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VERKLARING VAN AUTHENTICITEIT 
 

De ondertekende verklaring van authenticiteit is een integrale component van het geschreven werk (Bachelorproef 

of Masterproef) dat wordt ingediend door de student. 

 

Met mijn handtekening verklaar ik dat: 

 

− ik de enige auteur ben van het ingesloten geschreven werk1; 

− ik dit werk in eigen woorden heb geschreven; 

− ik geen plagiaat heb gepleegd zoals gedefinieerd in artikel 118 van het Onderwijs- en Examenreglement van 

de VUB; waarbij de meest voorkomende vormen van plagiaat zijn (niet-limitatieve lijst): 

− aard 1: tekst overnemen van andere auteurs, weliswaar met bronvermelding maar zonder 

gebruik van aanhalingstekens waar het om een letterlijke overname gaat; 

− aard 2: tekstfragmenten overnemen van andere auteurs, al dan niet letterlijk, zonder 

bronvermelding; 

− aard 3: verwijzen naar primair bronmateriaal waar de tekst en bronvermelding al dan niet 

letterlijk wordt overgenomen uit niet-vermelde secundaire bronnen; 

− aard 4: tekstfragmenten overnemen van andere auteurs, al dan niet met bronvermelding, met 

geringe en/of misleidende tekstaanpassingen. 

− ik in de tekst en in de referentielijst volledig heb gerefereerd naar alle internetbronnen, gepubliceerde of 

ongepubliceerde teksten die ik heb gebruikt of waaruit ik heb geciteerd; 

− ik duidelijk alle tekst heb aangeduid die letterlijk is geciteerd; 

− ik alle methoden, data en procedures waarheidsgetrouw heb gedocumenteerd; 

− ik geen data heb gemanipuleerd; 

− ik alle personen en organisaties heb vermeld die dit werk hebben gefaciliteerd, dus alle ingediende werk ter 

evaluatie is mijn eigen werk dat zonder hulp werd uitgevoerd tenzij uitdrukkelijk anders vermeld; 

− dit werk noch een deel van dit werk werd ingediend aan een andere instelling, universiteit of programma; 

− ik op de hoogte ben dat dit werk zal gescreend worden op plagiaat;  

− ik alle origineel onderzoeksmateriaal onmiddellijk zal indienen op het Decanaat wanneer hierom wordt 

gevraagd;  

− ik op de hoogte ben dat het mijn verantwoordelijkheid is om na te gaan dat ik word opgeroepen voor een 

hoorzitting en tijdens de periode van hoorzittingen beschikbaar te zijn; 

− ik kennis genomen heb van artikel 118 van het Onderwijs- en Examenreglement van de VUB omtrent 

onregelmatigheden en dat ik op de hoogte ben van de disciplinaire sancties; 

− de afgedrukte kopie die ik indiende identiek is aan de digitale kopie die ik oplaadde op Canvas. 

 

Student familienaam, voornaam: Demesmaeker, Robin       Datum: 24 mei 2021 

Handtekening:  

                                                           
1 Voor groepswerken zijn de namen van alle auteurs verplicht. Hun handtekeningen staan collectief borg voor de volledige inhoud van het 

geschreven werk.  
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Voorwoord 
 

In dit voorwoord zou ik graag de mensen bedanken die de totstandkoming van deze 

bachelorpaper mee hebben mogelijk gemaakt. Als eerste ben ik mijn promotor, Prof. Dr. Nel 

de Mûelenaere zeer dankbaar voor de begeleiding en de vele Teams-vergaderingen in deze 

moeilijke Coronatijd. Ook wil ik graag de mensen van het In Flanders Fields Museum en de 

Wetenschapswinkel bedanken voor de hulp. Mede door Floor Keersmaekers, Annick 

Vandenbilcke en Dries Chaerle heb ik vele middelen ter beschikking gekregen om deze thesis 

tot een goed einde te brengen. Dankzij deze mensen heb ik een onderwerp kunnen kiezen dat 

mijn twee grootste interesses in dit leven combineert: muziek en de Eerste Wereldoorlog. 

Ook zou ik nog graag mijn papa willen bedanken voor de steun en het geduld met een 

stresserende student in huis. Als laatste wil ik ook nog een woordje van dank toeschrijven aan 

Yorben, medegeschiedenisstudent en maatje voor het leven. De vele autoritten naar Ieper met 

onze favoriete Rock-‘n’-Roll door de speakers zal ik mij nog lang herinneren.  

Voor ik aan mijn betoog begin, wil ik graag een stukje tekst citeren dat het vuur in mij echt 

heeft aangewakkerd voor dit onderwerp. De tekst is een deel van een artikel uit de Daily 

Telegraph van 29 juni 1918, geschreven door Robin H. Legge. Het is de aankondiging van het 

symfonisch orkest in Londen, nadat het al maanden in de Belgisch frontregio speelde. Mijn 

naamgenoot uit de vorige eeuw had een uitgesproken schrijfstijl, en hopelijk wordt u er even 

warm van als ik. 

Shortly we are to have the privilege of hearing a concert of Belgian music performed, as to the 

instrumental part, by a band from the heroic Belgian army. It should be noted that the orchestra 

about to visit us, although it consists entirely of Belgian soldiers, is essentially different from 

regulation regimental bands. […] The members of the orchestra are all professional musicians 

turned soldiers, and include a large number of players of fame. One and all have borne their 

share in the fighting in the mud and ruin of their beloved native land. Now they form an 

orchestra; for a while they have exchanged their rifles, machine-guns etc. for the flute, the 

clarinet and so on, to entertain their comrades still fighting.2 

 

                                                           
2 Artikel uit ‘The Daily Telegraph’,  29 juni 1918, Archief van het Koninklijk Paleis te Brussel, Privé secretariaat 

Albert en Elisabeth, inv. nr. 769. 
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1. Inleiding 
 

1.1. Introductie tot het thema 
 

Zomer 1914. De temperaturen zijn zacht, de realiteit bikkelhard; België wordt binnengevallen 

door de Duitse troepen. De oorlog is nu ook voor het neutrale land tussen Frankrijk en Duitsland 

een feit. Vandaag spreken we hier over het Belgische begin van de Eerste Wereldoorlog.  

Wie had in die desbetreffende zomer kunnen denken dat het land afstevende op vier 

verschrikkelijke oorlogsjaren? Jaren die onomkeerbare gevolgen zullen hebben voor de 

Belgische en Europese geschiedenis, die miljoenen mensenlevens zouden kosten, en een 

oneindige voedingsbodem zouden vormen voor historici om hun hoofd over te breken. Want 

zo een grote blok geschiedenis roept vaak grote vragen op die grote antwoorden vereisen. Deze 

zijn vaak baanbrekend en essentieel in het begrijpen van dit groot conflict.  

Maar wat sommigen soms vergeten is dat er in een grote geschiedenis vaak kleine 

geschiedenissen verscholen zitten, die soms meer vertellen dan vele grote werken samen. 

Jammer genoeg zijn deze kleinere geschiedenissen vaak vergeten of verloren gegaan in de tijd. 

Het zijn de geschiedenissen van mensen die minder sporen van zich hebben achtergelaten, maar 

wil het dan zeggen dat zij een minder interessant verhaal te vertellen hebben? Deze 

geschiedenissen hebben misschien niet de kracht om grote, complexe vragen om te lossen, maar 

geven vooral inzicht op menselijke en concrete aspecten die bij een oorlog komen kijken.  

In mijn bachelorpaper ligt mijn focus op zo een kleine, vergeten geschiedenis. In geen enkel 

handboek, tijdschrift zo zelfs baanbrekend boek heb ik er meer dan een pagina over kunnen 

lezen. En nochtans, er valt veel over te schrijven en te analyseren. Want deze geschiedenis kan 

ons meer zeggen dan men op het eerste gezicht vermoeden kan. Ik ga het in de komende 

bladzijden hebben over het symfonisch orkest van het Belgisch leger tijdens de Eerste 

Wereldoorlog. 
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1.2. Probleemstelling 
 

Bij het uitbreken van de oorlog in 1914 begint de Belgische mobilisatie van duizenden mannen, 

die zich op enkele dagen of maanden omvormen tot soldaten. Onder hen bevinden zich ook 

kunstenaars: schilders, tekenaars en muzikanten.3 Straffe muzikanten zelfs, die internationale 

prijzen hebben gewonnen en gekend zijn voor hun muzikale prestaties voor de oorlog. Maar 

voor niemand wordt er een onderscheid gemaakt. De kunstenaars worden al snel 

ondergedompeld in de verschillende eenheden van het Belgisch leger. 

Hoe langer de oorlog vordert, hoe langer de muzikanten weg zijn van hun muzikale thuisbasis. 

Sommigen van hen zullen zelfs nooit terugkeren. Want België heeft veel muzikaal talent 

verloren in haar loopgraven.4 Toch worden er, langzaam aan, meer en meer artistieke 

activiteiten aan het front gehouden. Niet enkel informeel onder de soldaten, maar zelfs hogere 

instanties zorgen vanaf 1916 voor officieel georganiseerde artistieke activiteiten aan het front. 

Als eerste wordt er een officiële schildersgroep opgericht en de officiële muzikale activiteiten 

uiten zich later in de vorm van een orkest, ‘L’Orchestre Symphonique de l’Armée de la 

Campagne’. Uiteindelijk bestaande uit 119 professionele-soldaat muzikanten die op deze 

manier hun passie voor muziek kunnen verderzetten in de moeilijke oorlogsjaren. 

 

Er zijn natuurlijk veel vragen die zich, bijna automatisch, stellen na deze introductie. Misschien 

wel de meeste essentiële vragen voor historisch onderzoek: waarom zou men onderzoek willen 

doen naar dit orkest als studieobject? Wat is er zo interessant aan? Hoe relevant is dit onderwerp 

binnen de bestaande wetenschappelijke literatuur? Hoe relevant is deze studie voor het breder 

historisch kader van de Eerste Wereldoorlog? 

Enerzijds is mijn bachelorpaper ingebed in de Belgische historiografie omtrent artistieke 

activiteiten aan het front. Het is duidelijk dat mijn thema hier onder valt, aangezien ‘muziek’ 

onder ‘kunst’ gecategoriseerd wordt. Binnen deze historiografie van kunst aan het front ligt de 

focus echter op de schilderkunst en de officiële schildergroep van het Belgisch leger in de 

oorlog. Muziek wordt nauwelijks, en zelf eigenlijk helemaal niet, besproken. In het beste beval 

wordt het orkest wel eens benoemd in de literatuur, maar het is nog nooit in de diepte besproken 

                                                           
3 SMETS, Sandrine, ‘Créer sous le feu. Origines et organisation de la section artistique de l’armée belge’, Bulletin 

du Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire. Contributions à l’étude du patrimoine militaire, nr. 3, 2014, 

p.142. 
4 HUYBRECHTS, Dominique, Musiciens des tranchées (1914-1918), Brussel: Racine, 2014, p.42. 
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geweest. Ik voel aan dat dit onderwerp steeds wat aan de kant geduwd wordt. Daarom is deze 

studie op zich al een bijdrage voor de Belgische historiografie, omdat het een nieuw licht kan 

werpen op de artistieke activiteiten aan het front. 

Anderzijds is mijn thesis ook verbonden aan de internationale literatuur, die de artistieke en 

muzikale situatie schetst binnen andere legers tijdens de Eerste Wereldoorlog. Deze 

geschiedschrijving gaat wel al dieper en kan zelfs muziek van de andere kunsten onderscheiden. 

Deze historiografie heeft ook al een langere traditie, maar echte wetenschappelijke debatten 

tussen auteurs worden er niet echt gevoerd. Ik probeer mij in deze paper te beperken tot 

Frankrijk en het Verenigd-Koninkrijk, waarbij de culturele activiteiten aan het front tijdens de 

Eerste Wereldoorlog al sinds de jaren 1980 onderzocht worden.5 Dit in tegenstelling tot de 

Belgische historiografie, waar er pas de laatste decennia meer onderzoek gebeurt naar de Eerste 

Wereldoorlog.6 Ook binnen deze internationale literatuur kan mijn studie dus van waarde zijn, 

omdat er nog niets geschreven is over het Belgische leger, en haar muzikale activiteiten. 

Deze studie kan ook een historische waarde hebben, of bijdragen tot de historische 

‘understanding’ van de Eerste Wereldoorlog in België. Het kan een nieuw licht werpen op de 

kijk naar het frontleven en de culturele oorlogsactiviteiten van België. Ook kan mijn thesis 

antwoorden bieden op de bredere vraag welke functie muziek heeft in tijden van oorlog. Was 

het om het moraal van de soldaten op te krikken? Of zijn er nog andere redenen? Ook kan de 

studie inzichten bijbrengen in verband met hoe België zich (artistiek) wilde profileren tijdens 

deze oorlog. 

 

Ik denk dus dat mijn onderzoek interessant en relevant is omdat het een aanvulling is op reeds 

bestaand onderzoek. In deze bijdrage worden artistieke activiteiten aan het front dieper in kaart 

gebracht aan de hand van de specifieke casus van het symfonisch orkest van het Belgisch leger.  

 

 

                                                           
5 SEGOND-GENOVESI, Charlotte, ‘1914-1918: l'activité musicale à l'épreuve de la guerre’, Revue de Musicologie, 

Vol. 93, Nr. 2, 2007, p. 406. 

6 VRINTS, Antoon, ‘Van niemandsland tot klaprozenexplosie. Twee decennia onderzoek over België in de Eerste 

Wereldoorlog, 1995-2014’, Low Countries Historical Review, Vol. 131, Nr.3, 2016, p.55. 
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1.3. Onderzoeksvraag en afbakening 

 

In de probleemstelling heb ik de vragen behandeld die eerder rond het thema hangen, in verband 

met de relevantie van de studie. Maar natuurlijk heeft een scriptie een echte, inhoudelijke, 

centrale onderzoeksvraag nodig. Mijn onderzoeksvraag is recht door zee: waarom werd er een 

Belgisch symfonisch orkest opgericht achter het front tijdens de Eerste Wereldoorlog? Deze 

onderzoeksvraag komt eigenlijk neer op een oprechte vraag die ik mij stelde bij het begin van 

het onderzoek: waarom wordt er tijd, energie en geld vrijgemaakt om een symfonisch orkest op 

te richten achter het front in tijden van oorlog?  

Ik denk dat deze ‘waarom-vraag’ een goede vraag is om de scriptie rond te bouwen omdat ik 

op die manier de geschiedenis van het orkest zowel ‘narratief’ als ‘analytisch’ kan beschrijven. 

Door deze vraag trachten te beantwoorden, kunnen inzichten verworven worden omtrent de 

functie van muziek en de rol van het orkest tijdens de oorlog. Deze centrale vraag zal ook altijd 

in het achterhoofd gehouden worden bij de verdere uitwerking van de scriptie. 

 

Natuurlijk zijn er nog vele andere vragen die men kan stellen omtrent die onderwerp. De 

‘waarom-vraag’ heb ik gekozen omdat zij het meest relevant mogelijke antwoord kan bieden, 

maar deze vraag is eigenlijk maar één uit tientallen. Hieronder staat een niet-exhaustieve lijst 

van vragen die al snel uit mijn pen zijn gekropen. Wanneer werd het orkest precies opgericht 

en waarom precies dan? Zijn er uitgesproken redenen voor de timing? Hoe verliep de 

oprichting? Komt het initiatief van de soldaten zelf of van de overheid? Bottom-up of top-

down? Welke actoren speelden een belangrijke rol? Hoe werden de soldaat-muzikanten 

verzameld? Vanwaar komen de instrumenten en partituren die ze nodig hebben? Hoe kunnen 

ze repeteren? Voor wie werd er opgetreden? Waar werd er opgetreden? Hoeveel werd er 

opgetreden? Welk soort liederen speelden ze? Wat was hun functie? Hoe werd dit orkest 

administratief en binnen het leger ondergebracht? Welke rol speelde de kunstlievende koningin 

Elisabeth in de oprichting van het orkest? Allemaal vragen die smeken om beantwoord te 

worden. 

Omdat dit er zoveel zijn, is het niet mogelijk om iedere subvraag een apart hoofdstuk  te geven. 

Al deze vragen zullen beantwoord worden in de loop van de scriptie, soms expliciet, soms 

impliciet. 
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Het centrale onderwerp van de studie is het symfonisch orkest van het Belgisch leger, als casus 

om een scherper beeld te krijgen op artistieke activiteiten aan het front. In de tijd is de 

bachelorpaper dus afgebakend tijdens de Eerste Wereldoorlog: 1914-1918. Maar om bij de 

verschillende thema’s genoeg context te kunnen bieden, zal er soms naar de 19de eeuw worden 

gekeken. Qua ruimte beperk ik mij tot de Belgische frontregio en de omliggende gemeenten 

die een belangrijke rol speelden.  Muzikale activiteiten in bezet-België en in Londen of Parijs 

worden dus niet besproken. Qua thema baken ik de scriptie af door mij enkel te focussen op het 

officieel georganiseerde orkest. Ondanks dat er ook vele informele muzikale activiteiten aan 

het front waren, ga ik deze niet in deze scriptie bespreken, omdat het anders veel te breed zou 

gaan. 

 

1.4. Status Quaestiones 
 

In dit deelhoofdstuk schets ik kort de stand van zake in de wetenschappelijke literatuur omtrent 

mijn onderwerp. Ik ga dit echter op een algemene, overzichtelijke manier doen. Ik zal telkens 

de belangrijkste auteurs aanhalen en met welk werk zij invloed hebben gehad op de 

wetenschappelijke inzichten. Het is niet mijn bedoeling om in dit deel van de scriptie al op de 

inhoud zelf te focussen, die bespreek ik in de volgende hoofdstukken. Deze status quaestiones 

dient meer om een soort overzicht te geven van wat er al geschreven is binnen de 

wetenschappelijke literatuur en welke thema’s vooral worden aangekaart en waar de hiaten zich 

bevinden in de geschiedschrijving. 

 

Een eerste thema binnen de historiografie dat ik ga bespreken is ‘de officiële artistieke 

activiteiten binnen het Belgisch leger aan het front’. Omdat de focus hier meer bij België ligt, 

is deze geschiedschrijving dus dan ook eerder nationaal.  

