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GEMENGD KOOR  AMICI CANTEMUS  VZW  

De vereniging is lid van : 

 Culturele raad van Sint-Truiden 

 KOOR & STEM 

 secretariaat:   Galgestraat 85 - 3803 Duras 

 

 

 

 

 

APPELTANS  

Theo 

Abtenstraat 

13 /201 

3800  

Sint-Truiden 

0485/288.608  
appeltanstheo@gmail.com 

 

BROUWERS  

Liliane 

Appelstraat 11 3800  

Sint-Truiden 

011 682007 
liliane.brouwers@telenet.be 

voorzitter 

GUILLIAMS 

Lizette 

Halmaalweg 

40/303  

3800  

Sint-Truiden 

011 686537 
lizette.guilliams@gmail.com 

 

SMETS 

Jef 

Baron de  

Stockemlaan 16 

3870 

Heers 

011 482784 
jef.smets@skynet.be 

 

TOMBOY 

Rita 

Galgestraat 85 3803 

Duras 

011 671349 
tomboyrita@gmail.com 

secretaris 

VANBRABANT 

Marc 

René  

Lambrechtsstraat 9 

3800 

Sint-Truiden 

011 684093 
marcvanbrabant@telenet.be 

ondervoorzitter 

VOORDECKERS 

Bernard 

Wideuxdreef 4 3500 

St.-L.-Herk 

011 314771 
Josee.bernard@skynet.be 

schatbewaarder 

VANCLEYNEN-

BREUGEL Lou 

Reizigersstraat 90 3300  

Tienen 

0485911729 
louvancleynenbreugel@gmail.com 

dirigent 

AC-website: www.amici-cantemus.be 

https://www.facebook.com/AmiciCantemus 

Rekeningnummer  BE 22 0010 3676 9847 
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Voorwoord 
 
Leve leve de liefde, leve leve de zon, vive vive la vie  …. 't is weer zo-
mer! 
Tijd om te genieten van de langste dagen van het jaar, van de warm-
ste dagen van het jaar, genieten van de liefde, de zon, de zee, het bos, 
genieten van alles!  Als dit geen mooie gedachte is ☺ ! 
 
De zomer is toch de tijd van het jaar om er op uit te trekken, en het 
moeten niet altijd verre reizen zijn, dicht bij huis is er zo veel te bele-
ven en is de natuur toch zo mooi. Om het vakantiegevoel toch even 
kracht bij te zetten, verpozen wij, Amici, ook even. Volgende dinsdag 
hebben we onze laatste repetitie van het seizoen, nadien mogen wij 
enkele weken genieten van het nietsdoen, diegenen die het zingen 
niet kunnen laten, mogen nog altijd op eigen houtje alles nog eens 
doornemen, al was het maar om die moeilijke teksten onder de knie 
te krijgen, want tegen 15 oktober moeten we alles kennen en hopen 
we een mooi aperitiefconcert te brengen.  Maar voor het zover is ge-
nieten we op 25 juni van een heerlijke bbq in de tuin van Marc en Pa-
tricia, vervolgens houden we, naar jaarlijkse gewoonte, op 21 juli onze 
'Nationale Fietstocht' die dit jaar wordt uitgebreid met een 'Nationale 
Wandeltocht'.  Een  groepje fervente fietsers trekt erop uit om zo'n 40 
km te fietsen, de enthousiaste wandelaars vertrekken voor een tocht 
van +/- 6 km, tegen 18u komen we allemaal terug aan het vertrekpunt 
voor een drankje, een hapje en 'n gezellige babbel …. een mooie tradi-
tie om in ere te houden …. toch! 
 
Nu denken we aan de vakantie, kunnen de batterijen opgeladen wor-
den. Op 1 augustus staan we goed uitgerust allemaal terug paraat 
met de partituur onder de arm! 
Aan alle Amici, hun familie en onze ereleden wens ik zonovergoten, 
aangename en heerlijke zomerdagen toe! 
 
       Liliane, 
       Voorzitter 
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Droedel 21.03.2017 

Geen lenteliedje om de stembanden op te 

warmen, wel moeten we de dirigent nazin-

gen, met de ogen dicht. Blijkt later dat we 

de baspartij van ‘sur le pont d’Avig-

non’ (componist Vic Nees) proberen te zin-

gen. Rita Tomboy doet na het overlijden 

van Christiaan haar wederoptreden. Blij 

haar terug te zien. Hopelijk kan onze ijverige AC-secretaresse weer de 

draad opnemen en in ons koor warmte en zangvreugde ervaren.   

