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Tot in een recent verleden was de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog overwegend een verhaal van datums, 
plaatsen, slagvelden, heldhaftigheid en duur behaalde overwinningen op de vijand. Officiële verslagen van generaals en 
de memoires van politieke leiders lieten geen plaats voor de ervaringen van directe ooggetuigen. De laatste jaren is 
daarin verandering opgetreden. 

Er zijn verschillende manieren om de Eerste Wereldoorlog te herinneren en te herdenken. Je kan de ‘Groote Oorlog’ 
benaderen vanuit de lokale situatie en de ons doorvertelde verhalen door ouders, grootouders en overgrootouders. Je 
kan deze oorlog ook bekijken met een oog op de bredere historische context. Je kan de klemtoon leggen op 
vaderlandsliefde en heldhaftigheid, op het wapengebulder en de strijd, op de overwinning en het verslagen van de 
vijand. Je kan ook het perspectief beklemtonen van lijden en pijn van de soldaten, van verlies en verdriet bij wie 
achterbleef, vanuit de vraag wat een oorlog bijdraagt aan vrede. 

De oorlog van een generaal, gebogen over een stafkaart en marsorders op een tafel in het hoofdkwartier ver achter het 
front, is een andere oorlog dan de oorlog van een soldaat in de slijkerige loopgraven die zijn kameraden hoort 
schreeuwen van de pijn en hen, verhakkeld in de prikkeldraad, ziet sneuvelen. ‘A fine days work – Een fijne werkdag’ 
schreef Generaal Douglas Haig op de avond van 31 juli 1917 in zijn dagboek in Montreuil-sur-Mer, ver achter het front, 
terwijl hij goed wist dat het Britse leger die dag ongeveer 30.000 manschappen had verloren (gedood, gewond of 
vermist) op de eerste dag van de Slag van Passendale. 

‘Zij die erbij waren in de loopgraven,, moeten we aan het woord laten’, zei Piet Chielens, coördinator en bezieler van het 
In Flanders Fields Museum, ooit in een interview. ‘Het is mij een raadsel waarom de militaire en politieke retoriek van 
heldhaftigheid sterker blijft doorklinken dan de pijnkreten van de slachtoffers. Met een retoriek van heldhaftigheid en 
offerbereidheid lijkt de ‘mensenslachterij’ niet zelden te worden gerechtvaardigd. Dat kan toch niet de stem zijn van al 
die jonge mannen die door de oorlog zelf hevig hebben geleden of het leven lieten?’ 

Deze vertelling brengt respect op voor de jonge mannen die, verplicht of vrijwillig in dienst, meenden voor een 
rechtvaardige zaak te strijden en ongetwijfeld moedig zijn geweest in barre omstandigheden. Dat velen er het leven bij 
lieten is iets waar ze niet zelf voor gekozen hebben. Sterven ‘op het veld van eer’ was en is ook vandaag nog het gevolg 
van een gehoorzaam uitvoeren van bevelen van koningen, keizers, presidenten, generaals, ayatollah’s en andere 
ijzervreters. Het zijn niet zij die gaan sneuvelen. Waarom gaan ze zelf niet, vraagt Georges Brassens zich af in zijn lied 
‘Mourir pour les idées’? Als jullie toch zo overtuigd zijn van de waarde van jullie ideeën, geef ons dan het voorbeeld en 
ga als eerste ten strijde. ‘O vous, les boutefeux, o vous les bons apôtres, mourez donc les premiers – Jullie, 
onruststokers en voovechters, sterf dan als eersten.’ 

Oorlogen zijn van alle tijden en herhalen altijd zichzelf. Ze kennen steevast een terugkerend fenomeen van ellende en 
verlies voor wie het overkomt, de soldaten op het slagveld en de echtgenoten, moeders en kinderen die verweesd 
achterblijven. De Duitse kunstenares Käthe Kollwitz wist het al: ‘Die eigentlichen Verliere der Kriege sind immer die 
Frauen, die Mütter, die Kindern – De echte verliezers van oorlog zijn de vrouwen, de moeders, de kinderen.’‘  

De vertelling is een compilatie van fragmenten van een onmetelijk groot verhaal. Brieven, dagboeken, gedichten en 
liederen, geput uit talrijke boeken, getuigen van dit verhaal. Scherven als het ware, scherven van een oorlog die een 
einde zou maken aan alle oorlogen. Scherven ook die miljoenen niet alleen lichamelijk maar tot in het diepste van hun 
ziek gekwetst hebben. 

Voor de realisatie van de vertelling wil ik dank zeggen aan: 

 de uitvoerders: het Kunstcollectief Stuifmeel, Silhouettes, Sound of Seven en Freek en Thor. 
 Tim Bolssens voor zijn tekening van de vredesduif. 
 de vereniging Oud-Soldaten Peizegem voor de decoratie (doek met klaprozen) 
 de leden van de werkgroep Eerste Wereldoorlog: Geert Tamsyn, Rob Buelens, Paul Van Hout, Nest Van Aken, 

Fons Moeyersons en Joris Saerens, de laatste twee personen in het bijzonder voor het aanleveren van enkele 
beelden en aanvullende teksten. 

 Monique Van Den Eede en Evi Van Campenhout van de gemeentelijke cultuurdienst voor de logistieke 
ondersteuning 

 Schepen van Cultuur Gerda Verhulst, die het idee voor dit vertelconcert van bij de aanvang heeft ondersteund. 

 

Londerzeel, 30 november 2018 
Emiel De Cock 
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AAN DE DODE SOLDATEN 
EEN GROET VAN RESPECT AAN DE GESNEUVELDE SOLDATEN VAN LONDERZEEL, MALDEREN EN STEENHUFFEL 

‘Jullie zullen de bergen, de bossen, en de grond niet weerzien, / Mooie ogen van mijn soldaten die pas twintig 
waren, / En die tijdens de laatste lente vielen, / Toen het licht zachter dan ooit scheen.’ 

De eerste strofe uit het gedicht ‘La Patrie aux Soldats Morts’ van Émile Verhaeren geeft trefzeker weer wat is 
gebeurd. Een hele generatie van jonge mensen is verloren gegaan aan de Eerste Wereldoorlog. Ook jonge 
mannen en jonge vaders uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel sneuvelden. Van Luik tot de IJzer volgen we 
hun verhaal. Sommigen zijn, vervuld van het patriottisme en de overtuiging dat de verdediging van het 
vaderland een rechtvaardige zaak was, enthousiast naar het front getrokken.  Anderen omwille van de militaire 
plicht. Welke hun motieven ook waren, voor hun moed en doorzettingsvermogen verdienen ze respect, terwijl 
we trachten ons in te leven in de angst, de pijn, het verdriet en het leed dat zij hebben doorstaan. 

Op onze tocht worden we begeleid door citaten uit brieven en dagboeken van de soldaten August Hermans uit 
Londerzeel Sint-Jozef, Jeremias Van Doorselaer uit Steenhuffel, Marguerite De Bondt, zus van soldaat Albert 
De Bondt uit Londerzeel Sint-Jozef, van de officieren Raoul Snoeck en Ernest Claes, van legerdokter Max 
Deauville, en door gedichten van Emile Verhaeren, door koning Albert I omschreven als ‘Poète National’, en 
de frontdichters August Van Cauwelaert en Daan Boens. 

