderen afkomstig waren en België, dat al direct 
bij het uitbreken van de oorlog door het Duitse leger 
onder de voet was gelopen, was tenslotte een verbon-
dene met Engeland en Frankrijk.

Een probleem deed zich in Duitsland voor bij de Kai-
serhymne Heil dir im Siegerkranz. Kon dat lied nog 
wel gezongen worden op de zelfde melodie als het 
Engelse volkslied God save the King? De componist 
Hugo Kaun kreeg van de regering in Berlijn de op-
dracht om een nieuwe melodie voor de Kaiserhymne 
te schrijven, maar het werd geen succes;  de traditie 
bleek sterker dan de leer. Wat de muziek betreft zijn 
de Duitsers bijzonder grondig te werk gegaan met 
het verbannen van alles wat Frans en Engels was; 
dat betrof niet alleen de muziek zelf, maar ook uit-
drukkingen die met de muziek te maken hebben. Zo 
werd het woord ‘Étude’ vervangen door ‘Übung’, werd                                                                                                                                             
‘impromptu’ omgetoverd tot ‘Fantasie aus dem Ste-
greif’ en ‘Violoncello’ verduitst in ‘Kniegeige’.

Een nieuw gebruik bij het afscheid nemen
In Duitsland was muziek bij het afscheid nemen van de 
naar het front vertrekkende soldaten nauwelijks weg 
te denken. Krijgshaftig klonk de pompeuze marsmu-
ziek van militaire orkesten of plaatselijke blaaskapel-
len. De daarbij gespeelde of gezongen volksliedjes, 
kerkelijke gezangen en marsen wekten bij de vertrek-
kende soldaten gevoelens van afscheid van ouders, 
familieleden, geliefden en thuis op; bij de achterblij-
venden bleef de muziek een herinnering aan de zo-
nen, broers en vaders, die men voor langere tijd zou 
moeten missen. In de liederen werd het thema  trouw 
van de op terugkeer wachtende echtgenote of geliefde 
bezongen of herinnerd aan de idyllische plekjes onder 
de dorpslinden of aan het zonovergoten goudgele ko-
renveld. Alles wat aan het vredige leven thuis herin-
nert, werd tijdens de eerste oorlogsmaanden graag 
gehoord. Die sfeer wordt duidelijk opgeroepen in het 
tweede couplet van het door Rolf Wieland geschreven 
Schlesierlied, dat luidt:

In dem Schatten einer Eiche,
Ja, da gab ich ihr den Abschiedskuß.

Schatz, ich kann nicht bei dir bleiben,
Weil, ja weil ich von dir scheiden muß.

 Portret van de componist Paul Hindemith in uniform, 1917.
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Zo ook het afscheidslied, dat op een oude melodie van 
Johanna Kinkel (1810-1858) is geschreven:

Weh, dass wir scheiden müssen.
Lass dich noch einmal küssen.

Ich muss an Kaisers Seiten
Ins falsche Welschland reiten

Fahr wohl, fahr wohl, mein armes Lieb.

In Engeland heerste geen euforie bij het uitbreken van 
de vijandigheden. De Britten waren de pijnlijke erva-
ringen van de Boerenoorlog en de Krimoorlog niet ver-
geten. In plaats van een ´Frisch und Fröhlicher Krieg´ 
te bezingen, klonk in de Engelse liederen, die tot de 
krijgsdienst moesten opwekken, meer bezorgdheid 
dan euforie door. Zo luidde het door Paul Rubens in 
1914 gecomponeerde lied We don´t want to loose you, 
but we think you ought to go:

We ´ve watched you, playing cricket and every 
kind of game

At football, golf and polo, you men have 
made your name

But now your country calls you to play 
your part in war

And no matter what befalls you, we shall 
love you all the more.

So come and join the forces, as your 
fathers did before.

Refrain
Oh! We don´t want to loose you, 

but we think you ought to go
For your King and your Country, both need you so

We shall want you and miss you, 
but with all our might and main

We shall cheer you, thank you, kiss you, 
when you come back again

Met soortgelijke emoties is in 1914 het lied Your King 
and Country needs you geschreven, waarvan de woor-
den van Paul Pelham stammen en de muziek door 
W.H.Wallis en Fred Elton geschreven is.

Have you seen the Royal Proclamation?
 Caused by War´s alarms.

Words addressed to all the population; 
Calling us to arms.

England asks us in her need
To face the foeman´s guns!

´T is for honour, truth and right
For glorious liberty we fight.

To crash the envious foemens might
That England wants her sons

Amusement botst met fanatisme
‘Ik meende mijn verstand verloren te hebben. Ik 
waande mij op een schuttersfeest. Ik hoorde klokken 
luiden, ik zag overal feestelijke slingers hangen en 
er werd gratis bier geschonken; een overweldigende 
stemming van Joehoe en Hoera. Mijn woonplaats leek 
in een grote kermis veranderd te zijn, maar wat de oor-

log, die op handen was, werkelijk betekent, daar had 
men niet de minste voorstelling van.’ Zo ongeveer be-
schrijft de Duitse journalist en schrijver van het boek 
`Prayer after the slaughter´, The Great War; stories and 
poems from World War I´, Kurt Tucholsky (1890- 1935) 
de stemming bij het begin van de Eerste Wereldoorlog
Het is een uiting van onbegrip die tot irritatie leidt, om-
dat amusement en fanatisme met elkaar in botsing ko-
men. Tussen lichtvoetige passages en nationalistische 
gezindheid, tussen opgewekte galop en de helden-
dood op het slagveld, liggen slechts een paar minuten 
muziek. De volksklanken botsen met de patriottische 
liederen; gezongen door koren en solisten, scholieren, 
sportlieden en studenten. Brallende tonen overstem-
men salonmuziek, operetteklanken verworden tot mi-
litaire marsmuziek en populaire schlagers vermengen 
zich met krijgsklanken.

Marsmuziek
De militaire marsen hadden van oorsprong al een pa-
triottisch tintje, waarbij een gewonnen gevecht her-
dacht, een vorst of veldheer verheerlijkt, dan wel het 
regiment bezongen werd. Daarmede was de militaire 
marsmuziek bij uitstek geschikt voor nationalistische 
propaganda. Dat de Eerste Wereldoorlog een uiterst 
vruchtbare voedingsbodem voor componisten van 
marsmuziek was, heeft de Duitse componist Hermann 
Ludwig Blankenburg (1876-1956) bewezen. Van de 
ongeveer 1.200 marsen, die deze ´Marschenkönig´ 

Trumpeter 8th Hussars
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geschreven heeft, behoren de in 1914 geschreven Ein-
zug der Siegestruppen , de Pilotenmut, de mars Im 
Sturm erobert! uit 1916 en de in 1917 gecomponeerde 
Im Heldenkampf´ en Der Adler von Lille tot de graag 
gehoorde composities. De in 1918 gecomponeerde 
mars Kriegers Abschied markeert het einde van het 
Duitse keizerrijk.
Ook in Frankrijk klonk met veel trompetgeschal mars-
muziek. Daarbij waren de reeds aan het einde van de 
19e eeuw gecomponeerde composities van Louis Gan-
ne (1862-1923) Marche Lorraine uit 1892 en de mars Le 
Père la Victoire uit 1888 composities, die de ‘gloire de 
la France’ moesten uitdragen. 
Gabriel Parès (1860-1934), was tot 1911 dirigent van 
het harmonieorkest van de Garde Républicaine en 
een productief componist. Naast vele arrangemen-
ten schreef hij 222 eigen werken, waaronder circa 30 
marsen. Behalve deze marsen, die allen  van voor de 
Eerste Wereldoorlog stammen,  heeft hij ook op een 
andere wijze belangrijke bijdragen geleverd aan de mi-
litaire muziek. Parès heeft instructieboeken voor bijna 
alle blaasinstrumenten geschreven, alsmede het stan-
daardwerk ‘Traité d´instrumentation et d´orchestration 
à l´usages des musique militaires d´harmonie et de 
fanfare’. De oude Franse militaire muziek heeft Parès 
levend gehouden door zijn verzameling ´Anciennes 
Marches et Retraites de l´Armée Francaise´. 
De dirigent van de Fanfare du Régiment de Cavalerie 
de la Garde Républicaine, Louis Pierre Prod´homme 
(1883-1952), heeft veel fanfaremuziek geschreven tij-
dens de Eerste Wereldoorlog. Van zijn hand stammen 
onder andere: Devant Verdun, Salut aux Alliés, Tom-
mies et Sammies en Victoire. Het laatst genoemde 
werk is ook uitgevoerd op de in 1918 gehouden ´Défilé 

de la Victoire´ te Parijs. 
Van de hand van de Belgische dirigent van de Gid-
sen, Léon Walpot (1852-1928) is weinig marsmuziek 
bekend. Alleen zijn Unie mars stamt uit de tijd van de 
Eerste Wereldoorlog.
Tot een van de bekendste marsen uit het internationa-
le militaire repertoire behoort de Marsch auf die Drina 
die door Stanislav Binicki (1872-1942) geschreven is 
als een eerbewijs aan de Servische troepen, die tijdens  
de slag bij Cer (16-19 augustus 1914) het veel sterkere 
Oostenrijks-Hongaarse leger wisten te verslaan. In 
deze mars zijn duidelijk de invloed van de Ottomaans-
Turkse militaire muziek, alsmede zigeunerklanken 
hoorbaar. Ook de Colonel Bogey March (1914), die 
door Frederick Joseph Ricketts (1881-1945) is gecom-
poneerd, is een evergreen.  In de Tweede Wereldoorlog 
en na het verschijnen van de film ´The bridge over the 
River Kwai´ verheugde de mars zich opnieuw in grote 
populariteit. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden 
de Britten op de muziek van de Colonel Bogey Marc` 
een spotlied op de Duitse Nazi-leiders gemaakt met de 
tekst:

Hitler had only got one ball,
Goering had two, but very small,
Himmler had something similar,
But Goebbels had no balls at all.