De AC-formule, 6S8A4T5B, ziet er magertjes uit.  ‘A la guerre comme 

à la guerre’. Gaandeweg geraken we op dreef en rijpt de Weense gear-

rangeerde koormuziek. 
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Na de zangstonde trakteert Reinilde Groven  pralinen omdat ze over-

morgen 64 kaarsjes mag uitblazen. Proficiat! 

Droedel 28.03.2017 

Magere opkomst vandaag: 7S10A4T5B. Lou probeert onze stemban-

den op te warmen met  ‘lou lou lou’ volgens de toonzetting van ‘sur le 

pont d’Avignon’.  Eindelijk mogen we beschikken over de partituur, de 

compositie van de geprezen Vlaamse koorcomponist Vic Nees. Van 

achteren naar voren maakt de chef ons wegwijs in de mooie stad met 

de beroemde brug. En ja,  L’on y dance sur le pont tout en rond  klinkt 

vierstemmig al aardig. 

En dan maken we kennis met ‘Voetbalgavotte’, nog zo’n leuk vier-

stemmig koorlied van Vic Nees. Geen koorzetting op een gedicht dit-

maal, maar wel op namen van bekende voetbalspelers uit de zestig en 

zeventiger jaren. De amici met een voetbalverleden  geraken spoedig 

op dreef want voetballers als Puskas, Lato, Rossi, Mamadou, Pele, Sci-

fo, Nilis, Clisters, Koeman, Ceulemans, Cruyff passeren de revue. On-

getwijfeld zal tijdens de komende repetities dit lied ons deugd doen. 

Na de korte pauze terug naar 19de eeuw om Strauss en Stolz te ont-

moeten.  

De leuke repetitie eindigt aan de toog in het gezelschap van de jarige 

Marleen Govaerts. Proficiat! 

Droedel 11.04.2017 

8S10A6T5B; 29 amici vullen vanavond de koorrangen. Goede op-

komst in een vakantieperiode. De genezen dirigent ziet er goed uit  en 

laat ons al neuriënd  dansen op de beroemde brug van Avignon. Even 

later vlot de dans heel wat sneller via de partituur. Van Avignon ver-

huizen we nadien naar Wenen, de stad van Strauss. Helaas verloopt het 

walsen minder vlot. Waarom toch? Mogelijk is het te wijten aan de 

klein getypte tekst op de partituur. Ik plan alvast voortaan thuis de tekst 

in te studeren.  

De ‘Voetbalgavotte’ gaat na de pauze zonder hindernissen door het 
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keelgat. Spijtig dat de naam van Radja Nainggolan niet in de tekst 

voorkomt. Onze fantasie zou nog meer geprikkeld worden omdat deze 

bijzondere voetballer vandaag in de verschillende media zo markant in 

de kijker kwam. 

De zangstonde eindigt weeral in feestachtige sfeer. Twee soprani, Lie-

ve en Marie-Claire, zijn zopas gepensioneerd en trakteren ons op een 

drink en alt Arlette Dewaelheyns, die vandaag jarig is, offreert ons 73 

lekkere pralinen. PROFICIAT! 

Droedel 18.04.2017 

7S7A4T3B. Magere opkomst. De aanwezigen treuren niet en beginnen 

stipt om 19:45 met de stemoefeningen op de wijze van onze maestro. 

Ik vermoed na enige tijd dat we weer op de beroemde brug van Avig-

non proberen te dansen. 

En dan vorderen we beetje bij beetje ons zangrepertoire van Strauss, 

Brahms, Vic Nees.  

De voetbalgavotte activeert bij mij herinneringen uit een ver verleden. 

In 1958 ging het wereldkampioenschap voetbal door in Zweden. Brazi-

lië won  op 29 juni de finale tegen het thuisland Zweden met 2—5 

dankzij het opmerkelijk debuut van de zeventienjarige Pele en de le-

gendarische voorhoede: Didi, Vava, Pele, Garincha (de voetballer met 

1 X-been en 1 O-been!).  

Pele 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pele200802FabioRodriguesPozzebomAgenciaBrasil.jpg
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En plots komen nog sterkere herinneringen naar boven. In de lente van 

1958 bezocht ik met een viertal vrienden uit het Maasland  de wereld-

tentoonstelling op de Heizel en was ik op woensdag, 28. Mei, getuige 

van de finale van Europacup I (UEFA Champions League) die betwist werd 

tussen Real Madrid en AC Milan in het Heizelstadion. De match ein-

digde na 90 minuten onbeslist (2—2). Tijdens de verlengingen scoorde 

Gento het winnende doelpunt. Bij het affluiten van de wedstrijd renden 

we het veld op en ja, echt waar, op enkele meters verwijderd van de 

vedetten van Real konden we de overhandiging van de beker aan Di 

Stefano gade slaan. 

 

 

 

Het lijdt geen twijfel dat de componist Vic Nees een fervente voetbal-

liefhebber was.   

