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Voorwoord 
 
lammetjes zijn schapen, egels gaan slapen, 
laarzen voor je teentjes, brood voor de eendjes, 
heel veel kale takken, nergens jonge slakken, 
tulpen in de grond, mussen huppelen rond! 
 
en met dit leuke liedje kruipt de winter stilaan dichterbij!   
We hebben het allemaal al gezien en gevoeld, de dagen zijn korter, 
de nachten lijken eindeloos, elke dag wordt het langzaam maar zeker 
kouder en een paar centimeters sneeuw heeft vorige week al voor 
veel ellende en chaos gezorgd in het verkeer. En toch bloeien in deze 
periode onze harten open door het warme kerstgevoel. Kerstmis, 
toch nog steeds voor velen de mooiste tijd van het jaar. 
Voor de Amici zelf staat er dit jaar geen kerstconcert op het  
programma – meteen moet ik terugdenken aan het geslaagde  
kerstconcert van vorig jaar en krijg ik er nog altijd een goed en warm 
gevoel van – maar er zijn in de regio zeker genoeg kerstconcerten die 
je onderdompelen in die heerlijke kerstsfeer met mooie melodieën 
en klanken. 
Voor ons dus geen kerstmuziek, wel zingen we volop de liedjes voor 
ons project voor volgend jaar alsook voor ons jubileumconcert in 
2020. Op tijd aan een programma beginnen voor een geslaagde  
uitvoering is nog steeds de boodschap! Dirigent en koorleden zijn 
daarvan steevast overtuigd en daarom proberen we altijd stipt  
aanwezig te zijn op de wekelijkse repetities. 
Vorige dinsdag hadden we onze laatste repetitie van 2017, we mogen 
nu even verpozen en op 16 januari starten we een nieuw koorjaar dat 
we uiteraard inzetten met onder meer de alom gekende  
nieuwjaardrink! 
Veel leesplezier met dit Amicaaltje en wens iedereen fijne en warme 
kerstdagen, een sprankelend jaareinde en een gezond, schitterend en 
boeiend 2018! 
                  Liliane, 
             voorzitter 
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IO VIVAT AC 24.09.2017 

Es de blaedjes valle, dan is't wei'r gedaon. 

Es de veugelkes kalle, om nao 't zuuje toe te gaon. 

Kump de wèntj en raenge en jeeg 't zunke weg. 

De kaw sjleit dich taenge, de zoomer is eweg. 

 

Zoomer och zoomer, blief toch nog get hiej. 

Zoomer och zoomer, doe maakdes òs toch zoo bliej. 

Als de blaadjes vallen, dan is het weer gedaan. 

Als de vogeltjes met elkaar praten oom naar het zuiden te gaan. 

Komt de wind en de regen en wordt het zonnetje weggejaagd. 

De koude komt je tegen, de zomer is weg. 

Zomer, och zomer blijft nog wat hier. 

Zomer, och zomer, je maakt ons toch zo blij. 

 

Mooie melancholisch liedje van Jo Erens (1928 –1955) dat mij bij het begin 
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van de herfst elk jaar in het hoofd schiet. Maar vooralsnog verkeren  de ami-

ci  naar mijn aanvoelen vanavond nog in zomerstemming.  

Gezwind herhalen we voor de zoveelste maal ‘neue Liebeslieder’, ‘sur le 

pont d’Avignon’, ‘ik zou wel eens willen weten’, ‘houden van’, ‘slavenkoor’.  

Oefening baart kunst! Deze leuze indachtig probeer ik mijn best te doen om 

op toonhoogte te blijven en de tekst naar behoren te zingen. Maar ik stel 

vast dat ik als senior-tenor almaar moeilijker mijn mannetje kan staan. Ik 

vermoed dat ook andere ‘grijsgezongen’ amici zich terdege moeten reppen 

om aan de eisen van de chef te voldoen. De inschakeling van enkele een-

stemmige liederen van o.a. Jules De Corte, Miel Cools wordt in dank afgeno-

men en maakt het oorspronkelijk ‘aperitiefprogramma’ lichter en haalbaar. 

En met Hannah aan de piano zal de a’pro amici  op zondag 15 oktober het 

publiek wel behagen. 

 

 IO VIVAT AC 31.09.2017 & 03.10.2017 

De concertdatum komt in het zicht. Nu alle hands aan dek. Nervositeit steekt 

de kop op zowel bij de dirigent als de amici. Een herkenbaar fenomeen. In 

vroegere jaren nam de stress nogal eens toe omwille van de afwezigheid van 

enkele sterkhouders op de cruciale datum, nu ervaren we pijnlijk de grenzen 

van ons kunnen. Hoe dan ook, ik stel vast dat allen flink hun best doen om 

straks in optima forma op het podium te staan. Mogen alle neuzen zich een-

duidig richten! 

 

IO VIVAT AC 10.13.2017 & 13.10.2017 

Met zijn allen bevinden we ons nu zoals de wielrenners in de laatste rechte 

lijn met zicht op de eindstreep. Onze chef stimuleert ons voortdurend om de 

beste koorklank uit onze klankkast te produceren. Vooral tijdens de generale 

repetitie in de kerk zweept hij ons op. Rechtstaand op het podium willen we 

bewijzen dat we het repertoire grondig meester zijn. Met de steun van de 

pianiste lukt het toch min of meer en krijg ik het gevoelen dat we aanstaan-
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de zondag toch een voortreffelijk concertje zullen beleven. Edoch, ik ervaar 

de grenzen van mijn bestaan. Rechtstaan gedurende een uur gaat gepaard 

met pijnscheuten in lijf en ledematen terwijl mijn stemvermogen tanend is. 

Ik moedig me de laatste tijd voortdurend aan om vol te houden en de rol 

niet te lossen.  Hoelang nog kan ik mede op het podium staan? Een beklem-

mende vraag van een ouder wordend koorlid. Ik vermoed dat mijn amicae: 

Rica, Judith en Helga zich ook regelmatig die vraag stellen.  

 

A’pro Amici      Zondag 15 oktober 2017, 11u 

 

Alleen de herfsttooi van de bomen hier en daar langs de Chaussée d-

Amour bewijst dat het wel degelijk herfst is, want wat de temperatuur 

betreft, zou het net zo goed een stralende zomerdag kunnen zijn! 

Fietsers en wandelaars zijn, net als wij, ook al om 9 uur op weg om 

niets te missen van deze glorieuze dag. Zal de sfeer straks in de Sint-

Jozefskerk even warm en zonnig zijn? 

Maanden hebben we geoefend op de Neue Liebeslieder van Brahms. 

Het vergde tijd en dus veel geduld van Lou en volgehouden inspan-

ning van onze kleurrijke vriendengroep, jong van hart en rijp in 

leeftijd, om te proberen iets te begrijpen van de essentie van de acht 

composities die we zouden zingen. Het uiteindelijke doel was om ze 

zo te zingen dat de toehoorders het gekwetste hart hoorden kloppen, 

of dat ze de bedrogen geliefde zouden begrijpen die met haar hart 

ook haar juwelen verloor aan de mooie maar onwaardige jongeman: 

de teleurstelling, de pijn, druipt uit de melodie. Ik zou zo verder kun-

nen beschrijven welke emoties de Schwarze Augen van de verleidster 

of de verslenste roos van de bedrogen geliefde kunnen oproepen… 

We zijn er vol goede moed aan begonnen maar naarmate we vorder-
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den, verslapten de concentratie en het inlevingsvermogen. This is not 

everyone’s cup of tea… We zijn een ervaring rijker en we weten iets 

beter waar onze kwaliteiten en onze zwakheden liggen. We zijn (nog) 

niet te oud om bij te leren! 

