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De straat- of volksliedjes waarop dit boek gebaseerd is, zong men tijdens de Eerste 

Wereldoorlog, in het bezette Brussel (1914-1918). Ze getuigen van het patriottisme, de 

woede en de strijdlust van de aangevallen Belgen. Van de angst en ongerustheid van 

degenen die hun vriend of man, zoon of vader aan het front wisten. Van het verdriet en 

de ellende van de talrijke oorlogsweduwen en -wezen. Van de groeiende afschuw van 

de oorlogsgruwel. Van de kleine en grote bezettingsongemakken, de haat voor de Duitse 

Kaiser en de spot die men met hem dreef. Van de 

oorlogsmoeheid en het verlangen naar vrede. De 

liedjes bieden kortom een originele en veelzijdige 

kijk op hoe de gewone man en vrouw de Grooten 

Oorlog hebben ervaren.

Dit is een boek voor wie belangstelling heeft voor 

de ‘kleine’ geschiedenis van de anonieme burger-

bevolking in de Eerste Wereldoorlog, maar ook 

voor al wie kennis wil maken met het Belgische 

Nederlands en het Brussels van honderd jaar ge-

leden alsook met het eertijds zo populaire genre 

van het volkse lied.
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Het liedjesschrift van mijn 
grootmoeder

Voor mij ligt het blauwe schrift waarin mijn grootmoeder en haar vriendin-
nen de liedjes hebben opgeschreven die ze in de jaren 1914-1918 zongen 
in het Brusselse confectieatelier waar ze als jonge naaistertjes werkten. Alle 
liedjes gaan over de Grooten Oorlog. Ze moeten de tienermeisjes die mijn 
grootmoeder en haar collegaatjes toen waren sterk hebben aangegrepen, 
anders zouden ze niet de moeite hebben genomen om ze op te schrijven 
en voor het nageslacht te bewaren. Ik moet toegeven dat die liedjes honderd 
jaar later ook mij nog ontroeren.

Mijn grootmoeder heette Philomène Kiermeer. Haar vader, Felix, was met-
selaar in Hoeilaart, vlakbij Brussel. Ze had hem in de zomer van 1914, bij 
de algemene mobilisatie, met tranen in de ogen naar de soldaten zien ver-
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trekken, om mee het land te verdedigen tegen de troepen van de Duitse 
keizer. Dat was zeker een van de redenen waarom de oorlogsliedjes haar zo 
hebben aangegrepen: ze heeft vier jaar lang samen met haar mama in angst 
en spanning geleefd om haar vaders lot aan het IJzerfront. Maar hij is bij de 
demobilisatie in de zomer van 1919, bijna een jaar na de Wapenstilstand in 
1918, naar huis terug kunnen komen, een geluk dat tienduizenden andere 
Belgische soldaten niet hebben gehad.
Felix Kiermeer, mijn overgrootvader, was in de Grooten Oorlog clairon bij 
het paardenvolk, klaroenblazer dus bij de manschappen die instonden voor het 
mennen van de paarden van het 1ste regiment artillerie. Hij heeft deelgeno-
men aan verschillende campagnes op Belgisch grondgebied.1 Daar was hij later 
erg trots op: hij liet zijn medailles inlijsten en die hebben zijn hele verdere le-
ven goed zichtbaar in de woonkamer aan de muur gehangen. Praten over zijn 
oorlogsbelevenissen deed hij zelden. Het enige wat hij mij als kleine jongen 
ooit heeft verteld is dat er onder hem zeven paarden waren doodgeschoten. Of 
dat letterlijk moest worden genomen betwijfel ik: hij heeft waarschijnlijk enkel 
willen zeggen dat hij veel geluk heeft gehad om het allemaal te overleven.