Ricketts is onder zijn eigen naam minder bekend ge-
worden, want al zijn composities heeft hij geschreven 
onder het pseudoniem Kenneth J. Alford. Onder de 
naam Alford heeft hij onder meer tijdens de Eerste We-
reldoorlog The Great Little Army (1916) en The Voice of 
the Guns (1917) gecomponeerd.

Een kapel van de Franse Alpenjagers op mars
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De muziek wordt in toenemende mate politiek getint
Ook in de componistenscene wordt bewapend. Met zo-
genaamde ´klankbeelden´ worden nationale thema´s 
aangegrepen, op politieke gebeurtenissen gereageerd 
en ingespeeld om daarna in zo groot mogelijke oplage 
verspreid te worden. Voor deze sluipende aantasting 
door nationalistische politiek is een vermenging van 
symfonische muziek, verschillende vormen van lichte 
muziek en militaire muziek kenmerkend. Een aanspre-
kend voorbeeld van deze hybride tussen de traditio-
nele volksmuziek en expressie van nationalistische 
gevoelens is het in 1914 door Johann Theimer (1884-
1952), onder de schuilnaam John Lindsay geschreven, 
patriottistische klankbeeld Deutschland über alles! 
waarin - met veel krijgsklanken - de oorlog, het militai-
risme, de natie en het heldendom verheerlijkt worden. 
In het eerste deel klinkt in het begin - als symbool voor 
de vrede - pastorale muziek, waarna al spoedig  luidde 
klanken van koperblazers de toon aangeven als de op-
maat  tot de oorlogsverklaring. Geblazen militaire sig-
nalen kondigen de mobilisatie aan waarna twee  po-
pulaire volkswijsjes volgen, Muss i denn en Weh, dass 
wir scheiden müssen. Dan volgt het vertrek van de 
trein naar het front, waarvoor Theimer de Feuerwehr-
Galop van Peter Hertel in zijn klankbeeld verwerkt.
In het tweede deel wordt het front voorgesteld met 
niet alleen overwinningsmuziek, maar ook door de 
angst en twijfel te verwerken met de traditionele lie-
deren uit de 19e eeuw Steh ich im finst´rer Mitternacht 
en Morgenrot, leuchtest mir zum frühen Tod klinken 
die in het klankbeeld door. De eigenlijk slag wordt met 
kanonschoten en steeds luider angstaanjagende ko-
per uitgebeeld. Als de overwinning behaald is klinkt 
het Koraal Nun danket alle Gott, klokgelui en als apo-

theose het lied Deutschland über alles, op muziek van 
Joseph Haydn, dat het volkslied van de republiek zou 
worden.
Door deze mengeling van muziek uit verschillende tijd-
perken en achtergronden is ́ deze compositie een sym-
biose van ontspanningsmuziek, opgezweept natio- 
nalisme en militairisme.

1915 – 1916 Imponeren en afschrikken
Na het uitbreken van de vijandelijkheden worden de 
teksten der liederen krijgshaftiger. Enerzijds om de ei-
gen soldaten ervan te overtuigen dat de overwinning 
behaald zal worden waarbij met ferme taal de hersens 
van de eigen soldaten gespoeld moesten worden dat 
de vijand verslagen en de overwinning behaald zal 
worden; anderzijds om met dreigende woorden de vij-
and te imponeren en af te schrikken.
Dat gold niet alleen voor de oorlog die op land gevoerd 
werd, maar ook voor de oorlog ter zee. Zo werd het 
lied Der mächtigste König im Luftrevier het lied van de 
Duitse onderzeedienst. Zij, die op onderzeeërs voeren, 
beschouwden zich als trotse opvolgers van de eens 
door handelsschepen gevreesde piraten. De tekst van 
het lied stamt uit de Eerste Wereldoorlog. De tekst-
schrijver en de componist zijn onbekend. Het tweede 
couplet luidt:

Zeigt sich ein Schiff auf den Ozean,
So jubln wir freudich und wild;

Unser stolzes Schiff schiesst dem Pfeile gleich
Durch das brausende Wogengefild,

Der Kaufmann erzittert vor Angst und vor Weh,
Den Matrosen entsinket der Mut,

Und da steigt am schwankenden Mast

Muziekuitvoering door een Duitse militaire kapel voor eigen troepen
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Unsre Flagge, so rot wie das Blut
Tirallal, tirallala,

 tirallala, tirallala,
hoi! hoi!

Voor de Duitsers was het in het begin nog steeds een 
´Frisch und Fröhlicher Krieg´ en werd het soldatenle-
ven verheerlijkt en heldendom geroemd. Daarbij werd 
op een snelle doortocht door België en Noord Frank-
rijk gerekend. Dat klinkt ook door in het lied Wenn die 
Trommel ruft zum Streite:

Wenn die Trommel ruft zum Streite,
schrumm, schrumm,

nehmen wir die Wehr zu Hand,
 schrumm, schrumm

und marschieren in die Weite
Säbel an der Seite,

hurra! Ins Franzosenland!
Schrumm, schrumm

De Duitse componist Paul Hindemith was aanvankelijk 
wegens een slechte gezondheid en hartproblemen af-
gekeurd voor de militaire dienst en kon zijn functie als 
eerste concertmeester bij de Frankfurter Opernbühne 
behouden, maar werd - toen de verliezen aan Duitse 
zijde steeds verder opliepen - in 1917 toch alsnog 
onder de wapens geroepen. De overgang van een in 
een zwart rokkostuum gestoken concertmeester naar 
een in grijsgrauwe wapenrok gedrongen soldaat, was 
groot. Hindemith schreef hierover: ‘Het is moeilijk om 
een musicus als soldaat voor te stellen. Stel je voor; 
Bach als fourier, die een paar te grote laarzen uitgeeft. 
Dat gaat wellicht nog, maar Beethoven die geweer-
exercitie geeft, Mozart, die een handgranaat werpt of 
op wacht staat voor de kazerne, Schubert als een offi-
cier van de luchtmacht en Mendelssohn die in de rang 
van onderofficier een konvooi vrachtauto´s begeleidt.
Aanvankelijk heeft Hindemith geluk gehad en werd 
ver van het front militair muzikant bij het in de Elzas 
gelegerde Reserve Infanterie Regiment 222, waarvan 
de commandant een groot liefhebber van de muziek 
was. Als Hindemith hoort dat Claude Debussy op 25 
maart 1918 aan kanker is overleden, schrijft hij in zijn 
dagboek: ‘Het is alsof bij ons de geest uit ons spel 
weggenomen is. Nu voelden wij voor het eerst hoeveel 
muziek meer is dan alleen stijl, techniek en de uitdruk-
king van persoonlijke gevoelens. Hier oversteeg de 
muziek alle politieke grenzen, nationalistische gevoe-
lens van haat en de verschrikking van de oorlog.’

Duits militair orkest tijdens een concert in Béthenville nabij Reims.

Aanval van Duitse Dragonders tijdens de Slag aan de Marne
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Als in 1916 de Duitsers het Franse Verdun dreigen te 
veroveren en de Franse soldaten de moed verloren 
schijnen te hebben, moet met ferme taal het Franse 
moreel herwonnen worden. Verdun mag en zal niet 
vallen is de boodschap, die in het lied Verdun! On ne 
passe pas doorklinkt, dat in 1916 gecomponeerd is 
door René Mercier (?-1973) is op de tekst van Eugène 
Joullot en Jack Cazol.

Une aigle noir plané sur la ville
Il a juré d´être victorieux.

De tous côtés les corbeaux se faufilent
dans les sillons et dans les chemins creux.

Mais tout à coup le coq Gauloise claironne :
Cocorico, debout petits soldats!

Le soleil luit, partout le canon tonne
Jeunes héros, voici le grand combat.

Refrain
Et Verdun, la victorieuse.

Pousse un cri que portent là-bas.
Les échos des bords de la Meuse :

Halte là ! On ne passe pas.
Plus de morgue, plus d´arrogance

Fuyez barbares et laquais
C´est ici la porte de France
Et vous ne passe jamais !

In het begin van de oorlog kenden de Duitse troepen 
nog weinig ontberingen. Een snelle doortocht zonder 
noemenswaardige tegenstand door het aanvankelijk 
neutrale België wekte het optimisme dat Frankrijk snel 
zou capituleren en dat men weer snel in die Heimat 
kon terugkeren. Dat verlangen klinkt ook terug in het 
lied Weit ist der Weg zurück ins Heimatland, dat ge-
zongen werd op een in 1915 door Felix Powell gecom-
poneerde melodie, waarvoor zijn broer, George Henry 
Powell de Engelse tekst Pack up your troubles in your 
old Kit-bag geschreven had:

Weit ist der Weg  zurück ins Heimatland,
So weit, so weit.

Dort bei der Sternen überm Waldesrand
Lacht die alte Zeit.

Jeder brave Musketier
Sehnt heimlich sich nach dir,

Ja, weit ist der Weg ins Heimatland, 
So weit, so weit.

In Groot Brittannië werd de Eerste Wereldoorlog niet 
als een ridderlijk avontuur gezien. Engeland werd niet 

Briefkaart met tekst van het Verdun – lied

Schotse muzikanten na aankomst in Frankrijk. 
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bedreigd, noch was het United Kingdom uit op verove-
ringen in Europa.
Het Verenigd Koningkrijk was ongewild in een oor-
log verwikkeld geraakt door haar verbondenheid met 
Frankrijk, dat door Duitsland aangevallen was. De 
Britse soldaten waren niet naar Frankrijk gekomen om 
in een snelle opmars Parijs te bezetten, maar om de 
opmars van de Duitse legers op het Franse grondge-
bied een halt toe te roepen. Dat de Britse soldaten met 
minder euforie, maar uit plichtsbesef gevolg hadden 
gegeven aan de oproep van hun regering is beschre-
ven in een artikel dat de oorlogscorrespondent George 
Curnock voor de Daily Mail heeft geschreven toen hij 
op 13 augustus 1914 getuige was hoe het 2e bataljon 
van de uit Ierland afkomstige Connaught Rangers door 
Boulogne trokken. Daarbij klonk het lied:

It is a long way to Tipperary, 
It is a long way to go.

It is a long way to little Mary, 
to the sweetest girl I know.

Goodbye Piccadilly, 
Farewell Leicester Square.