Maar… laten wij dansen! Het eeuwenoude volksliedje ‘Sur le Pont d-

Avignon’ in de vierstemmige bewerking van Vic Nees kwam beter tot 

zijn recht, al hebben niet alle dansers op de beroemde brug feilloos de 

dansmeester gevolgd… 

De tijdloze melodie van Verdi, die het Slavenkoor uit zijn opera Nabuc-

co toch is, werd door ons publiek erg gesmaakt. 

Van de Blauwe Donau die door (bijna) heel Europa kronkelt hebben 

we in ons enthousiasme een paar bochten te kort afgesneden. Maar 

de mooie melodie van Strauss, door Hannah prachtig op de piano ver-

tolkt, sleepte de luisteraars mee langs de zonovergoten Donau-

oevers. By the way: Hannah’s muzikale talent kwam vol tot zijn recht 

in haar vertolking van Peter Benoits DERDE FANTASIA, opus 18. Zonde 

eigenlijk dat het publiek met haar applaus moest wachten tot het ein-

de van het concert! Zij verdiende zeker spontane appreciatie! 

Vic Nees heeft de grijze cellen van vooral de alten en sopranen op de 

proef gesteld in zijn Voetbalgavotte: een compositie die volledig be-

staat uit namen van (voorbije) voetbalgloriën. Voor de mannen was 

deze tekst iets gemakkelijker, zeker voor de voetbalfanaten onder de 

tenoren en de bassen. Publiek en zangers hebben ook erg genoten 

van de Nederlandstalige meezingers die Lou door het programma ge-

weven had: ‘Ik zou wel eens willen weten’ van Jules de Corte en 

‘Houden van’ van Miel Cools, waarin de solo van Herman de harten 

veroverde. 

De bomen in het Weense Praterpark bloeiden nog even, zelfs op deze 
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late zomerdag. De Vlaamse wouden hebben naar best vermogen de 

Weense klanken uit de compositie van Robert Stolz proberen te eve-

naren—wat niet zo evident bleek voor de Limburgse Maltschi en Kin-

del – maar in onze verbeelding zagen we de lentebloesems in het Pra-

terpark en dronken we de jonge wijn uit de flonkerende glazen in Sie-

vering, we dansten ons ‘wieder jung’ en we ‘küsten nicht 

saüme’ (zuinigjes)…  

Ons heimatgevoel werd aangescherpt in ‘Haspengouw’ en ons slotlied 

‘Limburg mijn land’ was echte samenzang met ons sympathiek pu-

bliek… 

Muziek is klank en ritme en die luisteren naar vaste regels. Maar mu-

ziek kan zoveel meer zijn. Muziek is ook gevoel en verbeelding en die 

kan je als koorzanger een vrijere vlucht laten nemen. Dat is één van de 

redenen waarom ik op dinsdagavond ondanks wetten en praktische 

bezwaren toch heel graag naar het Zolderke kom en, oh ja, ook voor 

het gezelschap van de vriendengroep, selbstverständlich. 

Martine Vanzwijgenhoven 
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HET PROGRAMMA 1914/18...... 

een beetje uitleg vw Hugo Watzeels 

 

       Tijdens de repetitie van  07/11 kreeg iedereen een boekje met het 

liedjesprogramma voor de   herdenking van het einde van de “Grote 

Oorlog”  op 11 november 1918.  Ditzelfde programma werd in novem-

ber 2014 ook uitgevoerd door SEWV LANDEN voor de herdenking 

van het begin van die oorlog. De Duitse aanval op ons land werd inge-

zet op 04 augustus 1914. 

       U kunt al dadelijk vaststellen dat het programma uit drie delen be-

staat:   

1. Liederen die gezongen werden bij de begrafenis van gesneuvel-

den 

2. Marsliederen , gezongen tijdens het marcheren. 

3. Ontspanningsliederen, gezongen tijdens de rustpauzes achter het 

front en...door de bevolking 

Eerste Wereldoorlog (1914-1918) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Wereldoorlog
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        Er zijn 4 Nederlandstalige liederen, 2 Franstalige, 9 Engelstalige 

en 5 Duitstalige. Die verhouding is niet zomaar lukraak gekozen. Aan 

de frontlijn in West-Vlaanderen werd in hoofdzaak strijd geleverd tus-

sen  aan de ene kant Duitstalige troepen en aan de geallieerde kant door 

troepen uit het “British Commonwealth”, Engelstaligen dus uit het 

ganse (toenmalige) Britse wereldrijk met Ierland, Australië, Nieuw 

Zeeland, Canada, Hong Kong, Zuid Afrika, India (Ghurka's, Sikhs),  

enz. en later kwam ook nog Amerika ter hulp. De Fransen hadden zo-

veel te stellen met hun  enorme frontlinie  in Frankrijk dat zij hier—na 

de komst van de Britten - slechts in mindere mate deelnamen aan de 

gevechten. En de Belgen?  Dat wordt weer een communautair  kluwen: 

de Koning (Albert I) had bevolen dat het leger Franstalig moest geleid 

worden. Vanaf de rang van lager onderofficier (sergeant) mocht men 

enkel de Franse taal gebruiken. Maar de grote meerderheid van de 

troep was Nederlandstalig, zodat de Vlaamse militairen aan het front 

werd opgesteld terwijl de Waalse militairen—die uiteraard minder tal-

rijk waren - meer dienst deden achter de frontlijn: bij de administratie, 

de diensten zoals generale staf en overal waar zij onder direct bevel 

van officieren (in grote meerderheid eentalig Frans)  moesten dienen. 

Bij de Vlaamse militairen waren er niet zo heel veel die Frans kenden, 

en velen konden in die tijd  zelfs niet lezen of schrijven—ook niet in 

het Nederlands.  Het is zo ver gegaan dat enkele Vlaamse soldaten 

zelfs de doodstraf hebben gekregen  en terechtgesteld werden volgens 

sommige bronnen  nadat zij een in het Frans gegeven bevel niet of ver-

keerd hadden uitgevoerd...omdat zij het niet verstaan hadden. Er is in 

bepaalde eenheden ook een begin van muiterij geweest tegen die toe-

stand en nadien is het gebeterd.  En de historici zijn het erover eens: 

zowat 80 % van de Belgische gesneuvelden waren Vlamingen. En dus 

werden de liederen per taalgroep verdeeld ongeveer naargelang de ef-

fectieve deelname aan de strijd in onze Westhoek. En waarom ook 

Duits zult u vragen? Omdat de oorlog ten einde is en omdat geen enke-

le van de gevallen soldaten – van welke nationaliteit, graad of afkomst 
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ook - erom gevraagd heeft te mogen sneuvelen in de Vlaamse modder. 

 

          Enkele cijfers over de militaire slachtoffers van WO I: 

Dodencijfer geallieerden: 5.419.000 waarvan 36000 Belgen (28800  

Nl—7200 Franstalig) - centralen: 4.029.000 (waarvan 2.037.000 Duit-

sers) 

Totaal: 9.448.000 (cijferbron:  Periodieke uitgave voor  oud-militairen) 

 

           Alle liederen in dit boekje zijn geschreven en op muziek gezet 

voor of tijdens de oorlog 1914/18, behalve ééntje dat wel geschreven 

werd in 1915 maar pas later (1936) op muziek werd gezet en wereldbe-

https://i2.wp.com/historiek.net/wp-content/uploads-phistor1/2013/11/groote-oorlog-fotoboek3.jpg
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Repetitie 07/11/17 

 

Op vraag van Jef K. geef ik na iedere repetitie  een eerste , beperkte 

duiding over elk van de 1914-1918 liederen die wij nu aanleren.  Voor 

een aantal liederen zal later meer uitleg volgen. 