Terwijl mijn overgrootvader aan den IJzer lag, ging mijn grootmoeder als 
jonge apprentie aan de slag bij een kledingfabrikant in de Brusselse Marollen-
buurt, om er te leren omgaan met naald en draad en Singernaaimachine. 
In dat atelier werkten enkel vrouwen, afkomstig uit Brussel en de omlig-

1. Zijn regiment kreeg eervolle vermeldingen voor de gevechten bij Antwerpen, de IJzer, 
Klerken en Kortemark.
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gende gemeenten. Onder het werken werden de laatste nieuwtjes verteld 
en becommentarieerd, er werd geroddeld en gelachen en veel gezongen 
ook: liedjes over liefde en erotiek, over vreselijke rampen, ongelukken en 
moorden en over de oorlog en de bezetting natuurlijk. Regelmatig werd 
het repertoire met nieuwe liedjes uitgebreid, opgepikt op de markt, in de 
staminee, in straten of op pleinen.2

Mijn grootmoeder en haar vriendinnen schreven enkel de oorlogsliedjes 
op, 52 in totaal. Die gaan niet zozeer over het krijgsgeweld aan het front – 
hoewel dat zijdelings ook wel ter sprake komt – maar over de patriottische 
gevoelens van de aangevallen Belgen, over de angst en het verdriet van de 
moeders, de vrouwen en kinderen die thuis achterbleven, over de verwoes-
tingen die de oorlog in het leven van de mensen aanrichtte, de doden die 
hij eiste, de oorlogswezen, de kinderen van verminkte of blinde vaders-
soldaten, de oorlogsmoeheid, de wanhoop, de frustratie, de wraakgevoelens, 
over de slechte wijven die met de vijand aanpapten, de voedselschaarste en 
de zwarte markt in Brussel en over keizer Wilhelm II met wie de spot werd 
gedreven. Ze bevatten vaak informatie over de ‘kleine’ slachtoff ers van het 
confl ict, over de emoties, opvattingen en reacties van de ‘gewone’ mensen, 
die in de ‘grote’ geschiedenisboeken op de achtergrond blijven.
Mijn vader heeft het liedjesschrift van zijn mama geërfd en hij heeft het op 
zijn beurt mij nagelaten. In het voorliggende boek geef ik een selectie van 
de liedjes die mijn grootmoeder onder de oorlog heeft gezongen, bijeenge-
bracht in vier breed opgevatte thema’s, verklaard en in hun historische con-
text gezet. De thema’s – patriottisme, oorlogsleed, de bezetting van Brussel en 
spotliedjes over de Duitse keizer – worden telkens ook met tijdsdocumenten 
ge ïllustreerd: tekeningen, karikaturen, foto’s, knipsels, enzovoort. De liedjes 
zijn niet allemaal in het Nederlands, er zijn er ook een aantal in het Frans. In 
de Brusselse volksbuurten werd immers in beide talen gezongen.3 De liedjes 

2. Mooie voorbeelden van populaire oude Brusselse straatliedjes vinden we in het Brussels 
woordenboek van Marcel De Schrijver (1993) en in de liedjesverzamelingen van Jan de 
Baets (1936) en Jean Francis (1975).

3. Sommige Brusselse liedjes waren zelfs tweetalig: deels in het Brussels dialect, deels in het 
Frans. Een bekend voorbeeld is het volkse kinderdeuntje: ‘Edde ni gezeej n’avez-vous 
pas vu /Ma klaan ontsje est perdu /’t Es goe luupe dans la rue /Mè e stetsje on z’n cul.’ 
Heel wat opgroeiende autochtone Brusselaars leerden en gebruikten het Frans als eerste 
standaardtaal naast hun Brussels dialect. De half-en-half mengtaal waarvan hierboven een 
voorbeeld werd gegeven, is het resultaat van een intensieve codewisseling tussen Brussels 
en Frans (cf. Belemans 1999: 326).
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in het Nederlands zijn tweeërlei: er zijn er in een wat ouderwets aandoend 
algemeen Belgisch Nederlands, soms met een duidelijk Brabantse inslag, an-
dere zijn ronduit in een of andere dialectische Brussels-Brabantse variëteit.4