In de probleemstelling is reeds aangekaart dat de focus binnen deze Belgische historiografie 

vooral op de schilderkunst is gericht. Een van de belangrijkste auteurs hierover is Sandrine 

Smets. Zij heeft al verschillende studies gedaan in verband met de ‘séction artistique’, de 

officiële schildersgroep van het Belgisch leger. Een van haar artikels focust volledig op de 
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geschiedenis van deze groep.7 Haar bronnen zijn te schaars om het een diepgaande 

prosopografie te noemen, maar ze geeft toch een soort overzicht van hoe deze is ontstaan en 

wat hun doel was tijdens de oorlog. Ook heeft zij gefocust op de functie van (beeldende) kunst 

in tijden van oorlog en wat de rol van de staat was bij artistieke activiteiten aan het front.8  

Deze studies van Smets geven zeer veel context om het ontstaan van het orkest beter te kunnen 

begrijpen. En ook zij heeft te maken gekregen met een schaarste aan bronnen, maar heeft 

desondanks toch een goede en analyserende geschiedenis kunnen schrijven over de officiële 

schildergroep. Ik zie mijn bachelorpaper dan ook als een soort parallelstudie tegenover Smets, 

alleen ligt de focus bij mij dus op de muziek. 

Naast Sandrine Smets zijn er ook nog enkele andere auteurs die geschreven hebben over 

artistieke activiteiten aan het Belgisch front, wederom met de focus op de schilderkunst. Het 

betreft de werken van Joost De Geest, Luc De Munck en Joost Filliaert. Alleen is de 

‘wetenschappelijke’ waarde bij deze auteurs niet echt duidelijk. In tegenstelling tot de studies 

van Smets, zijn deze werken niet gepubliceerd bij een wetenschappelijke uitgeverij of 

universiteit. De ontstaansgeschiedenis van hun werken zijn vaak te situeren bij een 

tentoonstelling over kunst tijdens de Eerste Wereldoorlog. Toch moet ik wel vaststellen dat 

desbetreffende auteurs een goed referentiekader hebben. Zij baseren zich op primaire bronnen 

en wetenschappelijke literatuur, en alles wat ze schrijven is na te trekken door hun referenties. 

Omdat zij de enige andere auteurs zijn die over artistieke activiteiten aan het Belgisch front 

schrijven tracht ik toch hun inzichten te gebruiken om een scherper beeld te krijgen over kunst 

aan het front. Ik zal daarom deze werken met een extra kritische houding aanpakken. 

Het werk van Joost De Geest betreft de schilderkunst aan het front.9 In tegenstelling tot Smets 

focust hij meer op de schilderwerken zelf en op stijl. Luc Filliaert legt in zijn werk dan weer 

meer focus op de schilders, en vooral op de hoofdactoren die mee voor de oprichting van de 

‘Séction Artistique’ hebben gezorgd.10 Luc De Munck hecht in zijn werk dan meer belang aan 

                                                           
7 SMETS, Sandrine, ‘Créer sous le feu. Origines et organisation de la section artistique de l’armée belge’, Bulletin 

du Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire. Contributions à l’étude du patrimoine militaire, nr. 3, 2014, 

p.124-143. 
8 SMETS, Sandrine, ‘Peindre pour la patrie. La section artistique de l’armée belge’, in : 14-18, L’art dans la 

tourmente, Actes du colloque d’Andenne 6-7 octobre 2015, Namur : TreMa, 2019, pp.44-55. 

9 DE GEEST, Joost, Het front in kleur 1914-1918., Brussel: Gemeentekrediet, 1999. 

10 FILLIAERT, Luc, De Groote Oorlog op doek Frontschilders in Nieuwpoort, 1916-1918,  Gent: Academia Press, 

2016. 
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de artistieke contacten van koningin Elisabeth.11 Zijn inzichten omtrent haar invloed in kunst 

aan het front zijn zeer interessant en zijn zaken die ook terugkomen rondom het orkest. 

De focus binnen de Belgische historiografie ligt dus duidelijk bij de schilderkunst. Dit wil 

echter niet zeggen dat werken rondom muziek onbestaande zijn. Een belangrijk en interessant 

werk komt van Dominique Huybrechts. In zijn werk12 legt hij de focus op individuele 

muzikanten die moesten gaan strijden aan het front. Het is een vrij biografisch geschreven werk. 

De auteur focust hier ook niet enkel op België, maar hecht ook veel belang aan Frankrijk. Het 

is ook in dit werk dat ik voor de eerste keer het symfonisch orkest in wetenschappelijke 

literatuur tegenkwam. Huybrechts besteedde er een pagina aan. Ook musicoloog Francis Pieters 

schreef in de jaren 1980 een boek over de Belgische militaire muziek.13 Hij gaat chronologisch 

te werk om een hele muzikale geschiedenis te schrijven, alleen zijn de bronnen niet altijd 

duidelijk, en linkt hij zijn conclusies niet met andere wetenschappelijke werken. Ook hier werd 

het symfonisch orkest aangehaald, in de vorm van een paragraaf. Een laatste auteur die ik 

bespreek binnen de Belgische historiografie is Anne Van Malderen, die een artikel heeft 

geschreven over Henri Gadeyne14, een gekende muzikant uit de oorlog. Hij heeft ook een rol 

binnen en rond het orkest gespeeld. 

De Belgische historiografie rondom kunst aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog kent 

geen lange traditie of actieve wetenschappelijke debatten. De studies rondom de schilderkunst 

staan echter al veel verder dan de studies rond de muziek. Vandaar wederom de bijdrage dat 

deze scriptie kan hebben. 

 

De internationale literatuur heeft al een iets langere traditie, en er zijn dus specifiekere werken 

te vinden omtrent muziek tijdens de Eerste Wereldoorlog. Een land waar erg veel op gefocust 

wordt is Frankrijk. Een eerste baanbrekend standaardwerk is de bundel ‘La Grande Guerre des 

                                                           
11 DE MUNCK, Luc, De artistieke contacten van koningin Elisabeth (1914-1918), De Panne: Gemeente De Panne, 

2016. 

12 HUYBRECHTS, Dominique, Musiciens des tranchées (1914-1918), Brussel: Racine, 2014. 

13 PIETERS, Francis, Van Trompetsignaal tot muziekkapel: anderhalve eeuw militaire muziek in België, Kortrijk: 

vzw Muziekcentrum, 1981. 

14 VAN MALDEREN, Anne, ‘Le violoniste Henri Gadeyne (1894-1965). Des tranchées de l'Yser à la Chapelle 

Musicale de la Reine Élisabeth’, Belgisch Tijdschrift voor Muziekwetenschap, Vol. 57, Societe Belge de 

Musicologie, 2003, p.185-199. 
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Musiciens’, waarbij verschillende historici en musicologen hun krachten hebben gebundeld om 

muziek tijdens 1914-18 zo goed mogelijk in kaart te brengen.15 Zij stelden vast dat de culturele 

geschiedschrijving uit de jaren 1980 teveel bezig was met beeldende kunst, en dat er een kloof 

was ontstaan met de kennis over muziek. Met de focus op Frankrijk probeert dit boek deze 

kloof te dichten. De inhoud van het werk is erg uiteenlopend: van instrumentanalyses tot 

componistenbiografieën, tot muziekscholen tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

Een auteur die een hoofdstuk heeft geschreven in deze bundel is Didier Francfort. Ook in een 

andere bundel16 rond muziek tijdens de Eerste Wereldoorlog schreef hij een bijdrage, dat 

specifiek focust op de militaire muziek. Hij gaat na waar die vandaan komt, en of er een 

voorgeschiedenis van bestaat. In zijn studie focust hij op de militarisering van eerder ‘civiele’ 

liederen. Daarbij analyseert hij ook de functie van de militaire muziek. Francfort schreef ook 

nog een apart artikel omtrent militaire muziek, en plaatst het in een bredere muzikale context 

van het begin van de 20ste eeuw.17 

In deze net opgesomde bundels zijn ook nog vele andere interessante hoofdstukken te vinden, 

bijvoorbeeld over de liederen en over de instrumenten. Maar deze gaan iets te breed om het 

allemaal op te nemen in mijn studie. Ook is in deze werken de Belgische situatie met het orkest 

moeilijk in te vinden, maar voor het creëren van een context zijn deze werken zeer bruikbaar. 

Een laatste baanbrekend artikel voor dit onderzoek is de studie van Charlotte Segond-

Genovesi18. Haar studie werpt een nieuw licht op deze thematiek, omdat ze stelt dat voorgaande 

werken steeds focussen op individuele muzikanten die eerder een uitzondering vormden. 

Terwijl zij meer focust op de bredere muzikale activiteiten aan het front, wederom wel met de 

nadruk op Frankrijk. Ze situeert deze activiteiten in een breder kader van ontspanning en 

amusement, en wat de uiteindelijke functie was van deze muziek. Ze stelt ook dat ‘muziek aan 

het front’ vele vormen kan aannemen, en kan verschillen van leger tot leger. 

                                                           
15 AUDION-ROUEZAU, Stefane, et al., La grande guerre des musiciens, Lyon: Symétrie, 2009. 

16 GÉTREAU, Florence et al., Entende la Guerre: Sons, musique et silence en 14-18, Gallimard: Historial de la 

Grande Guerre, 2014. 

17 FRANCFORT, Didier, ‘Pour une approche historique compare des musiques militaires’, Vingtième Siècle. Revue 

d'histoire, Vol. 1, Nr. 85, 2005, p.85-101. 

18 SEGOND-GENOVESI, Charlotte, ‘1914-1918: l'activité musicale à l'épreuve de la guerre’, Revue de Musicologie, 

Vol. 93, Nr. 2, 2007, p. 399-434. 
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Voor de Angelsaksische literatuur ga ik hier kort twee werken aanhalen. Het eerste werk is 

wederom een gekend standaardwerk binnen dit onderzoekdomein. Het betreft het boek van 

Glenn Watkins, ‘Proof Through the Night’.19 Ook hij bekijkt de Eerste Wereldoorlog met een 

culturele bril, gericht op muziek. Hij stelt dat de oorlog niet enkel met wapens bevochten werd, 

maar ook met cultuur en esthetiek. De auteur schetst hier een geschiedenis van muziek waar de 

‘kunstvoorwerpen’ dienen als documenten van historische gebeurtenissen. In zijn boek 

bespreekt hij enkele landen: Engeland, de VS, Frankrijk en Duitsland-Oostenrijk. Voor Europa 

bekijkt Watkins hoe de naties omgingen met de vroegere Duitse dominantie van het 

muziekleven. Als later de Amerikanen in Europa toekomen bekijkt hij de invloed van jazz op 

het continent. Een laatste boek dat belangrijk is om de stand van zake in de literatuur te kennen 

is het werk van Don Tyler.20 In zijn boek gaat de aandacht naar de muziekliederen zelf, waar 

hij telkens een context bij geeft en een analyse van maakt. Deze liederen deelt hij op per 

thema/categorie en natie. Zo neemt hij onder andere populaire, blues en jazz songs onder de 

loep. Maar het interessantste hoofdstuk voor deze studie is waar zijn analyse begint over 

klassieke muziek tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

Deze status questiones geeft hopelijk een overzicht van hoe de wetenschappelijke literatuur met 

de thematiek van het studieobject tot nu toe is omgegaan. De belangrijkste auteurs en hun 

standpunten zijn besproken geweest en de belangrijkste werken zijn hier onder de loep 

genomen. De inhoud van deze, en andere, wetenschappelijke werken zullen gebruikt worden in 

de volgende hoofdstukken. 

 

1.5. Bronnenbeschrijving 
 

Nadat ik in oktober 2020 het onderwerp van mijn bachelorpaper had gekozen, is ook meteen 

mijn zoektocht naar primaire bronnen begonnen. Om precies te zijn is die begonnen in het In 

Flanders Fields Museum. Zij hadden in hun archieven opmerkelijke documenten liggen, 

waarmee voordien nog niets was mee gebeurd. Ze bezaten de dagboekjes van Cyriel Swinnen, 

die in januari 1918 lid werd van het symfonisch orkest van het Belgisch leger. Dit was dus een 

primaire bron die er op wijst dat er muzikale activiteiten gebeurden aan het Belgische front, 

                                                           
19 WATKINS, Glenn, Proof through the night: Music and the First World War, Berkeley: University of California 

Press, 2003. 

20 TYLER, Don, Music of the First World War, California : Greenwood, 2016. 
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alleen wist niemand echt concreet wat er gaande was. De bronnen waren vaag, schaars en 

onzeker om voldoende informatie te bevatten. 

Maar er moest toch meer primaire informatie te vinden zijn? Het kan toch niet dat een 

symfonisch orkest aan het front gesticht wordt zonder dat er heel wat georganiseerd moet 

worden? En deze organisatie zal toch wel veel correspondentie met zich hebben meegebracht? 

Met veel hoop en weinig zekerheid ben ik in de maanden die volgden verschillende archieven 

in België gaan bezoeken. Het archief van De Munt en het Stadsarchief van Brussel leverden 

niets op, maar ik kon veel info vinden in het Archief van het Koninklijk Museum van het Leger 

en Krijgsgeschiedenis en het Archief van het Koninklijk Paleis. Wat ik daar gevonden heb zal 

ik hieronder beschrijven, analyseren en vertellen hoe ik dit in de paper zal integreren. 

 

Archief Koninklijk Museum van het Leger en Krijgsgeschiedenis: dossier symfonisch orkest21 

Een schat aan informatie vond ik in het archief van het Koninklijk Museum van het Leger en 

Krijgsgeschiedenis, te Brussel. Zij bezaten een dossier specifiek over het symfonisch orkest 

tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dit dossier bevat een honderdtal pagina’s. De informatie en 

soorten documenten zijn zeer uiteenlopend, maar hebben allemaal betrekking op het orkest.  

Dit dossier is eerder een soort verzameling van alle papieren over het orkest uit de periode van 

de oorlog. Deze zijn opgesteld in de oorlogsperiode zelf, tussen 1916 en 1919. De 

ontstaanscontext en de vraag waarom bepaalde papieren zijn opgesteld verschilt van document 

tot document. Ze hebben echter allemaal wel een soort ‘administratieve’ functie, ze hebben 

allemaal betrekking tot het goed verlopen van de organisatie omtrent dit orkest. Deze 

documenten zijn opgesteld door legerleiders als commandanten, generaal-majoors, korpschefs 

en actoren die betrekking hebben tot de organisatie. Deze bron kan dus ook beschreven worden 

als redelijk ‘objectief’ en waarheidsgetrouw, aangezien de opstellers en ontvangers van de 

documenten er baat bij hebben dat zaken zo realistisch mogelijk worden beschreven om het 

orkest te kunnen organiseren. Dit zijn ook ‘interne’ bronnen, de opsteller schrijft dus louter naar 

een specifieke ontvanger, en er is dus geen oog op publicatie of publiekmaking van deze bron. 

Dit verkleint de gekleurdheid en ‘propaganda’ lading van deze documenten, die dus duidelijk 

een ‘objectief’ en administratief doel hebben. 

                                                           
21 Dossier inzake het symfonisch orkest van Thoran, 1916-1919, Koninklijk Museum van het Leger en 

Krijgsgeschiedenis te Brussel, Ex-CDH/Moskou, inv. nr. 8319. 
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In dit dossier zijn de correspondenties te vinden tussen de verschillende actoren in verband met 

de concrete oprichting van het orkest. Deze informatie zou dus al deels een antwoord kunnen 

bieden op de onderzoeksvraag, om ook te kijken wie er baad had bij de oprichting. Verder zijn 

er ook nog ledenlijsten te vinden, die soms echter wel wat versnipperd zijn en vol staan met 

onduidelijke afkortingen. Er zijn ook specifieke brieven te vinden over het feit dat bekende 

muzikanten in zich in de loopgraven bevinden, zoals Jules-Toussaint De Sutter, en Henri Van 

Styvoort. Hun talent was gekend en worden opgeroepen om zich bij het orkest te voegen. Dit 

kan al inzichten geven in verband met de vraag wie er in het orkest zat. Ook zijn er facturen te 

vinden van aankopen van instrumenten. 

Ik zou hier nog lang kunnen doorgaan, maar het is duidelijk dat deze bronnen interessant zijn 

omdat zij een duidelijk beeld geven over de organisatie van het orkest. De ledenlijsten kunnen 

interessant zijn voor verder onderzoek, om zo verdere militaire -en conservatoriumdossiers te 

vinden, in de hoop op meer informatie. Natuurlijk zijn er nog steeds vragen die open blijven. 

Zijn dit wel alle documenten omtrent het orkest? Hoeveel en wat is er verloren gegaan? Deze 

documenten geven ook maar een eerste indruk, en zijn moeilijk bruikbaar om een echte, 

concrete prosopografie van te maken. 

 

Archief van het Koninklijk Paleis: flyerverzameling22 en dagboekje23 

In het Archief van het Koninklijk Paleis heb ik primaire bronnen gevonden die een licht konden 

werpen op de heel praktische kant van het orkest: de concerten.  

Een bron die mij hierover kwalitatieve informatie kan geven is een verzamelboek waar alle 

‘flyers’ van de concerten samen inzitten. Het zijn aankondigingen en affiches van een bepaald 

concert. Aan de hand hiervan kan ik dus afleiden hoeveel ze speelden en waar ze speelden. Zeer 

interessant aan deze bron is dat het programma van de avond er steeds op vermeld staat: de 

symfonische stukken met componist. De ontstaanscontext van deze bron is dus tijdens de oorlog 

zelf. Als ik deze bron aan historische kritiek onderwerp, houdt, voor mij, de historische waarde 

stand. Wederom is dit een realistisch beeld hoe de concerten zijn verlopen, aangezien iedereen 

er baat bij had dat deze flyers met het programma en de data correct en juist zijn opgesteld. 

                                                           
22 Dossier met concertaffiches van ‘L’Orchestre Symphonique de l’Armée de la Campagne (OSAC), 1915-1919, 

Archief van het Koninklijk Paleis te Brussel, Privé secretariaat Albert en Elisabeth, inv. nr. 771. 
23 Dagboekje met overzicht concerten van het OSAC, 1915-1918, Archief van het Koninklijk Paleis te Brussel, 

Privé secretariaat Albert en Elisabeth, inv. nr. 772. 
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Hetgeen wat in de bron te lezen valt kan inhoudelijk wel vragen oproepen zoals waarom ze 

kozen voor bepaalde composities en componisten, maar dit staat los van de bron zelf die alleen 

maar objectief weergeeft wat ze gespeeld hebben. 