Vandaag beginnen we aan het programma 14/18 met  IN FLANDERS 

FIELDS, het beroemde gedicht van dokter John Mc Grae (30/11/1872-

28/01/1918) Deze Canadese militaire dokter-chirurg, kunstenaar en 

dichter   was o.a  als majoor-arts  actief tijdens de veldslagen in de om-

geving van IEPER. In de buurt van Boezinge, langs de weg Ieper-

Diksmuide had hij zijn medische post. Het zien van de ontelbare ver-

minkten, die hij verzorgde, de even ontelbare doden - allemaal jonge 

mannen – tezamen met de hardnekkigheid waarmede de klaprozen tel-

kens opnieuw uitkwamen, nadat de grond tien keer was omgewoeld 

door bombardementen,  brachten hem tot het schrijven van dit beroem-

de gedicht. Later werd hij bevelhebber  van een Canadees militair hos-

pitaal in Boulogne (Fr) waar hij op 28/1/1918 overleed ingevolge long-

ontsteking en meningitis.  Zijn gedicht leeft voort in de symbolische 

kransen en bloemblaadjes van klaprozen. Later meer hierover. 

 

ICH HATT ' EINEN  KAMERADEN is een Duits treurlied, geschre-

ven in 1809 door Ludwig Uhlan en in 1825 op muziek gezet door Frie-

drich SILCHER.  Sedert 1870 wordt het in Duitsland traditioneel ge-

zongen bij de begrafenis van militairen, ook tijdens herdenkingsplech-

tigheden. In OOSTENRIJK wordt het ook gezongen bij de begrafenis 

van militairen maar ook voor politie en brandweer. In CHILI is er een 

Spaanstalige versie voor militairen.  Bijzonderheid:  alhoewel de mili-

taire groet normaal gezien enkel gebracht wordt vóór het zingen van  

het nationale lied, is dit lied de enige uitzondering en  salueren de mili-

tairen in Duitsland eveneens als  dit lied wordt uitgevoerd.  Als de mi-

litairen gewapend aangetreden zijn presenteren zij de wapens. Dit ge-

bruik is blijven bestaan bij de Bundeswehr . 



13 

 

IT'S A LONG WAY TO TIPPERARY is dan weer een Iers lied, ge-

schreven in 1912 door een Engelsman, JACK JUDGE, die destijds in 

LONDEN woonde maar zelf nooit in Ierland is geweest!!  Zijn groot-

ouders echter waren afkomstig uit het graafschap TIPPERARY ( in het 

Iers: TIOBRAID ARRAN) in het zuiden van Ierland. Hij hoorde vele 

verhalen over Ierland, vandaar zijn heimwee naar die streek. Zelfs het 

Koor van het Russische Leger bracht al meermaals een Russische ver-

sie van het lied. 

 

KEIN SCHÖNER LAND is een  zeer bekend Duits volkslied, dat 

eens te meer voor de soldaten hun heimwee naar huis vertolkt. Het lied 

bestaat al in zijn huidige vorm sedert 1840 en werd in 1884 opgeno-

men in het Pruisische Boek van Soldatenliederen. 

 

Repetitie 14/11/17 

 

Zoals we dat gewoon zijn beginnen we in te zingen met een eenstem-

mig lied, “THE WILD ROVER” uit IERLAND.  Een lied dat de Ie-

ren waar ook ter wereld zingen...als ze zich ontspannen voelen en ge-

noeg drank op hebben. Echt iets om achter het front na het nodige bier 

met kameraden te zingen.  Het is al héél oud in lokale versies maar 

werd pas  in 1836 officieel beschreven en opgenomen in het Ierse re-

pertorium voor Volksliederen. 

 

 En we gaan verder met een lied dat al lang gekend is van in onze 

jeugdjaren in de school of de jeugdbeweging: “ PAK AL JE ZOR-

GEN IN JE PLUNJEZAK”. Dit lied werd in 1915 in Engeland ge-

schreven door 2 broers, George en Felix POWELL naar aanleiding van 

een wedstrijd uitgeschreven door het Britse Ministerie van Oorlog.  

Het moreel van de  Engelse troepen moest dringend “opgekrikt” wor-

den  omdat de omstandigheden aan het front zo miserabel waren. De 

broers  wonnen de wedstrijd met hun lied “Put all your troubles in your 
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old kit-bag and smile, smile, smile”.....En Vlaamse soldaten vertaalden 

het en zongen mee! 

 

Repetitie 21/11/17 

 

Vandaag is het lied “ARGONNERWALD” aan de beurt, een lied in 

1914 met deze woorden geschreven door de Duitse soldaat Andreas 

SCHOTT die met zijn eenheid “Pioniere” (Genietroepen) in het Argon-

nerwald was gelegerd.  Hij schreef het ter nagedachtenis van zijn ge-

sneuvelde kameraad, soldaat NISSEN.  De “Argonnen” is de naam van 

een heuvelachtige, sterk beboste streek van zowat 110 km lang en 10 

tot 30 km breed, ten zuiden van onze Ardennen, zeg maar voorbij Gi-

vet. De steden CHARLEVILLE MEZIERES, SEDAN en VERDUN 

zijn u wellicht bekend.  Er is zeer zwaar gevochten in 1914, 1915 en 

1917, met talloze gesneuvelden tot gevolg. De Amerikaanse film “The 

Lost Batallion” gaat over een omsingeld bataljon Amerikanen in het 

Argonnerwoud dat stand heeft gehouden tegen een Duitse overmacht. 

Later meer over de eigenaardige omstandigheden waarin dit lied ont-

stond. 

 

AUPRES DE MA BLONDE (oorspronkelijke titel: Le prisonnier 

Hollandais”) werd gecomponeerd door André Joubert du Collet,  luite-

nant van de Franse Marine. Tijdens de oorlog met de Hollanders 

(1672/1697) werd hij gevangen genomen door de Hollanders. Hij 

schreef de tekst tijdens zijn gevangenschap. We spreken hier over de 

tijd van Louis XIV !! Het is een typisch Frans soldatenlied dat tijdens 

het marcheren wordt gezongen. Dankzij de perfecte organisatie van het 

koor-repertorium bij AMICI krijgen wij een vierstemmige versie!! 

Dankuwel, Lisette! 

 

LOCH LOMOND: een lied uit SCHOTLAND. Het ontstond tijdens 

de opstand van de Schotten tegen de Engelsen in 1745, waarna de 
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Schotten verslagen werden in de veldslag bij CULLODEN in 1746. De 

rest van het verhaal volgt later. Maar wij zullen toch moeten proberen 

er een Schotse uitspraak aan te geven, zoals bv: “you take” wordt niet 

“teek” uitgesproken zoals in het Engels. De Schotten zeggen 

“tak” (zoals “tak” van een boom). Ook de “i” (vb in “shine, bright”) 

wordt anders uitgesproken. Dat wordt nog oefenen! 

Het “Loch Lomond” is het grootse meer van Schotland en de Ben Lo-

mond (berg Lomond—975 m hoog ) staat er vlakbij. Vanaf de top 

heeft men zicht op het meer over zijn ganse lengte. 