Bladzijde uit het liedjesschrift van Philomène Kiermeer

4. De dialectische liedjes vertonen overwegend vormen uit de Zuidwest-Brabantse volks-
taal van de Brusselse agglomeratie, maar incidenteel ook uit andere dialecten. Zie over 
het Brussels onder andere de werken van Sera De Vriendt, vermeld in de bibliografi e 
achteraan in dit boek. Er bestaat een rijke traditie van liedjes, gedichten en cabaret-
teksten in het Brussels en in 1991 werd een Academie van het Brussels opgericht, die 
een driemaandelijks tijdschrift uitgeeft (naast andere publicaties), getiteld Brussels Dialect.
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De schrijfvaardigheid en taalbeheersing van de onderscheiden handen in 
mijn grootmoeders schrift zijn erg ongelijk. Toch heb ik de tekst van de 
liedjes overal letterlijk overgenomen, mét de soms gebrekkige interpunc-
tie, spelfouten, verhaspelingen en vervormingen, aaneenschrijvingen of 
woordsplitsingen en inconsequenties allerhande. Ik heb ervoor gekozen de 
tekst niet te corrigeren om de charme van de authenticiteit te bewaren. 
De lezer kan zich daardoor ook een idee vormen van de onderling sterk 
uiteen lopende graden van geletterdheid van volksmensen (meer bepaald 
van volksvrouwen) een eeuw geleden. Bovendien geeft de bijna fonetische 
spelling van bepaalde schrijfsters erg getrouw de dialectische uitspraak weer. 
Hier en daar in het schrift wordt ook de zangwijze vermeld: vaak waren dat 
melodieën van populaire chansons uit het Franse repertoire, zoals ‘Sur les 
bords de la Riviera’, ‘La valse brune’, enzovoort.
We slaan nu het schrift open en laten ons met de liedjes terugvoeren naar 
de dag toen voor ons land de Grooten Oorlog uitbrak...



1.
Belgen vooruit!
Liedjes over patriottisme en strijdlust

In de ochtend van dinsdag 4 augustus 1914 staken de eerste legereenheden 
van generaal Otto von Emmich de Belgische grens over bij Gemmenich, 
ten zuidwesten van Aken. Ze trokken in de richting van Visé en vielen de 
forten aan boven Luik. Twee dagen eerder had de Duitse regering geëist dat 
haar troepen doorgang zouden krijgen over Belgisch grondgebied om een 
zogezegd geplande aanval van het Franse leger via Givet en Namen tegen 
Duitsland te voorkomen. De Belgische regering had op 3 augustus geant-
woord dat ze vastbesloten was zich met alle mogelijke middelen te verzetten 
tegen iedere inbreuk op de neutraliteit en de onafhankelijkheid van het land. 
Ze ging niet in op het ultimatum. De brutale inval van de Duitse troepen de 
dag daarna was dus een vijandige daad. De Belgische soldaten in de Luikse 
forten boden onder leiding van generaal Leman taai weerstand. De rege-
ring riep nog dezelfde middag de hulp in van de garanten van de Belgische 
neutraliteit, Frankrijk, Engeland en Rusland. Maar de oorlog was een feit: 
België werd op 4 augustus 1914 meegesleurd in een wereldconfl ict dat op 
28 juli begonnen was met de oorlogsverklaring van Oostenrijk- Hongarije 
aan Servië. De aanleiding daartoe was de moord aanslag een maand eerder op 
aartshertog Frans-Ferdinand en zijn echtgenote Sophie Chotek te  Sarajevo, 
door de Bosnische Serviër Gavrilo Princip. Op  1  augustus verklaarde Duits-
land de oorlog aan Rusland en twee dagen later aan Frankrijk. Een groot 
deel van Europa zou vier jaar lang in brand staan.
De Belgische bevolking was verrast en geschokt door de Duitse aanval. Op 
het platteland reageerden de mensen vooral met angst en ontzetting. Ze 
klampten zich vast aan de godsdienst en liepen naar de kerk. Er werden 
speciale bedevaarten georganiseerd naar Scherpenheuvel, Halle, Dadizele en 
Tiegem, om gespaard te blijven van het dreigende gevaar. In de grote steden 
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echter domineerden andere gevoelens. In Brussel heerste grote opwinding 
en ongerustheid. Koning Albert hield om tien uur een toespraak over de 
oorlogstoestand voor het parlement. Toen hij tegenover de Verenigde Ka-
mers met krachtige stem verklaarde: “Partout, en Flandre et en Wallonie, 
dans les villes et les campagnes, un seul sentiment étreint les cœurs: le patri-
otisme; une seule vision emplit les esprits: notre Indépendance compromise; 
un seul devoir s’impose à nos volontés: la résistance opiniâtre”,5 sprong de 
zaal als één man op en brak een stormachtig applaus los. Met deze woorden 
zette de koning de toon voor de Belgische reactie tegen de Duitse agressie. 
De Brusselse bevolking reageerde overwegend enthousiast op de aankon-
diging van de gewapende tegenstand. Op zijn terugweg van het parlement 
naar het paleis werd de koning door een opeengepakte mensenmenigte 
toegejuicht. Er laaide een patriottische euforie op, met parademarsen, vlag-
gen en Brabançonnes in de straten van de hoofdstad.