Ik ben ook aan kwantitatieve informatie geraakt omtrent de optredens, aan de hand van een 

handgeschreven dagboekje, waarvan de auteur ongekend is. Aan de hand van de info die er in 

staat valt er af te leiden dat het iemand is die er al van in het begin bij was, dus mijn vermoeden 

zegt dat dit van orkestleider Corneil de Thoran kan zijn. In dit boekje is er een chronologisch 

overzicht van alle! concerten dat het orkest gegeven heeft. Als snel kom ik tot de conclusie dat 

dit overzicht veel meer concerten aangeeft dan de affiches uit het verzamelboek. Aan de hand 

hiervan stel ik dat de concerten die in de flyers te vinden zijn, officiëlere concerten waren, maar 

dat in de praktijk het orkest veel meer optredens gaf. De dagen staan er letterlijk bijgeschreven, 

en daaruit blijkt dat ze soms wel dagen aan een stuk hebben opgetreden. De muzikale stukken 

die ze brachten zijn echter wel niet in het dagboekje te vinden, maar die info staat dus wel in 

het verzamelboek van de affiches. Deze informatie samen kan al vele eerder gestelde subvragen 

beantwoorden. 

 

Archief van het Koninklijk Paleis: dossiers jaaroverzicht24 & correspondenties25 

Naast de boekjes over de concerten viel er ook nog andere informatie te rapen in dit archief. Er 

waren namelijk ook dossiers die per jaartal geordend waren. Elk dossier bevatte dan een 

verzameling papieren met betrekking tot het orkest, in een specifiek jaar. Het nadeel aan deze 

bron is opnieuw dat de volledigheid moeilijk in te schatten is. Zijn dit alle documenten per jaar 

en wat is er allemaal verloren gegaan? Haast allemaal onbeantwoordbare vragen. 

Als laatste is er dan een dossier te vinden dat correspondenties van koningin Elisabeth bevat, 

vooral correspondenties tussen koninklijke paleizen. Hier valt te lezen hoe koningin Elisabeth 

er in slaagt om ‘haar’ symfonisch orkest te laten optreden in The Royal Albert Hall voor de 

koninklijke familie van Engeland. Wederom geven deze bronnen, volgens mij, een objectieve 

blik op de realiteit omdat de organisatie van het orkest vlot moest verlopen. 

                                                           
24 Dossiers over artistieke activiteiten aan het front per jaar, 1915-1919, Archief van het Koninklijk Paleis te 

Brussel, Privé secretariaat Albert en Elisabeth, inv. nr. 770. 
25 Correspondentiedocumenten koningin Elisabeth, 1918, Archief van het Koninklijk Paleis te Brussel, 

Privé secretariaat Albert en Elisabeth, inv. nr. 769. 
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1.6. Methodologie 
 

De opzet van mijn onderzoek is om een bijdrage te leveren en de artistieke activiteiten aan het 

front beter in kaart te brengen. Ik doe dit aan de hand van een casestudie, van het nog nooit 

eerder onderzochte symfonisch orkest van het Belgisch leger. Deze casus kan ook iets zeggen 

over de functie van muziek.  

De methode voor dit onderzoek is echter niet rechtlijnig en er kan niet echt een term van 

onderzoeksmethode opgeplakt worden. Deze studie is eerder een klassiek onderzoek dat de 

archieven volgt en deze info aan de hand van wetenschappelijke literatuur in zijn historische 

context plaatst. Voor het orkest is het de bedoeling om een soort narratief neer te pennen op 

basis van de beschikbare info in de archieven. Een prosopografie is het echter niet, omdat de 

info daarvoor niet concreet en diepgaand genoeg is. Op lange termijn zou dit eventueel wel 

mogelijk zijn, indien er dieper gegraven wordt in (andere) archieven. 

Het onderzoek is natuurlijk wel kwalitatief van aard. Om de methode dan toch te benoemen 

zou ik stellen dat ik een eclectische methode gebruik. De studie is de combinatie van allerlei 

soorten bronnen die ik wel op een gelijkaardige manier aan historische kritiek onderleg, om 

samengelegd het verhaal van het symfonisch orkest te kunnen reconstrueren en vertellen. Aan 

de hand van wetenschappelijke literatuur plaats ik deze casus dan in zijn context.  

De methode die ik gebruik voor mijn onderzoek is dus redelijk impliciet. Het is dan ook 

moeilijk om theoretische modellen toe te passen op mijn concreet bronnenmateriaal. Toch heb 

ik het gevoel dat mijn methode ook wel vaak terugkomt in de wetenschappelijke literatuur, 

waar de methode ook niet expliciet vermeld wordt. Het is een trial-and-error-relatie met de info 

die uit de bronnen te halen valt, om zo een historisch ‘verhaal’ te kunnen schrijven. 
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1.7. Plan van de scriptie 

 

Hoe zal ik concreet te werk gaan? Ik heb de geschiedenis van het orkest ingedeeld in drie 

chronologische delen: de begindagen ( deelhoofdstuk 3.1.), hoogdagen (deelhoofdstuk 4.1.), 

einddagen ( deelhoofdstuk 5.1.). Bij ieder hoofdstuk zal er een thema binnen de 

wetenschappelijke literatuur aan worden gekoppeld om zo het stukje geschiedenis van het 

orkest in zijn historische context beter te kunnen begrijpen. Ieder thema vormt een aparte, 

nieuwe laag die zich rond het orkest begeeft, dat telkens meer en meer zal uitzoomen. 

 

In het inleidende hoofdstuk heb ik de opzet van de bachelorpaper aangekaart, met als onderwerp 

het symfonisch orkest van het Belgisch leger tijdens de Eerste Wereldoorlog. Er is een 

probleemstelling geschetst met zowel historische als historiografische relevantie. De 

onderzoeksvraag is duidelijk afgebakend en de verschillende subvragen die in deze paper aan 

bod zullen komen zijn benoemd. Vervolgens is er een stand van zake in de wetenschappelijke 

literatuur geschetst en werd er aangekaart welke bijdrage deze studie daarbij heeft. Om deze 

studie historische sterkte te geven worden er primaire bronnen gebruikt die ook duidelijk 

beschreven zijn. Als laatste werd ook de methodologie voor deze bronnen besproken. 

In het tweede hoofdstuk van deze scriptie focus ik mij op de algemene historische context 

waarin het onderwerp zich afspeelt. Er zal geschetst worden hoe de oorlogssituatie tot stand is 

gekomen en vervolgens hoe het Belgisch leger functioneerde in deze tijdsperiode. Ook zal er 

worden nagegaan wat de culturele situatie in Europa was aan de vooravond van de oorlog. 

Het volgende hoofdstuk is het eerste hoofdstuk waarin de primaire bronnen zullen gebruikt 

worden. Hierin ligt de focus in de beginperiode van het orkest en hoe deze is opgericht. Er zal 

gekeken worden welke actoren een rol speelden en hoe het orkest praktisch en administratief 

werd georganiseerd. Deze case zal vervolgens getoetst worden aan een eerste laag van de 

wetenschappelijke literatuur: de officiële artistieke activiteiten aan het Belgisch front. Op deze 

manier is het mogelijk om het orkest in zijn directe context te kunnen plaatsen.  

Het vierde hoofdstuk zal handelen over de topdagen van het orkest, de maanden dat er zeer 

intensief werd opgetreden en welke evolutie het orkest op deze termijn doormaakt. Hierin focus 

ik op de inhoud van de concerten, de muziek. Wederom zal er hier teruggekoppeld worden naar 

de wetenschappelijke literatuur, naar een tweede laag, die meer uitzoomt dan de eerste. Hierin 
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zal het orkest in zijn context geplaatst worden tegenover andere legers tijdens de oorlog. De 

muziek die ze brengen, zal in een breder kader worden gesitueerd. 

Het laatste hoofdstuk zal zich toespitsen op het hoogtepunt van het orkest: het optreden in de 

Royal Albert Hall in Londen, voor de koninklijke families. Dit hoogtepunt is echter ook het 

laatste, want daarna volgt de ontbinding van het orkest. De toetsing aan de wetenschappelijke 

literatuur zal hier gebeuren door naar de functie van muziek te kijken in tijden van oorlog, de 

derde laag. Op die manier heb ik in hoofdstuk drie, vier en vijf de geschiedenis van het orkest 

kunnen vertellen, telkens getoetst aan de wetenschappelijke literatuur, met de onderzoeksvraag 

en probleemstelling in het achterhoofd. 

De scriptie eindigt met een algemene conclusie. 
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2. Context van de scriptie 
 

Voor ik de geschiedenis van het symfonisch orkest kan vertellen, is het noodzakelijk om eerst 

de algemene, bredere context van de thesis te situeren. Dit zal ik doen op basis van de 

wetenschappelijke literatuur. Als eerste zal ik een bondig overzicht geven van de Eerste 

Wereldoorlog, om te zien hoe het Belgisch leger in de loopgravenoorlog geraakt is.  Een 

volledig, diepgaand overzicht zou te breed gaan, daarom focus ik ook eerder tot de 

totstandkoming van het front. Vervolgens vertel ik over het Belgisch leger, om een nog scherper 

beeld te krijgen van de militaire context. Als laatste bespreek ik ook nog de algemene culturele 

context van Europa de vooravond van de oorlog. Door dit hoofdstuk zal de scriptie gekaderd 

zijn, om vervolgens het orkest aan bod te laten komen. 

 

2.1. België in de Eerste Wereldoorlog 
 

Na de Frans-Duitse oorlog van 1870/71 ontstond er in de tweede helft van de 19de eeuw een 

nieuw enorm machtsblok in Centraal-Europa: het Duitse Rijk.26 In deze periode werden zij ook 

een industriële grootmacht, en voelden andere Europese grootmachten als Frankrijk en het 

Verenigd-Koninkrijk zich bedreigd. Door een steeds sterker wordend nationalisme en 

imperialisme kwam er een wapenwedloop in Europa tot stand. Grootmachten vergrootten en 

moderniseerden hun legers, mede door de steeds complexere industrialisering.27 Ook werden 

er allianties gesloten: de Triple Alliantie met Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Italië, en de 

Triple Entente met Frankrijk, Verenigd-Koninkrijk en Rusland. Over de aanleiding van de 

Eerste Wereldoorlog is er nog steeds veel historisch debat, en het is onmogelijk om dit allemaal 

in de diepte te bespreken. De klassieke druppel die de emmer heeft doen overlopen, wordt vaak 

beschreven als de moord op de Oostenrijkse prins Frans Ferdinand in Sarajevo.28 Wanneer 

Oostenrijk-Hongarije vervolgens de oorlog aan Servië verklaart, worden alle allianties mee in 

het conflict betrokken. 
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België behield zijn neutraliteit als klein land tussen twee grootmachten op het continent, tot 

koning Albert I op 2 augustus 1914 het Duits ultimatum weigerde te tekenen en ze geen 

doorgang richting Frankrijk verleende29, wat deel was  van het Duitse Schlieffenplan. Ook al 

was de Belgische mobilisatie al eind juli begonnen, toen de Duitse troepen op 4 augustus de 

grens overstaken30 begon de oorlog ook voor België. Na de slagen bij de forten van Luik en 

Antwerpen, verplaatste het gros van het veldleger zich naar de IJzervlakte, waar in oktober dat 

jaar de veldslagen zich snel opvolgden. Later die maand kwam het tot de inundatie van de 

IJzervlakte31, wat een voorlopig einde bracht aan de bewegingsoorlog en het begin luidde van 

de loopgravenoorlog.  

Het IJzerfront werd 30 kilometer lang en streek van Nieuwpoort tot bij Ieper. Het is pas tegen 

1915 dat de tranchées meer werden dan doorgangen zandzakken.32 Ook in dat jaar nam de 

verzorging toe en werden er militaire hospitalen opgericht, onder andere in De Panne. Het 

Belgische front was misschien een van de ongezondste, maar Sophie De Schaepdrijver stelt 

toch dat het Belgisch front relatief rustig was.33 Ook was koning Albert niet zo gewillig om 

Belgische manschappen mee te laten strijden in de bloederige veldslagen, in tegenstelling tot 

Frankrijk en Engeland, waar de verliezen, relatief gezien, groter waren tegen het einde van de 

oorlog. Ook waren de laatste oorlogsjaren voor België minder dodelijk dan het oorlogsjaar 1914 

op zich.34 Alhoewel dat niet wilt zeggen dat de oorlog minder gruwelijk werd. 

Tegen 1917 begon de vaderlandse geestdrift weg te gaan, onder andere door de zware winters. 

Bij de Franse legers ontstond er zelfs muiterij, amok en desertie.35 Om het moreel hoog te 

houden werd er ontspanning voorzien achter het front. De Belgische overheid investeerde in 

die periode onder andere in tekenwedstrijden, toneelvoorstellingen en muziekoptredens.36 
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31 DE VOS, Luc, De Eerste Wereldoorlog, Leuven: Davidsfonds, 2003, p.58. 

32 DE SCHAEPDRIJVER, Sophie, De Groote Oorlog. Het koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog, 

Antwerpen & Amsterdam: Houtekiet/Atlas Contact, 2013, p.187-188. 

33 IDEM, p.194. 
34 IDEM, p.196. 
35 IDEM, p.221-222. 

36 IDEM, p.224. 



23  

2.2. Het Belgisch leger 
 

Om het Belgisch leger te contextualiseren keer ik even terug naar 1830/31. Ondanks dat bij de 

oprichting van de Belgische staat het land meteen neutraal was, werd er wel een leger opgericht. 

Dit stond onder leiding van het ministerie van oorlog en bestond slechts uit infanterie, cavalerie, 

artillerie en genie.37 Nadat Nederland de onafhankelijkheid van België in 1839 geaccepteerd 

had, waren de komende decennia relatief rustig voor het Belgisch leger. Wel gebeurde er om 

de zoveel jaren een reorganisatie binnenin. Echter, zonder concrete dreiging verliest een leger 

zijn bestaanszin. Ook werd er binnen België in deze periode meer gefocust op binnenlandse 

politiek dan op het buitenland. Het defensiebudget werd dan ook naar een minimum gedreven.38 

De legerdienst werd bepaald door het lotingsysteem. Jaarlijks werden er ongeveer tienduizend 

jonge mannen geloot, die vervolgens acht jaar dienst moesten leveren. Maar door het 

vervangerssysteem moest niet iedere gelote effectief dienst doen.39 

Vanaf het jaar 1870 werd de dreiging voor België echter concreter, met de Frans-Duitse oorlog. 

Het is ook in deze periode dat de rest van Europa zich begon te bewapenen. Toen de Groote 

Oorlog uitbrak was een van de sterke legers dat van de Engelsen. Niet alleen hadden ze een 

zeer sterke marine, maar hun beroepsleger was al getraind op oorlog door verschillende eerdere 

kolonisatieoorlogen.40 Ook waren hun uniformen al gemoderniseerd. Dit in tegenstelling tot 

Frankrijk, dat ondanks de vele miljoenen enthousiaste manschappen, nog op een 19de-eeuwse 

manier van oorlogsvoering deed bij de aanvang.41 Ondanks enkele studies die wijzen op een 

gaand militariseringsproces voor de oorlog in België42, wordt er toch nog algemeen gesteld dat 

ook België niet klaar was voor een oorlog. Het lotingssysteem werd pas in 1909 afgeschaft en 

minister van Oorlog, Charles de Broqueville, kon pas in 1913 de algemene dienstplicht 

invoeren.43 Ook in zware wapens werd er niet veel geïnvesteerd.  
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Er werd echter wel ingezet op versterkte vestigingen.44 Zo werden er forten in Luik, Namen en 

Antwerpen gebouwd. Vooral naar Antwerpen ging er veel belangstelling uit. Ook werd in 1910 

de generale staf van het leger opgericht, waar koning Albert I aan de basis lag. Voor de oorlog 

was het Belgisch leger dus vooral een landmacht, met de focus op versterkte plaatsen. De 

uniformen en bewapening waren echter verouderd en België leek niet goed voorbereid te zijn 

op een oorlog. 

Bij de algemene mobilisatie van 31 juli 1914 werden er rond de 200.000 Belgen gemobiliseerd. 

Niet veel later voegden zich daar nog 18.000 vrijwilligers en 18.000 andere manschappen bij 

toe.45 Zeven oude klassen werden ingezet voor de verdediging van de forten, en acht klassen 

werden ingezet als veldleger. Dit veldleger bedroeg ongeveer 117.000 man, en werd verder 

verdeeld in, onder andere, zes legerdivisies. Deze indeling werd duidelijk omschreven door Luc 

De Vos in zijn standaardwerk over de Eerste Wereldoorlog: “Elke legerdivisie bestond uit drie 

of vier brigades, elk met 2 infanterieregimenten, een artilleriegroep, een regiment cavalerie, een 

regiment artillerie, genietroepen en diensten.”46 

Rond januari 1915 waren de linies ondertussen ingegraven en achter het front werd een 

wegennet aangelegd. Zoals al eerder vermeld werden er ook veldhospitalen opgericht, waarvan 

een belangrijke van het Rode Kruis in De Panne gevestigd was: l’Océan.47 Ook werden in deze 

periode de oude uniformen aangepast aan de nieuwe vorm van oorlogsvoering en werden kaki-

kleuren meer gebruikt als uniform. Maar deze investeringen van de overheid waren afhankelijk 

van de financiën van het buitenland, dus probeerde de Belgische regering zo zuinig mogelijk 

met de middelen om te gaan.48 

Aan het front zelf heerste er angst en uitputting van het werk. Ook de ongezonde en 

onhygiënische omstandigheden maakten het front een onaangename plek voor soldaten49, om 

niet verder in te gaan op de Belgische weeromstandigheden tijdens de oorlog. Men zat echter 

wel niet permanent in de loopgraven. Vier dagen moest men naar de eerste lijn, om daarna op 
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rust te mogen in de kantonnementen.50 Na zes maanden dienst mocht een soldaat een iets 

langere periode van rust nemen. Tegen 1916 werd de bezetting van de eerste lijn ook tot een 

minimum gebracht.51 Om de heimwee bij de soldaten op te vangen, werd er aan het front ingezet 

op ontspanning en cultuur, door onder andere de kunstenaars.52 

 

2.3. Kunst en muziek in Europa 

 

Om een laatste beeld van de context te geven, focus ik nu op de kunst en muziek in Europa, 

eind 19de en begin 20ste eeuw. Een uitgebreide gedetailleerde kunstgeschiedenis neerschreven 

is hier echter niet mogelijk, en ook niet zo relevant. Eerder wil ik de impact van kunst en muziek 

beschrijven op de verschillende Europese natiestaten, met de nadruk op bijvoorbeeld 

nationalisme. De focus zal eerder liggen bij Frankrijk en Duitsland. 