      

Repetitie 05.12.2017 

 

Vandaag wordt slechts één  “nieuw” lied aangeleerd: “Vaarwel mijn 

Broeder” van Hubertus Waelrant.  Deze Vlaamse componist werd ge-

boren rond 1517 en overleed in 1595.  Hij componeerde dit lied, maar 

de tekst is afkomstig van een onbekende dichter. 

Verder worden “Loch Lomond”, Auprès de ma blonde” en de “Wild 

Rover”   herhaald  of voortgezet. 
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Repetitie12/12/17 

 

WALTZING MATILDA 

De Australiërs, afstammelingen van Engelse “criminelen”  M/V (soms 

kinderen van 12 jaar) die uit Engeland verbannen werden in de late 

middeleeuwen wegens zware misdrijven zoals: het stelen van een 

brood of van enkele centen, of beroving van een dronkaard in een her-

berg, hebben zich een raar eigen “slang” (dialect) eigen gemaakt. Hoe 

dan ook: zij vochten mee met de Britse troepen net zoals Canadezen, 

Nieuw Zeelanders, Indiërs enz. Zij vochten vooral in de slag om Gal-

lipoli (Turkije) in 1914 waar ze danig op hun donder kregen van de 

Turken. Het kostte de geallieeerde troepen 50.000 doden! Zij vochten 

ook in Vlaanderen en verloren duizenden manschappen in de slag bij 

MESEN (Ieper) van 7 tot 30 juli 1917, onlangs nog herdacht in ME-

SEN door vele Australiërs (de eerste slag waarin de Duitsers het tot 

dan onbekende “Yperiet”, het zg mosterdgas gebruikten). 

Maar WALTZING MATILDA werd in 1985 geschreven door Andrew 

Barton PATERSON (bijnaam “BANJO” Paterson), een dichter en jour-

nalist die toen een bezoekje bracht aan Dagworth Station, nabij het 

stadje WINTON. Hij hoorde in Dagworth  een liedje spelen op de pia-

no door zekere Christina MacPershon, die het op haar beurt had horen 

spelen door een bandje op de paardenrennen!  Het was  “Craigielee”, 

een oud Schots liedje. De vriendin van Christina was verloofd met 

“Banjo” en zo kwam van het een het ander. Hij hoorde de melodie, zet-

te er een tekst op, doorspekt met het lokale “slang” en  verwijzend naar 

het verhaal van de zwerver George Pope die in een waterput verdronk. 

Een beetje uitleg bij de dialectwoorden of uitdrukkingen in de tekst: 

- to waltz Matilda” : erop uittrekken met een zwerver, samen gaan 

rondzwerven. 

- swagman: zwerver, soms ook swag” of  “shiralee” of “bluey” ge-

noemd. 

-”Billabong” : grote poel stilstaand water. Pas op: er zitten soms kroko-
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dillen in! 

- “billy” : een blik  of pot van 2 liter om water te koken. Elke 

‘swagman’ had zo'n blik bij zich en ook een ‘tuckerbag’: grote provi-

andzak 

- “coolibahtree” : een soort eucalyptusboom. Die bij de “billabongs “ 

groeit. Er wonen dikwijls  die schattige “koala's” (buidelbeertjes) in die 

niets anders eten dan eucalyptusbladeren. 

- “Jumbuck”: lammetje - “squatter”: landeigenaar -  'thoroughbred” : 

Engels volbloedpaard. 

- “trooper”:  cavaleriesoldaat of politieman te paard. 

 

Waar ter wereld Australiërs samenkomen klinkt dit lied, hun niet-

officiële volkslied. 
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Repetitie 19/12/17 

 Eerst even terug naar “Waltzing Matilda”:  weet u hoe de zwerver aan 

de benaming “swagman” komt?  De zwervers in Australië, gewoon 

landlopers of schapenscheerders op zoek naar werk, waren wel her-

kenbaar aan hun “tuckerbag” en de bijhorende “billabong”, die ze 

soms hier of daar aflegden en verborgen, maar wat ze zo goed als 

nooit aflegden behalve tijdens rustpauzes was hun “swag” : een opge-

rolde en als een worst gebonden grauw deken die ze schuin over hun 

schouder gebonden droegen. Dit deken kon hen tijdens rustpauzes 

zowel warmte als schaduw bezorgen, naargelang de noodzaak. Ie-

mand die ronddoolde met een “swag” schuin over zijn  borstkas  was 

dus een “swagman”. 

 

“Tipperary”, Loch Lomond, The Wild  Rover, My Bonnie, : het begint 

stilaan te vlotten en als klap op de vuurpijl het plezierige  

“LA MADELON”. Dit lied werd speciaal geschreven op 19/3/1914, dus 

enkele maanden voor het effectieve begin van de strijd. In die periode 

van politieke spanning, militaire opbouw en dreiging waren de solda-

ten die zich al maanden lang voorbereidden op oorlog, nogal onrustig.  

Telkens weer alert zijn, steeds oefenen, verblijven in soms onaangena-

me omstandigheden in kazernes,  of  ergens “te velde” ver verwijderd 

van steden of dorpen waar zij wat ontspanning konden zoeken maak-

te dat zij zich verveelden. Er werden dus middelen bedacht  om hen 

wat afleiding te bezorgen, zoals cabaretvoorstellingen, grappige to-

neeltjes enz. En daarom werd ook “LA MADELON” geschreven, het 

lied dat een beeld geeft aan de “tourlourous”: een beeld van een aan-

genaam café waar alle zorgen verdwijnen en een mooie dienster die 

een en ander kan verdragen de verbeelding van de soldaten prikkelt. 
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(tourlourous: infanteriesoldaten, tijdens mijn legerdienst ook 

“zandhazen “ of “zandstuivers” genoemd omdat de infanteriesoldaat 

bij oefeningen of in gevecht meer op de grond ligt,  kruipt of te voet 

loopt dan dat hij gewoon rustig rechtop staat.) 

En wat deden de politici toen in het Franse parlement: zij discuteer-

den over de kleur van de broek die de Franse soldaat droeg!!! De mili-

tairen wisten dat de Duitse soldaten in hun “Feldgrau” uniformen 

moeilijk te zien waren: zij gingen door die kleur op in de omgeving en 

vielen niet op. De Franse soldaten droegen ...VUURRODE broeken en 

zag men van kilometers ver aankomen of liggen! De militaire overheid 

vroeg, gesteund door realistische politici, minder opvallende ge-

vechtsuniformen....Vele parlementairen wilden geen afstand doen 

van de “Pantalon rouge” :  het “élan” van de Franse soldaat zou alle 

moeilijkheden en nadelen van die knalrode uniformbroek te niet 

doen.....De tegenstanders dachten dat de moed en geestdrift van de 

Franse piot de Duitser kogels zou tegenhouden.....In deze oorlog sneu-

velden 1.398.000  (u leest het goed) Franse soldaten en werden er 

4.266.000 gewond.  Denk maar aan Verdun, de Somme,  l' Argonne, 

de Marne, .....Het zal de politici een zorg wezen........ 

La Madelon werd dus opgevoerd tijdens voorstellingen voor de Franse 

troepen, het lied werd onmiddellijk overgenomen door de toehoor-

ders en geestdriftig gezongen, nu nog overigens. 

HUGO 
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Brief aan Sinterklaas (kleuters zijn slimmer dan je denkt …) 

6 december naderde met rasse schreden en het werd weer de hoog-

ste tijd om aan het speelgoed te denken. Moeder vroeg zo onopval-

lend mogelijk aan haar kleine dochter: “Annemarieke, weet Sinter-

klaas al welk speelgoed je graag zou willen?” Moeder verwonderde 

zich geen klein beetje toen ze als antwoord kreeg: “Ik heb mijn brief al 

lang geschreven. Ik heb er een postzegel op gekleefd en hem naast de 

kleuterschool in de postbus gestoken”.  