Een andere sterke herinnering zal ik volgende week vertellen. 

Droedel 25.04.2017 

De kooropstelling is vanavond: 8S11A4T3B. De bassen zijn duidelijk 

in de minderheid; zij zullen zich vanavond moeten reppen om voldoen-

de ‘fond’ te leggen.  

Hoe zit het met ‘die neue Liebeslieder’? Lou besluit de eenstemmige 

liederen nr.  3 & 4  in te oefenen.  Niet moeilijk. Maar om ze mooi te 

zingen is andere koek. Dan volgen herhalingen van sequenties  uit ‘sur 

le pont d’ Avignon’ en  ‘an der schönen blauen Donau’.  Tenslotte be-

Di Stefano 
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geven we ons naar het ‘voetbalveld’. En zoals beloofd vertel ik nu een 

andere ‘voetbalbelevenis’ anno 1978. 

In de lente van dat jaar zag de wijkwerking BAUTERKE het levens-

licht. Enkele maatschappelijk bewogen wijkbewoners (waaronder  de 

amici Liliane Brouwers,  Herman Kempeneers, Jef Kortleven)  namen 

het initiatief om  in de wijken ‘Bautershoven, Terbiest, Zepperenweg’ 

sociaal leven te initiëren. 25 juni 1978 stak het wijkcomité van wal met 

een wandeling doorheen de  3 wijken vergezeld van een huifkar voor-

uit getrokken door  een Brabants trekpaard. Na de happening was ik in 

mijn huis de gastheer van een tiental voetbalfanaten  die persé de finale 

tussen Argentinië en Nederland wilden volgen via TV. Wat een finale! 

De match eindigde op 1—1. Na verlengingen scoorden de Argentijnen 

(Kempes en Bertoni) en zegevierde het organiserend land Argentinië.  

Opmerkelijk: Nederland miste enkele sterkhouders o.m. Johan Cruiff en Van Hanegem. De 

gebroeders van de Kerkhof speelden de finale, alsmede Rensenbrink, de legendarische ster-

voetballer van Anderlecht. Coach van dienst was Ernst Happel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nederlands elftal 

Haan 

Rensenbrink 

Gebroeders  
van de Kerkhof 
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‘Den après’ van deze zangstonde mag er weer zijn. Twee jarige soprani, Agnes  en 

Liane, trakteren ons op zelf gebakken wafels en pralines. Proficiat! Lang zullen ze 

leven in de gloria! 

Droedel 02.05.2017 

5S10A4T5B, magere koorformule. Wat scheelt er met de sopranen? 

Onze dirigent laat het niet aan zijn hart komen en pakt dadelijk uit met 

de eenstemmige ‘neue Liebeslieder nr. 4 & 5. De tekst van deze lie-

deren kwamen eertijds uit het brein van Georges Friedrich Daumer 

(1800—1875). ‘Ihr schwarzen Augen, ihr dürft nur winken; Paläste 

fallen und Städte sinken …..’  Zwaarmoedige poëzie. Niets voor mij. 

Gelukkig heeft Brahms onder elke lettergreep een welluidende muziek-

noot geplaatst. Na enkele herhalingen geraken we druppelsgewijze in 

de gepaste romantische stemming.  

Dan terug naar Vic Nees’ voetbalgavotte. De topvoetballers van weleer  

zoals Van Himst, Van Moer, Van Basten, Vandersmissen ….. Prikke-

len vanavond mijn verbeelding. Het mag gezegd worden: onze chef, 

die niets van voetbal afweet, leert ons dit vierstemmig lied vlotjes aan. 
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Mijn fantasie slaat weer op hol. ‘Mijn harde schijf’ spoelt terug tot in 

1986. In dat jaar namen de Rode Duivels deel aan het Wereldkampi-

oenschap voetbal in Mexico. Ze speelden een opmerkelijk tornooi en 

geraakten tot in de halve finale. Vooral de wedstrijd tegen de Sovjet-

Unie zal menig gepensioneerde voetballiefhebber zich wel nog herin-

neren. In Wikepedia valt dit verslagje te lezen: 

De wedstrijd tussen België en de Sovjet Unie groeide uit tot een klassieker, die de 

vergelijking van Italië tegen West-Duitsland in 1970 of Frankrijk tegen West-

Duitsland in 1982 makkelijk kon doorstaan. Daar zag het in het begin niet naar uit, 

want de Sovjets begonnen stormachtig aan de wedstrijd en vooral dankzij doelman 

Jean-Marie Pfaff en missers van met name Jakovenko bleef de stand lange tijd 0-0. 