It is a long way to Tipperary, 
but my heart is right there!

‘The song ´It is a long way to Tipperary´ was the first 
hit of the war -a lively tune – with fond thoughts of 
returning home soon’, aldus het artikel in de Daily 
Mail.

Terwijl Britse soldaten naar het front in Frankrijk en 
België gezonden werden, werd door het thuisfront 
het verlangen naar een spoedige en veilige terugkeer 
bezongen met een lied dat op 8 oktober 1914 gecom-
poneerd is door Ivor Novello (1893-1951) en van tekst 
voorzien door Lena Guilbert Ford en waarvan het re-
frein luidt:

Keep the homefires burning
While your harts are yearning
Though your lads are faraway

They dream of home.
There is a silver lining

Through the dark clouds shining
Turn the dark cloud inside out

Till the boys come home.

1916 – 1918 Ellende en verbittering
In plaats van een snelle doorstoot naar Parijs, werd 
het Duitse offensief in West-Vlaanderen en Noord-
Frankrijk tot staan gebracht. Om elke meter terrein 
werd gevochten. Vanuit loopgraven werden aanvallen 
op vijandelijke stellingen uitgevoerd, maar de frontlij-
nen veranderden nauwelijks. Om de stad Ieper werd 
viermaal verbitterd gevochten tot de gehele stad in 
een grote ruïne veranderd was en geen huis meer over-
eind stond. 
Er vielen vele doden, de gewonden konden nauwelijks 
meer verzorgd worden, toevoer van munitie en voedsel 
was gebrekkig en het leven in de loopgraven was mi-

Franse soldaten in de loopgraaf met eigen gebouwde cello 
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serabel. Geteisterd door granaten, ziekten en gebrek 
aan verzorging en hygiëne, sloeg het aanvankelijke 
geloof in een overwinning al gauw om in een strijd om 
te overleven. De geciviliseerde mens veranderde aan 
het front tot een wezen zonder normen met als enige 
doel de dag van morgen te mogen beleven. Ook de 
muziek veranderde. De vanuit regeringen gedirigeer-
de propaganda  verstomde en in plaats daarvan klonk 
de vertwijfelde en gedemoraliseerde stem vanuit de 
loopgraven. De muziek werd somberder en de teksten 
der liederen werden wrang en bitter.
Aan de Britse zijde van het front klonk het lied Han-
ging on the Old Barbed Wire. 
Na wrange spot op de sergeant, de sergeant-major en 
de commanding officer luidt het laatste couplet:

If you want to find the old battalion,
I know where they are, I know where they are, 

I know where they are.
If you want to find the old battalion, 

I know where they are.
I´ve seen them hanging on the old barbed wire
I ´ve seen them hanging on the old barbed wire 

Bij de Fransen was het moreel deels zo ver gezakt, dat 
er in grote getale gedeserteerd werd.
Vanuit extreem-linkse revolutionaire groeperingen 
werd met anti-militaire propaganda opgeroepen tot 
muiterij en desertie. Om de schrijver van het oprui-
ende lied Chanson de Craonne (1917) op te kunnen 

sporen, dat op 10 april 1917 plotseling verbreid werd 
op het Plateau de Craonne,  loofde het Franse militaire 
opperbevel zelfs 1.000.000 goud Francs uit.

Adieu la vie, adieu l´amour
Adieu à toutes les femmes

C´est bien fini, c´est pour toujours
De cette guerre infame

C´est à Verdun, au fort de Vaux
Qu´ 0n a risqué sa peau!

Ook het door Vincent Scotto (1876 – 1925) gecompo-
neerde lied Le Cri du Poilu getuigt van de ellende:

V´ la plus d´une année
Que dans les tranchées

Nos petits soldats
Loin de tout l´ monde, sont lá-bas

Seuls dans la bataille
Ils bravent la mitraille

Ils n´pensent plus à rien
Qu´ à tirer sur ces sales Prussiens,

Mais quand ils sont au repos
Et qu´ils n´ont plus d ´figot

Couchés sur l´dos

Paul Hindemith, die in 1918 vanuit de Elzas in 1918 als-
nog naar het front in Vlaanderen was overgeplaatst, 
maakte de verschrikking van de oorlog van dichtbij 
mee. Hij schreef hierover: ‘Tegen de avond vielen er 

La Chanson de Craonne. 
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acht bommen in de buurt van de stad. Eén bom trof 
een munitiekonvooi, dat tien minuten van ons van-
daan kamp had opgeslagen. Het was een verschrik-
kelijke aanblik. Overal bloed, met gaten doorboorde 
lichamen, hersens, een afgerukt hoofd van een paard, 
versplinterde beenderen; afschuwelijk, maar hoe on-
menselijk en onverschillig kan men worden. Ik geloof 
niet dat ik na een zo verschrikkelijke ervaring ooit nog 
in vrede zou kunnen eten of werken. En toch zit ik weer 
thuis, schrijf en kan ontspannen discussiëren zonder 
na te denken hoe gemakkelijk het lot ook anders be-
slist zou kunnen hebben en de klok ook voor ons voor 
het laatst geluid zou kunnen hebben.’
Het gedicht Wildgänse rauschen durch die Nacht, 
dat tijdens de Eerste Wereldoorlog door Walther Flex  
(1887-1917) is geschreven, heeft - als lied op muziek 
van Robert Götz - de oorlog overleefd en is bij de Dui-
tse Bundeswehr en bij het Bundesheer van Oosten-
rijk een graag gespeelde mars. Het lied heeft ook de 
toenmalige vijandelijke linies doorbroken en is in 
Frankrijk bekend geworden als Les Oies Sauvages, 
maar wordt in het Franse vreemdelingenlegioen met 
de oorspronkelijke Duitse tekst gezongen. Watlther 
Felix, die in 1917 aan het Duitse Oostfront in Estland 
gevallen is, schreef over het ontstaan van zijn gedicht:‘ 
Ich lag als Kriegsfreiwilliger wie hundert Nächte zuvor 
auf der granatenzerpflügten Waldblösse als Wacht-
posten als Horchposten und sah mit windheissen Au-
gen in das flackerende Helldunkel der Sturmnacht, 
durch die ruhelose Scheinwerfer über deutsche und 
französische Schützengräben wanderten. Der Braus 
des Nachtsturms schwoll anbrandend über mich 
hin. Fremde Stimmen füllten die zuckende Luft. Über 
Helmspitze und Gewehrlauf hin sang und pfiff es 
schneidend, schrill und klagend, und hoch über den 
feindlichen Heerhaufen, die sich lauernd im Dunkel 
gegenüberlagen, zogen mit messerscharfem Schrei 
wandernde Graugänse nach Norden.‘ Het eerste en het 
vierde couplet luiden:

Wildgänse rauschen durch die Nacht
Mit schrillem Schrei nach Norden –
Unstäte Fahrt! Habt acht, habt acht!

Die Welt ist voller Morden.

Wir sind wie ihr, ein graues Heer
Und fahr´n in Kaisers Namen,

Und fahr´n wir ohne Wiederkehr,
Rauscht uns im Herbst ein Amen! 

Nieuwe wapens en nieuw bondgenoten
Op 22 april 1915 werd door de Duitse troepen tijdens 
gevechten bij de stad Ieper voor het eerst gifgas in-
gezet. Aanvankelijk werd het gifgas op basis van  
chloor en diphosgeen vervaardigd tot dat in 1917 het 
chloorgas vervangen werd door mosterdgas, dat bij de 
Fransen al gauw de bijnaam Yperit verkreeg. De ellen-
de van de oorlog met gifgas werd met enige cynische 
humor door de Britten bezongen in het 3e couplet van 
het lied Bombed last night.

Gassed last night and gassed the night before
Going to get gassed tonight if we never 

get gassed any more
When we´re gassed, we´re sick as we can be

For phosgene and mustardgas is 
much too much for me

Het waren de Britten, die voor het eerst tanks op de 
slagvelden in Frankrijk hebben ingezet. In het diepste 
geheim werden kisten met onderdelen voor het as-
sembleren van tanks naar het oorlogsgebied getrans-
porteerd. Om te voorkomen dat de vijand in de gaten 
zou krijgen, wat de werkelijke inhoud van de kisten 
was, waren de kisten met duidelijke letters ´tanks´ 
gemarkeerd, als zou het om waterreservoirs gaan. De 
eerste inzet van tanks tijdens de slag bij de Somme op 
15 september 1916 was geen succes. Van de 49 inge-
zette tanks keerden slechts 5 tanks op eigen kracht te-
rug. Bij de gevechten bij Cambrai tussen 20 november 
en 7 december 1917 bewezen de Britse tanks wel hoe 
effectief het nieuwe wapen was. Het nieuwe wapen 
werd bezongen met een aangepaste tekst op het oude 
zeemansliedje My boy Willie.
In 1933 werd het thema van My boy Willie overgeno-
men in de compositie voor de officiële mars van het 
Royal Tank Regiment.

The armoured Corps´ tanks are there
My boy Willie

With clanking treads and our steel bare
Turrets in line, and hull combine
The grandest warrior of our time

We´ll be fighting in the front, so our battle cry.

In Amerika bestond aanvankelijk geen interesse om 
zich in een oorlog in Europa te mengen. Dat zou al-
leen maar in het land zelf tot onlusten kunnen leiden 
omdat een groot deel van de bevolking uit Groot-Brit-
tannië stamde en een kleiner, maar niet onaanzienlijk 
deel Duitse wortels had. De onwil om in een oorlog 
betrokken te raken is in oktober 1914 vertolkt door Ir-
ving Berlin (1888 – 1989) met het lied Stay Down Here 
Where You Belong. Het lied gaat over de duivel, die zijn 
zoon adviseert om beneden in de hel te blijven en niet 
naar boven naar de aarde te gaan. Het refrein (koor) 
van het lied luidt:

Stay down here, where you belong
The folks who live above you 
Don´t know right from wrong.