“Wat heb je dan gevraagd”, wilde moeder weten? “Dat zal je op Sin-

terklaasavond wel zien mama”. Die keek nog meer verwonderd. 

“Maar jij kan toch nog niet schrijven. Wie heeft dan wel je brief ge-

schreven of je er mee geholpen?”. Het kleine meisje beet zich op de 

lippen en zweeg. “Dat is niet netjes van jou” zei mama “dat je iemand 

anders meer vertrouwd dan je eigen moeder”. Annemarieke keek 

naar haar moeder en dikke tranen rolden van haar wangen. “Vorig 

jaar heb ik samen met jou de brief naar Sinterklaas geschreven en niet 

gekregen wat ik heel graag wilde”. De moeder was nu sprakeloos en 

probeerde haar kleintje te troosten met te zeggen: “Als je het me nu 

zegt, beloof ik je dat Sinterklaas brengt, wat je heel graag zou heb-

ben”. Maar Annemarieke stribbelde tegen en zei: “Hoe kan je dat be-

loven, tenslotte ben jij toch Sinterklaas niet”. Hoe de mama ook pro-

beerde, er was niets aan te doen ... het kleintje wou haar geheim niet 

prijsgeven. Toen 's avonds de vader van zijn werk thuiskwam, vertelde 

zijn echtgenote hem van het listige antwoord van Annemarieke. Hij 

lachte en was eigenlijk fier op zijn dochtertje dat op hem geleek zoals 

zijn vrouw altijd beweerde. Nadat moeder het kleintje in bed had ge-

legd, zaten de ouders nog samen en overlegden wat er moest gedaan 

worden want ze moesten toch weten wat de dochter voor Sinterklaas 
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wilde hebben. Want als ze niet zou krijgen wat er in haar hoofdje zat, 

dan zouden er weer dikke tranen vloeien. Vader zette de TV uit en 

dacht na. Tenslotte kreeg hij een idee. Hij ging naar zijn bureau, nam 

pen en papier en begon te schrijven. En de moeder keek over zijn 

schouder en las mee: “Lieve Annemarie. Je zal je zeker verwonderen 

dat je een brief van Sinterklaas terugkrijgt. Je zegt dat je mij een brief 

geschreven hebt, waarin je je wensen voor speelgoed meedeelde. 

Spijtig maar je brief is in de grote hoop brieven die ik al wekenlang 

van overal in de wereld krijg, verloren gegaan. Het is zeker goed dat je 

voldoende postzegels op je brief gekleefd hebt en hem op de postbus 

gedaan hebt om je ouders de moeite te besparen. Maar het komt bij 

de hemelpoort soms voor dat brieven verloren gaan. Waarom had je 

de brief niet zoals alle andere kinderen op de vensterbank gelegd? 

Daar zou het zandmannetje, dat voor mij de post ophaalt, hem zeker 

gevonden hebben van zodra je in slaap gevallen was. Maar schrijf je 

wensen nog een keer op, leg de brief voor het slapengaan op de ven-

sterbank en als je verder braaf bent zal je zien dat ik je wensen zal ver-

vullen. Vele hartelijke groeten van Sinterklaas!” Vader was heel tevre-

den terwijl hij de brief in een enveloppe stak en er “Voor Annemarie” 

opschreef. Zijn vrouw sloeg haar armen rond zijn hals, kuste hem be-

wonderend en zei: “Dat is werkelijk een geweldig idee, jij bent voor-

waar een genie”. De volgende morgen zat Annemarieke aan de ont-

bijttafel. Vader was al naar het werk gegaan en zodoende moest moe-

der het spel verder meespelen. Ze kwam met de brief in haar hand de 

keuken binnen en riep: 'Kijk kind wat ik gevonden heb. Deze brief lag 

op de vensterbank van je slaapkamer. Ik zag hem liggen toen ik je ka-

mer wilde verluchten”. Annemarieke nam de brief, bekeek hem van 

alle zijden maar maakte geen aanstalten om hem open te doen. “Van 
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wie is hij dan” vroeg het meisje eerder ongeïnteresseerd? “Doe hem 

a.u.b. open en lees hem me voor”. Toen de moeder de brief voorgele-

zen had, zei Annemarieke: “Ik heb niet gedacht dat Sinterklaas me zou 

schrijven. Dat is echt heel lief van hem. Ik dacht al dat hij boos op me 

was omdat ik gelogen heb. De brief met het speelgoed dat ik vroeg, 

heb ik namelijk nog helemaal niet geschreven”. Dan legde ze al naden-

kend haar vingertje op haar neus en zei: “Wat me nog meer verwon-

derd mama, is dat Sinterklaas hetzelfde handschrift als vader heeft en 

op hetzelfde briefpapier schrijft …”.  

Geschreven en verteld door de 86-jarige Duitse acteur Mario Adorf in 

de grote adventsshow (van de 100.000 lichtjes) op 23 november 2016.  

 

Opgetekend, vertaald en bewerkt voor de Amici door Herman 
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Zot van Bach 

KLARA 10 – 11.15 uur  

Voor de vijfde keer op rij appelleert KLARA koorzangers uit diverse streken in 

Vlaanderen om koralen van Bach te zingen in Concertgebouw van Brugge. Deze 

keer valt de keuze op de Johannespassie. Afgewisseld met de bekendste sopraan- 

en altaria’s uit hetzelfde werk zal het een actieve en unieke concertbeleving wor-

den. Een passie-in-zakformaat onder de deskundige leiding van Bart Van Reyn 

….voor koorzangers, individuele zangers en luisterende liefhebbers. 

 Ziehier de actieve deelnemers: 

het  Vlaams Radio Koor—Le Concert d’Anvers—Griet Degeyter: sopraan—

Steve Dugardin: alt—meer dan 1000 zangers & zangeressen uit de verschillende 

windstreken van Vlaanderen. 

Bart Van Reyn is de dirigent van dienst. 

 Wat zullen ze zingen?  

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) 

Selectie uit Johannes-Passion (BWV 245): 

Nr.1. Choral: O Mensch, Bewein' Dein Sünde Groß (versie 1725)  

Nr. 3 Choral:  O große Lieb, o Lieb ohn' alle Maße (met publiek)  

Nr. 7 Aria :  Von den Stricken meiner Sünden    

Nr. 9 Aria : Ich folge dir gleichfalls    

Nr. 11 Choral:  Wer hat dich so geschlagen (met publiek) Nr. 22 Choral:  Durch dein 

Gefängnis, Gottes Sohn  (met publiek) Nr. 30 Aria :   Es ist vollbracht    Nr. 35 

Aria :   Zerfließe, mein Herze   

Nr. 37 Choral: O hilf, Christe, Gottes Sohn (met publiek)  

Nr. 39 Chorus: Ruhet wohl, ihre heiligen Gebeine       

Nr. 40 Choral:  Ach Herr, laß dein lieb Engelein  (met publiek, enkel vanaf de herhaling 

‘Als denn vom Tod…‘) 

Even voor 10 u geraak ik met moeite in het concertgebouw en vind ik een plaats 

op de bovenste rij. Na een korte inleiding van de Klara-presentatrice probeer ik 

samen met de talrijke aanwezigen de koralen mee te zingen. De tenorpartij zin-
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gen zonder de steun van mijn buren is onmogelijk. Dan maar de sopraanstem en 

dat voelt goed. 