 

Frankrijk was, mede door zijn cultureel bloeiende hoofdstad Parijs, doorheen de 19de eeuw 

toonaangevend in de Europese cultuur, zeker op gebied van de schilderkunst, bijvoorbeeld.53 

Verschillende stromingen vonden hun weg en de kunst kreeg meermaals een nieuwe invulling 

op gebied van stijl: van Neoclassicisme tot Impressionisme, naar Modernisme. Maar in de loop 

van de 19de eeuw werd vooral de Romantiek belangrijker.54 Deze stroming kreeg aanhang in de 

Duitse gebieden en vertakte zich in verschillende disciplines als filosofie, literatuur en muziek.  

Vooral de Duitse muziek kende een enorme opgang deze periode en zette de Franse 

componisten in de schaduw. Vertrekkend uit het Classicisme van Wolfgang Amadeus Mozart, 

werd de Duitse Romantische muziekstroming gevuld door, onder andere, Ludwig van 

Beethoven, Robert Schumann en Richard Wagner. Vanuit onder andere Frankrijk en het 

Verenigd-Koninkrijk kwam er meer appreciatie en admiratie voor deze Duitse Kultur.55 
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Tot wanneer de Frans-Duitse oorlog wordt gestreden, wat een verlies voor Franrijk en het 

ontstaan van het Duitse Rijk betekende. Voor de Derde Franse Republiek begon de zoektocht 

naar de Franse (muzikale) identiteit, en het verlangen om glorie te verkrijgen door een nieuwe 

republikeinse cultuur. Een symbolisch voorbeeld hiervan is de herinvoering van de 

‘Marseillaise’ als het Franse volkslied en ‘14 juillet’, de dag van de bestorming van de Bastille, 

werd in 1880 als nationale feestdag ingevoerd.56 Annegret Fauser stelt dat er in deze tijd ook 

de perceptie was dat Franse muziek patriottisch en mannelijk moet zijn.57 Zo werd er meer 

aandacht gelegd bij vocale muziek en de educatie hiervan. De opéra-comique werd ook 

opnieuw geherwaardeerd en kreeg een nieuwe invulling, nu met muziek van een orkest 

afgewisseld met gesproken woord.58 De Franse componisten als Claude Debussy, Georges 

Bizet, Camille Saint-Saëns en Gabriel Fauré moesten dan weer tegenwerk bieden tegen de 

Duitse overheersing in het repertorium. 

 

Het werd duidelijk dat Frankrijk zich artistiek als een natie wilde definiëren en op de kaart 

zetten, tegenover het steeds sterker wordende Duitse Rijk. Naarmate het einde van de 19de eeuw 

en het begin van de 20ste eeuw werd het gevaar van Duitse muziek in Frankrijk gezien.59 Een 

belangrijk punt hierbinnen is welke componisten wel en niet nog mogen opgevoerd worden. In 

Frankrijk werd dit een heel debat met selectiviteit omtrent de Duitse muziek. Zo worden Mozart 

en Beethoven bijvoorbeeld wel nog opgevoerd, ondanks hun ‘Duitse roots’.60 

De redenen hiervoor zijn verschillend. Enerzijds stammen zij af uit een iets oudere periode en 

zijn deze componisten zo klassiek populair geworden dat ze niet weg te denken waren. Ten 

tweede wordt er ook geargumenteerd dat deze componisten niet honderd procent Duits waren, 

en in hun werk er ook nauwelijks Duits nationalisme naar boven komt. Op deze manier laat 
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Frankrijk deze componisten nog toe en botsen zij niet met het steeds sterker wordend Frans 

nationalisme. 

Andere componisten worden echter wel uit de repertoria geschrapt, of zijn er toch minder in 

aanwezig. Zo worden Frédéric Chopin en Johannes Brahms niet gezien als mannelijk61, wat 

eerder uitgelegd stond als een belangrijk punt voor Frankrijk.  

Maar misschien de meest problematische figuur was Richard Wagner. Hij werd bijna gezien 

als de verpersoonlijking van Duits nationalisme in muziek. Zo roept Camille Saint-Saëns op 

voor een ban van Wagner62, en tijdens de Eerste Wereldoorlog worden zijn werken effectief 

geschrapt in de repertoria. Niet enkel in Frankrijk, want ook in de Verenigde Staten wordt 

Wagner niet meer opgevoerd, samen met andere Duitse componisten, samen goed voor een 

derde van de voorstellingen in New York City.63 

 

2.4. Besluit 

 

Het einde van de 19de eeuw wordt in Europa gekenmerkt door een sterker wordend 

nationalisme. Na de Frans-Duitse oorlog ontstond er in Centraal-Europa een nieuw 

geïndustrialiseerd machtsblok, het Duitse Rijk, dat Frankrijk en Engeland met argusogen 

aankijken. De oplopende spanningen uiten zich niet alleen op militair vlak en een 

wapenwedloop, maar ook op cultureel-muzikaal vlak. De Duitse overheersing in de klassieke 

muziek zorgt voor wrevel met het Frans nationalisme en sommige componisten worden 

geschrapt. 

Bij het begin van de 20ste eeuw worden er allianties gesloten tussen Europese grootmachten, in 

1907 de Triple Entente en later de Triple Alliantie. Wanneer Duitsland in de zomer van 1914 

aan België de oorlog verklaart, strijdt het neutrale land voor vier jaar een loopgravenoorlog aan 
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de IJzervlakte. Tegenover de andere geallieerde troepen zijn de Belgische soldaten relatief 

gespaard gebleven van de grote bloedbaden.  

Het leven aan het front was echter wel zwaar en het moraal zakte met de tijd. Na dienst aan de 

eerste linie konden soldaten uitrusten bij de kantonnementen en achter het front werden 

militaire hospitalen opgericht, onder andere in De Panne. Ondanks dat de regering niet te gul 

met de financiën kon omgaan, werd er toch geïnvesteerd in ontspanning, bijvoorbeeld in 

schilderkunst, toneel en muziekconcerten. 

Nu het decor van de scriptie geschetst is, kunnen de hoofdrolspelers aantreden. In de volgende 

hoofdstukken zal de geschiedenis van het symfonisch orkest van het Belgische leger 

chronologisch verteld worden, en telkens thematisch besproken worden aan de hand van een 

breder historisch kader. 
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3. De geboorte van een orkest 
 

In dit hoofdstuk zal ik enerzijds de begingeschiedenis van het symfonisch orkest behandelen, 

aangevuld met de eerste laag van de wetenschappelijke literatuur rond dit thema. Voor het 

orkest ligt de focus hier op de begindagen, van juni 1915 tot de winter van 1917. Deze 

geschiedenis zal vervolgens in zijn historische context worden geplaatst aan de hand van 

wetenschappelijke literatuur. Dit vormt dan de eerste  contextuele ‘laag’ rondom het centrale 

onderwerp, om antwoord te kunnen bieden op de probleemstelling en onderzoeksvraag. 

 

3.1. Het symfonisch orkest van het Belgisch leger: de begindagen 
 

Een zeer belangwekkend plan, dat men van harte moet toejuichen, werd aan het front door een 

onzer beste en meest sympathieke generalen gevormd. Het is er om te doen een symfonisch 

orkest te stichten dat aan het front uitvoeringen zon doen, onder leiding van den heer Corneil 

de Thoran, orkestmeester van den Muntschouwburg, tegenwoordig korporaal bij de 

telegrafisten der genie. Om dit plan zoo spoedig mogelijk te verwezenlijken, kunnen de 

beroepsmuzikanten of de liefhebbers, die deel uitgemaakt hebben van een symfonisch orkest of 

die kamermuziek gemaakt hebben als violonist, altist, cellist of contrabassist, zich doen kennen 

aan korporaal Corneil de Thoran, C.200, telegrafisten-peleton.64 

 

3.1.1. Voor de stichting 
 

De geschiedenis van het symfonisch orkest van het Belgisch leger start in het jaar 1915, in 

premature vorm. Op dit moment is er nog geen sprake van een orkest, maar wordt er wel al een 

voorgeschiedenis geschreven die zich kadert zich in bredere algemene artistieke activiteiten. 

De eerste sporen van deze activiteiten zijn te dateren rond de zomer van 1915, in de vorm van 

liefdadigheidsconcerten. Daarvan zijn er twee terug te vinden in de primaire bronnen, in de 

vorm van concertaffiches, die ik geraadpleegd heb voor dit onderzoek. De plaats van deze 
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optredens zijn ver achter het front, namelijk  in Granville. Hoe deze optreden praktisch zijn 

georganiseerd is niet terug te vinden in de beschikbare bronnen. 

Het eerste concert, soirée offerte au profit des blessés Franco-Belges de Granville65, wordt 

gegeven op 20 juni 1915. De uitvoerder is op het eerste gezicht niet veelzeggend met de naam 

C.I. de la 3e D.A. Op een ander affiche staat echter de volledige naam te lezen: l’Orchestre du 

Centre d’Instruction de la 3e Division d’Armée Belge.66 Het betreft hier dus een orkest, 

afkomstig ook al uit een divisie van het Belgisch leger. Uit hoeveel mensen dit orkest bestaat 

is helaas nergens af te leiden. Maar één persoon wordt echter twee maal vermeld op de affiches, 

Corneil de Thoran. Meteen wordt er ook bij geschreven dat hij de 1ste chef is van het orkest van 

het Koninklijk Theater van de Munt in Brussel.  

Voor het concert van 20 juni dient dit orkest als rode draad doorheen de voorstelling, die in drie 

delen is opgedeeld.67 Het orkest speelt telkens de opener en de afsluiter van ieder deel, waar 

klassieke muziek en poëzie op het programma staat. De invulling van het concert komt dus niet 

van het orkest. Dit is uit de bron af te leiden omdat er bij ieder stuk dat er gespeeld wordt, de 

(solo) uitvoerder bij vermeld staat. Ook worden er stukken voor trio’s opgevoerd, in de vorm 

van piano, viool en altviool. Het concert telt in totaal 23 stukken en wordt afgesloten met ‘La 

Marseillaise en ‘La Brabançonne’, solo uitgevoerd. 

Vier dagen later datzelfde jaar staat het orkest opnieuw op de planken, met wederom Corneil 

de Thoran sous la direction.68 Het betreft hier een symfonisch concert gespeeld om acht uur 

dertig in de avond. Hier komt het orkest al meer aan de beurt, afgewisseld met een ‘fanfare’. 

Ze spelen onder andere Bizet (Carmen (fantasie)), Doizelet (Marguerile) en Gounod (Faust 

(fantasie)).69 Ook dit concert wordt afgesloten met de nationale liederen. 

De figuur van Corneil de Thoran zal in die periode ook meer in het licht gesprongen zijn. Zijn 

connectie met de Muntschouwburg zal hem statuut en muzikaal aanzien gegeven hebben. 
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Nochtans was hij nog niet zo lang in dienst, zijn militair dossier70 start pas in 1915. Vanaf 7 

april was hij actief bij het ‘C.I. n.3’, wat overeenstemt met wat er te lezen viel op de eerder 

besproken concertaffiches uit de zomer van 1915. Datzelfde jaar werd hij in september geplaatst 

in de telegrafische dienst van de zesde Legerdivisie. Ondanks zijn dienst als orkestleider tijdens 

de liefdadigheidsconcerten tijdens de zomer, moet hij dus terug aan de slag in het leger.71 Dit 

maakt duidelijk dat er nog geen echt belang werd aangehecht en dat er geen groot plan klaar 

lag om iets meer met dit orkest en de orkestleider te beginnen. 

 

Vanaf januari 1916 werkte hij er nog steeds, in de buurt van Saint-Jacques Capelle. Daar kreeg 

hij het toezicht op de téléphonistes-sigaleurs d’infanterie et d’artillerie.72 Dit zou zijn job 

geweest zijn tot het einde van dat jaar. Zijn muzikale activiteiten vallen echter niet stil. In  De 

Legerbode van 17 februari 1916 is er een krantenartikel geschreven over een muzikaal en 

letterkundig feestje, waar Corneil de Thoran aanwezig was. Terwijl de heer de Thoran, eerste 

orkestmeester in den Muntschouwburg, bijna geheel den avond aan de piano zat, werden de 

talrijke en uitstekende kunstenaars langdurig en geestdriftig toegejuigd.73 

Daarna volgt er zich echter een leegte in de bronnen. Op dit moment valt er niet veel muzikale 

ambitie af te leiden. Er is geen echte consistentie, en de optredens vinden bijna altijd uitsluitend 

plaats in de zomer, in Frankrijk. Zouden de muzikanten in het leger en in de loopgraven dan 

toch pas na de oorlog hun instrument weer kunnen afstoffen en hun passie voor muziek verder 

zetten? Of zou er een mogelijkheid komen om muzikale activiteiten binnen het leger aan het 

front te kunnen uitoefenen? 

 

 

                                                           
70 Persoonlijk militair dossier van Corneil de Thoran, s.d., Koninklijk Museum van het Leger en 
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71 Overzicht militaire verrichtingen Corneil de Thoran, 1935, Koninklijk Museum van het Leger en 
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72 Brief van de ‘Major de Réserve de Genie’, 1934, Koninklijk Museum van het Leger en Krijgsgeschiedenis te 

Brussel, Ex-CDH/Moskou, inv. nr. 6229075. 

73 Artikel in De Legerbode, 17 februari 1916, Nieuws over de Groote Oorlog (online raadpleegbaar), oorlogspers.  
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3.1.2. De eerste muzikale stappen 
 

Hoe of waarom het gebeurd is, is niet duidelijk, maar in december 1916 is er een grote 

doorbraak voor de muzikale activiteiten aan het Belgisch front. Op 29 december stuurt de 

Général-Major een brief74 naar de chef de la 3me  section, met daarin zijn goedkeuring voor de 

oprichting van een symfonisch orkest aan het front, onder leiding van Corneil de Thoran. In 

zijn brief geeft hij ook meteen weer op welke manier hij dit wilt laten tot stand komen. Zijn 

eerste punt is dat er een hereniging moet komen van de muzikanten die zich aan het front 

begeven. Er wordt een boodschap meegegeven die moet worden verspreid onder de soldaten, 

zodat muzikanten op de hoogte gesteld kunnen worden. Vervolgens moet de Thoran audities 

houden, en de beste 26 muzikanten selecteren om deel uit te maken van het orkest: Le caporal 

de Thoran demandera à ceux qui auront répondu à cet appel, des renseignements 

complémentaires concernant leurs connaissances musicales et s’informera s’ils possèdent ou 

non leur instrument. Il éliminera ceux qui n’offrent pas une garantie absolue.75 

Ook zullen ze Corneil de Thoran in contact brengen met de directeur van het Conservatorium 

van Parijs, voor de nodige muzikale faciliteiten te bemachtigen. De eerste audities zullen 

plaatsvinden in De Panne, in het ziekenhuis ‘L’Océan’ au bénéfice d’une oeuvre de charité.76 

Iedereen die bij het orkest hoort zal vervolgens in een ‘unité’ in De Panne worden geplaatst. 

Om dit allemaal financieel voor elkaar te kunnen krijgen ziet de Général-Major één oplossing: 

Il serait nécessaire d’obtenir un subside du Ministre pour couvrir les menus frais résultant de 

l’organisation des concerts.77 

 

Vervolgens wordt er begin januari 1917 een brief gestuurd naar de minister78 met daarin 

dezelfde uitleg over het orkest en over de gevraagde subsidie. Ze vragen 3000 Frank. 

Ondertussen is er ook al een lijst namen opgesteld van muzikanten die naar de 6 D.A. zullen 

worden geplaatst, om er deel te nemen aan het orkest. Het startschot voor het symfonisch orkest 

                                                           
74 Brief van de ‘Général-Major’, 29 december 1916, Koninklijk Museum van het Leger en Krijgsgeschiedenis te 
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75 IBIDEM. 
76 IBIDEM. 
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78 Brief aan de minister van oorlog, 11 januari 1917, Koninklijk Museum van het Leger en Krijgsgeschiedenis te 
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is duidelijk gegeven. Toch wordt de correspondentie vanaf januari abrupt gestopt en pas in 

oktober 1917 hernomen. De Legerbode schrijft later dat dit te wijten zou zijn geweest aan de 

toenemende militaire bedrijvigheid aan het front.79 De organisatie ligt vanaf januari 1917 

gedurende tien maanden dus stil.  

 

3.1.3. De oprichting voltooid 
 

In oktober 1917 herneemt de organisatie zich. Het plan is duidelijk: vanaf de winter 1917-1918, 

symfonische orkesten geven dans la zone des cantonnements.80 Om de organisatie tot stand te 

laten komen zijn er enkele zaken nodig: muzikanten en materiaal.  Ondertussen is het nieuws 

met de oproep rondgegaan bij de Belgische soldaten en zijn er velen die zich gemeld hebben. 

De musici van bestaande strijkensembles zoals Henri Gadeyne en Germain Prevost namen ook 

deel.81 Over ‘gewone’ soldaten zijn er bewijzen van overplaatsingen te vinden in de primaire 

bronnen, niet enkel door nieuwe ledenlijsten, maar ook door correspondenties. Er zijn brieven 

te vinden waar te lezen valt dat bepaalde soldaten ontbonden worden van hun oorspronkelijke 

sectie en overgeplaatst worden naar de divisie van het orkest. Zo worden onder andere soldaten 

Wolfers, Van Iseghem en motocycliste Roger overgeplaatst.82 

Het is de bedoeling van de Chef d’Etat Major Général de l’Armée om al deze muzikanten onder 

te brengen in één duidelijke divisie, 6 D.A., waar ze worden ondergebracht in het 2de regiment 

Karabiniers. Daar moet Corneil de Thoran alle faciliteiten krijgen die hij nodig heeft om zijn 

orkest goed te kunnen organiseren.83 

Muzikanten verzamelen is natuurlijk maar één kant van de organisatie, want wat zijn 

muzikanten zonder instrumenten en partituren? Omdat deze zaken moeten worden aangekocht, 
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Brussel, Ex-CDH/Moskou, inv. nr. 8319. 