To please their king they all gone out to war
And not one of them knows

What he is fighting for.
Way up above they say

That I´m a devil and I´m bad.
Kings up there are bigger devils

Than your dad
Breaking the hearts of mothers,

Making butchers of their brothers.
You´ll find more heat up there, 

Then there is down below.
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De Amerikaanse president Woodrow Wilson had bij 
zijn herverkiezing in 1916 nog verklaard dat Amerika 
zich niet in de oorlog in Europa zou mengen. Hij veran-
derde echter van mening, omdat Amerika, als betrok-
ken bij de oorlog, deel zou kunnen nemen aan een vre-
desconferentie. Wilson wilde door deelnemen aan een 
vredesconferentie een blijvende wereldvrede bewerk-
stelligen. Tijdens de vredesconferentie van Versailles 
presenteerde de Amerikaanse president veertien pun-
ten, waaronder de oprichting van de Volkenbond. 
De torpedering van het Britse passagiersschip ´Lusi-
tania´, met ook Amerikaanse passagiers aan boord, 
door een Duitse onderzeeër op 7 mei 1915 alsmede 
de uitbreiding van aanvallen met onderzeeërs op 
alle schepen op de Atlantische Oceaan werden als 
argument aangegrepen om Duitsland op 6 april 1917 
de oorlog te verklaren. 
Het begin van de Amerikaanse betrokkenheid heeft de 
componist George M. Cohan (1878-1942) geïnspireerd 
om zijn bekende lied Over there te schrijven, waarvan 
het tweede couplet luidt:

Johnny get your gun, get your gun, get your gun.
Johnny show the ´Hun´ you´re a son-of-a-gun.

Hoist the flag and let her fly,
Yankee Doodle do or die.

Pack your little kit, show your grit, do your bit.
Yankee to the ranks 

From the towns and to the tanks,
Make your Mother proud of you,
And the old red-white-and-blue.

Refrain
Over there, over there

Send the word, send the word over there
That the Yanks are coming, the Yanks are coming

The drums rum-tumming everywhere
So prepare, say a prayer,

Send the word, send the word to be aware –
We´ll be over we´re coming over 

And we won´t be back, till it´s over there.

De komst van de Amerikanen was een meer dan wel-
kome versterking voor de geallieerden en dat werd 
ook in de muziek tot uiting gebracht. Louis Pierre 
Prod´homme componeerde als welkom voor de Ameri-
kanen de mars Tommies et Sammies. Edmond Dufleu-
ve (1870-1945) schreef op muziek van Désiré Bernaux  
in 1917 het lied Vive l´Oncle Sam.

Partant pour la guerre
L´Tommy d´ Angleterre

Chantait le joyeux “Tipperary”
La belle république, 
La Grand Amérique,

A son chant de victoire elle aussi
Tout ses soldats magnifiques

Viennent de lancer ce cri.

De Amerikanen brachten in hun bagage ook de jazz-
muziek naar Europa. Nu was deze muziek in Frankrijk 
niet onbekend, maar genoot nog geen grote belang-
stelling. Tijdens het laatste jaar van de Eerste Wereld-
oorlog was het de Afro-Amerikaanse bandleider James 
Reese Europe (1881-1919), die als eerste luitenant met 
het 369th Infantery Regiment eind december 1917 in 
Brest ontscheept was en als componist en dirigent van 
de band van de ´Harlem Hellfighters´ de raggtime-jazz 
populair maakte. Het was vooral het stuk Memphis 
Blues, op het eerste concert in Frankrijk gespeeld, dat 
grote bekendheid kreeg.

Bandleader James Reese Europe met musici van de Harlem Hellfighters.
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Over de compositie Memphis Blues schreef Robert Ba-
nerji voor BBC World Service in december 2012: ‘One 
hundred years ago, in autumn 1912 an Afro-American 
musician by the name of W.C. Handy published a song 
that would take the world by storm – Memphis Blues. 
It launched the blues as a mass entertainment genre 
that would transform popular music worldwide.’ 
James Reese Europe verwerkte zijn oorlogservaring in 
het door hem gecomponeerde On patrol in No Man´s 
Land waarin met veel slagwerk het inslaan van grana-
ten en ander oorlogslawaai wordt weergegeven. Deze 
compositie genoot na de oorlog grote populariteit bij 
de Amerikaanse en Franse veteranen. 
Om de Amerikanen te motiveren de oorlog in Frank-
rijk breed te ondersteunen, gaf de Franse president 
Georges Clemenceau in 1917 aan de sinds 1911 gepen-
sioneerde dirigent van de Garde Républicaine, Gabriel 
Parès, de opdracht om een tournee langs de grote 
Amerikaanse steden en opleidingscentra te organi-
seren ten einde met een speciaal voor dat doel gefor-
meerd orkest - waarin de jonge gevierde cornet-virtu-
oos Julien Porret (1896-1979), componist en promotor 
van de jazzmuziek in Frankrijk als solist was opgeno-
men - goodwill te kweken om manschappen en mate-
riaal voor de oorlog ter beschikking te stellen. Dat de 
keuze van de Franse president op de gepensioneerde 
Gabriel Parès was gevallen, was logisch. Die had met 
de Garde Républicaine in 1892 reeds een succesrijke 
tournee door de Verenigde Staten gemaakt, waarover 
de journalist Oscar Comettant in zijn boek ‘La Garde 

Républicaine en Amérique’ bericht heeft. In 1915 was 
Parés voor een tweede maal door Amerika getrokken. 
Met een orkest van 40 musici had hij daar gedurende 
drie maanden concerten  gegeven tijdens de grote 
Expo te San Francisco ter gelegenheid van de opening 
van het Panamakanaal.  
   
1917 – 1918  Heimwee
In de laatste oorlogsjaren klinken geen stimulerende 
propagandistische Vaderlandslievende liederen meer. 
De jubelklanken zijn overstemd door het geluid van 
ontploffende granaten en het geratel van de machine-
geweren. Het optimisme is vervlogen in wolken gifgas. 
In de troosteloze ellende van loopgraven en prikkel-
draad heerst alleen nog maar één wens: naar huis.

I want to go home, I want to go home
I don´t want to go in the trenches no more

Where wizzbangs and shrapnel, they whistle and roar.
Take me over the sea, where Alleyman cant´t get at me

Oh my, I don´t want to die, I want to go home.

Zelfs kerkelijke gezangen worden van nieuwe teksten 
voorzien om het verlangen naar huis tot uitdrukking 
te brengen. Zo wordt ook het gezang What a friend we 
have in Jezus van de volgende tekst voorzien, waarin 
de afkeer van het soldatenleven doorklinkt.

Post van thuis, vertier en vergetelheid…
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When this lousy war is over, no more soldiering for me,
When I get my civy clothes on, oh, how happy I will be.

No more church-parades on Sundays, 
no more begging for a pass,

You can tell the sergeant-major to stick 
his passes up his arse.

Zulke liederen van het verlangen naar huis en eindelijk 
vrede werden ook uit de Franse loopgraven gehoord. 
Zo werd het populaire chanson Sous la pont de Paris 
omgedoopt tot Dans les tranchées de Lagny met als 
tekst:

Aux environs de Lagny
Lorsque descend la nuit

Le brave troupier est couché sur la terre
Dans son sommeil il oublie la misère

Si la paix revenait sous peu
Comme nous serions heureux

Plus de massacre nous r´verrions nos pays
Qui sont loin de Lagny.

Verlangen naar een vrouw
Als gevolg van het overdadige aanbod van chansons, 
die door soldaten aan het front geproduceerd werden, 
werd in Frankrijk in 1915  een wedstrijd georganiseerd 
van soldatenliederen, waarop meer dan 1200 inzen-
dingen volgden. De meeste inzendingen waren voor-
zien van eenvoudige teksten; veel daarvan vulgair en 
werden beschouwd als een protest tegen de oorlog 
en vooral tegen de legerleiding en de regering. Omdat 
men van overheidswege bezorgd was over het moraal 
van de gewone soldaat, werd er naar gestreefd om ver-
spreiding van te negatieve teksten in theaters en door 
zangers te voorkomen, door marsmuziek en andere 
opwekkende muziek voor de soldaten te laten spelen. 
Fanfare en soortgelijke tonen waren echter geen effec-
tief middel tegen de depressieve sleur en bedreigin-
gen aan het front. In ́ Témoignage d´un converti` wordt 
deze sfeer tot uitdrukking gebracht:
‘Quand les musiques militaires que nous détestions 
reçurent l´ordre de nous distraire officiellement et de 
nous remonter le moral, elles furent systématique-
ment boycottées. Le soldat fit la grève parlée. On dut 
l´obliger à la présence… ‘  
De eenzaamheid aan het front, de ellende en de ontbe-
ringen in de loopgraven leidden er toe dat voor solda-
ten slechts het vechten om lijfsbehoud telde. Na kor-
tere of langere tijd in de loopgraven verloren militairen 
het laagje vernis van beschaving en werd het leven aan 
het front beheerst door oerdriften om te overleven en 
angsten en spanningen af te reageren. Seks was een 
van vormen om (tijdelijk) van angst en spanningen 
verlost te worden. De dagelijkse confrontatie met de 
dood, wekten bij de soldaten - meest jonge mannen 
- in toenemende mate het verlangen naar vrouwen, 
hetzij om spanningen af te reageren hetzij uit  be-
hoefte aan geborgenheid en warmte. De vrouw wordt 
het symbool van blijvende vrede of van een kort mo-
ment van vergetelheid. Beide aspecten worden in de 
verschillende teksten van het lied Mademoiselle from 
Armentières bezongen. Als een aan lager wal geraakte 

verlopen vrouw met een twijfelachtige reputatie,  werd 
dit lied in Engeland in 1915 bezongen door Jack Char-
man:

Mademoiselle from Armentières, Parley-voo?
Mademoiselle from Armentières Parley-voo ?

Mademoisell from Armentières,
She hadn´t been kissed in forty years,

Hinky, dinky, parley-voo.

You might forget the gas and shells, Parley-voo?
You might forget the gas and shells, Parley.voo?

You might forget the groans and yells,
But you never forget the mademoiselle

Hinky, dinky, parley-voo

In een veel vriendelijker daglicht werd Mademoiselle 
from Armentières door de Fransen bezongen, Niet als 
een door soldaten en officieren afgelebberde publieke 
vrouw, maar als jonge chansonnière is zij in de Parijse 
nachtclubs door Line Renaud als volgt over het voet-
licht gebracht:

Mademoiselle from Armentières, Parlez vous?
Mademoiselle from Armentiéres, Parlez vous ?