Dagboekfragmenten en poëzie, gereciteerd door leden van ‘Kunstcollectief Stuifmeel’, worden afgewisseld 
met sfeervolle klassieke muziek, aangereikt door het ensemble ‘Sound of Seven’. 

 

Fragment uit ‘Le monde s’arme’, gedicht van Emile Verhaeren 

‘Op ne zaterdag om 3 uren in de nacht’, fragment uit het oorlogsboekje van August Hermans 

‘Tot weerziens, vader en moeder’, een postkaart van Jeremias Van Doorselaer 

‘Maandag 3 augustus 1914’, fragment uit ‘In de modderbrij van de IJzervallei, oorlogsdagboek van Raoul 
Snoeck 

‘Zij draagt een klein hoedje…’, fragment uit ‘In oorlogsnood’, oorlogsdagboek 1914-1918 van Virginie Loveling 

 

‘Rondeau van Abdelazar’ van Purcell – Muzikaal intermezzo 
 

‘Aan het Belgische volk’, mededeling van Generaal von Emmich 

‘De wreede intocht’ gedicht van Daan Boens 

‘Vive le Roi!’ De bevolking juicht koning Alberet toe. 

‘De Duitse agressie…’, fragment uit ‘In de modderbrij van de IJzervallei’, oorlogsdagboek van Raoul Snoeck 

‘Gelukkig wie ten strijde gaat’ gedicht van August Van Cauwelaert 

‘We hebben je kaarten ontvangen…’, fragment uit een brief van Marguerite De Bondt aan haar broer Albert 

Fragment uit ‘Ceux de Liège’, gedicht van Emile Verhaeren 

 

‘St. Anthony Chorale’ van Haydn / Brahms – Muzikaal Intermezzo 
 

‘Zoo kunt ge weten, beste vrienden’, fragment uit het oorlogsboekje van August Hermans 

‘Op de weg ligt een soldaat’, fragment uit ‘Namen 1914’, boek van Ernest Claes 

‘Wat een verschrikkelijke dag!’, fragment uit het dagboek van Zuster Françoise in het Ursulinenklooster 

‘Wakkerzeel – 8 september 1914’, fragment uit ‘Tot aan de IJzer’, boek van Max Deauville 
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‘Klaaglied van de vrouwen’, lied van Jan Hardeman & Marieke Demeester 
 

‘Sneppelaar – september 1914’, fragment uit ‘Tot aan de IJzer’, boek van Max Deauville 

Fragment uit ‘Soldats morts pour la guerre’ gedicht van Emile Verhaeren  

‘De IJzer’ (1) gedicht van Daan Boens 

‘De IJzer’ (2) gedicht van Daan Boens 

 

‘Largo’ van Bach – Muzikaal Intermezzo 
 

‘De aarde weent’ gedicht van Daan Boens 

‘We hebben de vaste overtuiging’,  fragment uit ‘In de modderbrij van de IJzervallei, oorlogsdagboek van 
Raoul Snoeck 

Fragment uit ‘La patrie aux soldats morts’ gedicht van Emiel Verhaeren 

‘The Minstrel Boy’ van Thomas Moore – Muzikaal intermezzo 

 

PAUZE 
 

NOOIT BRENGT OORLOG VREDE 
OPGEOFFERD AAN DE MISVATTING DAT OORLOG EEN EINDE KAN MAKEN AAN OORLOG 

De wereld van oorlog draait nog steeds door. Niet meer op het slagveld van Neeravert, niet meer in Verdun, 
de Ieperboog of aan de Somme, maar in Afghanistan, Palestina, Jemen of Syrië. De namen veranderen, maar 
de wreedheid blijft. Nog steeds worden jonge mensen de dood ingestuurd omwille van machtswellust van 
generaals, koningen, keizers en dictators. Dat was ook in de ‘Groote Oorlog’ zo. In alle rauwheid schreeuwt de 
grafsteen van de Arthur Conway Young op de Britse begraafplaats Tyne Cot in Passendale het uit: ‘Sacrificed 
tot he fallacy that war can end war – Opgeofferd aan de misvatting dat een oorlog een einde kan maken aan 
een oorlog’. De miljoenen grafstenen spreken tot ons. ‘Hebben wij hun stem gehoord?’ Stemmen die ons 
zeggen dat oorlog geen vrede kan brengen. De gedichten van onder meer Rudyard Kipling, Carl Zuckmayer, 
Wilfred Owen en Vera Brittain, en de liedjes van Eric Bogle, Coope, Boyes and Simpson en anderen, gebracht 
door Silhouettes, Sound of Seven en Freek en Thor zijn sentimenteel en grof, wanhopig en toch hoopvol. 
Maar ze zijn vooral troostend en louterend voor wie ontredderd wordt door de tragedie. Ze zijn ook een aanzet 
tot beschouwing.  Als herinnering de kern van beschaving is, moet elke herdenking aanzetten tot reflectie over 
de wezenlijke betekenis van oorlog. 

 

Fragment uit ‘Soldatenabschied’, gedicht van Heinrich Lersch 

Fragment uit ‘For all we have and are’ gedicht van Rudyard Kipling 

‘The Bloody Fields of Flanders’ – Een Schots volksliedje ‘Busk, Busk, Bonnie Lassie’ uit de 18de eeuw, in de 
Eerste Wereldoorlog omgezet door een anoniem doedelzakspeler tot deze melodie. 

‘Dulce et decorum est’, gedicht van Wilfred Owen 

‘Standing in Line’, lied van Coope, Boyes & Simpson 

Fragment uit ‘Kneesahaw goes to war’, gedicht van Herbert Read 

‘Lay me low’, lied van Coope, Boyes & Simpson 
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‘Tyne Cot at night’, lied van Coope, Boyes & Simpson 

‘Perhaps’ van Vera Brittain 

‘Where is my boy tonight’, lied van Robert Lowry.  

‘1917’ van Carl Zuckmayer 

 ‘Al die jongens van Europa’, fragment uit ‘Een lange, lange weg’, boek van Sebastian Barry 

‘Abide with me’, lied van Henry Francis Lyte 

‘All the fine young men’, lied van Eric Bogle 

‘No Man’s Land’, lied van Eric Bogle & ‘The Flowers of the forest’ 

 ‘Angels are calling’, lied van Freek Van Den Broeck 

‘Al Koleh Leh’, lied van Naomi Shemer 

‘Only remembered’, lied van Coope, Boyes and Simpson 

‘Eens zal het vrede zijn’, gedicht van Anton Vanwilderode 
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GEDICHTEN EN LIEDEREN – 1STE DEEL 

Fragment uit ‘Le monde s’arme’ van Emile Verhaeren 

Disséminant la guerre 
Par régiments entiers à travers monts et terres, 
Au long du sombre Oder et de l'Elbe et du Rhin, 
Claquent 
Partout les plaques 
Des ponts d'airain 
Au passage volant et trépidant des trains. 
 