83 Brief van de ‘chef d’Etat Major Général de l’Armée naar de commandant van de zesde legerdivisie, 26 oktober 

1917, Koninklijk Museum van het Leger en Krijgsgeschiedenis te Brussel, Ex-CDH/Moskou, inv. nr. 8319. 
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werd er al in januari 1917 een aanvraag voor subsidies gedaan bij de minister. De 

oorspronkelijke vraag van 3000 Frank werd goedgekeurd, en in november 1917 gebeurden de 

eerste aankopen voor het orkest. Die gebeurden allemaal in samenwerking met Gabriel Fauré84, 

directeur van het Conservatorium van Parijs. Met een delegatie vertrekt Corneil de Thoran dus 

naar de Parijse muziekwinkels om de faciliteiten voor zijn orkest te voorzien. 

In het dossier van het symfonisch orkest zijn er vijf facturen te vinden, van vijf verschillende 

muziekwinkels die gekend zijn bij het conservatorium. De kwaliteit van de aankopen is dus op 

een bepaalde manier toch al gegarandeerd.  

De aankoop van instrumenten gebeurt bij Couesnon & Cie  en Caressa et Français.85 In 

verschillende toonaarden worden violen, altviolen, contrabassen, klarinetten en trompetten 

gretig aangekocht. Ook druminstrumenten als simbalen, castagnetten en tamboerijn worden 

ingeslagen. Zelfs een triangel en xylofoon zullen hun overstap maken naar het Belgisch leger. 

Partituren en bladmuziek worden dan weer gekocht bij Durand & Cie en Hamelle.86 Daarvan 

wordt er niet zoveel aangekocht. Maar zoals er in de voorgeschiedenis verteld werd, werden er 

al in 1915 en 1916 klassieke optredens gegeven, dus Corneil de Thoran is al eerder tijdens de 

oorlog in aanraking gekomen met (voldoende) partituren en hoeft er nu dus geen arsenaal bij te 

kopen. De muzikale stukken zelf zijn klassiek en er worden verschillende Europese 

componisten gekozen. Zo vinden we  Italiaan Luigi Boccherini, Duitser Robert Schumann en 

Fransman Camille Saint-Saëns terug. 

In december ontvangt de minister een brief met de aanvraag voor een nieuwe subsidie, opnieuw 

3000 Frank.87 De minister geeft echter niet meteen toe en vraagt om de kosten te preciseren 

zodat ook hij hiervan een overzicht krijgt, voor hij een nieuwe subsidie geeft. Het antwoord dat 

hij krijgt is echter vaag. ‘J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que le nouveau crédit 

de trois mille francs a pour but de permettre l’exécution de concerts, pour récréer les troupes 

au front, au cours de l’hiver 1917-1918. Les dépenses à prevoir concerent: La location de 

musiques, 1000FR; l’achat de musiques, 600FR; l’achat d’instruments, 900FR; l’achat de 

                                                           
84 Brief van de ‘Général-Major’, 29 december 1916, Koninklijk Museum van het Leger en Krijgsgeschiedenis te 

Brussel, Ex-CDH/Moskou, inv. nr. 8319. 
85 Factuur van aankoop instrumenten, 12 november 1917, Brief van de ‘Général-Major’, 29 december 1916, 

Koninklijk Museum van het Leger en Krijgsgeschiedenis te Brussel, Ex-CDH/Moskou, inv. nr. 8319. 
86 Factuur van aankoop partituren, 20 november 1917, Brief van de ‘Général-Major’, 29 december 1916, 

Koninklijk Museum van het Leger en Krijgsgeschiedenis te Brussel, Ex-CDH/Moskou, inv. nr. 8319. 
87 Brief aan de minister van oorlog, 20 december 1917, Brief van de ‘Général-Major’, 29 december 1916, 

Koninklijk Museum van het Leger en Krijgsgeschiedenis te Brussel, Ex-CDH/Moskou, inv. nr. 8319. 



35  

cordes et la réparation des instruments, 500FR.’88 Enkele dagen later geeft de minister toch 

groen licht en heeft het orkest in het najaar van 1917 opnieuw 3000 Frank subsidie gekregen. 

Nu muzikanten, instrumenten en partituren georganiseerd bij elkaar zijn gebracht, is bij deze 

dus de oprichting voltooid, en kan ‘L’Orchestre Symphonique de l’Armée de la Campagne’ 

beginnen optreden. 

 

3.1.4. Besluit 
 

De geboorte van het symfonisch orkest valt reeds te situeren in 1915. Corneil de Thoran, chef 

van de Brusselse Muntschouwburg, vindt in zijn beginnende maanden aan het front zijn weg 

als orkestleider die mag optreden op liefdadigheidsconcerten, achter het front. Deze situeren 

zich in een breder kader van artistieke activiteiten. Wanneer de oorlog zich herneemt, wordt hij 

opnieuw het veld ingestuurd, net als de andere muzikant-soldaten. De komende jaren blijven er 

zaken borrelen onder de radar. Tot eind 1916, dan wordt er via hogere hand het idee 

opgeworpen om een officieel orkest op te richten, binnen het Belgisch leger, met diezelfde 

Corneil de Thoran als leider. Het nieuws gaat rond en muzikanten vinden uit de verschillende 

divisies van het leger hun weg naar het orkest. Instrumenten en partituren worden via connecties 

in Parijs gekocht, dankzij een subsidie van de minister van Oorlog. Nu de beginjaren achter de 

rug zijn, is het orkest klaar om vanaf de winter van eind 1917 op te treden en gouden maanden 

tegemoet te komen. 
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3.2. In tijden van oorlog: officiële Belgische artistieke activiteiten aan het front 

 

Zoals eerder gezegd, vormt dit deelhoofdstuk de eerste contextuele ‘laag’ om het symfonisch 

orkest historisch te kunnen situeren. Deze laag focust op de directe omgeving van het orkest en 

zal inzoomen op de officieel georganiseerde artistieke activiteiten aan het Belgische front, die 

zich in een context van ontspanning begeven. Via deze contextualisering is het mogelijk om de 

ontstaansgeschiedenis en de begindagen historisch beter te kunnen begrijpen. 

 

3.2.1. Situatie voor de oorlog 
 

Hoe zat het met de muziek in het Belgisch leger voor de aanvang van de Eerste Wereldoorlog? 

Bij het ontstaan van België kwam ook het ontstaan van een Belgisch leger tot stand. Voor de 

militaire muziek vormden de Hollandse muziekkapellen de basis, af te leiden uit de 

overgenomen reglementen.89 Hier verder op ingaan heeft weinig relevantie voor het verloop 

van deze paper, maar om toch een concreter beeld hiervan te hebben: ieder infanteriekorps telde 

42 muzikanten, en ieder cavaleriekorps 34.90  

In de loop der jaren werden er verschillende besluiten en reglementen gevormd omtrent deze 

militaire muziek. Zo werden toelatingsvoorwaarden opgelegd en beoordeeld door een 

inspecteur voor de militaire orkesten.91 Deze versterking van de kwaliteit ging echter niet 

gepaard met toenemende kwantiteit of middelen. Militaire muziek werd in België slechts 

getolereerd, en het financiële aspect schrikte vaak af. Zoals eerder aangetoond in de context 

van deze paper, hecht de Belgische overheid, over het algemeen, minder belang aan militaire 

aangelegenheden. Er kwamen zelfs bezuinigingen en in 1842 werden de muziekkapellen van 

de artillerie afgeschaft.92 
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Vanaf het midden van de 19de eeuw werd de kwaliteit van de muzikanten beoordeeld door een 

muziekjury93, en de traditie voor liefdadigheidsconcerten en massaoptredens voor een groter en 

breder publiek ontstond in deze periode. Binnen de Belgische militaire muziek waren er zelfs 

onderscheidende korpsen, zoals het ‘1e Régiment des Guides’, dat ook internationaal gaat 

optreden. Dit muziekkorps was echter ook bevoorrecht, en was de hofkapel van de koninklijke 

familie.94 Rond de eeuwwisseling werden er echter weer bezuinigingen doorgevoerd, waardoor 

er minder muzikanten werden toegelaten. 

Over het algemeen kan gesteld worden dat aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog de 

Belgische militaire muziekkapellen verwaarloosd waren. Buiten het (elitaire) ‘1e Régiment des 

Guides’ gerekend, was het was het Belgische leger op muzikaal en breder artistiek niveau 

ondergeschikt. 

 

3.2.2. Moraal en ontspanning aan het front 
 

Zoals eerder aangehaald in de context, waren de levensomstandigheden aan het Belgische front 

erbarmelijk. Vooral de regen en de kou werden in de oorlogswinters een groot probleem voor 

de soldaten.95 Naast deze zaken hadden de soldaten nog andere klachten omtrent de versleten 

kledij, voedseltekort en de onhygiënische omstandigheden met ongedierte aan het front. Al deze 

zaken hebben een negatief effect op het moreel van de soldaten. Zo ontstond er risico dat men 

zich niet meer maximaal zou inzetten en dat de wilskracht zou verdwijnen.96 

Wanneer de autoriteiten dit zagen gebeuren, werden er langzaam aan initiatieven op poten gezet 

om het frontleven dragelijker te maken. Tegen 1915 kwamen de eerste nieuwe kaki uniformen 

met helmen aan het front. Ook nam de medische zorg in dat jaar toe.97 Maar over het algemeen 

was er tegen 1917 nog niet veel van de eerdere problemen opgelost en zakte het moraal van de 

soldaten ernstig laag. Op dit momenten worden er opnieuw enkele maatregelen getroffen.  
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Naast de praktische maatregelen omtrent kledij, voedsel en hygiëne, werd er ook ingezet op 

culturele en recreatieve afleiding. Zo ontstaan er de eerste leeszalen voor de soldaten aan het 

front.98 De leiding kocht boeken en in deze zalen kon er gelezen worden, door zij die dat 

konden. Een gekende plek was de bibliotheek in De Panne. Ook werd er ingezet op film –en 

cinemabezoeken.99 

Vanaf dan gebeurt de culturele, artistieke organisatie aan het front ook iets systematischer. Zo 

wordt er een officiële schildergroep van het leger opgericht, wat in het volgende deel dieper 

besproken zal worden. Ook wordt er fronttheater gespeeld.100 In al deze initiatieven was ook de 

invloed van koningin Elisabeth voelbaar. Op muzikaal niveau wordt vervolgens in 1917 het 

symfonisch orkest van het Belgisch veldleger gesticht. 

 

3.2.3. De schilderkunst 
 

Zoals al eerder beschreven in deze paper, start de algemene Belgische mobilisatie in de zomer 

van 1914. Onder de mannen die worden ondergedompeld in het leger bevinden zich ook 

kunstenaars. Maar plaats voor artistieke activiteiten is er niet. Zelfs de bestaande 

muziekkapellen worden stilgelegd om alles te kunnen inzetten tegen de inval van Duitsland. 

In 1915 verandert de aard van de oorlog van een bewegingsoorlog naar een stellingenoorlog, 

waarvan het front in België relatief rustig blijft. Het moraal van de soldaten begint echter wel 

te slinken, en de autoriteiten proberen in te grijpen. Er wordt, onder andere, toestemming 

gegeven om te tekenen als ontspanning tijdens de vrije tijd.101 Deze Belgische aanpak staat in 

contrast met wat er gebeurde bij buitenlandse legers. Frankrijk, bijvoorbeeld, had al een 

officiële professionele schildergroep binnen het leger voor de oorlog102, België had duidelijk 

deze traditie niet. 
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Maar rond 1916 vindt er een enorme doorbraak plaats omtrent de officieel georganiseerde 

artistieke activiteiten aan het Belgisch front. Onder impuls van gekend schilderartiest Alfred 

Bastien werd een officiële schildersgroep opgericht, de ‘Séction Artistique’.103 Academici 

kunnen echter nog steeds niet het concrete verloop van de oprichting schetsen, of duidelijk 

stellen hoe deze oprichting verlopen is. Consensus is er wel over het feit dat het koningshuis er 

een rol heeft in gespeeld. 

Voor de ‘Séction Artistique’ werd een reglement opgesteld met onder andere 

toelatingsvoorwaarden.104 Niet iedereen werd zomaar toegelaten in de groep, wat uiteindelijk 

maar over 26 leden zal beschikken. Het doel was om de oorlog, op artistieke vorm, in kaart te 

brengen. Dit ging gepaard met de functie van kunst tijdens de oorlog, waar ik later in deze paper 

dieper op in ga.  

Later in 1916 kreeg de schildergroep een atelier en middelen om hun kunstwerken uit te werken. 

Ook worden er achter het front en in de kantonnementen verschillende tentoonstellingen 

gehouden om deze oorlogskunst voor te stellen. Een gekende voorstelling is die van de 

Belgische Standaard in september 1916.105 Ook in het ziekenhuis l’Océan in De Panne worden 

geregeld tentoonstellingen georganiseerd, onder toeziend oog van de koningin.  

 

3.2.4. De muziekkunst 
 

Door de uitbraak van de oorlog in België werden de bestaande muzikale activiteiten in het 

Belgisch leger dus stilgelegd, ondanks dat ze eigenlijk al voor de oorlog verwaarloosd waren. 

Ook hier loopt België achter tegenover de andere grote legers. Voor de oorlog waren in Franse 

en Duitse legers orkesten en ensembles wel al goed uitgewerkt. Maar zoals aangetoond in het 

vorige stuk, worden, rond het midden van de oorlog, langzaamaan de officieel georganiseerde 

artistieke activiteiten hernomen.  
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Al snel bleek dit voor de schilder –en tekenkunst al iets makkelijker te verlopen. Deze 

kunstsoort heeft praktisch gezien ook al minder ruimte en middelen nodig. Terwijl er dus al een 

officiële ‘Séction Artistique’ werd opgericht, werden muzikale activiteiten nog steeds redelijk 

informeel gehouden en was de wedersamenstelling van muzikanten moeilijker te organiseren. 

Toch beginnen er enkele zaken te bewegen op muzikaal vlak. Zo worden er in het kasteel van 

Wulveringem, achter het front, enkele muziekavonden georganiseerd door de kapitein-

commandant van de topografische dienst Maurice Davreux.106 Hij was zelf pianist, en had 

relaties bij de koninklijke familie.  

Op deze avonden zouden onder andere Léon Jongen, Germain Prévost en Henri Gadeyne 

gespeeld hebben. Zelfs de bekende Belgische violist Eugène Ysaÿe, ook gekend bij de 

koninklijke familie, kwam op deze avonden spelen.107 Corneil de Thoran zou hier ook aanwezig 

zijn geweest. Dit zijn over het algemeen toch eerder elitairdere concerten, voor een beperkter 

publiek, en mensen als Eugène Ysaÿe begeven zich tijdens de oorlog niet aan het front.108 

Na verloop van tijd kan ook het ‘1e Régiment des Guides’ zijn muzikale activiteiten hernemen. 

Zij spelen vooral in Frankrijk en ver achter het front.109 Verschillende militaire kapellen worden 

opnieuw opgestart en spelen bij gelegenheden als begrafenissen. 

Tijdens de oorlog worden er echter ook enkele nieuwe muzikale initiatieven opgericht. Een van 

hen is het orkest van het Belgisch veldleger, het orkest van de scriptie dus. Musicoloog Francis 

Pieters stelt dat dit orkest een heel aparte, andere geschiedenis heeft.110 Dit muzikaal fenomeen 

is namelijk in de oorlog zelf ontstaan en bestaat volledig uit soldaten zelf, die in hun vorig leven 

professioneel muzikant waren. De elitaire kantjes die te vinden zijn bij de andere muzikale 

activiteiten, zijn minder aanwezig bij dit orkest, officieel getiteld ‘L’Orchestre Symphonique 

de l’Armée de la Campagne’. 
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3.2.5. Besluit 
 

Dankzij dit deelhoofdstuk is de historische context blootgelegd waar we het ontstaan van het 

symfonisch orkest van het Belgisch leger in kunnen situeren. Na de onafhankelijkheid erfde 

België op zijn beurt de militaire muziekkapellen uit de Hollandse periode. Maar in de jaren die 

volgen hecht de Belgische overheid er weinig belang aan. Het gevolg hiervan is dat de officiële 

artistieke activiteiten, in dit geval de muziek, voor de Eerste Wereldoorlog in België 

verwaarloosd waren. 

Tijdens de eerste oorlogsmaanden vallen alle artistieke activiteiten stil. De eerste stappen naar 

een herneming van officiële artistieke activiteiten in het Belgisch leger vinden plaats in 1916, 

in de schilderkunst. De oprichting van de officiële schildergroep van het Belgisch leger, de 

‘Séction Artistique’, vond plaats dankzij Alfred Bastien en de invloed van de koninklijke 

familie. In deze schildergroep werden enkele soldaten toegelaten om officiële werken te maken 

over de oorlog.  

De muzikale tegenhanger van deze groep neemt de vorm aan van het orkest van het Belgisch 

veldleger, L’Ochestre Symphonique de l’Armée de la Campagne’, dat pas in 1917 wordt 

opgericht. Dit orkest bestaat uit Belgische soldaat-muzikanten die zich in de loopgraven 

bevinden en spelen voor hun gewonde strijdmakkers. Het orkest is, in mijn ogen, een 

tegengewicht tegen de meer elitaire muziekkapellen die optreden ver achter het front, in 

Frankrijk. 
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3.3. Deelconclusie 
 

Hoofdstuk drie heeft inzicht gegeven in de ontstaanscontext van het symfonisch orkest van het 

Belgisch leger en de directe historische context er van. We hebben gezien dat er voor de oorlog 

een muzikale situatie bestaat binnen het leger, maar dat buiten het ‘1e Régiment des Guides’ 

vrij verwaarloosd werd. Dit zette zich verder bij het begin van de Eerste Wereldoorlog. Toch 

vinden er al in 1915 liefdadigheidsconcerten plaats. Een grote nuance daarbij is dat deze 

gegeven worden ver in Frankrijk en dat de uitvoerders ook geen ‘gewone’ soldaat-muzikanten 

zijn. Op deze optredens wordt er ook veel belang gehecht aan nationale liederen. 

Maar wanneer het moraal van de soldaten aan het front begint te zakken, probeert de overheid 

in te grijpen. Een onderdeel hiervan was de organisatie van officiële artistieke activiteiten aan 

het front. In 1916 uitte zich dat in de oprichting van de ‘Séction Artistique’, de schildergroep. 

De werken hiervan werden opgevoerd in tentoonstellingen. De nuance hier is dat deze club toch 

nog steeds een vrij gesloten, klein gegeven is. Slechts een beperkt aantal leden werden 

aangenomen en werden onderworpen aan reglementen. 