Mais un matin ce fut la guerre
Et tous les soldats

Qui passaient par-là
Se disaient tout bas

La voyant si belle, si fière
Ah ! Qu´on serait bien
Blottis dans ses bras 

Douillettement jusqu´au matin.

Het verlangen naar vrouwelijke geborgenheid klinkt 
ook door in het chanson Le cri du poilu uit 1916, dat 
door Vincent Scotto geschreven is.

A nos poilus qui sont au front
Qu´ est c´ qui leur faut comme distraction?

Une femme, une femme!
Qu´ est c´ qui leur frait gentiment

Passer un sacré bon moment?
Une femme, une femme!

Au lieu d´ la sal´ gueule des allemands
Ils aim´raient bien mieux certainement

Une femme, une femme!
Cré bon sang qu´ est-c´ qu´ y donn´raient pas

Pour t´nir un moment dans leur bras?
Une femme, une femme!

Zoals na de grote revolutie aan het einde van de 18e 
eeuw Marianne met de frygische muts het nationale 
symbool van Frankrijk is geworden, zo werd de mar-
ketenster Madelon de centrale persoon in de in maart 
1914  door Camille Robert (1872-1957) gecomponeerde 
mars Quand Madelon, bezongen en aanbeden  door de 
Franse soldaten.  Aanvankelijk was deze compositie 
geen succes, maar naarmate de oorlog duurde steeg 
Quand Madelon in populariteit en groeide uit tot een 
van de meest gespeelde marsen in Frankrijk.
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Quand Madelon vient nous servis à boire
Sous la tonelle on frôle son jupon
Et chacun lui raconte une histoire

Une histoire à sa façon
La Madelon pour nous n´est pas sévère

Quand on lui prend la taille ou le menton,
Elle rit, c´est tout le mal  qu´elle sait faire

Madelon, Madelon, Madelon!

De tekst is van de hand van Louis Bousquet (1870-
1941). Na de capitulatie van Duitsland in 1918 ver-
kreeg de marketenster Madelon verdere bekendheid 
in La Madelon de la Victoire.

Madelon, remplis mon verre
Et chante avec les poilus

Nous avons gagné la guerre
Hein, crois-tu qu´on les a eus!

Madelon, ah, verse à boire!
Et surtout n´y mets pas d´eau

C´est pour fêter la victoire
Joffre, Foch et Clemenceau!

 
Een jaar nadat in Frankrijk de ode aan de marketen-
ster Madelon ontstond, werd in Duitsland in april 1915 
het lied Lili Marleen geschreven door de dichter Hans 
Leip (1893-1983) tijdens zijn wachtdienst voor de Gar-
defusselierkaserne te Berlijn. Het lied over de vrouw 
onder de lantaarn voor de kazerne werd niet alleen de 
Duitse soldaten aan het front gezongen, maar groeide 
in de Tweede Wereldoorlog uit tot een internationaal 
succesnummer en evergreen dankzij de vertolkingen 
door Lale Andersen in 1939 en tijdens en na de Tweede 
wereldoorlog door Marlene Dietrich en Vera Lynn, die 
het ook met een Engelse tekst hebben gezongen.

Vor der Kaserne bei dem grossen Tor
Stand eine Lanterne und steht sie noch davor

So wollen wir uns da wieder seh´n
Bei der Lanterne wollen wir steh´n

Wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.

When we are marching in the mud and cold
And when my pack seems more than I can hold

My love for you renews my might
I ´m warm again, my pack is light.

It´s you Lili Marleen, it´s you Lili Marleen!

Klassieke muziek 
Veel van de tijdens de oorlog gezongen liederen zijn 
ontstaan aan en direct achter het front en veelal ge-
schreven door soldaten met geen of een bescheiden 
muzikale achtergrond. Het slagveld is echter geen 
vruchtbare voedingsbodem voor het componeren van 
symfonische muziek. Aangezien ook voor vele compo-
nisten van symfonische muziek de trommel, die opriep 
tot de strijd, geklonken had, is - in tegenstelling tot 
de oogst aan liederen - maar beperkt symfonische mu-
ziek tijdens de Eerste Wereldoorlog gecomponeerd. 
Menig componist was onder de wapens geroepen en 
had muzieknoten voor mitrailleurkogels moeten ver-
ruilen. Gelegenheid om te componeren werd aan het 
front niet geboden. 
Er zijn maar heel weinig composities, die de oorlog in 
klank vertaald hebben, stelt Esteban Buch, directeur 
van de École des hautes études en sciences sociales.  
Een van de weinige uitzonderingen is Jaques Ibert 
(1890-1962), die als operatie-assistent in het veldhos-
pitaal het pianostuk Le Vent dans les ruines heeft ge-
schreven.  

Ook Erik Satie  (1866-1925) heeft met zijn in 1917 ge-
schreven compositie Parade de oorlog in zijn muziek 
proberen uit te drukken. In het stuk klinken de sirenes 
en overstemt nagebootst geweervuur feestelijke klan-
ken om het dagelijks geweld van de oorlog te betonen. 
De in Venezuela geboren maar tot Fransman genatura-
liseerde Reynaldo Hahn (1874-1947) heeft zich vrijwil-
lig voor de militaire dienst aangemeld en schreef aan 
het front een liederencyclus gebaseerd op gedichten 
van de schotse schrijver Robert Louis Stevenson, als-
mede de compositie Le ruban dénoué, geschreven 
voor twee piano´s. 
Maurice Ravel (1875-1937) heeft in de oorlog als vracht-

Strijkkwartet van Duitse militairen o.l.v. Paul Hindemith.
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autochauffeur gediend. Als een laatste saluut schreef 
hij ter nagedachtenis aan zes gevallen vrienden tussen 
1914 en 1917 het stuk Le tombeau de Couperin, waar-
van de zes delen zijn: Prélude, Fugue, Forlane, Rigau-
don, Menuet en Toccata. De compositie werd in 1919 
voor het eerst in Parijs uitgevoerd door de pianiste 
Marguerite Long, de weduwe van de gesneuvelde mu-
sicoloog en muziekcriticus Joseph de Marliave aan wie 
het laatste deel opgedragen is. Het enthousiasme van 
de toehoorders was zo groot dat het muziekstuk in zijn 
geheel als toegift herhaald moest worden. 
Ook Claude Debussy heeft zich bij de oorlog betrok-
ken gevoeld en enkele patriottische werken gecompo-
neerd. Daaronder een aantal sonates, waarbij hij be-
wust afstand genomen heeft van de heersende Duitse 
muziektraditie en heeft teruggegrepen op de Franse 
barok. Om dit te accentueren signeerde hij zijn compo-
sities met ‘Claude Debussy, musicien français’. In 1915 
componeerde hij het lied Noël des Enfants qui n´ont 
plus de maison, waarvoor hij niet alleen de muziek, 
maar ook de tekst geschreven heeft.

Nous n´avons plus de maisons!
Les ennemis ont tout pris, tout pris, tout pris,

Jusqu´à notre lit !

Noel, petit Noel, n´allez plus chez eux, punissez-les !
Vengez les enfants de France !

Les petits Belges, les petits Serbes et les petits Polo-
nais aussi !

In memoriam
Niet alle componis-
ten die voor dienst 
aan het front ge-
roepen waren, had-
den het geluk om te 
overleven. De Britse 
componist en dichter 
Ivor Gurney (1890-
1937), componist 
van In Flanders – I´m 
homesick for the hills 
overleefde weliswaar 
de oorlog, maar was 
na een aanval met 
gifgas tijdelijk in 
een hospitaal op-
genomen geweest. 
Vanwege ernstige 
psychische klachten 

moest hij daarna een groot deel van de rest van zijn 
leven in een psychiatrische kliniek verpleegd worden.

Van zijn hand zijn 300 liederen en vele gedichten, 
waaronder het aangrijpende gedicht ‘The Silent One”:
Who died on the wires, and hung there by two –
Who for his hours of life had chattered through
Infinite lovely chatter of Bucks accent
Yet faced unbroken wires, stepped over, and went
A noble fool, faithful to his stripes – and ended.

But I weak, hungry and willing only for the chance
Of line – to fight in the line, lay down under unbroken

Wires, and saw the flashes and kept unshaken,
Till the politest voice – a finicking accent said:
“Do you think  you might crawl through, there: 

there´s a hole.”
Darkness, shot at: I smiled, as politely replied –

“I an afraid not, Sir” There was no hole no 
way to be seen

Nothing but chance of death, after tearing of clothes 
Kept flat, and watched the darkness, 

heared bullets whizzing –
And thought of music – and swore deep heart´s 

deep oath 
(Polite to God) and retreated  and came on again,

Again retreated – and  a second time faced the screen. 

De componisten die tijdens de oorlog het leven lie-
ten, waren voornamelijk jonge mannen, die nog aan 
het begin van hun scheppende leven stonden. Van de 
meesten is daardoor weinig werk bekend. De compo-
nist George Sainton Kaye Butterworth (1885-1916) was 
nog maar net 31 jaar oud toen hij  gedood werd door 
een kogel van een scherpschutter.  Ondanks zijn jonge 
leeftijd waren de composities van Butterworth een 
maatgevend voorbeeld van het door de oorlog verlo-
ren talent van zijn generatie. Helaas heeft Butterworth 
een groot deel van zijn vroegere oeuvre vernietigd.  
Hetzelfde lot trof de schotse componist Cecil Co-
les (1888-1918) toen hij op 26 april 1918 gewonden 
probeerde te redden uit een bos in de buurt van de 
Somme. Ook hij was een van de meest veelbelovende 
jonge componisten, die zijn opleiding had genoten in 
Londen en Stuttgart, waar hij enige tijd  assistent van 
Richard Strauss is geweest. Coles schreef voor zijn ge-
boorteland in 1906-1907 de orkestsuite From the Scot-
tish Highlands. Tijdens de oorlog diende hij als band-
master van de band van de Queen Victoria´s Rifles. 