Et de même à l'Ouest en une France de vignes 
Et de pierres dans le soleil, 
Passent par des chemins vermeils, 
En fols galops de poussière et d'acier, 
Des lignes 
Régulières de cavaliers; 

 

De krijg die al klettert 
Met heelder regimenten doorheen bergen en velden 
Langs de sombere Oder en de Elbe en de Rijn: zo 
Klepperen 
Her en der de platen 
Van de bronzen bruggen 
Waarover haastige treinen denderen. 
 
Van ’t zelfde in het westen: in een Frankrijk met druiven 
En stenen in de zon 
Stuiven over kersrode wegels 
In een zotte galop van stof en staal 
Ruiters 
In regelmatige linies. 

 
 

‘De wreede intocht’ van Daan Boens 

Eens kwam een dolle en breede menschen-vloed, 
met staal gewapend en in grijze kleêren, 
met dezen blik, die valsche plannen broedt, 
- en klagend bonsden klokken, heen en weêre! 

Of zij geheel de wereld zouden keeren, 
zoo drongen zich de mannen, en de gloed 
der avond-zon, vergrootte nog hun stoet! 
van lange lansen en getogen speren. 

De vrouwen vreesden en de kinders weenden, 
de honden basten, of ze een ondeugd steende, 
en kalme steden stonden ginds in brand. 

Toen zei de moeder, en heur witte hand 
sloot de oogen dicht van 't kind, dat zachte weende: 
- ‘o Zie niet, kind, de Kwade tiegt door 't land’. 

 

‘Gelukkig wie ten strijde gaat’ van August Van Cauwelaert 

Gelukkig wie ten strijde gaat 
Voor 't recht en, onbewogen, 
In roes van vuur'gen daver staat 
Met klare en rustige oogen. 

Gelukkig wie zijn vrees verwon 
En warse wil verhardde, 
En trotsch het felst gevecht begon, 
Wat dood ook tegensarde. 

Gelukkig wie den dag aanvaardt 
In dank, met vroom vertrouwen, 
Al zal misschien zijn oog op aard 
Geen morgen meer aanschouwen. 
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Gelukkig wie zijn hoofd bevrijd. 
Zijn hart heeft opgedreven, 
Tot 't vredig licht van eeuwigheid, 
Hoog boven dood en leven. 

 

Fragment uit ‘Ceux de Liège’ van Emile Verhaeren 

Dût la guerre mortelle et sacrilège  
Même nous écraser dans un dernier combat,  
Jamais, sous le soleil, une âme n’oubliera,  
Ceux qui sont morts pour le monde, là-bas, À Liège. 

Zelfs als de dodelijke en goddeloze oorlog 
Ons zou vermorzelen in een laatste gevecht, 
Geen enkele ziel zal ooit diegenen vergeten 
Die stierven voor de wereld, daar in Luik. 

 

Klaaglied van de vrouwen van Jan Hardeman en Marieke De Meester 

O Vaderland, aanhoor onze klacht; 
Gij doet er zo menig herte lijden. 
Gij maakt ons vrouwen zo ongerust 
in dez' bedroefde oorlogstijden. 
Omdat wij hier man en zoon 
vier lange jaren moeten derven. 
Zij zijn vertrokken naar het front, 
wij vrouwen zijn al om te sterven. 

De zorgen voor morgen drukken ons neer. 
Hoe zal de toekomst hen ginder bewaren? 
Wij hopen, wij vrezen, zien wij hen weer? 
Zal het geluk hen ginder bewaren? 
Komt er een einde aan onze smart, 
aan onze lange bange nachten? 
Blijft alles duister, blijft alles zwart? 
Wij vrouwen zullen altijd wachten. 

Wij zaaien, wij maaien altijd voort. 
Weer groeit het koren op onze velden. 
Wij dorsen het graan en bakken het brood 
want onze kinderen zullen leven. 
Als onze mannen vechten voor hun land, 
zaaien zij dood in plaats van koren. 
Ook als 't verdriet ons overmant, 
wij vrouwen moeten overleven. 

 

Fragment uit ‘Soldats morts pour la guerre’ van Emile Verhaeren 

Soldats morts à la guerre, 
Qui remplissez le sol mortuaire, là-bas, 
Avec le spectacle encor rouge des combats 
Dans vos yeux, sous la terre, 
Voici venir pieusement vers vous les pas, 
De ceux dont l’âme 
Vous est ferveur, orgueil, mémoire et flamme, 
Mais dont les yeux ne pleurent pas. 
 
Votre âme désormais habitera sur terre 

Soldaat, gevallen aan het front 
U die de dodenakkers aanvult, mettertijd, 
Met het spektakel dat nog rood is van de strijd 
In uw ogen, onder de grond, 
Naar u gaan liefdevol de passen van diegenen 
Wier ziel voorgoed 
Voor u vol vuur is, vol trots, herinnering en gloed 
Hoewel hun ogen toch niet wenen. 
 
Uw ziel zal altijd tussen ons op aarde zijn 
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Dans les plus frissonnants et volants des drapeaux ; 
Nous en sentirons tous l’effluve autoritaire 
Nourrir obscurément des nerfs de nos cerveaux ; 
Notre âme sera par votre âme refondue ; 
Nous l’entendrons sonner dans notre torse altier 
Et si un jour la victoire nous est rendue 
C’est qu’en vous, héros morts, nous vivrons tout entiers. 
 

En in de rimpelende vlaggen voortbestaan; 
De autoritaire walm zal geen van ons ontgaan, 
Hij voedt in het geheim de zenuwen van ons brein. 
Uw ziel hersmelt de onze, we zullen als herboren 
In onze hoge borst haar bonzen kunnen horen; 
En wordt ons op een dag de zegpraal gegeven, 
Dan is dat omdat wij in u steeds verder leven. 
 

 

‘De IJzer (1)’ van Daan Boens 

Een eenzame aftocht bracht hen tot aan de IJzerboorden. 
Het heir was moe en droef, en dorstend ieder mond, 
daar was geen oog, dat nog zijn vroeger glansen vond, 
geen hart van vreugd, een hart dat diepste smart doorboorde. 
 
En ’t was of men heel ver de moeders schreien hoorde, 
in ’t bang-verlaten land, waar de avond rouwe om wond, 
terwijl een zware klokke droeg heur bronzen woorden, 
die ze als een luiden gil doorheen de hele streeke zond. 

Het was zoo droef, dit leger, dat nog gisteren ’t dapperst was, 
het was zoo droef, daar ’t al zijn dapperen moedloos zag, 
en ginder sterven wist, zijn meest-beminde helden. 

’t Was moe en droef, maar wat toen kwam, gebeurde zelden: 
dit leger dat zijn smart in ’s konings oog ook las, 
vergat zijn smart, en streed twaalf dagen, nacht en dag. 

 

‘De IJzer (2)’ van Daan Boens 

De nacht was kalm geweest, zo zou de dag ook wezen, 
daar traag de zonne rees in groene october-lucht, 
dáar was soms hier en daar een ritselend blad-gerucht, 
heel stil, zooals een vrouw die zou gebeden lezen. 