Koning Albert op weg naar het parlement (4 augustus 1914)

5. 1914 Illustré. Revue hebdomadaire illustrée des Actualités Universelles, numéro 1, Août 1914 
(Bruxelles): [4]. Letterlijk: “Overal in Vlaanderen en Wallonië, in de steden en op het 
platteland, grijpt maar één gevoel de harten aan: patriottisme. Eén enkel beeld vervult 
de geesten: onze bedreigde onafhankelijkheid. Eén enkele plicht dringt zich op aan onze 
wil: hardnekkige tegenstand.”
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Het onderstaande liedje, dat uit de eerste dagen van de oorlog dateert, geeft 
uiting aan de vaderlandsliefde, de strijdlust, de bewondering voor koning 
Albert, de wil tot samenhorigheid,6 de verontwaardiging over de aanval en 
de schending van de neutraliteit, de woede en de wraaklust die bij de bevol-
king leefden en die men verder wilde stimuleren. De tekst is taaltechnisch 
vrij gaaf, met zó weinig spel- of andere fouten dat ik vermoed dat hij werd 
overgeschreven uit een krant, een gelegenheidspublicatie of van een ge-
drukt los blaadje, een zogenoemd vliegend blad of liedblad, verkocht door 
marktzangers. Bepaalde verzen – zoals “ik sterf voor U, Belgique, met volle 
liefde” (in de derde strofe) – klinken dramatisch gezwollen, maar dat hoorde 
nu eenmaal bij het genre van het patriottische lied.

Belgen vooruitBelgen vooruit

D’uur is gebeld om ons te gaan vengeeren7

Kom naar den strijd om het land voor te staan

Het is van doen, laat ons met kracht wel weren

vecht zonder vrees, voor geene Deuch8 weggaan

ik als klein Belg zal den moed niet afgeven

volg den drapeau maar g’heel fi er zonder beven

De kloeke moed die geeft ons overhand

REFREIN

De Belgen strijden voor rechten en vrijheid

voor hun patrie en ook de libertijt.9

Dat hebben wij te samen gezworen

zoo lang men leeft dat men niet af en geeft

zoo lang men leeft dat men niet af en geeft

6. De koning had in zijn toespraak voor het parlement expliciet opgeroepen tot “l’union 
intime de tous les Belges” om de vijandelijke aanval te kunnen afslaan.

7. Fr. venger, wreken.
8. De Duitse soldaten en bezetters werden in Vlaanderen met den Duits of Duts en in het 

Brusselse met den Dosj, Doch of Deuch aangeduid.
9. Vernederlandsing van Fr. liberté, vrijheid.
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II

Groote Guillaume10 die komt bloedvergieten

In ons Belgique, in zoo een kleine land

Da’s zijn plezier, doen alles stukket schieten11

Een volk vermoorden is voor hem niemendal

Pas maar wel op, de Belgen en de Franschen

Dat zijn te zamen broeders alliés,12

Gij die ons hier wilt brengen in malheuren,

Let maar wel op, of gij zijt malerues13

III

ik sterf voor U, Belgique, met volle liefde

Onder den drapeau van mijn vaderland

Gij die kinders en ouders zult beminnen

wij staan voor U met de wapens in d’hand

Gij deuche lâch’14 men zal van U niet beven,

G’hebt al te veel ‘onschuldig bloed vermoord,

En liever dan hier moeten af te geven,15

vechten wij tot den letsten man zijn dood

IV

Hier aan Albert de koning van de Belgen

Is aan de kop van zijn braaf regimenten

Zoo een dapper man komen zij tergen,

10. Groote Guillaume, Wilhelm II, de Duitse keizer. Na de Novemberrevolutie aan het einde 
van de Eerste Wereldoorlog in 1918 werd de Hohenzollerndynastie afgedankt en ont-
stond de Republiek van Weimar. Wilhelm II vluchtte naar Nederland, waar hij in 1941 
overleed.