William Denis Browne (1885-1915), die bevriend was 
met de dichter Rupert Brooke, sneuvelde tijdens de 
Gallipoli Campagne. Helaas is een groot deel van zijn 
werk verloren gegaan door brand. Browne was samen 
met de uit Australië afkomstige componist Frederick 
Septimus Kelly (1881-1916) op het troepentransport-
schip Grantully Castle naar Gallipoli gekomen. Met 
Cecil Cole was Kelly een van de weinige componisten, 
die tijdens de oorlog bleven schrijven. Kelly schreef 
een Elegy voor strijkers en harp als een eerbewijs aan 
de aan boord overleden dichter Rupert Brooke. Kelly 
overleefde de campagne bij Gallipoli, maar sneuvelde, 
zoals vele andere  componisten, aan het front in Frank-
rijk. 
Frank Maurice Jephson overleed in een hospitaal in 
Frankrijk aan zijn verwondingen, die hij als rifleman; 
waarschijnlijk bij Arras, had opgelopen. 
De slag aan de Somme, was een van de verschrikke-
lijkste momenten uit de oorlog. Aan Britse zijde vie-
len 20.000 militairen en werden 40.000 man gewond. 
Onder de gesneuvelde waren de componisten Francis 
Purcell Warren (1895-1916), George Jerrad Wilkinson 

Ivor  Gurney
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(1885-1916) en de in Nieuw-Zeeland geboren William 
Braithwaite Manson (1896-1916). Tijdens de laatste 
stuiptrekkingen van het Duitse leger verloor de com-
ponist Herbert Matheson Goldstein (1883-1918) het le-
ven tijdens de eerste slag aan de Marne van het Duitse 
voorjaarsoffensief in 1918. In 1914 deed hij afstand van 
zijn Duits klinkende achternaam Goldstein en noemde 
zich Herbert Matheson, maar componeerde tevens 
liederen onder het pseudoniem Herbert Mackenzie. 
Een zelfde lot trof de componist Ernest Bristow Farrar 
(1885-1918), die als tweede luitenant bij het 3e Batal-
jon van het Devonshire Regiment  naar het front in de 
vallei van de Somme was gezonden, waar hij twee da-
gen na zijn aankomst sneuvelde. Zijn Celtic Suite en 
liederencyclus ´Vagabond Songs´ houden de herinne-
ring aan het te vroeg gestorven muzikaal talent levend.  
 Aan Duitse zijde was de jonge veelbelovende compo-
nist Rudi Stephan (1887-1915) slachtoffer van de oor-
log. Vol optimistisch schreef hij nog op 25 november 

1914 aan zijn uitgever, waarin hij ook melding maakte 
dat de Frankfurter Oper bereid was om in de volgende 
winter de première van zijn opera Die ersten Menschen 
op het programma te plaatsen, ´bis dahin mit einem 
Ende des schrecklichen Krieges betimmnt zu rechnen 
ist.`  Het heeft niet zo mogen zijn. Hij liet niet alleen op 
29 september 1915 het leven tijdens gevechtshande-
lingen in de Oekraïne, maar in de Tweede Wereldoor-
log is een groot deel van zijn oeuvre verloren gegaan 
tijdens een bombardement in 1944 op zijn geboorte-
stad Worms. 

De Belg Georges Antoine (1892 – 1918) was al op 
jeugdige leeftijd begonnen met componeren. In 1910 
schreef hij zijn opus 1,  Sirens, een werk voor dubbel-
koor en meerdere stemmen. Daarna volgden nog Deux 
Melodies, een vioolsonate in a mineur, een verloren 
geraakt pianoconcert alsmede een handvol liederen, 
waaronder het tijdens de oorlog gecomponeerde lied 
Veillées d´ Armes. Antoine stierf op 15 november 1918 
aan een verwaarloosde longontsteking, vier dagen 
nadat de wapenstilstand in Compiègne een einde ge-
maakt had aan de vijandigheden. 
Ook zijn landgenoot, de componist en pianist André 
Devaere (1890-1914) heeft de oorlog niet overleefd. Hij 
stond op het punt om aan een serie internationale con-
certreizen te beginnen toen hij werd opgeroepen om 
zijn vaderland te verdedigen. Aan het front bij de Yser 
werd hij ernstig gewond en stierf vier dagen later. Had 
hij zijn dood voorvoeld toen hij aan zijn vader schreef: 
‘Noch nooit ben ik geconfronteerd geweest met el-
lende, maar vandaag ben ik er in verdronken. Ik zal 

George Butterworth te midden van andere Britse militairen.

Defilé  -  september 2018 23



er ongetwijfeld verder in ondergaan tot het moment 
waarop, in eenzaamheid, in de steek gelaten,  het Bel-
gische leger een geweer meer verloren zal hebben.’
De Franse componist, violist, pianist en organist Fer-
nand Gustave  Halphen (1872-1917) werd wel opge-
roepen voor militaire dienst, maar gezien zijn leeftijd 
niet naar het front gestuurd. In de rang van kapitein 
dirigeerde hij drie jaar lang de kapel van het 13ème Ré-
giment d´Infanterie Territorial totdat hij in een militair 
hospitaal in Parijs overleed. Halphen schreef in de oor-
logstijd zijn Marche Funèbre´en de pianomuziek voor 
het lied  `Les Tranchées´, dat van tekst werd voorzien 
door de kapitein de Léclure ter nagedachtenis aan de 
luitenant Paul Levylier, die op 6 oktober 1915 gevallen 
was. 
Bitter is het lot dat de componist Albéric Magnard 
(1865-1914) heeft getroffen. Toen een soldaat van de 
oprukkende Duitse troepen zijn buitenhuis in Baron 
(bij Ermenonville) binnendrong, schoot hij de Duitser 
dood. Als represaille werd Magnard door een Ulanen 
eenheid doodgeschoten en zijn huis in brand gesto-
ken, waarbij vele manuscripten van composities in de 
vlammenzee verloren gingen. 
Schrikwekkend is het lot dat Jaques Vierne (1900–
1917) getroffen heeft. De jonge getalenteerde musicus 
had zich als oorlogsvrijwilliger aangemeld, maar werd 
wegens muiterij op 11 november 1917 door zijn eigen 
landgenoten gefusilleerd. Vader Louis Vierne (1870-
1937), die componist en hoofdorganist van de Parijse 
kathedraal Notre-Dame was, heeft als memoriam voor 
zijn ter dood veroordeelde zoon het klavierkwintet En 
ex-voto à la mémoire de mon chèr fils geschreven. In 
1916 was reeds van zijn hand het klavierstuk  Poème 

des Cloches funèbres (opus 39) verschenen met de 
onderdelen Cloches dans le cauchemar en Le Glas. 
Dat Louis Vierne naast zijn zoon ook zijn broer René, 
die eveneens een talentvolle componist was, door het 
oorlogsgeweld heeft verloren, heeft hem diep aange-
grepen. René Vierne (1878-1918) is gesneuveld tijdens 
gevechten op het Plateau Branscourt (Marne).
Wat tegenwoordig cynisch als ´collateral damage´ 
wordt aangeduid heeft de Spaanse componist Enri-
que Granados (1867-1916) ondervonden. Op de terug-
reis uit Amerika naar zijn Spaanse vaderland had hij 
geboekt op de ferry Sussex om hem vanuit Engeland 
naar Frankrijk te brengen. De Sussex werd door een 
Duitse U-boot getorpedeerd en brak in twee stukken. 
Granados kon zich in een reddingsboot redden, maar 
toen hij zag hoe zijn vrouw in de golvende zee om haar 
leven vocht, dook hij haar na en beiden verdronken.        

Patriotisme en een requiem   
In Engeland was Edward Elgar (1857-1934) te oud om 
nog naar het front gezonden te worden, maar meld-
de zich als vrijwilliger aan bij een speciaal eenheid 
van de politie. Met zijn tussen 1901 en 1902 gecom-
poneerde eerste twee Pomp and Circumstance Mar-
ches, waarbij in de eerste mars in het trio het ´Land 
of Hope and Glory´ is opgenomen, hielp hij tijdens de 
Eerste Wereldoorlog het moreel van de Britten hoog 
te houden. Ook tijdens de oorlog componeerde Elgar 
patriottische werken, waaronder For the Fallen (1915-
1917), The Fringes of the fleet  (1917) en het werk The 
spirit of England, geschreven voor koor en orkest. 
Ook Gustave Theodore Holst (1874-1934) ontsprong de 
dans en werd afgekeurd voor militaire dienst. Hij werd 

Duits militair orkest op de Markt in Leipzig ter gelegenheid van de Frühjahrsmesse 1918 met op de achtergrond een buitgemaakte Engelse tank 