Op het moment, dat België wat beter in de wedstrijd kwam, produceerde Igor Bela-

nov een verwoestend schot: 1-0 (volgens de legendarische verslaggever Rik De 

Saedeleer was het een SS-20 raket). Na de achterstand begon België echt mee te 

draaien, maar verder dan een mooi afstandsschot van Erik Gerets kwam men nog 

niet. In de tweede helft had de Sovjet-Unie de wedstrijd kunnen beslissen, maar Bela-

nov kopte op de paal en Patrick Vervoort redde op de re-bound van Zavarov. Vlak 

daarna scoorde Enzo Scifo de gelijkmaker mede door verkeerde timing in de Sovjetse 

verdediging. In de 70e minuut maakte Belanov zijn tweede doelpunt, maar die voor-

sprong werd tenietgedaan, een lange bal van Stéphane Demol bereikte de onver-

moeibare Jan Ceulemans, die geheel vrijstaand de Sovjetse doelman Rinat Dasajev 

versloeg: 2-2. Voor de verlenging schoot Ivan Jaremtsjoek op de paal en redde 

Dasayev miraculeus op een inzet van Scifo vlak bij de paal. In de verlenging namen 

de Belgen steeds meer het initiatief, al moest Pfaff nog twee keer redden. Daarna 

scoorde België twee doelpunten achter elkaar en opnieuw toonde de Sovjetse verde-

diging aan kwetsbaar te zijn. De jonge verdediger Stéphane Demol maakte een kop-

goal en Nico Claesen verzilverde een volley. Vlak daarna was de spanning terug in de 

wedstrijd: Belanov verzilverde een strafschop. Er volgden nog tien spannende minu-

ten: de Sovjets bestormden het Belgische doel, al waren de Belgen in de tegenaanval 

gevaarlijker. In de slotseconde redde Pfaff op een inzet van Yevtushenko door de bal 

over de lat te tikken, de hoekschop werd niet gegeven en België bereikte de kwartfi-

nales. De drie treffers van Belanov waren niet genoeg voor de Sovjets, al werd hij 

later wel gekozen tot Europees voetballer van het jaar. 

De voetbalgekte nam in de maand juni 1986 gestaag toe. Ook ikzelf 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgisch_voetbalelftal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voetbalelftal_van_de_Sovjet-Unie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Pfaff
https://nl.wikipedia.org/wiki/Igor_Belanov
https://nl.wikipedia.org/wiki/Igor_Belanov
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rik_De_Saedeleer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rik_De_Saedeleer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Erik_Gerets
https://nl.wikipedia.org/wiki/Patrick_Vervoort
https://nl.wikipedia.org/wiki/Enzo_Scifo
https://nl.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9phane_Demol
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Ceulemans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rinat_Dasajev
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nico_Claesen
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was in de ban van koning voetbal waardoor ik  als leraar in volle exa-

mentijd vaak in tijdnood verzeilde om alle testen tijdig te verbeteren. 

Ook de leden van het wijkcomité ‘Bauterke’ supporterden almaar lui-

der. Einde juni nam ‘Bauterke’ het initiatief om op ‘t Zolderke de be-

slissende wedstrijden live te bekijken via geleende TV-toestellen. Toch 

immer leuker om een match te volgen in het gezelschap van vrienden. 

In de halve finale tegen Argentinië (25 juni 1986) verloren onze land-

genoten met 2—0. Maradona, alias ‘Pluisje’, scoorde de twee doelpun-

ten.  

Zondag 29 juni 1986 won uiteindelijk Argentinië van West-Duitsland 

de finale met 3—2. 

België verloor de 

dag voordien de 

‘kleine finale’ 

tegen Frankrijk 

na verlengingen 

met 2—4. 
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Sorry, beste niet zo voetbalminnende lezer, ik schakel weer over naar 

de zangstonde ‘dinsdagavond 02.04.2017’. Om in schoonheid te eindi-

gen walsen we tenslotte nog  even ergens in Oostenrijk ‘an der 

schönen blauen Donau’. 
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Droedel 09.05.2017 

6S8A4B3T, toch alweer wat afwezigen vandaag .... ze zullen er wel 

een reden voor hebben. Maar de chef laat dit niet echt aan zijn hart ko-

men. Met losse hand begint hij gezwind te dirigeren en met ‘Neue Lie-

beslieder nr 5 & 6 zetten we de avond in om vervolgens over de 

‘Blauen Donau’ te eindigen met de ‘voetbalgavotte’. De namen van de 

voetballegendes van weleer kennen we ondertussen bijna van buiten! 