11. stukket schieten, stukschieten. De vorm stukket staat voor stukkend, een woord dat tot de 
volkstaal behoort en een alternatief is voor stuk of het verouderde stukken in de betekenis 
‘kapot’ (WNT XVI: 372-373). In het Brusselse dialect zegt men: ’t es stukked, het is kapot 
(Quiévreux 1965: 195).

12. broeders alliés, bondgenoten.
13. malerues, lees malereus: verbastering van Fr. malheureux, ongelukkig, ellendig, beklagens-

waardig.
14. Gij deuche lâch’, ‘Gij laff e Duitsers’ (lâch’ = Fr. lâches). De Duitse aanval tegen het kleine, 

neutrale België werd algemeen als een laff e daad beschouwd. 
15. af te geven, op te geven.
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Deuch, pas wel op, gij zult weten waarom

Als wij de kanons van ver hooren schieten

Dan hebben wij nog meer kracht in het lijf

’t Begint aan ons alliés16 te verdrieten

Den letsten Pruis17 moet den kop van zijn lijf

SLOTREFREIN

Engels, Fransch, Belg staan gelijk voor de wapens

werkt door te zaam want het komt er op aan

Trekt naar Deutschland en geeft niemand geen gratie

En doet daar zij hier hebben gedaan

Laat het paleis in het g’heel niet rechtstaan

De Duitse troepen ondervonden veel meer tegenstand in België dan ze 
verwacht hadden. De forten boven Luik waren technisch wel verouderd en 
de manschappen slecht uitgerust, maar toch hielden ze dagenlang stand en 
vochten heftig terug tegen een overmacht aan Feldgrau. Uiteindelijk vielen 
ze toch, de laatste – de forten van Hollogne en Flémalle – op 16 augustus. 
De stad Luik zelf werd op 7 augustus ingenomen. Het verzet van de forten 
heeft een belangrijke rol gespeeld in de publieke opinie. In binnen- en 
buitenland werd het dappere België geloofd voor zijn taaie weerstand. De 
Engelse pers titelde ‘Brave Little Belgium’. België werd niet alleen in de 
rol van David tegen Goliath gezien, maar ook in die van martelaarsland, 
het slachtoff er van de barbaarsheid van de Duitse troepen. De eerste dag 
al, op 4 augustus, begingen ze wreedheden in Visé. Op 20 augustus scho-
ten ze zeventien burgergijzelaars dood in Luik en staken twintig huizen in 
brand op de Place de l’Université (de huidige Place du Vingt-Août). De 
hele maand augustus lang pleegden ze tal van gewelddaden, in Andenne, Di-
nant, Tongeren, Aarschot, Leuven en Temse, eind september nog in Aalst. In 
totaal werden er in de eerste oorlogsmaanden meer dan vijfduizend burgers 

16. ons alliés, onze geallieerden, meer bepaald de Fransen en Engelsen.
17. Den letsten Pruis, betekende in ruime zin zoveel als: de laatste Duitser. In enge zin be-

tekende Pruis: inwoner van, man uit Pruisen (in het noordelijke deel van het Duitse 
Rijk). Keizer Wilhelm II was (van vaderskant) een echte Pruis. De uitdrukking in het 
Brusselse dialect: hij heit de Proeis gezeen ‘hij is dronken’ (Quiévreux 1965: 156), heeft 
niets te maken met de Grooten Oorlog.
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gedood, dikwijls in abominabele omstandigheden. De Duitsers probeerden 
hun represailles tegen de bevolking te rechtvaardigen door het gerucht te 
verspreiden dat er francs-tireurs aan het werk waren.

