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GOSPEL TRAIN 

 

Achtergrond-
informatie: 
 

De Gospel Train, die hier wordt weergegeven, wijkt af van de originele versie “The Gospel Train 
(Get on Board) van de Fisk Jubilee Singers. 
De versie die hier gehanteerd wordt, is een verzameling van de meest bekende gospelsongs: 

- Swing low, sweet chariot 
- Down by the riverside 
- Nobody knows the trouble 
- Oh when the saints go marching in 
- Oh happy days 

 
Swing low, sweet chariot 

is gecomponeerd door Wallis Willis, een vrijgelaten slaaf uit Choctaw in het oude Indian 
Territory in wat nu Choctaw County is, nabij de provinciehoofdstad van Hugo, Oklahoma 
ergens na 1865. Hij is mogelijk geïnspireerd door de aanblik van de Rode Rivier, waar hij hij 
zwaar werk moest leveren, wat hem deed denken aan de rivier de Jordaan (in Israël) en aan 
de profeet Elia die door een wagen (chariot) naar de hemel werd gevoerd. Sommige 
bronnen beweren dat dit lied en "Steal Away" (ook gezongen door Willis) teksten bevatten 
die verwees naar de Underground Railroad, de vrijheidsbeweging die zwarte mensen hielp 
ontsnappen uit de zuidelijke slavernij naar het noorden van de VS en Canada. 
 
Alexander Reid, een predikant aan de Old Spencer Academy, een kostschool in Choctaw, 
hoorde Willis deze twee liedjes zingen en vertaalde de woorden en melodieën. Hij stuurde 
de muziek naar de Jubilee Singers van Fisk University in Nashville, Tennessee. De Jubilee 
Singers maakten de liedjes populair tijdens een tournee door de Verenigde Staten en 
Europa.  

De Fisk Jubilee Singers zijn een Afrikaans-Amerikaans a capella-ensemble, 
bestaande uit studenten van Fisk University. De eerste groep werd in 1871 
georganiseerd om te toeren en geld in te zamelen voor de universiteit. Hun vroege 
repertoire bestond voornamelijk uit traditionele spirituals, maar ook enkele 
liederen van Stephen Foster. De oorspronkelijke groep toerde langs het 
Underground Railroad-pad in de Verenigde Staten en trad ook op in Engeland en 
Europa. Latere 19e-eeuwse groepen toerden ook door Europa. 

 
Het lied beleefde een heropleving tijdens de burgerrechtenstrijd van de jaren zestig en de 
heropleving van de folkmuziek; het werd uitgevoerd door een groot aantal artiesten. 
Misschien wel de meest bekende uitvoering in deze periode was die van Joan Baez tijdens 
het legendarische Woodstock-festival in 1969. 
 
Oklahoma State Senator Judy Eason McIntyre uit Tulsa stelde een wetsvoorstel voor waarin 
"Swing Low, Sweet Chariot" werd genomineerd als het officiële gospellied van de staat 
Oklahoma in 2011. Het wetsvoorstel werd ondersteund door de Oklahoma State Black 
Congressional Caucus. De gouverneur van Oklahoma, Mary Fallin, ondertekende het 
wetsvoorstel op 5 mei 2011 tijdens een ceremonie in de Oklahoma Cowboy Hall of Fame; 
waardoor het nummer het officiële Oklahoma State Gospel Song wordt. 

 
Down by  the riverside 

ook bekend als "Ain't Gonna Study War No More" en "Gonna lay down my last" is een 
negro-spiritual. De wortels gaan terug tot vóór de Amerikaanse Burgeroorlog (april 1961 – 
april 1865) hoewel het voor het eerst werd gepubliceerd in 1918 in Plantation Melodies: A 
Collection of Modern, Popular and Old-time Negro-Songs of the Southland, Chicago, the 
Rodeheaver Company. 
Het nummer is ook bekend als "Ain 'go'n' to study war no mo '", "Ain't Gwine to Study War 
No More", "Down by de Ribberside", "Going to Pull My War-Clothes" en "Study war no 
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more". Het nummer werd voor het eerst opgenomen door het jubileumkwartet van the Fisk 
University in 1920 (gepubliceerd door Columbia in 1922), en er zijn minstens 14 gospel-
opnames voor de Tweede Wereldoorlog. 
 
Vanwege de pacifistische beeldspraak is "Down by the Riverside" ook gebruikt als 
protestlied tegen de oorlog, vooral tijdens de oorlog in Vietnam. Het lied is ook opgenomen 
in verzamelingen van socialistische en arbeidersliederen. 

 
Nobody knows the trouble 

is een Afrikaans-Amerikaans spiritueel nummer dat ontstaan is tijdens de slavernij, maar pas 
in 1867 werd gepubliceerd. Het nummer is bekend en veel covers ervan zijn gemaakt door 
artiesten als Marian Anderson, Lena Horne, Louis Armstrong, Harry James, Paul Robeson, 
Sam Cooke onder anderen.  
Anderson had haar eerste succesvolle opname met een versie van dit nummer op het 
Victor-label in 1925. Horne nam in 1946 een versie van het nummer op.  
The Deep River Boys namen hun versie op in Oslo op 29 augustus 1958. Het werd 
uitgebracht in het verlengde spel Negro Spirituals Vol. 1 (HMV 7EGN 27). Het nummer is 
gearrangeerd door Harry Douglas. 
 
Het is een van de vijf spirituals die zijn opgenomen in het oratorium A Child of Our Time, 
voor het eerst uitgevoerd in 1944, door de klassieke componist Michael Tippett (1905-
1998). 