In deze context volgt eind 1916 het plan om binnen het Belgisch leger een officieel symfonisch 

orkest op te richten, met de gekende Corneil de Thoran als dirigent. De uitvoering van het plan 

start concreet eind 1917. Het orkest wordt ondergebracht in een legerdivisie en wordt voorzien 

van de nodige middelen met de aankoop van instrumenten en partituren dankzij een 

overheidssubsidie.  

Het orkest is ook een minder elitair en gesloten groep, ‘gewone’ soldaten met muzikale kennis 

kunnen zich melden om auditie te komen doen en een plaats te verwerven. Op deze manier 

werd het plan voorbereid om dit orkest in de kantonnementen aan het front te laten optreden, 

voor de andere soldaten. 
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4. De pannen van het dak 
 

In dit hoofdstuk schrijf ik de geschiedenis van het symfonisch orkest verder, op basis van de 

topdagen dat ze gekend hebben, tussen winter 1917 en zomer 1918. Er zal gekeken worden 

hoeveel ze optraden en wat deze concerten precies inhielden. Daarna volgt de tweede 

contextuele ‘laag’ van het orkest op basis van de literatuur. In tegenstelling tot de eerste laag 

wordt er nu uitgezoomd, en zal er gekeken worden naar de muzikale situatie in andere legers, 

met name Frankrijk en het Verenigd-Koninkrijk. Op deze manier is het opnieuw mogelijk om 

het parcours van het orkest in zijn historische context te kunnen begrijpen. 

 

4.1. Het symfonisch orkest van het Belgisch leger: de hoogdagen 
 

Koningin Elisabeth heeft verleden maandag, in het gasthuis van Beveren, aan den Yser, eene 

buitengewone vertooning bijgewoond, ingericht door ‘l’oeuvre du Théâtre au front belge’. […] 

Op het programma: Werther, van Massenet. Het orkest bestond uit een 90tal leden van de 

simfonie van het veldleger, onder de leiding van sergeant de Thoran, 1e orkestmeester van den 

Muntschouwburg. De simfonie speelde insgelijks op meesterlijke wijze het openingstuk van Le 

Roi d’Ys, van Lalo. Een buitengewoon talrijk en puik publiek was dan ook opgekomen, 

waaronder Luitenant-generaal De Ceuninck, minister van oorlog, en zijn kabinetsoverste, 

kolonel Constant. […] Op de eerste reien had men de gekwetsten van het gasthuis op 

draagberriën aangebracht. De beste plaatsen had men bovendien aan de andere gewonden 

voorbehouden.111 

 

4.1.1. Het begin voorbij 
 

De trein was vertrokken voor het orkest. In afwachting van hun eerste ‘echte’ symfonische 

optreden, spelen ze op 3 december 1917 al de muziek van een opera.112 ‘Werther’ stond op het 

programma. De Franse componist van het stuk, Jules Massenet, baseerde deze opera op de 

                                                           
111 Artikel in De Legerbode, 6 december 1917, Nieuws over de Groote Oorlog (online raadpleegbaar), oorlogspers. 

112 PIETERS, Francis, Van Trompetsignaal tot muziekkapel: anderhalve eeuw militaire muziek in België, Kortrijk: 

vzw Muziekcentrum, 1981, p.105. 
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Duitse roman ‘Die Leiden des jungen Werthers’. Deze vertoning vond plaats in het gasthuis 

van Beveren, aan den Yser. In de primaire bronnen van het orkest is er niet meer te vinden over 

deze avond, maar de krant De Legerbode heeft er wel een paragraafje aan gewijd.113 Er staat 

geschreven dat het artikel gebaseerd is op eenen ooggetuige, maar de historiciteit is zeer 

moeilijk na te trekken. Het orkest zou die avond moeten bestaan hebben uit een 90-tal leden, 

en Corneil de Thoran nam de leiding over hen. Het schouwspel zou zeer goed verlopen zijn, 

alhoewel het orkest maar drie repetities heeft kunnen houden.114 

Een kleine twee weken later, mag het orkest eindelijk zijn eigen symfonisch concert houden. 

Hun premier concert vindt plaats op 14 december in hopital l’Océan, in de Panne en op 16 

december in hopital de Beveren sur Yser. Dit valt te lezen op de officiële flyer115 van de 

voorstelling. Op het programma staan zes stukken klassieke muziek, uitsluitend van Franse en 

Belgische componisten, met uitzondering van de Rus Aleksandr Borodin. De eerste noten die 

in de zaal weerklinken komen van de symphonie en ré mineur van César Franck, dat donker en 

zwaarmoedig begint maar na enkele minuten het concert opwekkend opent. De concerten van 

14 en 16 december, die op de officiële flyer vermeld staan, zijn echter een tipje van de ijsberg. 

Want in realiteit heeft deze voorstelling nog zes keer plaatsgevonden, van 25 tot 30 december. 

Dit stond te lezen in het kleine schriftje van Corneil de Thoran.116 Deze optredens vonden plaats 

in dezelfde hospitalen. 

 

In deze periode gebeuren er intern, binnen het orkest enkele veranderingen. Ten eerste is er heel 

wat correspondentie omtrent onder welke divisie en regiment het orkest geplaatst moet worden. 

Omdat het onderhoud van het orkest toch veel werk vraagt: La mise en subsistence des 

musiciens de l’O.S.A.C. à mon régiment a demandé tout un travail: établissement d’états 

controle, pièces de passage, renseignements concernant la rémunération, cahiers 

                                                           
113 Artikel in De Legerbode, 6 december 1917, Nieuws over de Groote Oorlog (online raadpleegbaar), oorlogspers. 
114 Artikel in De Legerbode, 12 januari 1918, Nieuws over de Groote Oorlog (online raadpleegbaar), oorlogspers. 
115 Concertaffiche premier concert de l’OSAC, december 1917, Archief van het Koninklijk Paleis te Brussel, Privé 

secretariaat Albert en Elisabeth, inv. nr. 770. 

116 Overzicht concerten december 1917, 1917, Archief van het Koninklijk Paleis te Brussel, Privé secretariaat 

Albert en Elisabeth, inv. nr. 772. 
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d’habillement etc.. Organisation d’un ménage pour 90 hommes: achat de douches, matériel de 

cuisine, etc.117 

De bronnen wijzen aan dat er een verschuiving komt in de administratieve plaatsing van het 

orkest, maar zijn te schaars om er een duidelijk beeld van te geven. Om de huidige 

administratieve plaats binnen het leger van het orkest te beschrijven, is er één echte bron die 

lichte duidelijkheid schept: Une phalage musicale symphonique, […] est actuellement 

rattachée administrativement à la l’E.M. du 2e Carabiniers. Cette phalange ayant ses 

installations à Hondschoote, il est désirable qu’elle soit maintenue dans ce cantonnement.En 

conséquence, la phalange musicale sera prise en subsistence par une unité de la 4e D.A. dès 

que celle-ci sera mise au repos; en attendant elle continuera d’être administrée par la 6e D.A.118 

Een tweede verandering binnen het orkest in deze periode heeft betrekking tot de leden. De 

bronnen wijzen er op dat er meer correspondenties zijn waarin bepaalde soldaten worden 

overgeplaatst naar de divisie en regiment van het orkest.119 Deze soldaten komen uit 

verschillende eenheden van het leger, maar moesten wel nog steeds een auditie doen voor ze 

het orkest mochten toetreden. 

Ook wordt koningin Elisabeth meer betrokken bij het orkest. Niet alleen verschijnt haar naam 

in de krant telkens als er iets over het orkest geschreven wordt, ook in de bronnen is haar invloed 

te zien. Zo is er een brief die expliciet de ontbinding van Jules-Toussaint De Sutter vraagt.120 

Deze man was niet enkel een gekend componist, maar had ook in 1913 de Prix du Rome 

gewonnen voor zijn muziek. In 1917 kwam hij echter aan het front terecht, waar hij al snel door 

de koningin werd uitgehaald. De Sutter wordt later zelfs nog benoemd tot tweede dirigent van 

het orkest121, dat in januari officieel zijn tweede en derde symfonische voorstelling geeft. 

                                                           
117 Brief van de ‘Commandant du Régiment’, s.d., Koninklijk Museum van het Leger en Krijgsgeschiedenis te 

Brussel, Ex-CDH/Moskou, inv. nr. 8319. 

118 Brief voor de ‘Chef d’Etat-Major Général’, 10 februari 1918, Koninklijk Museum van het Leger en 

Krijgsgeschiedenis te Brussel, Ex-CDH/Moskou, inv. nr. 8319. 

119 Brief aan de ‘Chef d’E.M.G.’, 26 maart 1918, Koninklijk Museum van het Leger en Krijgsgeschiedenis te 

Brussel, Ex-CDH/Moskou, inv. nr. 8319. 

120 Brief voor de ‘Grand Quartier Général (3e section)’, 2 maart 1918, Koninklijk Museum van het Leger en 

Krijgsgeschiedenis te Brussel, Ex-CDH/Moskou, inv. nr. 8319. 

121 PIETERS, Francis, Van Trompetsignaal tot muziekkapel: anderhalve eeuw militaire muziek in België, Kortrijk: 

vzw Muziekcentrum, 1981, p.107. 
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Met 14 optredens is januari de drukste maand tot nu toe voor het orkest. Ze spelen zelfs twee 

maal vijf dagen achter elkaar met slecht drie dagen rust tussenin.122 Wederom vinden de 

optredens plaats in de ziekenhuizen van De Panne en Beveren. In tegenstelling tot het eerste 

concert staan er nu niet enkel uitsluitend Franse en Belgische componisten op het programma. 

Het deuxième concert symphonique123 wordt geopend door de ‘3e symphonie Eroïca’ van 

Ludwig Van Beethoven, gevolgd door een werk van de Duitser Max Bruch, concerto en sol 

mineur. Beethoven mag ook het troisième concert symphoniqie124 openen, alleen wordt hij daar 

gevolgd door een werk van de Noorse componist Edvald Grieg. De muziek van Franse 

componisten zijn ook aanwezig op het concert en ‘Dans les steppes de l’Asie Centrale’ van de 

Rus Borodin wordt voor een tweede keer opgevoerd.  

 

4.1.2. Niets dan muziek 
 

De lente van 1918 zal de geschiedenis ingaan als de drukste periode voor het symfonisch orkest. 

Qua organisatie is alles in de voorgaande periodes geregeld. De enige variabelen binnen het 

orkest zijn de muzikanten die er bij komen. Een voorbeeld daarvan is muzikant Joseph 

Mommaerts die gevraagd wordt om zich bij het orkest aan te sluiten en zijn oorspronkelijke 

eenheid te verlaten.125 Soldaten als Den Boer F. staan in deze periode ook op de lijst van nieuwe 

leden.126 Een belangrijk figuur die nog uit de legereenheden wordt gevist is Henri van 

Styvoort127, die door Corneil de Thoran gevraagd wordt het orkest te vervoegen. Van Styvoort 

zal na de oorlog professor worden aan het Conservatorium van Luik. 

 

Nu alle voorbereidingen achter de rug zijn, staat het orkest nog maar één ding te doen: muziek 

spelen. In maart zullen er twee officiële voorstellingen gespeeld worden, die dan resulteren in 

                                                           
122 Overzicht concerten januari 1918, 1918, Archief van het Koninklijk Paleis te Brussel, Privé secretariaat Albert 

en Elisabeth, inv. nr. 772. 
123 Concertaffiche deuxième concert de l’OSAC, januari 1918, 1918, Archief van het Koninklijk Paleis te Brussel, 

Privé secretariaat Albert en Elisabeth, inv. nr. 770. 
124 Concertaffiche troisième de l’OSAC, januari 1918, 1918, Archief van het Koninklijk Paleis te Brussel, Privé 

secretariaat Albert en Elisabeth, inv. nr. 770. 
125 Brief aan de ‘Chef d’E.M.G.’, 1 april 1918, Koninklijk Museum van het Leger en Krijgsgeschiedenis te Brussel, 

Ex-CDH/Moskou, inv. nr. 8319. 
126 Ledenlijst, s.d., Koninklijk Museum van het Leger en Krijgsgeschiedenis te Brussel, Ex-CDH/Moskou, inv. nr. 

8319. 
127 Brief aan de ‘Chef d’E.M.G.’, 1 juni 1918, Koninklijk Museum van het Leger en Krijgsgeschiedenis te Brussel, 

Ex-CDH/Moskou, inv. nr. 8319. 



47  

een totaal van elf optredens.128 De hospitalen van De Panne en Beveren zijn nog steeds zeer 

populair. Op het programma staan wederom de werken van Franse componisten. Maar zoals 

bij de eerdere voorstellingen, komen zij nooit alleen. Op het quatrième concert129 worden zij 

afgewisseld met Aleksandr Glazoenov en Michail Ippolitov-Ivanov, Russische muziekgenieën. 

Het cinqième concert130 wordt dan weer geopend met een werk van de Oostenrijkse componist 

Joseph Haydn.  

In de primaire bronnen zijn er ook nog programmaboekjes te vinden uit deze periode van het 

orkest, die echter niet gelinkt zijn aan een specifieke voorstelling.131 Daarin worden 

Oostenrijkers als Wolfgang Amadeus Mozart en Franz Schubert opgedragen. Ook de klassiek 

Duitse componist Johann Sebastian Bach is terug te vinden in het repertoire van het orkest. 

 

In de maanden die volgen worden het zesde132, zevende133 en achtste134 concert symphonique 

ingeoefend en uitgevoerd. De maand april bedraagt welgeteld 17 optredens135, gevolgd door de 

maanden mei136 en juni137, die elke respectievelijk 13 optredens tellen. Samengeteld met de 

repetities was dit dus een zeer drukke periode voor het orkest, midden in een oorlog. Voor 

velen, onder andere Cyriel Swinnen, was dit orkest een redding van de miserabele 

oorlogstoestanden. Vanaf april is het ook opvallend dat er bijna niet meer in Beveren gespeeld 

wordt. Hopital L’Océan in De Panne wordt hun nieuwe thuisbasis. Maar ook in Hoogstrate en 

Vinckem wordt er opgetreden. Als we dit even vergelijken met de muzikale situatie uit de 

voorgeschiedenis van het orkest, is het toch opvallend hoe veel dichter bij het front en de 

                                                           
128 Overzicht concerten maart 1918, 1918, Archief van het Koninklijk Paleis te Brussel, Privé secretariaat Albert 

en Elisabeth, inv. nr. 772. 
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Privé secretariaat Albert en Elisabeth, inv. nr. 770. 
131 Concertprogramma, 1918, Archief van het Koninklijk Paleis te Brussel, Privé secretariaat Albert en Elisabeth, 

inv. nr. 770. 
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en Elisabeth, inv. nr. 772. 
136 Overzicht concerten mei 1918, 1918, Archief van het Koninklijk Paleis te Brussel, Privé secretariaat Albert en 

Elisabeth, inv. nr. 772. 
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soldaten dit orkest staat. In plaats van veilig ver in Frankrijk voor leidinggevers te spelen, treden 

ze nu op voor de gekwetste soldaten aan het front. 

 

4.1.3. Besluit 
 

Vanaf januari 1918 draait het orkest op volle toeren. Intern zijn er nog enkele variabelen aan de 

gang, maar de organisatorische basis die in de voorgaande periode werd gelegd werpt nu zijn 

vruchten af. In de eerste zes maanden van het jaar speelde het orkest acht verschillende 

voorstellingen, die in totaal 80 optredens opleveren. De muziek die door de concertzalen 

weergalmt zijn vooral van Franse componisten, afgewisseld met Belgische, Russische, 

Oostenrijkse en Duitse werken. Deze drukke periode betekende voor de muzikanten vooral een 

totale focus op de muziek, repetities en optredens. Het werd voor velen een bevrijding van de 

oorlog. Maar nooit vervreemding, omdat ze steeds voor hun gewonde makkers optraden in de 

lokale ziekenhuizen rond het Belgisch front. 
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4.2. In tijden van oorlog: muziek tijdens de Groote Oorlog 
 

In dit deelhoofdstuk wordt het symfonisch orkest opnieuw in haar historische context geplaatst 

aan de hand van de wetenschappelijke literatuur. Nadat in deelhoofdstuk 3.2. de directe 

kadering werd gegeven met Belgische artistieke activiteiten aan het front, vormt dit 

deelhoofdstuk een nieuwe laag, die iets meer uitzoomt. Hieronder zal ik het symfonisch orkest 

en haar faciliteiten kaderen aan de hand van wat er geschreven is over muziek in buitenlandse 

legers en muziek in de Eerste Wereldoorlog. Op die manier kunnen er bepaalde keuzes en feiten 

rond het orkest worden verklaard, zonder dat zij in de primaire bronnen terug te vinden zijn. 

 

4.2.1. Voorgeschiedenis 
 

Vooraleer ik de concrete militaire muzikale activiteiten van Frankrijk en het Verenigd-

Koninkrijk kan bespreken, is het belangrijk om een korte voorgeschiedenis te schetsen. Zo is 

het mogelijk om context te krijgen bij de reeds bestaande artistieke activiteiten binnen een leger, 

en wat de artistieke activiteiten waren bij aanvang van de oorlog.  

 

Militaire muziek bestaat al zo lang als het militaire gegeven zelf, en was al een fenomeen in de 

Oudheid en Middeleeuwen. Maar een echte doorslag kwam er vanaf de 17de en 18de eeuw, 

wanneer de Europese legers langzaam beginnen moderniseren. De versterking van het concept 

van legermuziek kwam volgens musicoloog Francis Pieters van de Turken.138 Na het beleg van 

Wenen heeft deze invloed zich over Europa verder verspreid. In Oostenrijk worden de eerste 

legerkapellen ingevoerd, en in Frankrijk doet Lodewijk XIV hetzelfde. Tegen het midden van 

de 18de eeuw wordt in Pruisen ook de muziekkapel ingevoerd, en in Londen wordt op zijn beurt 

de ‘Bands of Regiment of Guards’ opgericht.139  

Na een korte besparing van militaire muziek onder Napoleon, kwam er in de 19de eeuw een 

enorme verbetering. De kapellen werden talrijker en ook kwam er een verbetering in de 

                                                           
138 PIETERS, Francis, Van Trompetsignaal tot muziekkapel: anderhalve eeuw militaire muziek in België, Kortrijk: 

vzw Muziekcentrum, 1981, p.13-14. 