Augustus 1914: opgeroepen reservisten op het Brusselse Rogierplein

Door het wilskrachtige en volgehouden verweer van het Belgische leger 
verliep de opmars van de troepen van de Kaiser veel langzamer dan in het 
aanvalsplan van stafchef Von Schlieff en was voorzien. Onder het opperbevel 
van koning Albert trokken de Belgen zich na de val van de Luikse forten 
eerst terug op de Gete-linie, vervolgens achter de Dijle, om zich daarna, 
rond 20 augustus, binnen de Antwerpse vestinggordel – het zogenoemde 
Nationaal Reduit – te verschansen. Ze beperkten zich niet tot verdedigen om 
de vijand op te houden, maar gingen ook tot de aanval over. Tot tweemaal 
toe, rond 25  augustus en 10  september, deden ze een verrassende uitval, 
die vele mensenlevens kostte. Op 28 september begon de Duitse artillerie 
met zware houwitsers de Vesting Antwerpen te bombarderen. De toestand 
werd snel onhoudbaar. Op 6 oktober verliet het veldleger Antwerpen en 
op 10 oktober gaf het vestinggarnizoen zich over en viel de stad in handen 
van de Duitsers. Koning Albert zocht met wat overbleef van het fysiek ver-
zwakte en gedemoraliseerde leger bescherming achter de IJzer en wachtte 
daar de Duitsers af. Op 18 oktober openden die met honderdvijftigduizend 
soldaten de aanval. Er volgden hallucinerende gevechten. Op 26 oktober, 
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op het moment dat de Belgische manschappen op het punt stonden op te 
geven, temperden de eveneens uitgeputte Duitsers tijdelijk het off ensief. 
Tijdens deze adempauze zetten de Belgen de deuren open van de sluis die 
het waterpeil regelde tussen het vlakke land en de zee. Tegen 2 november 
stond de hele streek tussen de IJzerdijk en de spoorwegberm Nieuwpoort-
Diksmuide blank, wat verdere troepenbewegingen onmogelijk maakte. Iets 
meer naar het zuiden eindigde op 12 november de eerste slag bij Ieper. 
Daar hebben hoofdzakelijk Engelse troepen strijd geleverd tegen de Duitse. 
Het westelijke front, van Lombardsijde aan de Noordzee tot aan de Franse 
grens bij Armentières en verder door – waar de Franse poilus tegenover de 
Duitsers stonden – tot aan de Zwitserse grens, was tegen midden november 
1914 gestabiliseerd. Op Belgisch grondgebied bestond deze frontlijn uit de 
IJzer in overstroomd gebied en in het verlengde daarvan de Ypres Salient, 
een naar het oosten gespannen boog rond de stad Ieper, de Ieperboog. De 
geallieerden en de Duitsers groeven zich aan weerszijden van deze linie in 
een grillig netwerk van loopgraven en kazematten achter prikkeldraad in, 
van waaruit ze elkaar vier jaar lang naar het leven zouden staan.
De balans van de eerste drie oorlogsmaanden was erg zwaar. De Duitse 
legers hadden een spoor van terreur, plundering en brandschatting door 
het land getrokken. Er hadden moordende gevechten plaatsgevonden. Meer 
dan de helft van alle Belgische slachtoff ers van de Grooten Oorlog verloren 
het leven tussen augustus en oktober 1914. In de verwarring en paniek 
die toen heersten, vluchtten bijna zeshonderdduizend van de ruim zeven 
miljoen Belgen naar het buitenland, de meesten naar Nederland (dat niet 
aangevallen was en buiten het confl ict kon blijven), Frankrijk en Engeland. 
Het grootste deel van België kwam onder een geducht bezettingsregime 
te staan.
Vooraleer we in de volgende hoofdstukken ingaan op de verdere oor-
logshandelingen en op de bezetting van Brussel, keren we nog even terug 
naar de liedjes uit de dramatische zomer en herfst van 1914. Brussel was 
vanaf 20 augustus in handen van de Duitsers. Rond dat tijdstip noteerde 
mijn grootmoeder daar het onderstaande beknopte en eenvoudige lied in 
haar schrift (in het Frans, met enkele spelfouten). Het brengt hulde aan de 
soldaten in de Luikse forten, die de eerste Duitse aanvalsgolven moesten 
opvangen en die tot het uiterste – voor velen betekende dat tot de dood – 
weerstand hebben geboden. De garnizoenstroepen stonden onder het com-
mando van luitenant-generaal Gérard-Mathieu Leman, die op 15 augustus 
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gevangen werd genomen toen hij na een zwaar bombardement bewuste-
loos tussen het puin lag van het fort van Loncin. Hij en zijn manschappen 
kregen voor hun taaie verzet internationale erkenning en waardering. De 
stad Luik ontving het Franse Légion d’honneur.