Maar plots, doorheen de velden, luide kreten rezen, 
en stormend kwamen aan, met vloeken en gezucht, 
gehelmde menschen-benden: rood brandde de lucht! 
en tien kolommen vielen, en nog tien na dezen. 

En gans de streke scheen in loeiend vuur te staan, 
en door die gouden vlammen scheurden vele kreten, 
en in iedere kreet zag men een jeugd vergaan. 

’t Was grootsch en wreed, zoo’n wijden dooden-dans; 
en stollend drong het bloed in voren en in spleten, 
en kleurde de IJzer, met een breeden, rooden glans. 
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‘De aarde weent’ van Daan Boens 

En de aarde weent om al heur doode zonen... 
De strijd geleek een wreed en dof gekreun 
van kinderen, die zich wilden sterker toonen, 
doch in 't gewoel nog smeekten om wat steun. 

En 't waren mannen toch: hun blonde kroonen, 
zóo fier van heldenmoed - onder ’t gedreun 
van 't ijzer, - bleven recht en blij en schoone... 
hun oogen vlamden nog in 't doods-gekreun. 

Men hoorde 't staal doorheen hun harten boren, 
men hoorde 't bloed dat gulpte uit ieder wond, 
en ieder mond, die nog een klacht liet hooren. 

En als de schemer dan die menschen vond, 
die menschen-kinderen, door den dood verkoren, 
dan strooide hij zijn schoonste bloemen rond. 

 

Fragment uit ‘La Patrie aux soldats morts’ van Emile Verhaeren 

Vous ne reverrez plus les monts, les bois, la terre 
Beaux yeux de mes soldats qui n’aviez que vingt ans 
Et qui êtes tombés en ce dernier printemps 
Où plus que jamais douce apparut la lumière. 
 
On n’osait plus songer au réveil des champs d’or 
Que l’aube revêtait de sa gloire irisée; 
Seule, la sombre guerre occupait la pensée 
Quand, au fond des hameaux, on apprit votre mort. 
 
Depuis votre départ, à l’angle de la glace, 
Votre image attirait et le cœur et les yeux; 
Et nul ne s’asseyait sur l’escabeau boiteux 
Où tous les soirs, près du foyer, vous preniez place. 
 
Hélas! Où sont vos corps jeunes, puissants et fous ? 
Où sont vos bras, vos mains et les gestes superbes 
Qu’avec la grande faux vous faisiez dans les herbes ? 
Hélas, la nuit immense est descendue en vous. 
 
Vos mères ont pleuré dans leur chaumière close, 
Vos amantes ont dit leur peine aux gens du bourg, 
On a parlé de vous, tristement, tous les jours, 
Et puis un soir d’automne, on parla d’autre chose. 
 

Jullie zullen de bergen, de bossen, en de grond niet weerzien, 
Mooie ogen van mijn soldaten die pas twintig waren, 
En die tijdens de laatste lente vielen, 
Toen het licht zachter dan ooit scheen 
 
Men durfde niet meer denken aan de gouden velden 
Die de dageraad met haar regenboog kleuren bedekte; 
Alleen de sombere oorlog hield de gedachten bezig 
Wanneer men in de gehuchten jullie dood vernam. 
 
Sedert jullie vertrek, bleef jullie beeld 
In de harten en de ogen gegrift, 
En niemand ging op dat scheve bankje zitten 
Waar jullie elke avond, dicht bij het vuur, plaatsnamen. 
 
Helaas! Waar zijn jullie jonge lichamen, krachtig en onbezonnen? 
Waar zijn jullie armen, handen, en de prachtige bewegingen 
Die jullie met de grote zeis op het veld maakten? 
Helaas, de immense nacht is over jullie neergedaald. 
 
Jullie moeders hebben geweend in jullie geloken kleine huisjes, 
Jullie geliefden hebben hun verdriet tegen de dorpelingen geuit, 
Er is in trieste bewoordingen over jullie gesproken, elke dag, 
Tot men plots, op een herfstavond over wat anders begon. 
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GEDICHTEN EN LIEDEREN –  2DE DEEL 

Fragment uit ‘Soldatenabschied’ van Heinrich Lersch 

Lass mich gehn, Mutter, lass mich gehen. 
All das Weinen kann uns nichts mehr nützen, 
denn wir gehn das Vaterland zu schützen. 
Lass mich gehn, Mutter, lass mich gehn. 
Deinen letzten Gruß will ich vom Mund dir küssen: 
Deutschland muss leben, und wenn wir sterben müssen! 

Nun lebt wohl, Menschen, lebet wohl, 
Und wenn wir für euch und unsere Zukunft fallen, 
soll als letzter Gruß zu euch hinüberhallen: 
Nun, lebt wohl, ihr Menschen, lebet wohl. 
Ein freier Deutscher kennt kein kaltes Müssen: 
Deutschland muss leben, und wenn wir sterben müssen! 

Laat me gaan moeder, laat me gaan. 
Al dat huilen, welk nut heeft het nog, 
want wij gaan het vaderland beschermen. 
Laat me gaan moeder, laat me gaan. 
Als laatste groet wil ik een kus van jou. 
Lang leve Duitsland, al moeten wij sterven. 

Heb een goed leven, mensen, heb een goed leven, 
en al moeten wij voor jullie toekomst vallen, 
de laatste groet zal rondgalmen: 
Heb een goed leven, mensen, heb een goed leven. 
Moeten hoort niet thuis in een vrij Duitsland: 
Lang leve Duitsland, al moeten wij sterven. 

 

Fragment uit ‘For all we have and are’ van Rudyard Kipling 

For all we have and are 
For all our children’s fate, 
Stand up and meet the war. 
The Hun is at the gate! 
 

There is but one task for all — 
For each one life to give. 
Who stands if freedom fall? 
Who dies if England live? 

Bij alles wat wij zijn 
En al wat bij ons hoort, 
Op! Hoort het oorlogssein: 
De Mof staat aan de poort. 
 

Eén keus hebben wij al: 
Het leven dat elk geeft. 
Wie staat als vrijheid valt? 
Wie sterft als Engeland leeft? 

 

‘Dulce et decorum est’ van Wilfred Owen 

Bent double, like old beggars under sacks 
Knock-kneed, coughing like hags, we cursed through 
sludge 
Till on the haunting flares we turned our backs 
And towards our distant rest began to trudge. 
Men marched asleep. Many had lost their boots, 
But limped on, blood-shod. All went lame, all blind; 
Drunk with fatigue; deaf even to the hoots 
Of tired, outstripped Five-Nines that dropped behind. 

Gas! Gas! Quick, boys! – An ecstasy of fumbling, 
Fitting the clumsy helmets just in time, 
But someone still was yelling out and stumbling 
And flound’ring like a man in fire or lime… 
Dim, through the misty panes and thick green light, 
As under a green sea, I saw him drowning. 

In all my dreams before my helpless sight 
He plunges at me, guttering, choking, drowning. 