139 IDEM, p.14. 
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instrumenten die men hanteerde.140 Legerkapellen werden meer en meer opgetrommeld om op 

feesten te spelen, en er kwam een vernieuwing in repertoire. Vanaf het midden van de 19de 

eeuw kwam er een afdeling op Franse conservatoria in verband met militaire muziek.141 Dit 

initiatief leverde enkele waardevolle legerdirigenten op. Ook in Duitsland werd deze maatregel 

ingevoerd, in de jaren 1880. Tegen het einde van de 19de eeuw hadden buitenlandse legers als 

Frankrijk en het Verenigd-Koninkrijk ook nog andere officiële artistieke activiteiten, waarvan 

de schilderkunst een voorbeeld is.142 

 

4.2.2. Frankrijk 
 

In deze voorgeschiedenis was er al meteen een verschil te merken tussen de Belgische militaire 

muzikale activiteiten en die van Frankrijk. Deze natie heeft namelijk al een veel langere 

geschiedenis en traditie van militaire muziek, terwijl in België dit veel later en minder 

professioneel werd aangepakt. Voor de case van Frankrijk valt het op dat zij muzikale pers en 

tijdschriften hadden143, voor en tijdens de oorlog. Toch wordt er vastgesteld dat bij het uitbreken 

van de oorlog er minder muzikale activiteiten waren bij de mobilisatie. Ook in Parijs viel het 

cultureel leven bij aanvang van de oorlog stil en werden de deuren van de concertzalen gesloten.  

Maar vanaf 1915 gingen de zalen in Parijs opnieuw open.144 Verschillende orkesten vonden 

hun weg opnieuw naar de Franse hoofdstad, waar de ‘opéra-comique’ ook opnieuw wordt 

opgevoerd. Deze heropleving van muzikale activiteiten vinden we ook terug bij het Franse leger 

aan het front. De precedenten die bestonden voor de oorlog werden hernomen en de soldaat-

muzikanten konden hun instrument opnieuw opnemen. De vormen dat deze muzikale 

activiteiten aannemen zijn in het Franse leger niet eenzijdig. Zo bestaan er naast orkesten ook 

choralen, ensembles en kamermuziek.145 In de literatuur wordt geschreven dat deze organisatie 

goed verloopt, alleen worden er ook geen concrete zaken of feiten verder uitgewerkt. De 
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soldaat-muzikanten staan onder het bevel van bevoegde commandanten van muziek, en ze 

spelen concerten voor de soldaten van de verschillende regimenten.146 

Binnen het Franse leger bevinden deze muzikale activiteiten zich binnen een breder kader van 

ontspanning achter het front, wat voor de Belgische muziek aan het front ook het geval was. 

Toch is de situatie van Frankrijk niet echt te vergelijken met die van België. Ook hier zijn de 

Fransen sneller met de organisatie van cultuur aan het front, en lijkt hun voorgeschiedenis in 

hun voordeel te spelen. Nadat het front zich lijkt de stabiliseren en de bewegingsoorlog tot een 

einde komt, is de heropleving duidelijker te zien. Zo speelde er niet enkel elke dag een 

symfonisch orkest, maar ook worden er al snel theateractiviteiten voorzien, door ‘Théâtre de 

Tranchée’.147 Er werd gespeeld voor soldaten, door soldaten. Ook op enkele kilometers van het 

front worden er cinema avonden georganiseerd, samen met komedies en boks.148 Ook tijdens 

nationale feesten of nationale gelegenheden werd er een orkest opgetrommeld om patriottische 

liederen te spelen. 

 

Dit brengt ons bij het soort muziek dat de soldaten aan het front te horen kregen. Sophie-Anne 

Letterier stelt dat door de oorlog de muziekscene grosso modo in twee genres kan worden 

gedeeld:  “populaire (chanson et café-concert) ou distingué (lyrique et symphonique).”149 In de 

literatuur ligt de focus vooral bij de ‘musique militaire’, dat veel beschreven is door Didier 

Francfort. Deze stijl van muziek bestaat eerder uit marsliederen. Hij stelt dat de militaire muziek 

van de Eerste Wereldoorlog vooral gebaseerd is op eerder geschreven muziek.150 Dit kan 

muziek zijn dat in de 19de en begin 20ste eeuw door componisten aan conservatoria is 

gecomponeerd, maar de auteur spreekt ook van een militarisering van ‘civiele’ liederen.  

“On pourrait dire qu’il n’y a pas de musique militaire pas essence mais des musiques d’usage 

militaire ou des musiques militarisées. [...] La Grande Guerre ne s’est pas traduite par une 

intense production de compositions de musiques militaires nouvelles mais par le réemploi et la 

généralisation de musiques plus ou moin récentes et par la multiplication des références à la 
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musique militaire dans la musique ‘civile’, de la chanson populaire urbaine aux musiques 

‘savantes’.”151 In zijn bijdrage in de bundel ‘La Grande Guerre des musiciens’ gaat Francfort 

er iets concreter op in. Zo stelt hij dat tijdens de oorlog, in de Franse muziek, de verwijzing 

naar de Duitsers als vijand toenam.152 

Een tweede genre is dan de klassieke, symfonische muziek. Qua uitvoering hiervan is er binnen 

het Franse leger een voorbeeld van een orkestgroep van soldaat-muzikanten, met onder andere 

André Caplet.153 Hun bestaan kan vergeleken worden met het symfonisch orkest van het 

Belgisch leger, omdat zij ook tijdens de oorlog zijn ontstaan en een aparte geschiedenis vormen. 

Hun ontstaan situeert zich ook rond 1917, na het muiterij-incident binnen het Franse leger. Ook 

zij speelden voor de geblesseerden, in ziekenhuizen bij het front, en konden hun instrumenten 

aankopen in Parijs. Hun repertoire bestond uit klassieke muziek en op hun programma zijn 

César Franck en Gabriel Fauré terug te vinden.154  

 

4.2.3. Verenigd-Koninkrijk 
 

Aan de hand van de historiografie over muzikale activiteiten in het Franse leger was het 

mogelijk om de muzikale vormen en genres in hun context te kunnen plaatsen. De historiografie 

over het leger van het Verenigd-Koninkrijk kan dan weer iets meer vertellen over de toestand 

van de soldaat-muzikanten. Hier wordt specifieker gefocust op de (Schotse) ‘pipers’. 

Ook voor de casus van het Verenigd-Koninkrijk is er al in de voorgeschiedenis aangehaald dat 

dit leger al een langere traditie heeft van muzikale activiteiten. Ook was het Britse leger, 

materieel gezien, beter voorbereid dan de rest van de geallieerden. Een eerste militaire muzikale 

eenheid is de ‘Scots Guards’, die als een soort koninklijke muziekkapel dienen.155 Zij krijgen 

de betere instrumenten, en spelen parades bij Bukingham Palace. Hier kan de parallel getrokken 
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worden met de Belgische situatie, waar de ‘1e Régiment des Guides’ als koninklijke 

muziekkapel ook meer naar voor wordt getrokken. 

 

Maar aan het front zelf bevindt er zich een andere muzikale organisatie. Zo worden er in de 

verschillende regimenten ‘bands’ gevormd, bestaande uit verschillende individuele leden. 

Dominique Huybrechts maakt in zijn bijdrage in ‘La Grande Guerre des musiciens’ een analyse 

van de status van de muzikanten. Volgens zijn studie zijn de soldaat-muzikanten in het Britse 

leger in twee groepen te delen.  

Enerzijds zijn er de ‘full pipers’.156 Zij hebben een vaste plaats in de band en spelen op alle 

gelegenheden die ze krijgen. Anderzijds zijn er de ‘acting pipers’.157 Deze groep dient eerder 

als een reserve, en dient tijdens de oorlog gewoon het leger. Ze bevinden zich vaak binnen de 

infanterie, en kunnen worden opgeroepen om mee met de ‘bands’ te spelen wanneer nodig. 

De functie en het doel van deze ‘pipers’ binnen het Britse leger is complex en wordt dieper 

besproken in deelhoofdstuk 5.2. Wel kan ik hier vertellen dat zij ook voor de geblesseerde 

soldaten in de hospitalen speelden.158 

 

4.2.4. Besluit 
 

In dit deelhoofdstuk is er gefocust op de muzikale, militaire situatie van buitenlandse legers. 

Deze tweede laag van de historiografie rond het symfonisch orkest van het Belgisch leger kan 

enkele fenomenen verklaren dat ik ben tegengekomen in de bronnen. Als eerste is het duidelijk 

dat de andere, geallieerde legers al een langere muzikale voorgeschiedenis en traditie hebben 

van muziek binnen hun leger.  

Voor Frankrijk betekende dit een snelle georganiseerde heropstart van het cultureel leven aan 

het front. Hier kreeg muziek zijn plaats in bredere activiteiten. Ondanks de vele precedenten, 

werden er in het Franse leger ook tijdens de oorlog nieuwe muzikale initiatieven opgericht. De 
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muziek die er gespeeld werd is enerzijds marsmuziek en anderzijds klassieke, symfonische 

muziek. Deze kregen door de oorlog een steeds sterkere militaire insteek. 

In het Verenigd-Koninkrijk was een precedent een koninklijke muziekkapel en de verschillende 

‘bands’ binnen het leger. Deze ‘bands’ bestonden, onder andere, uit ‘pipers’, met verschillende 

statuten. De soldaat-muzikanten kunnen ofwel volledig worden aangenomen om muziek te 

spelen, ofwel als een reserve dienen, en verder werken in het leger.  
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4.3. Deelconclusie 
 

Hoofdstuk vier heeft inzichten gegeven in de hoogdagen van het orkest, en de gelijkenissen en 

verschillen met andere legers werden in hun historische context geplaatst. Als eerste hebben we 

gezien dat de buitenlandse legers een veel langere muziektraditie hadden, terwijl België dat niet 

had. Voor de Fransen uitte zich dat in een relatief snelle heropstart van de artistieke, muzikale 

activiteiten aan het front. Maar, net als in de Belgische casus, wordt er in het Franse leger in de 

loop van de oorlog een nieuw orkest opgericht.  

Uit het programma hiervan viel af te leiden dat hun muziekstukken (bijna) uitsluitend bestond 

uit Franse componisten. Zoals we gezien hebben in de contextualisering van de scriptie, is dit 

duidelijk te linken met het toenemend Frans nationalisme binnen hun muziekcultuur. Naast 

deze klassieke werken, werd er ook marsmuziek gespeeld, waar de negatieve referenties naar 

de Duitsers meer prominent werd. Hier valt er dus ook wel duidelijk geen parallel te trekken 

met het Belgisch orkest, waar er in ieder optreden duidelijk meerdere werken van Duitse 

componisten aan bod komen. Het nationalistische element lijkt iets meer weg gedeinsd te zijn 

binnen het orkest van het Belgisch veldleger. 

Een parallel valt er echter wel te trekken met de militaire muzikale situatie van het Verenigd-

Koninkrijk, waar de ‘Scots Guards’ als koninklijke kapel een bevoorrechte positie konden 

innemen. Hier zou ik gerust de vergelijking kunnen maken met het ‘1e Régiment des Guides’, 

wat voor België dezelfde functie had. Maar waar in het Belgisch orkest de statuten van de 

soldaat-muzikanten niet duidelijk in de bronnen terug te vinden zijn, zijn deze voor het 

Verenigd-Koninkrijk wel te vinden in de wetenschappelijke literatuur. In het Britse leger 

kunnen ‘pipers’ voltijds muzikant zijn, maar ook evengoed op reserve staan en verder 

functioneren in het leger.  

Voor het orkest van het Belgisch veldleger zou ik kunnen stellen dat de soldaat-muzikanten er 

het eerste statuut hadden, wegens de zeer intensieve muzikale maanden. De optredens in de 

lente van 1918 stapelden zich op, en daartussen moest er ook nog gerepeteerd worden. Dus lijkt 

het mij niet vanzelfsprekend om deze muzikanten in tussentijd het leger in te sturen, want de 

geblesseerde soldaten in de ziekhuizen aan het front werden op zeer vele optredens getrakteerd 

in deze periode. 
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5. Het hoogtepunt voor het einde 
 

In dit laatste hoofdstuk wordt ook het laatste deel van de geschiedenis van het symfonisch orkest 

beschreven. De focus ligt hier enerzijds op hun concerten in Londen, in de zomer, en de 

ontbinding na de oorlog in 1918. Deze geschiedenis wordt dan opnieuw aangevuld met de 

wetenschappelijke literatuur, deze keer de derde contextuele ‘laag’, dat nog meer uitzoomt. Ik 

zal bestuderen wat de functie van kunst en muziek is in de Eerste Wereldoorlog, en op deze 

manier de functie van het orkest proberen te situeren in haar historische context. 

 

5.1. Het symfonisch orkest van het Belgisch leger: de ontknoping 
 

London is to have the opportunity of welcoming the Queen of the Belgians’ famous Orchestra 

of Belgian Soldiers, which her Majesty is sending over as Belgium’s tribute to Great Britain, 

to perform a specially selected programme of music at the concert which Countess Curzon of 

Kedleston has arranged for the benefit of the British Red Cross Society. The concert takes place 

at the Royal Albert Hall on Wednesday, July 10, at three o’clock. […] The orchestra consists 

of 105 performers, who are soldiers in the same division of the Belgian army, and have played 

to their comrades daily during the past months near the firing line. Its conductor is M. Corneil 

de Thoran, a war volunteer, who was in civil life the principal conductor of the Théâtre Royal 

de la Monnaie de Bruxelles. Earl Curzon will attend and will speak on ‘The Glory of Belgium’. 

The Queen will be present. The concert is under the special patronage of the Queen, Queen 

Alexandra, and the Queen of the Belgians.159 

 

5.1.1. Avontuur in Londen 
 

Het begin van de zomer van 1918 stond voor het orkest in het teken van een speciale activiteit: 

de uitstap naar Londen. Deze buitenlandse activiteit is echter niet georganiseerd door de 

organisatie binnen het orkest of binnen het leger. Het is koningin Elisabeth die er voor gezorgd 

heeft dat ze in Engeland mogen optreden, als Belgium’s tribute to Great Britain. Hoe de 
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koningin dit georganiseerd kreeg is niet duidelijk, maar er bestaan wel bronnen160 van haar 

correspondenties naar Engeland, waar het concert werd georganiseerd door ‘Countess Curzon 

of Kendleston’. Ook wordt er meermaals in de bronnen vermeld dat dit bezoek aan Londen 

onder de patronage staat van Her Majesty Queen Alexandra en Her Majesty The Queen of the 

Belgians, Elisabeth.161 

 

Het symfonisch orkest gaat er niet enkel naartoe om louter op te treden, maar er wordt een hele 

week voorzien om in de Engelse hoofdstad te vertoeven. De muzikanten zijn vertrokken op 

maandag 8 juli en zijn rond de middag aangekomen in Victoria Station, waar ze verwelkomd 

zijn door de Earl and Countess Curzon of Kendleston. Later die dag werden ze naar hun hostel 

geleid, followed by a diner.162 

Dinsdag 9 juli werd al meteen een speciale dag. Na een repetitie in de voormiddag, kreeg het 

orkest de kans om voor het Engelse koningspaar te spelen, voor Buckingham Palace.163 Om dit 

voor elkaar te krijgen, moesten ze dus zelf hun instrumenten meenemen van het repetitielokaal 

naar het paleis. Maar woensdag 10 juli was eigenlijk de grote dag. De dag dat ze met 119 

soldaat-muzikanten mochten optreden in de Royal Albert Hall in Londen, voor de royalties van 

Engeland en België. Over het aantal muzikanten geven verschillende bronnen verschillende 

cijfers, maar op het officiële affiche stond er 119.164 

Ze beginnen het optreden met Symphonie en D mineur, van César Franck.165 Dit is hetzelfde 

nummer dat ze gespeeld hebben om hun allereerste symfonische concert te openen, destijds in 

december 1917. De set gaat verder met enkele werken van Franse componisten, tot een speech 

on the glory of Belgium van Earl Curzon of Kendleston een einde maakt aan het eerste deel van 

het optreden en de pauze laat beginnen. Het tweede deel wordt geopend met Beethoven, en later 
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komt ook nog Felix Mendelssohn aan bod, naast Bizet, Boëlmann en Jongen. Het concert wordt 

afgesloten met de nationale liederen.166 

Het nieuws van het optreden verspreidt zich al snel in de pers, en de ‘glorie’ van het optreden 

en het orkest wordt vooral benadrukt.167 Deze bronnen zijn echter te gekleurd om echte 

historische waarde te hebben. De manier waarop dit optreden beschreven wordt zegt ons meer 

iets over de perceptie naar dit orkest en de muziek toe. Welke functie muziek in tijden van 

oorlog heeft, zal ik dieper bespreken in het volgende deelhoofdstuk. 

De donderdag en vrijdag die na het concert volgen, zijn dagen waarop de muzikanten vrij 

krijgen. Op 12 juli vertrekken ze echter weer168 naar België, om daar te rest van de zomer te 

beleven. 

 

5.1.2. Het einde van het orkest 
 

De laatste periode van het symfonisch orkest is in twee delen te splitsen. Enerzijds is er de 

periode waar er nog redelijk actief wordt opgetreden, van juli tot september. Zo druk als de 

maanden april en mei wordt het echter niet. Naast de laatste twee officiële concerts 

symphoniques worden er nu vooral meer optredens gegeven bij gelegenheden. Ook hier is 

wederom de invloed van koningin Elisabeth voelbaar. Uit correspondenties169 is te lezen dat 

het dankzij haar is dat het orkest in Calais mag optreden op 14 juillet, de Franse nationale 

feestdag. Ook op de Belgische feestdag krijgt het orkest speelgelegenheid, in Cabourg, 

Frankrijk.170 Op 11 augustus worden ze dan weer verwacht in Teteghem, voor het 3e fête 

annuele organisée au profit des asiles des soldats belges invalides.171 In augustus slenteren de 
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optredens aan het front verder, maar niet meer met de bedrijvigheid die ze in de lente van 1918 

kenden. Ze rondden hun neuvième en dixième concert symphonique af in de gekende plaatsen 

in De Panne, Vinckem, Hoogstrate en Hondschote.172 In oktober zijn er geen optredens 

genoteerd, en een maand later was de wapenstilstand op 11 november 1918 een feit. 