Hommage a son roiHommage a son roi

C’est dans Liège qu une rare énergie

Remporte victoire tour à tour

Avec ardeur pour la patrie

Ils se battaient avec amour

Toutes nos troupes avaient le courage

Et Leman ce brave defenseur

Ne fremit devant ce carnage

A lui Gloire et honneur

Refrain

Qui, c’est pour notre droit

Oui, c’est pour notre patrie

Qu’ avec ardeur energie

Nous combattons pour le roi

Contre l’envahisseur

Partout nous sommes acclamès

Toute notre brave armee

Par la gloire et l’honneur

II

Notre roi reçu récompense

Et pour liège tous les grands honneurs

Une medaille pour la vaillance

Et Liège, la Legion d’Honneur

Le peuple crie Vive la belgique

Admirant ce brave dèfenseur

Qui par son courage energique
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Touche bien des cœurs

air18 si j’ai pleuré pour vous

‘Hommage à son roi’ werd gezongen op de wijze van ‘Si j’ai pleuré pour 
vous’, een Frans chanson van Maurice Nouhard, op muziek van René de 
Buxeuil. Het werd vertolkt door onder anderen de chanteuse en actrice 
Maryse Damia, die haar lange carrière aanvatte in 1908.19

Van enkele maanden later dan ‘Hommage à son roi’, vermoedelijk uit no-
vember of december 1914, dateert het volgende lied:

Schiet de docheSchiet de doche2020 rap omver rap omver

air carolin21

1e

Wij zullen u gaan leeren

Gij veilen22 dochekop

Van hier te bombardeeren

Ons land en let wel op

Gij denkt de belgen slaapen23

Wij zullen zijn te heus24

Getrompeerd n’ hebben wapens

En schietten door de beus25

Van groote kanons

op onze dragons26

18. air: hierachter volgt de zangwijze, de melodie, of zoals men in het Brussels zei: ’t dontche, 
het deuntje (Quiévreux 1965: 57) of de vuus, de voois (De Schrijver 1993: 245).

19. Zie voor de woorden en de muziek van ‘Si j’ai pleuré pour vous’: www.lacoccinelle.
net/684574.html

20. de doche, de Duitsers (zie ook noot 8).
21. We konden helaas niet achterhalen welk liedje hier bedoeld wordt.
22. veil: (waarschijnlijk) gemeen, laag, vuig (WNT XVIII: 1363-1364).
23. de belgen slaapen: de Belgen zijn niet waakzaam, letten niet op, zullen laten gebeuren.
24. Wij zullen zijn te heus: we zullen ‘thuis’ zijn, d.w.z. alert zijn.
25. beus = buis, kanonloop.
26. Fr. dragon: dragonder, zware cavalerist, als infanterist bewapende ruiter (ze hadden oor-

spronkelijk een draak op het regimentsvaandel). 
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Wat gaat het toch slecht

Voor ons

2em

Gij denkt te bekomen

Ons duurbaar Vaderland

Maar de forten begonnen

Te straffen den vijand

En in den slag van Luik

Wat kostelijk overval27

Zagen wij op hun buik

De dochen overal

En nu wat gedaan

Ons leger es kapot

Wij armen dochman

Vreezen den piot28

3em

Gij denkt ’t overwinnen

Een schoone zegepraal

Maar de belgen beginnen

Halte la29! Overal

En op den schoonen IJzer

Verdedigt daar een man

’t is onzen koning albert

Die altijd schieten kan

Zegt gij maar te laat

Wat voor eenen praat

27. kostelijk overval: dure (in mensenlevens), onverhoedse aanval.
28. piot: Belgische benaming voor de gewone infanteriesoldaat (in Frankrijk fantassin of poilu 

genoemd). De gendarmes die achter het IJzerfront de deserteurs moesten oppakken, 
werden piottepakkers genoemd. En vóór de oorlog zong men te Brussel op de lotingdag 
voor de militaire dienst: ‘Piotche trou-la-la [driemaal], ça fait un bon soldat!’ (Quiévreux 
1965: 145-146 en De Schrijver 1993: 177).