If in some smothering dreams, you too could pace 
Behind the wagon that we flung him in, 
And watch the white  eyes writhing in his face, 
His hanging face, like a devil’s sick of sin; 
If you could hear, at every jolt, the blood 
Come gargling from the froth-corrupted lungs, 
Obscene as cancer, bitter as the cud 

Dubbelgevouwen, als bejaarde bedelaars onder zakken, 
Met knikkende knieën, hoestend als oude wijven, vloekten wij ons 
door het slijk, 
Tot wij het spokig geflits weer achter ons hadden, 
Sjokkend op weg naar ons verre rustverblijf. 
Mannen marcheerden in hun slaap. Veel waren hun schoenen kwijt, 
Maar hinkten door, bloed geschoeid. Allemaal blind, lam, 
Van uitputting dronken, doof zelfs voor het gekrijs 
Van de gasgranaat die zacht achter ons neerkwam. 

Gas! Gas! Jongens, vlug! Een extase van tasten, 
Net op tij de onhandige maskers opgezet, 
Maar iemand gilde het nog uit, spartelde en 
Struikelde als een man in het  vuur of een kalkbed; 
Vaag door het beslagen glas, het dikke groene licht 
Als onder een groene zee, zag ik hem verdrinken. 

In al mijn dromen zie ik, voor mijn hulpeloze blik 
Op mij afduiken, gorgelen, slikken, verdrinken. 

Als, in verstikkende dromen, ook jij wellicht ging 
Achter de kar waarin we hem smeten 
En de witte ogen kon zien wrikken in zijn gezicht, 
Lang als van een duivel die zich aan zonden ziek heeft gegeten 
Als jij, bij elke schok, horen kon hoe het bloed 
Rochelde uit de verrotte longen, bitter als koek 
Van smerige ongeneeslijke zweren op onschuldige tongen, 
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Of vile, incurable sores on innocent tongues, 
My friend, you would not tell with such high zest 
To children ardent for some desperate glory, 
The old Lie: Dulce et decorum est 
Pro patria mori 

Mijn vriend, je zou die oude Leugen niet zo geestdriftig 
Doorgeven aan kinderen, hongerend 
Naar wat wanhopige glorie: Dulce et decorum est 
Pro patria mori 

 

‘Standing in line’  van Coope, Boyes & Simpson 

Puttees and polish, a cigarette and a smile 
A sepia soldier no more than a child 
You roared ‘Tipperary’ down to the train 
But in Flanders the guns sang a different refrain 
 
Standing in line, waiting to sign 
Standing in line, to go over 
And a half empty washing line serves to remind 
That you’re fallen and always standing in line 
 
Misinformation a well hidden lie 
Roll up try your luck on the coconut shy 
White feathers or glory while governments hacks 
Are busy newspapering over the cracks 
 
Only the swallows and new post cards came home 
To long summer days and the corn newly grown 
As certain as Empire you marched off to war 
Where fear choked and rum soaked they taught you to plough 
 
You fought and you died in the mud and the rain 
A mile into hell and a mile back again 
A pawn in their game not fallen but pushed 
With a Portland stone bonnet forever 
 

Beenkappen en schoensmeer, sigaretje en een lach 
Soldaatje in sepia, niet meer dan een kind 
Je brulde ‘Tipperary’ tot op het perron 
Maar in Vlaanderen zong je een andere song 
 
Staan in ’t gelid en wachten om te tekenen 
Staan in ’t gelid, wachten op de aanval 
En halflege waslijn herinnert eraan 
Dat je weg bent en nu voor altijd blijft staan 
 
Verkeerd ingelicht, goed verpakte leugens 
Komaan, doe maar een gooi in het grote ballenkraam 
Verwijten of de roem, terwijl klerken van de staat 
De barsten verbergen met papieren praat 
 
Alleen zwaluwen en nieuwe postkaarten kwamen naar huis 
Naar lange zomeravonden en nieuw koren 
Dronken van het Imperium marcheerde je naar de strijd 
Waar angst gierde en rum klokte in jou ploegend bedrijf 
 
Je vocht en je stierf in modder en regen 
Een mijl richting hel en een mijl terug naar af 
Een pion in hun spel, niet gevallen maar geduwd 
En een Portland-steen nu voorgoed als jouw pokerhoed 
 

Fragment uit ‘Kneeshaw goes to war’ van Herbert Read 

They had to be across the beke 
And in their line before dawn. 
A man who was marching by Kneeshaw's side 
Hesitated in the middle of the mud, 
And slowly sank, weighted down by equipment and arms. 
He cried for help; 
Rifles were stretched to him; 
He clutched and they tugged, 
But slowly he sank. 
His terror grew — 
Grew visibly when the viscous ooze 
Reached his neck. 
And there he seemed to stick, 
Sinking no more. 
They could not dig him out — 
The oozing mud would flow back again. 

The dawn was very near. 

An officer shot him through the head: 
Not a neat job — the revolver 
Was too close. 

Ze moesten aan de andere kant van de beek zijn 
en voor het ochtendgloren aan het front. 
Naast Kneeshaw marcheerde een man 
die aarzelde midden in de modder 
en langzaam zakte, verzwaard door zijn bepakking. 
Hij riep om hulp, 
geweren werden hem aangereikt, 
hij greep ze vast en zij trokken, 
maar toch bleef hij zakken. 
Hij raakte steeds meer in paniek, 
zeker toen de plakkerige drab 
zijn nek bereikte. 
Toen leek hij te blijven steken, 
zonk niet verder. 
Ze konden hem niet uitgraven, 
sijpelende modder vloeide steeds terug. 

De ochtend naderde. 

Een officier schoot hem door het hoofd. 
Wat een troep, hij had van heel dichtbij 
geschoten. 
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‘Lay me low’ van Coope, Boyes & Simpson 

Lay me low, lay me low, lay me low 
Where no-one can see me 
Where no-one can find me 
Where no-one can heard me 

Show me the way, help me to say 
All that I need to 
All that I needed you gave me 
All that I wanted you made me 
When I stumbled you saved me 

Lay me low… 

Throw me a line, help me to find 
Something to cling to 
When the loneliness haunts me, 
When the bitterness taunts me, 
When the emptiness leaves me. 

Lay me low… 

Leg me neer, leg me neer 
Waar niemand me kan zien 
Waar niemand me kan vinden 
Waar niemand me pijn kan doen 

Toon me de weg, help me te spreken 
Alles wat ik nodig heb 
Alles wat ik nodig ha, gaf jij mij 
Alles wat ik voelde, maakte jij 
En toen ik struikelde, redde jij mij 

Leg me neer… 

Gooi me een lijn, help me te vinden 
Een houvast maar 
Als de eenzaamheid me achtervolgt 
Als de verbittering me neerhaalt 
Als de leegte me verlaat 

Leg me neer… 

 

‘Tyne Cot at Night’ van Coope, Boyes & Simpson 

A silver moon was in the sky 
And from the south a warm wind blew, 
We thought we’d seen it all before 
But this was something new. 
Just rows and rows of pale white stones 
Standing out in the morning dew, 
And a wall inscribed with more homicide 
Than a lifetime’s friendship ever knew. 
 