Rond 22u eindigt de chef en dan vertelt Odette ons dat zij en Ivon 50 

jaar getrouwd zijn. Daar moet natuurlijk op getoost worden. Odette 

trakteert ons op een drankje voorzien van de nodige hapjes. Het was ‘n 

gezellig samenzijn en ....  Odette en Ivon, nog heel veel gelukkige jaren 

samen. LB 

Droedel 16.05.2017 

7S11A6T4B, dus 28 amici + dirigent paraat om vanavond zangplezier 

met elkaar te delen. De componisten Nees, Brahms, Strauss worden 

weer een na een tot leven gebracht. Langzaam vordert het rijpingspro-

ces. Geen stress zoals weleer. Voor ‘grijs gezongen amici’ valt dit best 

mee.  

Voorzitster Liliane geeft tijdens de pauze een kort verslag van de raad 

van bestuur: de AC-website is updatet—25 juni BBQ in de tuin van 

amicus Marc—zangverlof tijdens de maand juli—vanaf 1 augustus we-

derom wekelijks repeteren—15 oktober 12 u aperitiefconcert in de Sint

-Jozefskerk.   

We eindigen met een normale ‘après’, dus wat leuteren aan de toog of 

gezeten in onze comfortabele blauwe stoelen. 

Droedel 23.05.2017 

9S11A5T5B, 30 gedreven koorzangers op post; 5 amici die om een of 

andere reden niet konden aanwezig zijn. Aan een rustig tempo leidt 

onze dirigent  de amici via veilige wegen over berg en dal. De progres-

sie  die we week na week maken is almaar meer hoorbaar. Het hiermee 
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gepaard gaande genot van het samen zingen is dankbaar meegenomen. 

Terwijl wij zichtbaar genieten van onze samenzang zijn zoveel families 

in Manchester getroffen door menselijk leed.  Verschrikkelijk toch dat 

nu weer het IS-monster zo laf en onvoorzien toesloeg.  

Na  het avondjournaal op de televisie ging ik om 19:50 bedrukt naar ‘t 

Zolderke. Nu, 23:05 ga ik gezwind naar huis. Samenzang heelt won-

den, doet ellende vergeten, maakt ons terug weerbaar, is een antide-

pressivum.  

Droedel 30.05.2017 

De mooie maand mei gezegend met zomers klimaat  loopt op zijn laat-

ste benen.  7S10A4T3B + de chef  zijn weer paraat om de reis naar 

Wenen verder te zetten via Avignon in het gezelschap van de beroem-

de voetballers. Of einde mei nog ‘die Baumen in Prater blühen’ be-

twijfel  ik. Gelukkig is de homo sapiens begiftigd met een fantasierijk 

brein waardoor hij in zijn verbeelding bloesemde bomen kan zien in 

gelijk welk jaarseizoen.  

Zonder de verbeelding kan je in feite niet genieten van de muziek, of 

ze nu overeenkomt met deze van de componist of niet, dat doet er niet 

toe. Edoch de verbeelding komt pas echt op gang als de nootjes alle-

maal netjes gekraakt zijn. Tijdens het bekijken van  de koningin Elisa-

bethwedstrijd werd dit weeral overduidelijk geëtaleerd.  

Onze dirigent heeft gelijk wanneer hij ons aanstuurt om de partituren 

van buiten te leren en te zingen los van het blad. Helaas, beste Lou,  

onze ‘harde schijf’ geraakt met de jaren stilaan overvol en tot heden  is 

koppeling aan een externe harde schijf tijdens het zingen niet mogelijk. 

De noten volgen via een digitale partituur op een tablet is weliswaar-

voortaan op ons zolderke mogelijk. Amicus Luc maakt er nu en dan al 

gebruik van. Maar ik, zijn naaste buur op de repetitie, stel vast dat onze 

jongste amicus nu nog meer in de partituur duikt dan voorheen. 

Wat is dan het voordeel van de digitale partituur? Misschien voor de 
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oefening tijdens de komende vakantie. Welke attributen heb je hier-

voor nodig? Een stick en een tablet, beide gemakkelijk mee te nemen 

op de reis naar een ver vakantieoord.  

Droedel 06.06.2017 

We zijn sinds enkele dagen terecht gekomen in ‘Le temps des cerises’. 

Helaas weinig kersen te bespeuren in Haspengouw. De nachtvorst in 

het begin van april heeft duidelijk veel schade berokkend. De kersen 

met een rood wangetje in mijn ‘boomgaardje’ zijn te tellen op een 

hand.  

Mais il est bien court le temps des cerises 

Où l'on s'en va deux cueillir en rêvant 

Des pendants d'oreilles... 

Cerises d'amour aux robes pareilles 

Tombant sous la feuille en gouttes de sang... 