Na dit prachtig muzikaal gebeuren haast ik me naar de Kamermuziekzaal om te 

gaan luisteren naar Marc Erkens, een uitstekende pianist, bekend in Vlaanderen 

door zijn optredens in Culture Club op Canvas, opleidingshoofd op de Leuven-

se campus Lemmens van de LUCA school of Arts. Met veel humor en mooi 

Maaslands accent vertelt hij honderduit over J.S. Bach, Mendelssohn, Haydn, 

Mozart …Deze man maakt voorzeker vele aanwezigen ‘zot van Bach’. 

Rond 12u30 baan ik mij een weg doorheen een zee van mensen naar de stads-

kern van Brugge en zoek ik een eethuisje op om op verhaal te komen. 

Welke keuze zal ik maken deze namiddag? Omdat de Sint-Salvatorkerk in de 

buurt ligt wandel ik rond 14 u naar deze kerk om ‘Light and Shadow’ mee te 

maken. Ook hier raak ik met moeite binnen. Uiteindelijk achter het podium van 

‘het Vlaams Radio Koor’ vind ik een zitplaatsje op de grond. Vanuit deze onge-

wone positie beleef ik evenwel een zeer mooi concert. In het programmaboekje 

staat te lezen: muziek voor de ziel. Muziek voor herbronning, bezinning en zelfreflectie. Een 

uur tranen en kippenvel, geluksgevoel en voldoening. 

Deze bevlogen kenmerken kan ik spoedig beamen. De jeugdige dirigent Nicolas 

André loodst het koor, de strijkers: Eric Baeten, viool, Gudrun Vercampt, viool, 

Béatrice Derolez, altviool, Amy Norrington, cello en pianist Koenraad Sterckx 

feilloos doorheen de klassieke muziek van hedendaagse componisten. JK 

Ziehier het concertprogramma: Spiegel im Spiegel  van Arvo Pärt (°1935) - Dark 

night of the soul van Ola Gjeilo (°1978), Nox Aurumque van Eric Whitacre (°

1970), Of moon and sun van Jan Van der Roost (°1956), Adagio van Samuel 

Barber (1910—1981), Luminous Night of the Soul (Ola Gjeilo (°1978). 

 

Nadien wil ik nog enkele concertjes in Brugge, die scone, de stad van ‘Klara 

klassiek’ meemaken. Helaas nergens kon ik binnen geraken al was ik telkens 20 

min te vroeg aanwezig.  
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Marc Enkels, pianist, verteller 

Podium in Concertgebouw 

kamermuziekzaal 

Barokke Sint-Jacobskerk 

kamerconcertzaal 

Marc Erkens, pianist, verteller 



26 

 

CONCERT IN VOEREN 

Zaterdag 4 november had ik de eer en het genoegen aanwezig te zijn op het jubile-

umconcert (25 jarig bestaan!) van het Vocaal Ensemble in Voeren. Mooi concert in 

de Sint-Lambertuskerk, vele toehoorders. 

17 koristen (4 sopranen, 6 alten, 4 tenoren, 3 bassen) zorgen onder leiding van de 

jeugdige dirigent Guy Paggen voor een gesmaakt concert.  

Ik vernam dat praktisch alle koristen scholing gevolgd hadden aan de plaatselijke 

muziekacademie en dat het koor immer mocht genieten van muzikale en logistieke 

steun van deze academie.  

Helaas is dergelijke ondersteuning door de muziekacademie van Sint-Truiden aan AC 

voorbij gegaan. 

Misschien toch eens te rade gaan bij de huidige directeur Stefaan Ottenbourgs, die 

in zijn kindertijd lid was van AC. Mogelijk kan hij,  nu we stilaan naar adem snakken, 

ons frisse impulsen geven.  JK 
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CONCERT in BORGLOON 

SPIRIT of LIFE 

Zondag 19 november mooi concert beleefd in Borgloon. Het plaatse-

lijk koor CANTILONE concerteerde samen met het ‘Houtblazerstrio 

Kalamoi’ (Jos Simons, hobo—Luc Bergmans, klarinet—Willy Van No-

ten, fagot), het kinder– en tienerkoor ‘Arsis’ en de onvolprezen huispi-

anist Johan Bamps. 

Cantilone werd opgericht in 1983 door Wilfried Grommen die anno 

2017 nog immer de sterkhouder is van het Loonse koor.  

Vanuit een continue zoektocht naar nieuwe invalshoeken en ideeën is 

het koor sinds  januari 2017 een samenwerking aangegaan met diri-

gente Nadia Loenders. 

Via de workshop ‘Ontdek je stem’ zoekt het koor momenteel naar 

nieuwe koorleden. Reeds 40 externe geïnteresseerden lieten hun 

stem recentelijk testen.  Sommigen werden prompt lid van Cantilone.  

Het namiddagconcert werd pittig gekruid met gesmaakte intermezzo’s 

van de drie houtblazers en het kinderkoor uit Kortessem. Vooral be-

leefden de aanwezigen muzikale vreugde via het optreden van het 

kinderkoor dat sinds jaren gedirigeerd wordt door Stefan Houbrechts. 

Stefan is de onderwijzer van het 6de leerjaar in de plaatselijke dorps-

school. Hoe hij de kinderen (6j > 12j) animeert om het beste in hen 

boven te halen is opmerkelijk. Spijtig dat wij vanuit de wijkschool ‘de 

fruitboom’ zo weinig support mogen ontvangen. 

En wie leidt momenteel het jeugdkoor van Kortessem? Isabella Bik-

kembergs, jawel, de AC-dirigente van 1986 tot 1993. Tijdens de pauze 

had ik een gesprek met haar. Ze vertelde me dat ze nog steeds voluit 

geëngageerd is in de koorwereld te Hasselt en Genk en sinds kort ook 
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in Kortessem. In begin van de jaren negentig probeerde ze ook in Sint-

Truiden via het kinderkoor ‘Amicoli’ kinderen en tieners warm te ma-

ken voor de koormuziek. Na een tiental jaren doofde helaas het kaars-

je uit. 

Nog dit: het lijkt me dat de angelsaksische koormuziek almaar meer 

veld wint in het hedendaags koormilieu. Ook zo in Borgloon. Ziehier 

de lijst der koorwerken: You are the new day (P. Knight), Dona, dona 

(S. Secunda), Irish Blessing (Iers volkslied), Have a nice day (L. Maier-

hofer), For the beauty of the earth (J. Rutter), Open thou mine eyes (J. 

Rutter), Lord, we glorify tou (D. Mengel), I found a friend in you (C. 

Bennett), My music (A. Snyder), Walking in the air (H. Blake & A. Sny-

der), The friendship song (C. Strommen), Fields of gold (G.M. Sum-

mer), All fore one (C. Strommen), Time on our hands (A. Simmons), O 

happy day (R. Grossler). 

Tenslotte: uitgaande van de haarkleur van de koristen schat ik dat de   

gemiddelde leeftijd van dit koor 50 jaar is. En wetende dat het koor 

bestuurd wordt door een jeugdig team, gedirigeerd door 2 ervaren 

dirigenten en begeleid door een uitstekende pianist lijkt het me dat 

dit Haspengouws koor de frisse wind in de zeilen ervaart. JK 
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Concert in ALKEN  ‘GAUDIAMUS, AMARYLLIS’ 

Lustrumconcert: 40 jaar Amarylliskoor 

Zondag 26 november was ik getuige van een buitengewoon lustrum-

concert in de Sint-Aldegondiskerk van Alken. Het plaatselijk koor 

AMARYLLIS jubileerde o.l.v. Ludo Verjans, de stichter-dirigent, ten 

aanhoren van een bomvolle kerk in samenwerking met een ad hoc 

orkest en een viertal solisten waaronder Mathis Van Cleynenbreugel, 

de zoon van onze dirigent. 