(Prentbriefkaart collectie Erwin Voorhaar)
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bekend door zijn orkestsuite The Planets, geschreven 
tussen 1914 en 1916. Holst heeft altijd ontkend dat hij 
met het eerste deel van zijn suite, gewijd aan Mars, 
de god van de oorlog, een direct verband heeft willen 
leggen met het uitbreken van de vijandigheden, maar 
een later onderdeel, gewijd aan Jupiter, is wel met de 
Eerste Wereldoorlog verbonden omdat de muziek de 
melodie voor het lied ´I vow to Thee, My Country´ is 
geworden. 
Minder geluk hadden de Britse componisten William 
Baines !1899-1925), Arthur Benjamin (1893-1960), 
Arthur Bliss (1893-1975), Patrick Hadley (1899-1973), 
Gordon Jacob (1895-1984), E.J. Moeran (1894-1950) en 
Geoffrey Toye (1889-1942). Zij ontsprongen de dans 
niet en moesten in militaire dienst, maar konden ge-
lukkig de oorlog overleven.
De componist Ralph Vaughan Williams (1872-1958) 
was weliswaar reeds in de veertig toen de Eerste We-
reldoorlog uitbrak, maar meldde zich desondanks aan 
voor de militaire dienst. Gezien zijn leeftijd werd hij 
aanvankelijk ingedeeld bij een in Frankrijk gelegerd 
onderdeel van het Royal Medical Corps. In 1917 werd 
Williams meer rechtstreeks bij de oorlogshandelingen 
betrokken nadat hij als tweedeluitenant bij de Royal 
Garrison Artillery werd geplaatst. De kanonschoten 
van de zware 60 pounders hebben voor Williams blij-
vende gehoorschade opgeleverd. 
Voor de oorlog was Williams bevriend geweest met 
George Butterworth, met wie hij door het Engelse 
landschap was getrokken om oude volkswijsjes te 
verzamelen en vast te leggen. Het was Butterworth 
die Williams aanspoorde om ook symfonieën te gaan 
schrijven, waarvan zijn tweede werk, A London Symp-
hony, in 1914 voor het eerst werd uitgevoerd. In 1936 
componeerde Ralph Vaughan Williams Dona Nobis 
Pacem. Was dat muziekstuk een terugblik op en een 

neerslag van zijn ervaringen tijdens de Eerste Wereld-
oorlog, of geschreven met een vooruitziende blik op 
de verschrikkingen van een oorlog die in 1939 zou los-
branden?
Fritz Kreisler (1875-1962) was een muzikaal wonder-
kind dat op 12-jarige leeftijd al de Grand Prix de Rome 
van het Parijse conservatorium in de wacht sleepte. 
Kreisler was een in Wenen geboren vioolvirtuoos en 
componist. Vanwege zijn grote internationale reputa-
tie kon hij van 1901 tot 1903 concerten geven in Ame-
rika. Als erkenning voor zijn bijzondere vioolspel heeft 
Sir Edgar Elgar in 1910 voor Kreisler een vioolconcert 
geschreven. Als componist is Kreisler vooral bekend 
geworden vanwege zijn karakterstukken voor viool en 
klavier. 
Reeds in het begin van de oorlog raakte Kreisler tij-
dens een veldslag in Galicië gewond toen hij vertrapt 
werd door een paard tijdens een aanval door de Rus-
sen en tevens een steek met een bajonet in zijn schou-
der opliep. Zeven uur lag hij zwaar gewond in een 
loopgraaf voordat gewondenverzorgers hem naar een 
lazaret konden brengen. Voor Kreisler betekende dat 
het einde van de oorlog en vertrok hij met zijn vrouw in 
november 1914 naar de Verenigde Staten dat later zijn 
blijvende woonplaats zou worden.       
De uit Le Havre afkomstige componist en de in zijn 
tijd beroemde vioolvirtuoos André Caplet (1878-1925) 
heeft het geluk gehad om een aanval met gifgas te 
overleven; alhoewel hij zijn verdere leven met long-
aandoeningen te kampen heeft gehad. Naast piano-
composities van Claude Debussy, die door Caplet ge-
orkestreerd zijn, heeft Caplet zich in de oorlogstijd ook 
op religieuze muziek toegelegd. Van zijn hand is Les 
Prières (1914-1917) met de onderdelen, Oraison domi-
nicale, Salutations angelique en Symbole des apotres. 
Verder schreef Caplet in 1916 het Prière normande met 

Amerikaanse Marineband op de Champs Elysées met de Arc de Triomphe op de  achtergrond, 1919. (Prentbriefkaart, collectie Erwin Voorhaar)
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tekst van J. Herbertot, La Croix douloureuse pour les 
armées alliées, op tekst van R.P.Lacordaire en het op 
9 november 1918 gecomponeerde werk Détresse!... op 
tekst van H. Charasson. Na zijn verwondingen is An-
dré Caplet als militair opgenomen in een muziek-trio, 
dat bij officiële ontvangsten en begrafenissen voor een 
muzikale omlijsting moest zorgen.
Nog meer geluk had de violist en componist Lucien Du-
rosoir (1887-1955), die aanvankelijk als gewondenver-
zorger in de loopgraven dienst heeft gedaan totdat zijn 
muzikale talent door generaal Charles Mangin ontdekt 
werd. Mangin was een groot liefhebber van muziek en 
had uit onder de wapenen geroepen musici een trio 
gevormd, waarvan ook Caplet deel heeft uitgemaakt.
Een markante Franse componist was de marine-officier 
Jean Émile Cras (1879 – 1932), die het tot schout-bij-
nacht zou brengen, Tijdens de oorlog was Cras com-
mandant van een torpedoboot en bracht een Duitse 
U-boot tot zinken. Als componist werd Cras het meest 
bekend door zijn opera Polyphème, die in 1922 voor 
het eerst opgevoerd werd. Uit de Eerste Wereldoorlog 
zijn er slechts enkele pianowerken van de hand van 
Cras bekend.   
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door Erwin Voorhaar

In deze aflevering eigenlijk helemaal geen ‘discuriosi-
teit’, maar een tweetal heel normale CD’s, opgenomen 
door een van de Britse toporkesten. Maar wel twee 
CD’s die onmiddellijk aansluiten op het hoofdthema 
van deze speciale Defilé: de muziek in en rond de eer-
ste wereldoorlog. 
Uit deze periode bestaan natuurlijk plaatopnamen, 
op 78- toeren. Sommige daarvan, bijvoorbeeld van de 
Duitse militaire orkesten uit de keizertijd, zijn geres-
taureerd en op CD uitgebracht. Historisch snoepgoed, 
waar je wel aan moet wennen qua geluidskwaliteit. 
Daarom is het juist zo prettig dat de Band of the Irish 
Guards enkele CD’s heeft opgenomen met (mars-)
muziek die stamt uit (of populair werd ten tijde) van 
de Eerste Wereldoorlog. Muziek is hier te zien in de 
context van het opkrikken van het moraal onder de 

soldaten, door middel van bekende liedjes, soms met 
niet altijd de meest nette teksten. Vaak gebaseerd op 
volksmelodieën maar soms ook speciaal gecompo-
neerd voor bepaalde gebeurtenissen of gelegenhe-
den, zoals herdenkingen of het vieren van de overwin-
ning tijdens een bepaalde veldslag. 
Daarvan zijn op deze twee CD’s meerdere voorbeelden 
te vinden. De CD’s zijn zeker nog wel in de handel te 
vinden voor wie de opnamen graag zelf wil beluiste-
ren. Bandleader (www. Bandleaderrecordings.co.uk) 
heeft ze wellicht op voorraad en anders is Discurio 

natuurlijk een goede optie 
voor het verkrijgen van deze 
opnamen. 
Het orkest is een van de 
beroemde Guards bands, 
die van de Irish Guards, op-
gericht op 1 april 1900 door 
Queen Victoria als dank voor 
de getoonde moed van vele 

DISCURIOSITEITEN
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Ierse regimenten tijdens de campagnes in Zuid-Afrika.
Het gaat om de CD’s met de titels Marches of the two 
World Wars (Bandleader BNA 5156) en The Festival of 
Remembrance / The Cenotaph (Bandleader BNA 5014).

Fraai overzicht
De CD met marsen is een fraai overzicht van belang-
rijke composities rond de twee grote oorlogen. Om 
ons tot de eerste, het thema van deze uitgave, te be-
perken: een 11-tal marsen: Colonel Bogey (Alford), The 
Great Little Army (Alford), Voice of the Guns (Alford), 
Machine Gun Guards (Marechal), On the Quarterdeck 
(Alford), The Middy (Alford), Vimy Ridge (Bidgood), 
The Vanished Army (Alford), US Field Artillery March 
(Sousa), The Contemptibles (Stanley) en Solid Men 
tot the Front (Sousa). Bekend? Ja, zeker. Maar hier ge-
plaatst in een context. Fris gespeeld en met moderne 
opnametechnieken (mobile digital facilities) op schijf 
gezet. 
Opnamen vonden plaats in de kapel van het Royal Hos-
pital, Chelsea. Volgens een van de bandleden was het 
‘een feest’ om deze opnamen te maken en eens goed 
vast te leggen qua tempi etc. 
De marsen zijn vooral ‘dedicated’ - opgedragen aan 
gebeurtenissen, maar ook personen. Zo is de mars 
The Great Little Army opgedragen aan Field Marshall 
John Denton Pinkstone French (1852-1925), comman-
dant van de Britse troepen in Frankrijk 1914-1915 en 
Commander-in-Chief 1915-1918. 
Sommige marsen, zoals het overbekende Colonel Bo-
gey ontstonden rond de Eerste Wereldoorlog maar 
bleven ook als ‘morale-booster’ van enorm belang tij-
dens latere conflicten en zeker tijdens de Tweede We-
reldoorlog. 
Andere marsen hadden wat minder impact maar 
zijn fraai om weer te beluisteren zoals Machine Gun 
Guards, gecomponeerd in 1917 en opgedragen aan 
The Brigade of Guards. En ook de titel van The Con-
temptibles gecomponeerd door Leo Stanley, pseudo-
niem voor Randolph Ricketts, de broer van Kenneth 
Alford, is er een die heel specifiek op gebeurtenissen 
uit die Eerste Wereldoorlog slaat: keizer Wilhelm II 
omschreef de Britse invasietroepen als ‘that contemp-
tible little army’ - wat door de Britten als koosnaampje 
werd overgenomen en uiteindelijk in deze bekende 
mars resulteerde! 