Mais il est bien court le temps des cerises 

Pendants de corail qu'on cueille en rêvant 

Die kersentijd is van korte duur, ook de tijd dat je met z’n tweeën vol dromen oorbel-

len gaat plukken, liefdeskersen die, eender gekleed, onder het blad hangen als drup-

pels bloed. Maar wat duurt de kersentijd kort om  koralen hangers vol dromen te 

plukken. 

Ach, laten we niet klagen, te nostalgisch worden. Kwart voor acht 

staan weer op ons zolderke 25 amici (10S10A3T2B) paraat om onder 

leiding van een kranige dirigent een kilometertje verder te stappen in 

de richting van ons herfst-aperitiefconcert. De twee a capella liederen 

van Vic Nees (sur le pont d’avignon en voetbalgavotte) beginnen al 

aardig te klinken. Ook die neue Liebesliederen van Brahms krijgen stil-

aan ‘envergure’.  

Volhouden is de boodschap. De Hollanders kunnen dit zo mooi zeg-

gen: je maintiendrai. En Ramses Shaffy, ook een Hollander, zingt: we 

zullen doorgaan. 
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Droedel 13.06.2017 

9S9A4T3B + dirigent, dus 26 volhouders terwijl de dagen almaar len-

gen. Vanavond focussen we op de liederen van Brahms die gecompo-

neerd zijn voor vierhandige pianobegeleiding. Helaas kunnen we ons 

niet de luxe permitteren om 2 pianisten te engageren op de repetitie. 

‘Die neue Liebesliederen’ a capella herhalen en herhalen wordt op de 

duur wel saai. De wekelijkse progressie is zo gering. Idem voor de her-

haling van de ‘Weense gearrangeerde koormuziek’.  

Enkele jaren geleden geraakten we in dezelfde situatie bij het inoefe-

nen van de ‘musicals’. Pas toen de pianist op ‘t Zolderke verscheen 

kregen we de wind in de rug en steeg het enthousiasme zienderogen.  

Zingen bij een koor met een zekere ambitie kost geld. Dat weten alle 

amici. Geen probleem tenminste als we ook regelmatig inkomsten ge-

nereren. En hier begint het schoentje stilaan te wringen. Een bekom-

mernis van formaat voor het huidige bestuur, maar ook voor ons allen. 

******** 
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Dit jaar exploreren we ‘vochtig haspengouw’ al wandelend of fiet-

send. Om 15 u verzamelen we in de brasserie ‘DE KLEE’ in Kuttekoven.  

Na bevoorrading van de drinkbussen start de wandeling van circa 6 

km en de fietstocht van circa 40 km onder leiding van respectievelijk 

Jef B en Jef K.  

Rond 18 u zien we elkaar terug in ‘de Klee’. De amici, die niet aan het 

sportevenement kunnen deelnemen, zijn natuurlijk ook van harte wel-

kom om in de stemmige brasserie mede aan tafel te gaan. 

 

 

 

 

Nationale AC—fiets– en wandeltocht 21 juli 2017 

Taverne ‘DE KLEE’ 
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Amica, amicus, wat zegt jou deze foto? In welke kerk zong AC? Herken 

je nog je naaste buren op dit podium? 
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LENTECONCERTEN 2017 

Zondag 26 maart was ik getuige van een buitengewoon concert in de 

kerk van Herk-de-stad. Zes mottetten, ja 6, werden in de koorstad uit-

gevoerd door het vocaal ensemble REFLECTION. Dit eminent koor uit 

Antwerpen wordt gedirigeerd door de stichter, Patrick Windmolders. 

In een vorig leven was Patrick leerling aan het Amandinacollege van 

Herk-de-stad.  Hij volgde de Grieks-Latijnse afdeling.  Op zestienjarige 

leeftijd—tachtiger jaren— werd hij ontdekt door ons toenmalige diri-

gent Marcel Lambrichts en ingelijfd bij AC.  

Na een kortstondige stage bij ons koor studeerde Patrick verder aan 

het Lemmensinstituut te Leuven. Na zijn studies groeide hij ziender-

ogen als koordirigent o.a. bij het bekende Herkse koor ‘Laetare Musica’. 

Leuk vond ik natuurlijk ook dat een andere oud-leerling momenteel bij 

Reflection zingt. Het betreft Wim De Tand, die eertijds als diepe bas 

zong bij ‘Laetare’ en ook enkele jaren voorzitter was van deze koor-

vereniging.  

Mottetten van Bach zingen is geen sinecure. Ze zijn ingewikkeld, com-

plex polyfonisch door de grootmeester gecomponeerd.  Geen rustmo-
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menten, want geen partijen voor solisten en ook geen homofone ko-

ralen.  

De begeleiding via het positief orgel(basso continuo-begeleidingsinstrument) 

en de cello en de keurige gestiek van de dirigent zorgden ervoor dat 

de ontsporingen minimaal waren.  