Wat een programma! Werken van Mozart, Händel, Bach, Bruckner … 

werden con brio uitgevoerd.  

Na veertig jaar heeft dit koor, bestaande uit 45 koristen, ongetwijfeld 

de wind in de zeilen. JK 

PROFICIAT, Ludo, leden van de raad van bestuur en koorzangers! 
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GRIJS GEZONGEN 

Tweedaagse voor 55-plussers met ruime koorervaring in de abdij van Drongen 27 & 
28 november. Een traditie intussen!  

Onbekende pareltjes en van onder het stof gehaalde klassiekers uit de Vlaamse en 
internationale koorliteratuur werden ons voorgeschoteld door Patrick Peire, de diri-
gent van dienst.  

Patrick Peire is dirigent, koorleider en muziekpedagoog. Hij is vooral gekend als 
stichter-dirigent van het Collegium Instrumentale Brugense en de Capella Brugensis 
en als docent op de jaarlijkse Internationale Bachdagen voor koorzangers en dirigen-
ten, in Brugge. 

Ziehier de koorwerken die ons voorgeschoteld werden: 

• Byrd, William:  'Ave Verum' in a 

• Ryelandt, Jozef: 'Ave Maria' Opus 87, nr. 2  

• Franck, César: 'Ave Maria'  FWV 62 

• Nees, Vic: 'Schoon lief, hoe ligt gij hier' 

• Van Duyse, Florimond: 'Het waren twee conincs kinderen' 

• Albrecht, Sally, K.:'Deo gratias'   

• Gluck, Christoph, Willibald: 'Près du tendre objet' uit 'Orphée et Eurydice' 

• John Lennon—Paul McCartney—bew. Henry O. Millsby: Yesterday 
 
Het was voor mij weeral (de 7de keer!) een  mooie koorbeleving. Te midden van een 
zestigtal ervaren koorzangers dit meemaken verjongt een senior zienderogen. JK 
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Zuid-Afrikaans Bloemfontein Kinderkoor te gast in Wellen  

Het Bloemfontein Kinderkoor heeft haar naam niet gestolen. Alle leden zijn afkom-
stig van Zuid-Afrika’s vijfde grootste stad Bloemfontein. De leeftijden van de jonge-
ren variëren van acht tot achttien jaar. Al sinds haar ontstaan in 1987 wordt het koor 
gedirigeerd door Huibrie Verster. De enige vereiste om deel uit te maken van deze 
kleurrijke bende? Over uitstekende stembanden beschikken. Dankzij de combinatie 
van discipline en muziekonderwijs doen de leden ervaring op die in hun latere leven 
zeker van pas zal komen. Bovendien schept het koor kansen aan minderbedeelde 
kinderen (voornamelijk afkomstig uit de Zuid-Afrikaanse townships) om plaatsen en 
mensen te leren kennen die ze anders nooit zouden ontdekken. 

 

Enkele weetjes over het Bloemfontein Kinderkoor 

 

Het Bloemfontein Kinderkoor behaalde prijzen in Canada, Zweden, Zwitserland en 
Oostenrijk; behaalde de eerste prijs op het Europees Muziekfestival voor de Jeugd in 
Neerpelt; werkte mee aan tv-shows en concerten met onder meer Helmut Lotti, Da-
na Winner, Andrei Lugovski en André Rieu; verschijnt regelmatig in tal van internati-
onale wedstrijden en radio- en tv-uitzendingen. 

 

Dat alles kreeg ik te lezen in een krant. De nieuwsgierigheid was gewekt. Dus zondag 
10 december met mijn eega naar Wellen. 

In een bomvolle kerk beleefden we een prachtig concert gebracht door een groep 
kinderen/ tieners (blanken, kleurlingen, zwarten) o.l.v. een vriendelijke enthousiaste 
dirigente en begeleid door een uitstekende pianist. 

Meermaals zag ik toehoorders tranen in hun ogen wegvegen. Zou Mandela’s droom 
dan toch gerealiseerd worden?  

De avond voordien bekeek ik op Canvas naar ‘Vranckx’. Het betrof een reportage over 
Zuid-Afrika. Blijkt dat de extreme armoede de zwartmensen tot de wanhoop drijft. De 
rijke witmensen, vaak groot grondbezitters, worden geviseerd en vaak beroofd. Ook zij 
zien het nier meer zitten. Uitgaande van deze reportage zou men kunnen besluiten dat 
de samenleving van de kleurrijke mix niet mogelijk is. JK 
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Cecilia de patroonheilige van muzikanten  

22 november is sinds de late Middeleeuwen de naamdag van de heilige Cecilia van 

Rome. Maar wat had Cecilia precies met muziek? 

Cecilia leefde volgens de overlevering in de 2de of 3de eeuw in Rome. Als jong meis-

je legde ze, als teken van verbondenheid met Christus, de gelofte van maagdelijk-

heid af. Niettemin werd ze uitgehuwelijkt, aan de ongelovige Valerianus. Tijdens de 

huwelijksdienst zong Cecilia in zichzelf een lied aan God met de vraag haar kuisheid 

te bewaren. En net toen de bruidsmuziek begon te spelen fluisterde ze haar bruide-

gom haar vrome voornemen in het oor. 

Cecilia wist Valerianus en diens broer Tibertius te bekeren tot het christelijk geloof. 

Samen hielpen ze families van christenen, die toen door de keizer van Rome werden 

vervolgd. De broers werden hiervoor gevangen genomen en onthoofd, Cecilia 

wachtte een even gruwelijk lot: ze werd in een bad kokend water gezet, maar dat 

overleefde ze. Volgens de overlevering bleef ze zelfs onophoudelijk zingen. Ook de 

poging om haar te doden met een nekslag slaagde niet. Uiteindelijk stierf Cecilia drie 

dagen later aan haar verwondingen. Paus Paschalis I liet haar lichaam in 821 over-

brengen naar de huidige Sint-Ceciliabasiliek in de Romeinse wijk Trastevere. 

Onder het hoofdaltaar van de basiliek bevindt 

zich het beroemde beeld van de liggende Sint-

Cecilia, gemaakt door Stefano Maderno (1575-

1636). Hij maakte het beeld zoals Cecilia werd 

aangetroffen toen in 1599 haar graf werd geo-

pend: vrijwel ongeschonden maar met diepe 

snijwonden in de hals. 

Cecilia werd in de late middeleeuwen de patroonheilige van muzikanten. Ontelbare 

muziekverenigingen werden naar haar genoemd en talloze composities aan haar 

opgedragen. Eén van de bekendste is Hail bright Cecilia van Henry Purcell. 
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Sint-Ceciliafeest 19.11.2017 

Zaterdag 19 november was het weer ‘fiesta’ op ‘t Zolderke. Amici & 

partners vierden voor de 48ste keer hun koorverbondenheid. De col-

lage van de genomen foto’s spreken voor zich.  