A monument to those who fell, 
Speaks still of duty nobly done, 
And those who followed to their fates, 
Followed the lie that first begun 
When the wheels of history rolled into place 
And the call went out to serve the gun 
Which relentlessly without poetry 
Killed a generation of our sons 
 
And as we wander through the gloom 
What stories could these stones retell, 
Each one a different former life, 
Each one a different dying hell. 
A catholic spurned, an exile returned 
And a general reduced to tears. 
It’s their legacy that the truth should 
Be remembered  now en down the years. 
 
Only the truth can bring us peace 
And truth in time will free these souls, 

Een zilveren maan stond aan de hemel 
En uit het zuiden blies een warme wind, 
We dachten dat we alles al hadden gezien 
Maar dit was anders. 
Alleen maar rijen en rijen bleke stenen 
In de dauw van de ochtend, 
Een muur beschreven met meer moorden 
Dan je vrienden kan kennen in een leven. 
 
Een monument voor hen die vielen, 
Vertelt nog altijd van eer en plicht 
En al diegenen die de roep van het lot beantwoordden, 
Beantwoordden eerst die leugen. 
Toen de geschiedenis werd voltrokken 
En ‘te wapen’ werd geroepen 
Werd zonder mededogen of poëzie 
Een generatie van onze zonen gedood. 
 
En als je wandelt door deze mist bedenk je 
Wat een verhalen deze stenen kunnen vertellen 
Elk van hen een ander leven, 
Elk van hen een andere dood in de hel. 
Een katholiek misprezen, een banneling 
Die terugkwam en een generaal tot tranen herleid 
Het is hun erfenis dat wij hier nu en voor altijd 
De waarheid zouden herinneren. 
 
Alleen de waarheid kan ons vrede brengen 
En deze zielen verlossen, 
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And those who manufacture war 
Will crawl dejected to their holes. 
And for us it seems like a far off dream 
But here the seeds of peace are sown, 
And like a gardener we must stand by 
To nurture them until they’re grown. 
 

En de oorlogsstokers zullen teruggewezen worden 
Naar hun holen. 
Voor ons lijkt het een verre droom, 
Maar hier worden de kiemen van de vrede gezaaid 
En als een tuinman moeten wij erover waken 
Dat zij zullen groeien 
 

‘Perhaps’ van Vera Brittain 

Perhaps some day the sun will shine again, 
And I shall see that still the skies are blue, 
And feel once more I do not live in vain, 
Although bereft of You. 

Perhaps the golden meadows at my feet 
Will make the sunny hours of spring seem gay, 
And I shall find the white May-blossoms sweet, 
Though You have passed away. 

Perhaps the summer woods will shimmer bright, 
And crimson roses once again be fair, 
And autumn harvest fields a rich delight, 
Although You are not there. 

But though kind Time may many joys renew, 
There is one greatest joy I shall not know 
Again, because my heart for loss of You 
Was broken, long ago. 

 

Misschien komt die dag dat de zon weer schijnt 
en is de hemel dan nog altijd blauw 
en voel ik dat ik niet vergeefs mijn leven leid 
al blijf ik verstoken van jou. 

Misschien laten de gouden weides aan mijn voet 
de lente blij in zonne-uren spelen 
en geurt de witte meidoornbloesem zoet, 
al ben jij overleden. 

Misschien zal het licht in zomerbloesem dansen, 
zullen karmozijnen rozen mooi zijn weer 
en najaarsvelden rijp en heerlijk glanzen, 
al loop jij daar niet meer. 

Al worden zoveel vreugdes door de tijd herschapen, 
één grootste vreugde wordt nooit mijn deel 
opnieuw, want mijn hart dat zonder jouw moet slapen 
wordt niet, nooit meer heel. 

 

‘Where is my boy tonight’ van Robert Lowry 

Where is my wandering boy tonight 
The boy of my tenderest care, 
The boy that was once my joy and light, 
The child of my love and prayer? 

O where is my boy tonight? 
O where is my boy tonight? 
My heart o’erflows, for I love him, he knows; 
O where is my boy tonight? 

Go for my wandering boy tonight; 
Go search for him where you will; 
But bring him to me with all his blight, 
And tell him I love him still. 

O where is my boy tonight? 
O where is my boy tonight? 
My heart o’erflows, for I love him, he knows; 
O where is my boy tonight? 

Waar is mijn dolende jongen vanavond  
 De jongen van mijn tederste zorg,  
 De jongen die ooit mijn vreugde en licht was,  
 Het kind van mijn liefde en gebed? 

 O, waar is mijn jongen toch?  
 O, waar is mijn jongen toch?  
 Mijn hart loopt over want ik hou van hem;  
 O, waar is mijn jongen toch? 

Breng mijn dolende jongen terug, 
Ga op zoek naar hem waar je kan; 
Breng hem bij mij in al zijn ellende, 
En zeg hem dat ik nog steeds van hem hou. 

O, waar is mijn jongen toch?  
 O, waar is mijn jongen toch?  
 Mijn hart loopt over want ik hou van hem;  
 O, waar is mijn jongen toch? 

 

‘1917’ van Carl Zuckmayer 

Ich habe sieben Tage nicht gegessen 
Und einem Manne in die Stirn geknallt. 

Ik heb zeven dagen niet gegeten 
En een man voor zijn kop geknald. 
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Mein Schienbein ist vom Läusebiss zerfressen, 
Bald werd ich einundzwanzig Jahre alt. 
 
Bin ich besoffen, hau ich in die Fressen 
Den Bleichgesichtern. Mein Gesang ist Wut. 
Wo ich mich kratze, springt ein grelles Blut. 
Es sproßt mein Bart wie junge Gartenkressen. 
 
So nehm ich meinen Samen in die Hande; 
Europas Zukunft, schwärzgekörnter Laich; 
Ein Gott ersäuft in schlammigen Krötenteich! 
Und scheiße mein Vermächtnis an die Wände. 
 

 

Mijn scheenbeen is door luizen stukgevreten. 
En straks ben ik eenentwintig lentes oud. 
 
Ben ik bezopen, dan sla ik alle zeikers 
keihard op hun smoel. Mijn zang is woede 
Waar ik me krab, begint het fel te bloeden. 
Mijn baard schiet uit als tuinkers. 
 
Dan neem ik mijn zaad in mijn handen: 
Europa’s toekomst, zwartgekorreld gewoel: 
een God verzuipt in het slijk van de paddenpoel! 
Ik schijt mijn testament op alle wanden 
 

 
All the fine young men van Eric Bogle en John Munro 

They told all the fine young men that when this war is over 
There will be peace and the peace will last forever 
In Flanders fields, at Lone Pine and Bersheeba 
For king and country, for honour and duty 
Those young men fought and cursed and wept and died 
 
They told all the fine young men that when this war is over 
In your country's grateful heart we will cherish you forever 
At Tobruk and Alamein, at Bhuna and Kokoda 
Like their fathers before, in a world mad with war 
Those young men fought and cursed and wept and died 
 
For many of those fine young men all the wars are over 
They have found peace, it's the peace that lasts forever 
When the call comes again they will not answer 
They're just forgotten bones lying far from their homes 
As forgotten as the cause for which they died 
 
Oh young men, can't you see now how they lied 

Ze vertelden alle prachtige jonge mannen 
dat eens deze oorlog voorbij het voor altijd vrede zou zijn 
In de Vlaamse Velden, Lone Pine1 en Bersheeba2 
Voor koning en land, voor eer en plicht 
Vochten deze jonge mannen en vloekten, weenden en stierven ze 
 