 
Oh when the saints go marching in 

vaak simpelweg "The Saints" genoemd, is een negro-spiritual. Hoewel het oorspronkelijk als 
een christelijke hymne is ontstaan, wordt het vaak gespeeld door jazzbands. Dit lied werd 
op 13 mei 1938 beroemd toen het opgenomen werd door Louis Armstrong en zijn orkest.  
Het nummer wordt soms verward met een gelijknamige compositie "When the Saints Are 
Marching In" uit 1896 door Katharine Purvis (tekst) en James Milton Black (muziek). 
 
De oorsprong van dit nummer is onduidelijk. Het is blijkbaar in het begin van de twintigste 
eeuw ontstaan uit een aantal gelijknamige evangelieliederen, waaronder "When the Saints 
Are Marching In" (1896) en "When the Saints March In for Crowning" (1908).  
De eerste bekende opgenomen versie was in 1923 door de Paramount Jubilee Singers. 
Hoewel de titel op het label "When All the Saints Come Marching In" is, zingt de groep de 
moderne teksten die beginnen met "When the saints go marching in ". Er staat geen auteur 
op het label. Verschillende andere gospelversies werden opgenomen in de jaren 1920, met 
enigszins verschillende titels maar met dezelfde teksten, waaronder versies van The Four 
Harmony Kings (1924), Elkins-Payne Jubilee Singers (1924), Wheat Street Female Quartet 
(1925), Bo Weavil Jackson (1926), Deaconess Alexander (1926), Rev. ED Campbell (1927), 
Robert Hicks (AKA Barbecue Bob, 1927), Blind Willie Davis (1928), en de Pace Jubilee Singers 
(1928). 
De vroegste versies waren traag en statig, maar naarmate de tijd verstreek, werden de 
opnames ritmischer, inclusief een duidelijk uptempo-versie van de Sanctified Singers op 
British Parlophone in 1931. 
Hoewel het lied zijn oorsprong in de folk had, claimden een aantal componisten er een 
copyright op, waaronder Luther G. Presley en Virgil Oliver Stamps, R. E. Winsett.  
Het deuntje wordt vooral geassocieerd met de stad New Orleans. Een jazzstandaard die is 
overgenomen door vele jazz- en popartiesten. 

 
Oh happy days 

is een gospelmuziekarrangement uit 1967 van een 18e-eeuwse hymne door predikant Philip 
Doddridge. Opgenomen door de Edwin Hawkins Singers, werd het in 1969 een 
internationale hit en bereikte het nummer 4 op de US Singles Chart. Het lied behaalde de 
1ste plaats in Frankrijk, Duitsland en Nederland en een 2de plaats op de Canadese Singles 
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Chart, UK Singles Chart en Irish Singles Chart. Sindsdien is het een standaard voor 
gospelmuziek geworden. 
Edwin Hawkins 'arrangement in gospelstijl van de hymne "Oh, Happy Day" heeft een lange 
voorgeschiedenis:  
- het begon als een hymne, geschreven in het midden van de 18e eeuw ("O happy day, 

that fixed my choice") door de Engelse predikant Philip Doddridge (gebaseerd op 
Handelingen 8:35)  

- op een eerdere melodie (1704) van JA Freylinghausen.  
- Tegen het midden van de 19e eeuw had het een nieuwe melodie gekregen van Edward 

F. Rimbault, die ook een refrein toevoegde,  
- het werd vaak gebruikt voor doop- of bevestigingsceremonies in het VK en de VS.  

Hawkins herschikte de hymne om het meer een gospel-gevoel te geven en bedacht een 
piano-inleiding waarvan hij zei dat deze beïnvloed was door de muziek van Sérgio Mendes. 
Toen het koor de opname maakte in 1967, voegde zanger Dorothy Morrison enkele lyrische 
improvisaties toe, beïnvloed door James Brown, die, zei ze, "het nummer nog actueler 
maakte". 

 

 

Vertaling 
lied: 
 
Enkel de 
strofen in 
deze versie 
van dit lied  
worden 
weer- 
gegeven. 
 
 

Swing low, sweet chariot 
Swing low, sweet chariot 
Coming forward to carry me home 
 
I looked over Jordan and what do I see 
A band of angels coming after me 

 
Down by  the riverside 

I’m gonna lay down my burden 
Down by the riverside 
 
Ain’t gonna study war no more 

 
Nobody knows the trouble 

Nobody knows the trouble i’ve seen 
Nobody knows the sorrow  
Glory Halleluya 
 
Sometimes I’m up sometimes I’m down 
Oh my Lord 
Sometimes I’m newly down the ground 
Oh my Lord. 

 
Oh when the saints go marching in 

Oh when the saints go marching in 
Oh Lord I wanna be in that number 
Oh happy days 
 
When Jesus washed my cares away 
He taught me how to walk, fight and pray 
And we rejoice in Him, night and day 

Swing low, sweet chariot 
Rijd mij zacht naar de hemel  
Kom naar voren om mij naar huis te brengen 
 
Ik tuurde over de Jordaan en wat zag ik 
Een engelenschaar die mij kwamen halen 

 
Down by  the riverside 

Ik ga mijn last neerleggen 
Aan de oever van de rivier 
 
Ik ga geen oorlog meer bestuderen 

 
Nobody knows the trouble 

Niemand weet wat voor ellende ik heb gezien 
Niemand kent het verdriet 
Glorie Halleluia 
 
Soms ben ik blij, soms ben ik verdrietig 
Oh mijn god 
Soms bevind ik mij totaal aan de grond 
Oh mijn god. 
 

Oh when the saints go marching in 
O, als de heiligen binnen marcheren 
Oh Heer, ik wil bij hen zijn 
Oh gelukkige dagen 
 
Toen Jezus mijn zorgen wegspoelde 
Hij leerde me lopen, vechten en bidden 
En we verheugen ons in Hem, dag en nacht 

 