29. Halte la!: Fr. halte-là!, (militair commando) halt, blijf staan, stop.
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‘k luister geenen vuilen raad

4em

Wij nemen kloeken moed

En hebben gesoefreerd30

Vergoten al ons bloed

En veel zijn gecreepeert31

Maar wilt ons wel verstaan

Gij verleest32 uwen tijd

En moet heer33 blijven staan

Want den IJzer wat een spijt

Is goed gegardeerd34

En neemand35 passeerd36

Als Albert het niet permettert37

Refrain

Koning Albert neemt een geweer

Schiet de Doche rap omver

T’zal hun leeren t’attaqueren

Een land dat hun niet mis deed

Ook deze liedtekst getuigt nog volop van patriottisme en strijdlust, on-
danks de bloedige verliezen die in de eerste drie oorlogsmaanden geleden 
waren. Alle hoop wordt gesteld in koning Albert, die de Duitse aanval bij 
de IJzer tot stand heeft gebracht en die van daaruit ‘de Duitse soldaten, 
die een neutraal, vredelievend land hebben aangevallen, maar snel moet 
neerschieten’, zoals in het refrein wordt gezongen. Schiet de Doche rap om-
ver heeft een veel directere, volksere, minder plechtige of hoogdravende 
toon dan Belgen vooruit uit de eerste oorlogsdagen. Dat merken we al in de 

30. gesoefreerd: Fr. souff rir, lijden.
31. gecreepeert: creperen (<Hd. krepieren, <It. crepare), sterven, ellendig omkomen.
32. verleest = verliest (verleest met Brussels-Brabantse ee-uitspraak – De Vriendt 2003: 16).
33. heer = hier (cf. noot 32).
34. gegardeerd: Fr. garder, bewaken.
35. neemand = niemand (cf. noot 32).
36. passeerd: Fr. passer, passeren, doortrekken.
37. permettert: Fr. permettre, toestaan, toelaten.
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titel, met een informele, haast familiaire woordkeus, en in ‘omgangstalige’ 
uitdrukkingen als ‘gij denkt de Belgen slapen’, ‘we zullen thuis zijn’ en 
‘er zijn er veel gecrepeerd’. Typisch ook zijn de vele werkwoorden van 
Franse origine, die aangepast werden aan het Nederlandse vervoegings-
systeem (‘getrompeerd, gesoefreerd, gegardeerd, passeert, permetteert’) 
en zo makkelijk rijmwoorden opleveren.38 Het dramatisch eff ect wordt 
vergroot door het verspringende vertelperspectief – het Belgische stand-
punt (‘Wij zullen u gaan leeren...’) wisselt af met verzen vanuit het per-
spectief van de Duitsers (‘Wij armen dochman /Vreezen den piot’) – en 
door de vijand direct aan te spreken, terecht te wijzen, uit te dagen en 
uit te schelden (‘Gij veilen dochekop’). Mijn grootmoeder – of een van 
haar vriendinnen – heeft dit liedje vermoedelijk uit het geheugen op-
geschreven. Dat zou in ieder geval de gebrekkige spelling (bijvoorbeeld 
te heus voor ‘thuis’, beus voor ‘buis’, mis deed voor ‘misdeed’), de spelfou-
ten (gecrepeert, passeerd, permettert) en de bijna fonetische weergave van de 
Brussels-Brabantse uitspraak in sommige woorden kunnen verklaren (es 
voor ‘is’, verleest, heer, neemand voor ‘verliest, hier, niemand’). De schrijfster 
kende het liedje blijkbaar uit het hoofd, of misschien moeten we hier zeg-
gen: uit het hart (par coeur), want het klinkt als de kreet van een trotse, 
verontwaardigde of boze Belgische burger die zich net als zijn koning niet 
gewonnen wil geven.39

38. In de Brusselse volkstaal waren Franse leenwoorden, meestal aangepast aan het Brus-
selse dialectsysteem, zeer gewoon (De Vriendt 2003: 34-37, 107). De Brusselse stad-
staal bevatte veel meer Franse woorden dan de overige, omliggende Brabantse dialecten 
( Bellemans 1999: 326).

39. De Belgische minister van Oorlog, baron Charles de Broqueville, had op 4  augustus 
verklaard: “Même s’il était vaincu, [le peuple belge] ne sera jamais soumis!” (1914 Illustré. 
Revue hebdomadaire illustrée des Actualités Universelles, numéro 1, Août 1914 (Bruxelles): 
[7]).
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