Ze vertelden alle prachtige jonge mannen dat eens deze oorlog 
voorbij 
ze eeuwig zouden gekoesterd zijn in het dankbaar hart van hun land 
Zoals hun vaders daarvoor in een krankzinnige wereld van oorlog 
bij Tobruk3 en Alamein4, bij Bhuna5 en Kokoda6 
Als jonge mannen vochten en vloekten en weenden en stierven 
 
Voor veel van die prachtige jonge mannen zijn alle oorlogen voorbij 
Ze hebben vrede gevonden, het is de vrede die eeuwig duurt 
Wanneer weer de oproep komt, zullen ze niet antwoorden 
Zij zijn gewoon vergeten beenderen die ver van huis liggen 
Even vergeten als de oorzaak waarvoor ze stierven 
 
Oh jonge mannen, zie je nu niet hoe ze hebben gelogen 

 

  

                                                           
1 Lone Pine verwijst naar een solitaire pijnboom op het Turkse schiereiland Galliopoli, waar in april 1915 een veldslag werd 
uitgevochten tussen de Ottomanen en de ANZAC-troepen uit Australië en Nieuw-Zeeland. 
2 Bersheeba is een stad in de Negev-woestijn in het zuiden van Israël. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de stad door de 
Australiërs veroverd op de Ottomanen. 
3 Tobruk is een havenstad aan de Middellandse Zee in Oost-Libië. Tijdens de Tweede wereldoorlog werd de Slag van Tobruk 
uitgevochten tussen de asmogendheden (Duitsland en bondgenoten) en de geallieerden. 
4 El Alamein is een stad aan de Middellandse Zee in Egypte. De Tweede Slag om El Alamein (23 oktober – 11 november 1942) 
vormde in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in het voordeel van de geallieerden. 
5 Bhuna is een plaats in het noordwesten van India, waar India en Pakistan vochten om Kasjmir. 
6 Kokoda is een plaats in Nieuw-Guinea waar tijdens de Tweede Wereldoorlog slag werd geleverd tussen Australische en Japanse 
troepen. 



 
15 

No Man’s Land’ van Eric Bogle 

Well, how do you do, Private William McBride,  
Do you mind if I sit down here by your graveside?  
And rest for awhile in the warm summer sun,  
I've been walking all day, and I'm nearly done.  
And I see by your gravestone you were only 19  
When you joined the glorious fallen in 1916,  
Well, I hope you died quick and I hope you died clean  
Or, Willie McBride, was it slow and obscene? 

Did they beat the drum slowly, did they sound the pipe lowly?  
Did the rifles fire o'er you as they lowered you down?  
Did the bugles sing ‘The Last Post’ in chorus?  
Did the pipes play ‘The Flowers o’ the Forest’? 

 
And did you leave a wife or a sweetheart behind  
In some loyal heart is your memory enshrined?  
And, though you died back in 1916,  
To that loyal heart are you forever 19?  
Or are you a stranger without even a name,  
Forever enshrined behind some glass pane,  
In an old photograph, torn and tattered and stained,  
And fading to yellow in a brown leather frame? 

The sun is shining down on these green fields of France;  
The warm wind blows gently, and the red poppies dance.  
The trenches have vanished long under the plow;  
No gas and no barbed wire, no guns firing now.  
But here in this graveyard it’s still No Man's Land  
The countless white crosses in mute witness stand  
To man's blind indifference to his fellow man.  
And a whole generation who were butchered and damned. 

 
And I can't help but wonder, no Willie McBride,  
Do all those who lie here know why they died?  
Did you really believe them when they told you the cause? 
Did you really believe that this war would end wars?  
Well the suffering, the sorrow, the glory, the shame  
The killing, the dying, it was all done in vain,  
For Willie McBride, it all happened again,  
And again, and again, and again, and again 

Did they beat the drum slowly, did they sound he pipe lowly?  
Did the rifles fir o'er you as they lowered you down?  
Did the bugles sound ‘The Last Post’ in chorus?  
Did the pipes play ‘The Flowers o’ the Forest’?  
 

Wel, hoe maak je het, Soldaat William McBride  
Vind je het erg als ik even ga zitten bij je graf? 
Om wat uit te rusten in de warme zomerzon  
Ik heb de hele dag gelopen en ik ben moe  
Ik lees op je grafsteen dat je pas 19 was  
Toen jij je in 1916 aansloot bij de 'roemrijke gevallenen'  
Ik hoop dat je snel dood was en dat het netjes ging  
Of, William McBride, stierf je traag en wreedaardig? 

Sloegen ze traagjes de trom, speelden ze zachtjes de 
doedelezak? 
Losten ze schoten boven je hoofd, toen ze de kist neerlieten? 
Zongen de bugels ‘The Last Post’ in koor 
Speelden de doedelzakken ‘The Flowers o’ the Forest? 

En liet je een vrouw of een liefje achter?  
Wordt de herinnering aan jou in een of ander hart gekoesterd? 
En, hoewel je in 1916 stierf, 
Ben je voor dat trouwe hart altijd 19 gebleven. 
Of ben je gewoon een vreemde zonder naam, 
En voor altijd opgesloten achter het glas 
Van een oude, aan flarden gescheurde en bevlekte foto 
Die ergens in een bruin lederen kadertje staat te vergelen? 

De zon schijnt op de groene Franse velden 
De warme wind blaast waait zacht en de rode klaprozen dansen  
De loopgraven zijn al lang verdwenen onder de ploeg  
Geen gas, geen prikkeldraad, geen ratelende geweren meer. 
Maar dit kerkhof is nog altijd Niemandsland 
De ontelbare witte kruisen staan stom te getuigen  
Van ’s mans botte onverschilligheid tegenover zijn medemens 
En tegenover een hele generatie die werd afgeslacht, 
neergeknald. een hele generatie is geslacht en verdoemd 

En ik kan het niet helpen, Willie McBride, dat ik me afvraag: 
Weten al zij die hier liggen waarom ze stierven? 
Geloofde jij hun echt , toen ze je toedracht vertelden? 
Geloofde jij echt dat deze oorlog alle oorlogen zou beëindigen? 
Welnu, het lijden, het leed, de eer, de schaamte  
Het doden, het sterven, het was allemaal voor niets  
Want, Willie McBride, het gebeurde opnieuw,  
En opnieuw en opnieuw en opnieuw 

Sloegen ze traagjes de trom, speelden ze zachtjes de 
doedelezak? 
Losten ze schoten boven je hoofd, toen ze kist neerlieten? 
Zongen de bugels ‘The Last Post’ in koor 
Speelden de doedelzakken ‘The Flowers o’ the Forest? 

