
Seijst 1997-III. - Dl.27 3 Seijst 1997-111 HET KAMP VAN ZEIST BEZONGEN (2), JACKY V.D. DIKKENBERG Geen knoop meer aan m^n broek Toen ik in het juni-nummer herichtte «ver het lied &quot;Kamp vanZeist&quot;, waarop in West-Frieslandnog steeds gedanst wordt, wist ik zekerdat er andere tekstA'arianten moestenhebben bestaan. Volksliecleren worden namelijk mon-deling overgeleverd en bij die overleve-ring gaat er wel eens wat mis. Men ver-staat een woord verkeerd, men vergeeteen regel en verzint er zelf wat bij. De heer Meerdink vertelde mij on-langs dat hij het lied als kind, nu zo'n vijfenzeventig jaar geleden, meermalenheeft horen zingen en ook de heer Visserwist dat ook veertig jaar nadien het liedin Zeist nog algemeen bekend was. Detekst die hij zich herinnerde, staat ook inzijn boek HET DORP ZEIST: Geen cent meer in je zak, geen knoop meer aan je broek, Dat zal zo heel lang niet meer climiiren. Strijdt broeders tol het laatste, Want we gaan naar de Kamp van Zeist, faldera. Strijdt broeders tot Itet laatste, Want u'e gatin ntiar de Kamp van Zeist. .en andere ongemakken







Seijst 1997-III. - Dl.27 3 . Seijst 1997-11! HET KAMP VAN ZEIST BEZONGEN (2), JACKY V.D. DIKKENBERG De avond valt de taptoe is geblazen, En ieder krijgsman gaat dan naar zijn tent,Na vizitatie houd men op met razen. De lichten uit dat is van ouds bekend,Men slaapt gerust steeds op lange veeren. Wel niet zoo zacht als in lift garnizoen.Maar in het veld moet men toch iets ontberen, De prim van oranje wil dat ook u/el doen. De duistre nacht van 't zvtare floers omgeven Is dra voorbij de morgen die breekt aan.Het sein wordt ons door 't morgenscKot gegeven, Dat wij aan 't strootjes rapen moeten gaon.Is ckt gedaan dan schielijk omgehangen. Grijpt het geweer, uw ransel en de hoed.Sergeant der week zegt dan naar zijn verlangen: Komt mannen, hangt uw tas en ransel goed. En dan geeft acht nuiar spoedig opmarcheren, Het hoofd recht op 't commando is er uit.Wij doen ons best om goed te defileren. Want anders krijgt men toertjes bij de schuitMaar neen wij willen hier ons pligt betrachten. Opdat de exercitie goed mag gaan,En skat de trom wij laten ons niet wachten Met Willem 3 ?;ullen wij ten strijde gaan. En nu tot slot een neerlandsch lied gedongen. De Iconing leve en ook het oranje-huis.Het bloeije lang en blijve ongeschonden Van dwingelandij en ooic van vreemd gespuis.Ons neerlandsch bloed stroomt ons vrij door de ade-ren, Dan blijft 't gevoel wij hebhen ons verpandEn mogt de vijand onverwacht ons naderen Dan

strijden wij voor vorst en vaderland. Van het volgende lied geef ik alleen deeerste en de laatste (achtste) strofe. Troostlied voor de minnaressen dermiliciens van 1856 en 1857. Zoetlief wilt u maar opbeuren, Over drie maandjes, komen wij weer. Komt maar vroolijk, zonder treuren. Het is toch voor de laatste keer. Wij houden ons constant, En reiken elkaar de hand, Wij dienen altijd voor ons vaderland. Hier hebt gij duidelijk het bewijs. Wij gaan nu weer naar de kamp van Zeist. Adieu, adieu dan, zielsvriendinnen! Houdt u goed, wij moeten gaan, Denkt altoos, dat wij u beminnen; Wij hooren reeds de trommel slaan. }a wij zijn bereid. Voor die korte tijd,Voor het laatst nemen wij afscheid:Dat is duidelijk het bewijs,Wij gaan weer naar de kamp van Zeist. De weggelaten tekst laat zich makkelijkracien: de beeltnis van het meisje datoprijst voor het geestesoog van cie wak-kere soldaat, die ook als hij 's nachtsmoet wachtlopen zijn plicht kent, helpthem niet te verzakeri en Oranjes vlagwapperend te houden, enz. enz. Wij zijnnog niet uitgezongen, er komt nog meer. Jacky van den Dikkenberg. BRONNEN HET STRAATLIED; een bundel schoons his-torie-, liefde- en oubollige liederen, dl.1, verz.en ingel. door D. Wouters en Dr. J. Moor-man. Amsterdam, 1933. p. 105-106 en111-112. VerhoefT, L., SOLDATENFOLKLORE.Militair-historische bijdragen van de sectieKrijgsgeschiedenis, dl.2. z.p., z.j. [± 1977]p. 243-244. Visser, L., HET DORP ZEISTZeist,
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