De akoestiek vanaf de trappen  voor het koorgedeelte van de kerk was 

volgens mij niet zo goed. Soms had ik de indruk dat het geluid via de 

luidsprekers ons ter oren kwam. JK 

 

Koor REFLECTION 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Basso_continuo
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Uit sympathie voor de dirigent Ludo Verjans van het koor Amaryllis uit 

Alken, voor de voorzitter van dit koor (Bart Vandewal—mijn oud-

leerling!), voor  amica Gilberte Voordeckers, die tevens bij Amarylis 

zingt en tenslotte voor de dirigent van de jubilerende koninklijke har-

monie Sint-Aloysius (Jens Gaethofs—ook een oud-leerling!) begaf ik 

me zaterdag 8 april naar de grote evenementenzaal van de basis-

school in Sint-Joris Alken.  

Eerst waren de  muzikanten van de Jeugdharmonie ‘Con fuoco’ o.l.v. 

Marjoke Swinnen aan de beurt om ons onder te dompelen met beeld 

en klank in ’the concert  at the movies’.  

Dan volgde de koninklijke harmonie, die dit jaar haar 105-jarig be-
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staan viert.  

Weer stelde ik vast dat fanfares en harmonieën springlevend zijn in 

onze streek en op veel aanhang kunnen rekenen en dat de filmmuziek 

momenteel in trek is bij dergelijke muziekverenigingen. 

Tussendoor werd het koor Amarylis ook betrokken bij dit lentecon-

cert. Uit ervaring weet ik dat het concerteren van een koor met een 

harmonie mogelijk heel plezant is voor de blazers maar niet voor de 

zangers. Na het concert getuigden vele koorzangers dat ze niet opge-

togen waren over hun deelname. 

Het Amarylliskoor zong                                                                               

 onder begeleiding van de harmonie volgende filmmuziek: 

The Exodus Song uit “The Exodus” 

Moment for Morricone 

Here’s to you uit “Sacco e Vanzetti” 

 en afzonderlijk: 

Somewhere my love uit “Dr. Zhivago” 

Climb every mountain uit “The Sound of Music” 

Ziehier het programma van de harmonie:                                            

Maar hoe dan ook, dit concert in de gemeente Alken bracht  vele 
mensen uit eigen dorp of omgeving samen waarbij vriendschap naar 
hartenlust kon gedeeld worden. Toch altijd veel beter dan een concert 
beleven via de televisie  vanuit de luie ligstoel.  

20th Century Fox intro 
John Williams Overture 
Moment for Morricone 
Alan Silvestri 
Bond...James Bond 
March from 1941 
Universal Pictures intro 

Beauty and the Beast 
Pixar movie magic 
Here's to you 
Mancini Spectacular 
Soul Bossa Nova 
Star Wars Disco March 
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Zaterdag 22 april 2017 jubileerde het koor AVELAND in de Sint Ste-

fanus kerk te Hoeselt. Ik was getuige van een opmerkelijk concert. 

Absolute toppers uit de ’goede oude tijd’ en enkele nieuwe stukken 

werden door een veertigtal al dan niet ‘grijs gezongen’ koristen con 

brio uitgevoerd en uitstekend begeleid door het Limburgs Salonor-

kest ( dir. Peter Pieters). De dirigenten van dienst waren Idi Hofmans 

(huidige dirigente), Peter Noten (dirigent 1996 –2006), Els Crommen 

(dirigent 2006—2011) en Frederik Verhooghe (dirigent 2011—2015). 

Sopraan Els Crommen zong tussendoor het zo mooie ‘Lied aan de 

maan’ van Rusalka—A. Dvorak en sopraan Idi Hofmans ‘Nella Fanta-
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sia’ van E. Morricone. Prachtig! 

En dan nog Willy Appermont. Wat een pianist! Virtuoos voerde hij het 

‘Concert Parafrase’ (Rigoletto—G. Verdi / F. Liszt) uit. 

Met Hoch lebe die Freude (Zar und Zimmermann—A. Lortzing) startte 
en eindigde dit prachtig concert. Inderdaad LANG LEVE DE VREUGDE! 

Ziehier het concertprogramma: 

Dirigente Idi Hofmans 

Hoch lebe die Freude 
Zar und Zimmermann—A. Lortzing 

Kantatenprobe (Heil sei dem Tag ..) 
Zar und Zimmermann—A. Lortzing 

Lied aan de maan  
Rusalka—A. Dvorak  

Slavenkoor  
Nabucco—G. Verdi 

Ascot Gavotte 
My fair Lady—F. Loeve 

Concert Parafrase 
Rigoletto—G. Verdi / F. Liszt 

Both sides now 
J. Mitchell 

El condor pasa 
D. Robles 

 

Stilte heerst nu overal 
Sepp’l—E. Hullebroeck 

The rhythm of life 
Cy Coleman 

You raise me up 
B. Graham & R. Lovland 

Colors of the wind 
A. Menken 

The sound of music 
Intermezzo 

Nella Fantasia 
E. Morricone 

You never walk alone 
R. Rodger 
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Hoe is het gesteld met het koorleven in Sint-Truiden? 