 

‘Angels are calling’ - Freek Van den Broeck 

Here, where they’re falling 
We should be safe down here 
It descends deep into our bodies 
We’re waiting from dusk till none 

The mother who really cared 
For the heal of love 
The father down in the shelter 
He lovingly held them close, so close 

Hier, waar ze vallen 
Hier zouden we veilig zijn  
Het daalt neer tot diep in ons lichaam 
We wachten en ontwaken niet meer 

De zorgende moeder 
De genezende liefde 
De vader beneden in de schuilplaats 
Hij hield ze stevig vast, dicht bij hem 
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When the blood runs dry 
We rebuild up high 
And we drink fresh water 
From the same old well 

And when the storm wind rolls 
I keep hold you close 
I’ll tell you old stories that i’ve been 
Carrying with me for years 
To dispel your fears 

Angels are calling 
and everything is blown away 
A new morning 
a brand new place to stay,  to stay 

Angels are calling 
Calling 
I can hear them tell  
There comes a morning 

Angels are calling 
Calling 
I can hear them tell  
There comes a morning 
Springtime flowers fairly well 

God damn, there’s a lot of missing 
This loss leaves open wounds 
We kneel down for religion to heal us 
Dedicated like we were before, we were before 

This rising land 
From the burning sand 
Engraves every single name 
In the middle of the square 

For the mother who really cared 
For the heal of love 
For the father down in the shelter 
He lovingly held them close, so close 

Angels are calling 
And everything is blown away 
A new morning 
a brand new place to stay   to stay 

Angels are calling 
Calling 
I can hear them tell  
There comes a morning 

Angels are calling 
Calling 
I can hear them tell  
There comes a morning 
Springtime flowers fairly well, fairly well 

Wanneer het bloed droog is 
bouwen we weer op 
We drinken vers water  
uit dezelfde oude bron 

Wanneer er storm over raast 
houd ik jou dicht bij me 
en vertel je oude verhalen  
die ik al jaren bij me draag 
om jouw angst te verdrijven 

Engelen spreken ons toe 
Alles is weggeblazen 
Een nieuwe ochtend 
Een nieuwe plaats om te verblijven 

Engelen spreken ons toe 
Ik hoor ze fluisteren 
Er komt een nieuwe ochtend 
 

Engelen spreken ons toe 
Ik hoor ze fluisteren 
Er komt een nieuwe ochtend 
De lente zal weer bloeien 

 
God, verdomme, er is veel gemis 
het verlies laat open wonden 
We knielden neer voor ons geloof om te genezen 
Toegewijd zoals we het altijd deden 

Het oprijzende land 
vanuit het verbrande zand 
graveert elke naam 
in het midden van het plein 

De zorgende moeder 
De genezende liefde 
De vader beneden in de schuilplaats 
Hij hield ze stevig vast, dicht bij hem 

Engelen spreken ons toe 
Alles is weggeblazen 
Een nieuwe ochtend 
Een nieuwe plaats om te verblijven 

Engelen spreken ons toe 
Ik hoor ze fluisteren  
Er komt een nieuwe ochtend 
De lente zal weer bloeien 

Engelen spreken ons toe 
Ik hoor ze fluisteren 
Er komt een nieuwe ochtend 
De lente zal weer bloeien 
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Al Koleh Leh’ van Naomi Shemer 

Al Koleh Leh 

Al ha-dvash ve-al ha-okets 
Al ha-mar ve-hamatok 
Al bitenoe ha-tinoket 
Shmor Eli ha-tov 
Al ha-esch ha-mevoëret 
Al ha-maïm ha-zakin 
Al ha-ish ha-shav ha-baïta 
Min ha-merchakim 
 
Al koleh leh al koleh leh 
Shmor na li Eli ha-tov 
Al ha-dvash ve-al ha-okets 
Al ha-mar ve-hamatok 
Al na taäkor natoeä 
Al tishkach et ha-tikva 
Hashiveni ve-ashoeva 
El ha-arets ha-tova 

Goeie God wordt hier gezongen: 
Houd ons ver van angst en pijn 
Laat de koren van den oorlog 
uitgezongen zijn 
Maar al kan ik het begrijpen: 
zo een redelijk gebed 
Gene God heeft ooit een wereldbol 
in brand gezet 
‘t Zijn de mensen die het zo wensen 
naar de zeden van den tijd 
Militairen hebben geweren 
die ze laden voor de strijd 

Merashresh ilan ba-roeäch 
Merachok nosher kochav 
Mishalot libi ba-choshech 
nirshamot achshav 
Ana shmor li al kol ele 
Ve al ahoeveï navshi 
Al ha-sheket al ha-bechi 
ve-al ze ha-shir 

 

Al deze dingen 

De honing en de doorn, 
het bittere en het zoete 
Ons dochtertje… 
Mijn goede God bewaar 
Het brandend vuur, 
het zuivere water 
En vader die van ver weg 
terug naar huis komt 
 
Al deze dingen, mijn goede God, 
bewaar ze voor mij 
De honing en de doorn, 
het bittere en het zoete 
Trek het plantgoed niet uit 
Vergeet de hoop niet 
Breng mij terug 
naar het goede land 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

De boom ruist in de wind, 
Ver weg valt een ster 
Mijn hartenwensen in het donker 
worden nu opgeschreven 
Bewaar voor mij al deze dingen 
Ook mijn teerbeminden 
De stilte en het gehuil 
en dit lied 

 

‘Only Remembered’ van Coope, Boyes & Simpson 

Fading away like the stars in the morning. 
Losing their light in the glorious sun. 
Thus would we pass from this earth and its toiling. 
Only remembered for what we have done. 

Only remembered for what we have done. 
Thus would we pass from this earth and its toiling. 

Uitdovend als de sterren bij dageraad 
Die hun licht verliezen in de zegevierende zon 
Zo zullen we verdwijnen van de aarde en haar zwoegen 
Enkel herinnerd om wat we gedaan hebben 

Enkel herinnerd om wat we gedaan hebben 
Zo zullen we verdwijnen van de aarde en haar zwoegen 
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Only remembered for what we have done. 

Only the truth that in life we have spoken, 
Only the seed that in life we have sown 
These shall pass onwards when we are forgotten 
Only remembered for what we have done. 

Only remembered for what we have done. 
These shall pass onwards when we are forgotten 
Only remembered for what we have done. 

Who’ll sing the anthem and who’ll tell the story, 
Will the line hold will it scatter and run. 
Shall we at last be united in glory, 
Only remembered for what we have done. 

Only remembered for what we have done. 
Shall we at last be united in glory, 
Only remembered for what we have done. 

Enkel herinnerd om wat we gedaan hebben 

Enkel de waarheid die we hebben uitgesproken 
Enkel het zaad dat we hebben gezaaid 
Zullen overblijven wanneer wij vergeten zijn 
Enkel herinnerd om wat we gedaan hebben 

Enkel herinnerd om wat we gedaan hebben 
Zo zullen we verdwijnen van de aarde en haar zwoegen 
Enkel herinnerd om wat we gedaan hebben 

Wie zal het loflied zingen en wie zal het verhaal vertellen 
Zal de lijn houden, of versplinteren en verloren gaan 
Zullen we eindelijk verenigd zijn in glorie? 
Enkel herinnerd om wat we gedaan hebben 

Enkel herinnerd om wat we gedaan hebben 
Enkel herinnerd om wat we gedaan hebben 
Enkel herinnerd om wat we gedaan hebben 
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