 

Deze wapenstilstand heeft duidelijk voor een stopzetting van de muzikale activiteiten van het 

orkest betekend. Want hun taak zat er op: er was geen front meer, en de soldaten waarvoor ze 

speelden waren naar huis. Er worden echter nog drie gelegenheidsconcerten gegeven door 

l‘Orchestre Symphonique de l’Armée de la Campagne na de oorlog: twee in de Munt173 en één 

in het Conservatorium van Luik.174 Wanneer de laatste noot op 13 februari 1919 wordt 

gespeeld, wordt het orkest ook ontbonden en wordt dit stukje geschiedenis van de Eerste 

Wereldoorlog afgesloten. 

 

5.1.3. Besluit 
 

De periode na de hoogdagen van het orkest wordt gekenmerkt door enkele dubbelzinnige 

factoren. Enerzijds wordt het orkest meer en meer ingezet om voor grotere gelegenheden te 

spelen, zoals nationale feestdagen, met de optredens in Buckingham Palace en de Royal Albert 

Hall als ultieme ontknoping. Dit werd mogelijk gemaakt door de Belgische koningin Elisabeth. 

Anderzijds is het zo, dat door deze grotere gelegenheden, het orkest steeds minder voor de 

soldaten aan het front kan optreden, en de bedrijvigheid die zich in de lente van 1918 voordeed, 

in de zomer verdwenen was. Na de wapenstilstand vielen de muzikale activiteiten al helemaal 

stil, op enkele gelegenheidsoptredens na de oorlog na. Het einde van de oorlog betekende dus 

ook het einde van het symfonisch orkest van het Belgisch leger. 
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5.2. In tijden van oorlog: functie van muziek en kunst 
 

In dit laatste deelhoofdstuk bespreek ik de derde laag van de wetenschappelijke literatuur die 

zich rond de centrale casus van het symfonisch orkest bevindt. Nadat de eerste laag zich focuste 

op de directe artistieke activiteiten aan het front, werd er later in de tweede laag gekeken naar 

een breder plaatje van kunst en muziek tijdens de Groote Oorlog in buitenlandse legers. In deze 

derde laag wordt er nog iets meer uitgezoomd en ga ik onderzoeken wat nu de functie was van 

muziek en kunst tijdens de oorlog. Ook dit zou dan bepaalde keuzes en feiten binnen de 

geschiedenis van het orkest kunnen verklaren. Ik deel deze functies in drie delen op, maar het 

is geen vast gegeven en er is overlapping mogelijk. 

 

5.2.1. Praktische functie van muziek 
 

Ondertussen is het duidelijk dat het symfonisch orkest van het Belgisch leger klassieke, 

symfonische muziek opvoert. Maar zoals we ook al gezien hebben is dit niet de enige vorm van 

muziek die aanwezig was aan het front. Een soort muziek dat een nogal praktische toepassing 

had aan het front vinden we terug bij de eerder besproken ‘pipers’ van het Britse leger. Hun 

functie was, onder andere, signalementen geven aan de soldaten.175 Dit was in sommige 

gevallen een gevaarlijke onderneming. Zo schrijft Huybrechts dat de ‘pipers’ onder andere de 

functie hadden om zich boven de loopgraven te begeven wanneer er een aanval gepland wordt, 

en om zo een signalement te geven aan de andere soldaten.176  

Ook werden deze muzikanten gebruikt om de wek in de ochtend aan te kondigen en te 

signaleren wanneer het tijd was voor pauzes en maaltijden.177 In een vorig deel werd ook al 

besproken dat niet iedere ‘piper’ een vaste functie had als muzikant. De ‘acting pipers’ hadden 

naast reserve te zijn, ook nog de functie om te werken aan het front. Huybrechts stelt dat velen 

hiervan als brancardier werkten en de geblesseerden evacueerden naar de hospitalen.178 
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In het vorige deel werd er ook de militaire muziek binnen het leger aangehaald. Ook dit soort 

muziek had een bepaalde functie in de oorlog. Enerzijds diende het praktisch om in een vast 

ritme te marcheren.179 Anderzijds hadden deze liederen ook de functie om de soldaten gerust te 

stellen, en onder andere het geweld te legitimeren.180 Door, onder andere, negatief te zingen 

over de vijand kreeg deze muziek ook de functie om het broederschap onder de soldaten te 

versterken. Dit leunt echter ook al aan tegen de morele functie van muziek en de impact ervan 

op de soldaten in de loopgraven. 

 

5.2.2. Morele functie kunst 
 

In deelhoofdstuk 3.2. heb ik het gehad over het moraal van de soldaten aan het front en wat dit 

precies betekende wanneer dit begint te zakken. Ook hebben we gezien dat de overheid 

verschillende initiatieven nam tijdens de oorlog om het moraal van hun soldaten op te krikken. 

Cultureel leven en kunst was daar een deel van, en in de Belgische casus betekende dit op 

muzikaal vlak de oprichting van het symfonisch orkest. Maar waarom koos men expliciet voor 

kunst aan het front? En welke functie had dit dan? 

Artistieke activiteiten werden enerzijds opgericht voor de artiesten aan het front zelf. Op deze 

manier was de functie van kunst aan het front enerzijds recreatief.181 Om dit te illustreren 

gebruik ik nog eens de officiële schildersgroep van het Belgisch leger, de ‘Séction Artistique’. 

Tijdens de lange wachttijden aan het front werd er al in de vroege jaren van de oorlog informeel 

getekend, wat voor vermaak bij de artistieke soldaten zorgde. Het opnieuw kunnen creëren van 

kunst zorgde ervoor dat bepaalde soldaten wat afleiding kregen van de miserie, wat een manier 

was om het moraal stabiel te houden.  

Ook had deze kunstcreatie een therapeutische functie182 voor de soldaat-artiesten. De creatieve 

afleiding kon de heimwee naar de tijd voor de oorlog in zekere mate opvangen. Dit kan zeker 

ook gezegd worden voor de muziekkunst. Wanneer, bijvoorbeeld, bepaalde muzikanten in 1915 

                                                           
179 FRANCFORT, Didier, ‘Musiques militaires’, in : GÉTREAU, Florence et al., Entende la Guerre: Sons, musique et 

silence en 14-18, Gallimard: Historial de la Grande Guerre, 2014, p.28. 

180 HUYBRECHTS, Dominique, ‘La vie quotidienne des pipes and drums pendant la Grande Guerre’, in: AUDION-

ROUEZAU, Stefane, et al., La grande guerre des musiciens, Lyon: Symétrie, 2009, p.24. 
181 SMETS, Sandrine, ‘Peindre pour la patrie. La section artistique de l’armée belge’, in : 14-18, L’art dans la 

tourmente, Actes du colloque d’Andenne 6-7 octobre 2015, Namur : TreMa, 2019, p.47-48. 

182 IDEM, p.50-52. 



62  

in het kasteel van Wulveringem gingen spelen, kwamen ze opnieuw in contact met andere 

muzikanten, en gaf het een schijn van hoe het leven voor 1914 was. 

Kunst had niet enkel een morele functie op de soldaat-artiesten, maar ook op de soldaten die de 

kunst konden aanschouwen aan het front. Charlotte Segond-Genovesi verwoordde dit 

uitstekend in haar artikel omtrent de muziek aan het Franse front. Zij stelde de functie van 

muziek, en kunst, zo voor: “Il s'agit avant tout de distraire les soldats pendant leurs moments 

de repos, d'évacuer de leurs pensées le quotidien des tranchées afin de leur éviter toute dérive 

dans l'alcool ou la débauche.”183 

In dit opzicht kunnen we de functie van kunst aan het front ook voor de ‘gewone’ soldaten als 

therapeutisch beschrijven. Dit kan ook een verklaring zijn waarom er zoveel opgetreden wordt 

in hospitalen, voor de geblesseerde soldaten. Zij zijn net moreel het hardst getroffen en door 

deze artistieke initiatieven is het mogelijk om hun morele situatie opnieuw op te krikken, met 

als doel opnieuw verder te kunnen strijden aan het front. 

 

5.2.3. Kunst in functie van de staat 
 

Een laatste functie van kunst en muziek tijdens de Eerste Wereldoorlog die ik in deze thesis ga 

bespreken is de manier waarop de staat kunst en muziek gebruikt. Ook hierbinnen baseer ik mij 

vooral op Sandrine Smets, die zich focust op de Belgische schilderkunst aan het front. Een 

eerste functie hierbinnen is het documenteren184 van de oorlog voor de staat. Op deze manier 

willen ze aantonen dat ze meedoen aan dit historisch evenement en is er het doel om de oorlog 

te dateren en lokaliseren. Op die manier trachtte de staat de getuigenissen van de oorlog op 

doek te krijgen. 

Maar waarom werd er dan niet intensief ingezet op fotografie in plaats van op kunst? Ook hier 

ligt de verklaring bij de functie van de kunst. Want geen enkele kunstenaar kan dé realiteit 

optekenen, een schilderij is altijd het product van een interpretatie. En dat maakte de kunst net 

zo aantrekkelijk voor de staat om in te investeren. In deze werken kon er meer emotie en 

                                                           
183 SEGOND-GENOVESI, Charlotte, ‘1914-1918: l'activité musicale à l'épreuve de la guerre’, Revue de Musicologie, 

Vol. 93, Nr. 2, 2007, p. 419. 

184 SMETS, Sandrine, ‘Peindre pour la patrie. La section artistique de l’armée belge’, in : 14-18, L’art dans la 

tourmente, Actes du colloque d’Andenne 6-7 octobre 2015, Namur : TreMa, 2019, p.48-49. 
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‘schoonheid’ gelegd worden.185 Ook de brutaliteit van de vijand moest doorheen het doek naar 

de aanschouwer gedreven worden. Het was ook de expliciete functie van de ‘Séction Artistique’ 

om de oorlog in beeld te brengen, met deze esthetische functie in het achterhoofd. 

Tijdens de oorlog spelen de andere mogendheden ook sterk in op propaganda en beeldvorming. 

Dit gebeurde onder andere ook over België. Maar wat de Belgische staat niet graag zag 

gebeuren is dat de beeldvorming verschoof van ‘Brave Little Belgium’ naar ‘Poor Little 

Belgium’.186 Vanaf 1916 kwam er een reorganisatie van de ‘propaganda’. België wilde net 

aantonen dat het Belgisch leger wél een belangrijke rol in de oorlog heeft gespeeld en dat ze 

ook grote verliezen hebben geleden.187 En met onder andere de oorlogskunst wilden ze deze 

ideologie verspreiden, vooral met het oog op Frankrijk en het Verenigd-Koninkrijk. 

Door de kunstwerken werd de gruwel van de oorlog op doek vastgelegd. Het betreft vooral de 

gevechten en het dagelijks leven van de Belgische soldaten aan het front. De nadruk ligt ook 

bij de brutaliteit van de Duitsers en de dapperheid van de Belgen. Via verscheidene 

tentoonstellingen werd deze kunst dan verspreid. Zoals we eerder gezien hebben, bevinden deze 

tentoonstellingen zich aan het front.  

 

5.2.4. Besluit 
 

De organisatie van officieel georganiseerde artistieke activiteiten heeft verschillende doelen en 

functies tijdens de Eerste Wereldoorlog. Als eerste heeft het een praktische functie, en kan het 

dienen als signalement of muzikaal als praktisch middel aan het front. Maar kunst kan nog veel 

bredere functies hebben. Zo zet de staat in op artistieke activiteiten achter het front om het 

moraal van de soldaten en de soldaat-artiesten niet tot de bodem te laten zakken. Deze 

cultuurbeleving achter het front kon soldaten aan de tijd voor de oorlog doen denken en de 

motivatie voor de strijd opnieuw aanwakkeren. Er werd ook vooral ingezet om voor de moraal 

zwakkeren te spelen, bijvoorbeeld de geblesseerden.  

                                                           
185 SMETS, Sandrine, ‘L’art en guerre ! L’Etat belge mécène des artistes combattants : politique bienveillante ou 
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Maar het was niet enkel voor hun dat de staat op kunst inzette. Ze hadden er namelijk zelf ook 

belang bij, en zagen de kunst als een soort middel om de staat op een bepaalde manier te 

profileren, naar de andere naties toe. Voor België wil dit zeggen dat ze de Belgische bijdrage 

aan de oorlog op sentimentele wijze op doek willen brengen en hiermee naar de andere 

geallieerde legers hun bijdrage willen uiten. Deze logica kan verder doorgetrokken worden naar 

de concerten in Londen, waar koningin Elisabeth voor heeft gezorgd. 
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5.3. Deelconclusie 
 

Hoofdstuk vijf heeft inzichten geven in de laatste fase van het symfonisch orkest en heeft de 

functie van muziek in tijden van oorlog blootgelegd. Een eerste functie dat we gezien hebben 

is de praktische functie van muziek als, onder andere, signalement voor soldaten aan het front. 

Voor het Belgisch orkest is deze functie niet toepasbaar. Zij spelen symfonische muziek en 

doen dit in teken van ontspanning achter de linies.  

Maar een functie die wel zwaar doorweegt voor het orkest is de morele functie. Deze is 

enerzijds toepasbaar op de soldaat-muzikanten, die door dit orkest gered zijn van de 

oorlogsmiserie en hun passie van voor de oorlog kunnen hernemen. Anderzijds verklaart deze 

morele functie ook waarom er zoveel wordt opgetreden in de hospitalen aan het front. Bij de 

geblesseerde soldaten ligt de moraal het laagst, en dit orkest zou kunnen dienen om dit opnieuw 

op te krikken. Deze hospitaaloptredens waren echter meer te vinden bij de hoogdagen van het 

orkest. 

Een functie die ook duidelijk aan bod kwam voor het orkest is die van kunst in functie van de 

staat. Daar hebben we gezien hoe België zijn imago wilde veranderen, en daarvoor ook kunst 

inzette. Voor het symfonisch orkest uitte dit zich concreet in de optredens in Londen, mogelijk 

gemaakt door de Belgische koningin Elisabeth. Op dit moment speelt het orkest niet meer voor 

soldaten, wat hun oorspronkelijke functie was, maar spelen ze voor een ander koningshuis en 

hogere klassen in een groot concertgebouw in Londen. Maar het feit dat ze zo lang aan het front 

gespeeld hebben, droeg bij voor hun prestige een aanzien. Door deze internationale 

gelegenheden liet België, mede door de koningin, het buitenland de Belgische muzikale 

capaciteiten van het leger aan het front zien. 

Na de oorlog verliest het orkest zijn algemene militaire functie, en de ontbinding volgt niet veel 

later. Op deze manier stopt de geschiedenis van ‘L’Orchestre Symphonique de l’Armée de la 

Campagne’ en wordt er een Belgisch muzikaal hoofdstuk afgesloten. 
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6. Algemene Conclusie 
 

Ik begon dit onderzoek met de vraag waarom er een Belgisch symfonisch orkest achter het front 

werd gesticht tijdens de Eerste Wereldoorlog. Door de geschiedenis van het orkest te 

reconstrueren aan de hand van primaire bronnen en deze vervolgens in zijn historische context 

te plaatsen aan de hand van literatuur heb ik antwoorden kunnen vinden op deze centrale vraag. 

Enerzijds kunnen we de oprichting van het orkest verklaren aan de hand van de directe 

historische context, omdat deze stichting zich bevindt in navolging van de eerdere artistieke 

activiteiten die de overheid binnen het leger aan het front organiseert. Voor en bij het begin van 

de oorlog was muziek afwezig in het Belgisch leger en tijdens de eerste jaren van de oorlog 

bleven artistieke activiteiten op informeel niveau.  

Tot de autoriteiten vanaf 1916 artistieke activiteiten aan het front systematisch beginnen 

organiseren, waarvan een eerste voorbeeld de officiële schildergroep van het Belgisch leger is. 

In navolging hiervan werd er ook aan een muziekinitiatief gewerkt. Uiteindelijk nam dit de 

vorm aan van ‘L’Orchestre Symphonique de l’Armée de la Campagne’, onder leiding van 

Corneil de Thoran. Het orkest kreeg financiële steun van de overheid voor de nodige materiële 

aankopen en begon zich te organiseren binnen het leger.  

In het begin was het orkest nog relatief klein, maar in loop van tijd breidde het orkest zich steeds 

verder uit. De muzikanten zijn soldaten zelf, die zich konden opgeven om mee te spelen. Hun 

statuut is onduidelijk, maar door het intensieve werk binnen het orkest besluit ik dat zij voltijds 

muzikant werden en hun legerdienst stopzette. 

 

Anderzijds kunnen we het ontstaan van het orkest ook verklaren aan de hand van de functie van 

muziek in de oorlog. Omdat het orkest, bijna, uitsluitend in hospitalen aan het front speelt voor 

de geblesseerde soldaten die het moreel zwaar hebben, kunnen we besluiten dat hun functie 

eruit bestond om het moreel van de soldaten op te krikken. Wat dit orkest zo bijzonder maakt 

is dat het bestaat uit soldaten, die voor de andere soldaten spelen. Maar tegen het einde van de 

oorlog werd het orkest ook ingezet in functie van de staat. Mede door koningin Elisabeth 

speelde het frontorkest in Londen voor andere koninklijke families. Dit in functie om Belgisch 

(muzikaal) prestige te tonen. 
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In tegenstelling tot andere legers is dit orkest geen expliciete uitdrager van nationalisme of 

nationalistische liederen. Tijdens de optredens wordt er slechts klassieke, symfonische muziek 

gespeeld, waarbij componisten van verschillende, inclusief Duitse en Oostenrijkse, origine aan 

bod komen.  

Met deze studie heb ik hopelijk een antwoord kunnen bieden op de onderzoeksvraag en de 

centrale probleemstelling kunnen behandelen. Dit onderzoek vormde een bijdrage tot de 

historiografie in verband met de artistieke activiteiten aan het Belgisch front tijdens de Eerste 

Wereldoorlog, wat tot op de dag van vandaag weinig onderzocht is. Verder onderzoek naar het 

orkest is zeker mogelijk, om op die manier een nog diepere prosopografie te kunnen schrijven. 

Er zou bijvoorbeeld meer kunnen worden ingezoomd op de soldaat-muzikanten zelf en hoe zij 

tot dit orkest gekomen zijn. Maar daar is natuurlijk ook meer archiefwerk voor gevraagd. Ook 

kan er nog verder in de breedte worden onderzocht naar andere artistieke activiteiten aan het 

front, zoals theater en cinema. Maar hopelijk heeft deze studie genoeg bijgedragen om de 

muziekkunst aan het front beter in kaart te brengen en zo deze kleine geschiedenis opnieuw tot 

leven te wekken. 
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