Dankuwel aan het adres van allen die in min of meerdere mate hun 

steentje hebben bijgedragen tot het welslagen van het koorfeest. 
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Laatst had ik wat problemen met mijn computer, dus belde ik Frans.  
Frans kwam langs en drukte op een paar toetsen en het probleem was meteen 
opgelost.  
Omdat hij snel klaar was, schreef hij een minimale rekening uit.  
Toen hij zijn jas aantrok, kon ik het niet nalaten om te vragen : "Wat was nu 
het probleem ???" 
 Hij antwoordde : "Het was een ID honderd T probleem."  
Ik wilde niet te dom overkomen, dus vroeg ik : "Ahhhh, een ID honderd T 
probleem”.  
Wat is dat dan, in het geval het nog een keertje optreedt ?"  
Frans grinnikte ... "Heb je nog nooit gehoord van een ID honderd T fout”?  
"Mmmmm, nee...." antwoordde ik.  
"Schrijf het maar op, zei hij, "dan begrijp je het voortaan een stuk beter."   

 
Toen Frans vertrokken was, schreef ik het op. 

I D 1 0 0 T 
vroeger mocht ik Frans wel… 

 
*** 

"Kan iemand mij een voorbeeld geven van de uitdrukking: eerlijk duurt 
het langst?", vraagt de meester. "Ik, meester!", antwoordt Willem. "Als ik 
bij een toets afkijk, ben ik zo klaar, maar als ik alles zelf invul, ben ik uren-
lang bezig!"  

*** 
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*** 

 

IN MEMORIAM 

Op 16 oktober overleed Maria Claes, de moeder van amica Marleen 

Govaerts. Ze bereikte de gezegende leeftijd van 92 jaar.  

*** 

Op 30 oktober overleed Orpha Smets (°1934). Orpha was ge-

durende vele jaren samen met haar echtgenoot Louis Vanbra-

bant koorlid van AC.  

We bewaren aan haar de goede herinneringen van een lieve vrouw 

met mooie sopraanstem.  

*** 

Op 26 november 2017 overleed  Paula Beckers (°1926),  de echtgeno-

te van Urbaan Driljeux, de erevoorzitter van ons koor. 

AC betuigt zijn innige deelneming  

aan Marleen Govaerts, Louis Vanbrabant en Urbaan Driljeux. 

                            NATIVITAS 

Op 26 oktober 2017 werd amica Arlette Dewaelheyns 

grootmoeder van kleinzoon REMI CRIEL (3,075kg en 

49cm). 

PROFICIAT!    

http://www.inmemoriam.be/fr/2017-10-30/orpha-smets/
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MORAYRA (Spanje) 

Marleen nodigde ons uit om samen enkele dagen mee 

naar Morayra te gaan na ons aperitiefconcert. We zouden 

met zijn vijven gaan. Maar al gauw bleek dat Odette niet 

meekon omdat haar zus palliatief was.. En voor Arlette  

zou het ook een probleem zijn want hare Pol moest een 

nieuwe heup krijgen en ze zouden oma en opa worden!!   

Dus waren we nog met zijn drieën, Marleen, Reinilde en Gilberte.   

Donderdagmorgen vertrokken we met de trein naar Zaventem en vandaar 

naar Alicante, waar  onze goeie vriend en voormalig dirigent Wilfried De 

Munter met zijn Inge ons stonden op te wachten! Het was een geweldig 

weerzien en voor Marleen een aangename kennismaking. 

Na samen lekker geluncht te hebben heeft Wilfried ons de mooiste plekjes 

van Alicante laten zien. Met o.a. de mooie ramblas en het prachtige uitzicht 

vanop het castillo de Santa Barbara en ‘s avonds de gezellige smalle trappen 

en straatjes van de oude stad. Gilberte 

 



37 

 

KLARA TOP 100 - anno 2017  

De Klara Top 100 werd uitgezonden op zaterdag 25 en zondag 26 november vanuit 
het Radiohuis in Leuven. Mark Janssens en Greet Samyn gidsten de luisteraars een 
heel weekend lang door de top van de meest geliefde klassieke muziek. 

Barok regeert 
Verrassend veel barokmuziek in de top 20: componisten als Pergolesi, Bach, Händel 
en Vivaldi nemen samen de helft van de top 20 in. Opvallende nieuwkomers: The 
Armed Man van de Brit met een rock-verleden Karl Jenkins, West Side Story van 
Leonard Bernstein en de Kleine Nachtmusik van Mozart. 

Ziehier de top 10 

1 Stabat Mater > Giovanni Battista Pergolesi  

2 Mattheuspassie: Erbarme dich > Johann Sebastian Bach  

3 Spiegel im Spiegel > Arvo Pärt  

4 Symfonie nr.6 Pastorale: Ontwaken van vrolijke gevoelens bij aan-
komst op het land > Ludwig van Beethoven  

5 Mattheuspassie: Wir setzen uns mit Tränen nieder > Johann Sebasti-
an Bach  

6 Weihnachtsoratorium: Jauchzet, frohlocket > Johann Sebastian Bach  

7 Requiem: Lacrimosa Wolfgang > Amadeus Mozart  

8 De Moldau  > Bedrich Smetana  

9 Nabucco: Slavenkoor Va Pensiero  > Giuseppe Verdi  

10 Carmina Burana: O Fortuna > Carl Orff  

Opmerkelijk: AC was in het verleden actief betrokken bij de uitvoering 
van de ‘Mattheuspassie’ van Bach, ‘Requiem’ van Mozart, ‘het slaven-
koor Va Pensiero’ van Verdi en ‘Carmina Burana’ van Orff .  
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 Muziek kan helpen tegen stress 

Rustige muziek zorgt voor een lagere productie van stresshormonen en maakt en-
dorfine vrij in de hersenen, morfine-achtige stoffen die pijn verlichten en de stem-
ming verbeteren. Van onder ander het Air on a G string van J.S. Bach is aangetoond 
dat het de hartslag vertraagt, de bloeddruk doet dalen, de ademhaling rustiger 
maakt en spierspanning vermindert. Niet alleen klassieke muziek is rustgevend. 

Muziek met een ritme dat een harmonieus patroon, oftewel hartcoherentie in de 
hand werkt, werkt het beste. Zo kwam ik er toevallig achter dat een nummer van 
Sweetbox  gebaseerd is op Air on a G string van Bach. Het is een nummer wat ge-
rust stelt. Vandaar dat ik er dit artikel over eerste hulp bij een paniekaanval over 
schreef. 

Nog een lijstje muziekstukken met een kalmerend effect: 

Händel – Watermuziek 

Chopin – Nocturnes 

Schubert – Symfonie nr. 8 in B-mineur 

Pachelbel – Canon in D 

Albinoni – Adagio in G 

Mozart – Pianoconcert nr. 21 

Beethoven – Pastorale 

Elgar – Salut d’amour 

 

Het zou kunnen dat de muziek een invloed heeft op onze hartslag. Een theorie is 
bijvoorbeeld: dat ons hart gaat resoneren op de trillingen van de muziek. Dit is ge-
baseerd op de simpele ontdekking die Constantijn Huygens deed: dat verschillende 
slingerklokken uiteindelijk in een gelijk patroon gaan lopen. En dat dit niet alleen 
optreedt bij dezelfde frequentie maar ook als er een veelvoud van die frequentie is, 
dus ook bij een klok die 2 maal zo snel slingert als een andere klok. 

Ons hart is een krachtig orgaan (min. 5000 maal krachtiger als ons brein) als het 
gaat om elektrische en magnetische velden. En ons hart is het eerste orgaan in de 
foetus dat gaat werken. Als ons hart een coherent patroon laat zien, gaan onze her-
senen en andere organen, maar ook al onze cellen uiteindelijk mee resoneren. In 
het Engels wordt dit ook wel “entrainment” genoemd. 

Dit soort muziek heeft trouwens niet alleen positieve effecten op de mens. Er zijn 
ook onderzoeken waaruit blijkt dat koeien meer melk geven met klassieke muziek 
en planten beter groeien. 
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