‘Luisterboek’
De tweede Cd is een eigenlijk een luisterboek. De Band 
of the Irish Guards o.l.v. Lt-Col. M.G. Lane neemt na-

tuurlijk jaarlijks deel aan de 
beroemde herdenking rond 
The Cenotaph in London. 
Remembrance Sunday is 
de tweede zondag in no-
vember. Na het spelen van 
een volgens strikt protocol 
vastgesteld aantal koralen 
(ieder jaar dezelfde muziek) 

slaat de Big Ben 11 maal en volgen de twee minuten 
stilte om de doden van de twee wereldoorlogen (en la-
tere conflicten) te herdenken, gevolgd door Last Post 
en Reveille. Daarna volgt de march past van veteranen. 
Op deze Cd staan een aantal werken uit The Festival of 
Remembrance (Royal Albert Hall) en de schitterende 
koraalmuziek welke wordt gespeeld tijdens de her-
denking bij de Cenotaph waar de slachtoffers van de 
Eerste Wereldoorlog een prominente plaats innemen. 
Die koralen zijn eveneens zeer bekend, maar elk jaar 
weer een genot om te beluisteren (op deze studio-
versie, gemaakt in de CBS Studio’s is dat niet anders!). 
Nimrod, The Minstrel Boy, Isle of Beauty, David of the 
White Rock en mijn persoonlijke favoriet:; Händels 
When I am laid in Earth. Geen koralen genoeg om de 
miljoenen doden te herdenken…
De march past is natuurlijk vrolijker, wederom met 
aandacht voor marsen uit beide oorlogen, op deze CD 
als medley gepresenteerd. Daarin de bekende stukken 
waarover u meer kunt lezen in het artikel van George 
Reuchlin, It’s a long way to Tipperary, Pick up your 
troubles, Keep the home fires burning en Mademois-
elle from Armentières. 
Wilt u weten hoe deze populaire stukken ook al weer 
klonken, ga dan op zoek naar deze CD. De uitgave 
schenkt ook aandacht aan de organisatie achter de 
herdenkingen (en het monument The Cenotaph): The 
Royal British Legion, opgericht in 1921 als organisatie 
die ging zorgen voor de herdenkingen en de noden 
van de nabestaanden van gevallenen in de Eerste We-
reldoorlog. The Legion doet dit verzorgende werk nog 
steeds, bijvoorbeeld door het in stand houden van op-
vanghuizen voor (ex-)militairen, begeleiding en zorg 
na thuiskomst van (traumatische) missies en door het 
organiseren van grote herdenkingen zoals het Remem-
brance Weekend. 
Als overkoepelende afsluiting van het onderwerp Eer-
ste Wereldoorlog en de muziek uit die tijdsperiode zijn 
beide CD’s van harte aanbevolen.

 IMMS informatie
Nieuwe leden:
S. Postma  Sneek
H.K. Elzinga  Apeldoorn
E. Sloos-Vos  Leiden

B. Wehner  Amberg (D)
Overleden:
C. Booster Arnhem
S. Becker Recklinghausen (D)
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Evenementenagenda

Douane Harmonie Nederland
13 oktober Goodwillconcert Kamerik

9 november Jubileumconcert Scheveningen

19 december KerstconcertSchiphol Plaza

21 cecember Kerstconcet Rotterdam (optie)  

 

Fanfare Korps Nationale Reserve
5 t/m 6 oktober Oostende (B), Taptoe België

13 t/m 14 oktober Lommel (B), Taptoe België

27 oktober  Steenwijk, Fest der Blasmusik 

 (Egerländerbezetting)

14 december  kerstconcert Amersfoort, Theater Flint, 

20 december  kerstconcert Roosendaal, Theater De Kring 

21 december  kerstconcert Ittervoort, Muziekcentrale Adams 

30 maart 2019  korpsconcert Amersfoort, Theater Flint

Fanfare ’Bereden Wapens’
6 oktober   Anjerconcert, Tour of Duty in Concert, IJmuiden 

Stadsschouwburg Velsen

10 november  Concert, Achel (België) 

 Cultureel Centrum Michielshof

Kapel van de Koninklijke Luchtmacht
11 oktober  Concert ‘Missions’ Dronten, de Meerpaal

27 oktober  idem, Veldhoven, Theater de Schalm

16 november  idem, Bergen op Zoom, Theater de Maagd

KMK ‘Johan Willem Friso’
11/12/13 oktober Duitsland, concerten

19 oktober  Anjerconcert Appingedam, Sporthal Eelwerd

7 november  Relatieconcert Steenwijk, Theater De Meenthe

26 november  Benefietconcert Utrecht, Tivoli Vredenburg

8 december  Concert Den Haag, Atrium stadhuis

13 december  Relatieconcert Oldenburg (D)

15 december  Concert Beilen, Drentehal

Marinierskapel der Koninklijke Marine
4 oktober   Anjerconcert Capelle aan den IJssel, 

 Isala Theater

5 oktober  installatie Adelborsten, Den Helder

12 oktober  MSF concert in Den Helder

27 oktober  Concert in Uddel (Apeldoorn) 

 Sporthal De Schier

8 november  Benefietconcert in Koblenz Duitsland

21 november  Korpsconcert Rotterdam, de Doelen

10 december  353e Korpsverjaardag en herdenking 

 Oostplein in Rotterdam

16 december  Matinee kerstconcert  Monnickendam, 

 Grote Kerk

Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’
13 oktober   Anjerconcert Alphen aan de Rijn, 

 Parkvilla theater

1 november  Relatieconcert Malden, MFC Maldensteijn

N.B. Alle geplande data zijn onder voorbehoud; zie Facebook en 

websites voor actuele info. Idem voor de reünie- en traditionele 

militaire orkesten. 

Internationale agenda 2018
03/04 november Berlin Tattoo (D)

10 november Lord Mayor’s Show te London

 Festival of Remembrance te London

11 november Remembrance Day UK

24/25 november Birmingham International Tattoo (UK).  

Prinsjesdag Den Haag 2018: 

de militaire muziek (TKKMar) treedt aan ( (JdV)
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Liefhebber van militaire muziek?
Bent u geïnteresseerd in één of meer van de vele facetten van militaire muziek? Bijvoorbeeld de historie van 
militaire orkesten, Engelse marsen, muzikantenuniformen of CD’s? Dan bent u bij de IMMS aan het goede adres. 
Deze afkorting staat voor de International Military Music Society, de club waarin ruim 1600 liefhebbers van 
militaire muziek zijn verenigd.

Wereldwijde organisatie
De IMMS heeft afdelingen in meer dan 40 landen, zoals Nederland, Engeland, Frankrijk en de USA. Alle hebben zij tot 
doel ‘het bevorderen van de belangstelling voor militaire muziek’ en het ‘uitwisselen van gegevens’ onder de leden. 
De IMMS verenigt niet alleen liefhebbers, voor wie militaire muziek een hobby is, maar ook beroepsmatig betrokkenen, 
zoals dirigenten en muzikanten. Leden ontvangen twee tijdschriften. De Nederlandse afdeling geeft het kwartaalblad 
Defilé uit. Hierin staan allerlei achtergrondartikelen, CD-nieuws, evenementenagenda, etc. Het Engelstalige tijdschrift 
‘Band International’ verschijnt 3 maal per jaar en geeft een beeld van heden en verleden van de wereldwijde militaire 
muziek. Voor actuele informatie ontvangen de leden daarnaast ook regelmatig een digitale nieuwsbrief.

Activiteiten IMMS Nederland
Het jaarprogramma van de Nederlandse afdeling bestaat uit onder meer uit bezoeken aan alle eigen militaire 
muziekkorpsen, presentaties, ruilbeurzen en films. In samenwerking met andere organisaties worden mini-symposia 
georganiseerd. Ook buitenlandse groepsreizen staan jaarlijks op het programma. Zo werden er de laatste jaren 
bezoeken gebracht aan de Moskou Tattoo, beide Berlin Tattoos en een militaire taptoe in Warschau. 

Contributie
De Nederlandse afdeling is een stichting, waarvan u voor € 50,00 per jaar donateur bent en kunt meedoen aan alle 
activiteiten. Als u alleen een abonnement op Defilé verkiest zijn de kosten € 35 p.j.

Aanmelden
Wanneer u zich wilt aanmelden als lid of meer informatie wilt ontvangen, kunt u dat via de website imms.nl 
kenbaar maken of contact opnemen met de vice-voorzitter, de heer J.J. Kroes (tel. 033-2534890), e-mailadres: 
jj.kroes@compaqnet.nl. Het banknummer is NL45 INGB 0001 4749 68. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

International Military Music Society – Afdeling Nederland
Ereleden – Lkol. b.d. G. Jansen en Jhr. mr. J.G. Reuchlin
Leden van verdienste – mr. F. van der Walle en M.L. van der Luyt

Comité van aanbeveling
Mr. G. J. de Graaf oud-lid en voorzitter Eerste Kamer der Staten Generaal
Lkol. b.d. G. Jansen - Voormalig Inspecteur Militaire Muziek Krijgsmacht
Drs P.H. Kamphuis - oud-directeur van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie
GenMaj. b.d. Th. Vleugels - Voormalig Commandant Nederlandse Defensie Academie 
Mr. F. van der Walle - Vice President IMMS namens Nederland

Bestuur IMMS
Com. b.d. G.M. (Geert) Bergsma -  voorzitter   voorzitter@imms.nl
J.J. (John) Kroes - vice-voorzitter / lid Int. Committee IMMS    jj.kroes@compaqnet.nl
M. (Menno) Nanninga - secretaris    secretaris@imms.nl
G.J. (Gerrit-Jan) van den Burg - penningmeester    penningmeester@imms.nl
J. (Johan) de Vroe - eindredacteur Defilé     redactie@imms.nl 
A.J.H.W. (Bart) Pennings - bestuurslid     ajhw.pennings@gmail.com



Tickets and information: +49 (0)441 20 50 920
post@brementattoo.com · www.brementattoo.com

Tickets and information: +49 (0)441 20 50 920
post@hamburgtattoo.com · www.hamburgtattoo.com

700 artists and a breathtaking show – The “Bremen Tattoo” 
in the ÖVB Arena. 

For the � rst time in the Barclaycard Arena in 2019 – 
 music corps, massed pipes and drums, choirs, dancers 
and  soloists from all over the world.

January 19th, 2019, 3:00 pm
January 20th, 2019, 3:00 pm

February 15th, 2019 at 7.30 pm

Bremen Tattoo

Hamburg Tattoo

The new music show with 10 nations

The music parade with hanseatic � air

Tickets and information: +49 (0)441 20 50 920 · post@musikparade.com · www.berlintattoo.eu

Germany's largest indoor tattoo presents the new show in the Max-Schmeling-Halle. 
Immerse yourself in the majestic world of great military and brass music and enjoy 
the new program 2018.

November 3rd, 2018, 2:30 and 8:00 pm
November 4th, 2018, 8:00 pm

Berlin Tattoo
Int. Military Music Show

post@hamburgtattoo.com · www.hamburgtattoo.com

 music corps, massed pipes and drums, choirs, dancers 
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