Altebasso Vocaal Ensemble > www.altebasso.be > Zoutstraat 46, ST 

Amici Cantemus >  www.amici-cantemus.be  > Zepperenweg 109, ST 

Gemengd Zangkoor Sint-Gangufus ST 

Genovevakoor > ZEPPEREN  

Gregoriuskoor > ST 

Jeugdkoor Djada > ST 

Parochiaal Zangkoor Sint-Martinus > KERKOM 

Parochiaal Zangkoor > ENGELMANSHOVEN 

Sint-Niklaaszangkoor > SINT-PIETER 

Zangkoor Canticum Novum > ST 

Zangkoor Sint-Augustinus > ST 

Zangkoor Sint-Cecilia > HALMAAL  

Zangkoor Sint-Cecilia > VELM  

Zangkoor Sint-Cecilia > WILDEREN 

Zangkoor Sint-Godefridus > MELVEREN  

Zangkoor Sint-Laurentius > BRUSTEM 

Zangkoor > GROOT-GELMEN 

De Schalmei > ST 

Popkoor Vocal 4’S > http://popkoorvocal4s.be > ST 

 

Zo te zien is het koorleven in Sint-Truiden en omgeving springlevend. 

Is dit ook zo te horen?  De kerkkoren lijken op kaarsjes die stilaan do-

ven. 

De profane koren (Altobasso, Amici Cantemus, Voval’4) houden stand 

maar vissen in een gemeenschappelijke vijver.  

Ons koor geraakt stilaan, gezien de gemiddelde leeftijd, in ademnood. 

De instroom van nieuwe  gemotiveerde koristen laat te wensen over. 

http://www.altebasso.be/
http://www.amici-cantemus.be/
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De wijkschool op de Zepperenweg vierde tijdens het weekend 13, 14 

mei 2017 uitbundig het 60-jarig bestaan. Zaterdagnamiddag ging het 

schoolfeest door in de Sint-Jozefskerk. De kleuters en de leerlingen, 

samen een vijftigtal, verrasten hun ouders en grootouders met een 

spetterende show. Nadien werd door Martine Martens, de directrice 

van de basisschool Heilig Hart—Sint-Trudo, de nieuwe naam van de 

wijkschool, DE FRUITBOOM,  bekend gemaakt. 
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Robert werkt op een fabriek en de prins komt op bezoek. Bij de 
voorstelling van het personeel zegt de prins: "Dag Robert". Waarop 
Robert antwoordt: "Dag Laurent". De baas hoort dat en vraagt aan 
Robert of hij prins Laurent kent. "Natuurlijk kent Laurent mij, ieder-
een kent mij, zelfs de Paus uit Rome kent mij." De baas van Robert 

gelooft dit verhaal niet en stelt voor om samen met Robert naar Rome te gaan op 
kosten van de baas. Dus de woensdag daarop is het audiëntie op het St.-
Pietersplein en Robert zegt tegen zijn baas: "Ga hier maar tussen de menigte staan, 
de deuren zullen gaan opengaan en ge zult mij samen met de Paus zien buiten ko-
men." Twee minuutjes later gaan inderdaad de poorten open en zoals gezegd, de 
Paus en Robert komen tevoorschijn. Robert zwaait naar zijn baas, maar tot zijn 
grote schrik ziet hij dat zijn baas flauwvalt tussen de menigte. Robert rent met gro-
te stappen de trappen af en wringt zich tussen de massa en komt terug bij zijn 
baas. Hij brengt hem bij bewustzijn en zegt: "Ik heb u toch gezegd dat ik de Paus 
ken." Dan zegt zijn baas: "Ik weet het, ik weet het, maar hier achter mij staan twee 
Japanners en die vroegen aan elkaar: Wie is die man die naast Robert staat?"  

*** 

"Mijn oom", zegt Joske, "is pastoor. En daar moet iedereen Eerwaarde tegen zeg-
gen." "Dat is nog niks," zegt Geertje, "mijn oom is bisschop en daar moet iedereen 
Eminentie tegen zeggen." Fonske, die het hele gesprek gehoord heeft, denkt even 
na en zegt dan: "Mijn oom weegt 150 kilo. En als hij op straat komt, zegt iedereen 
'God allemachtig'."  

*** 

Een koppel rijdt met de auto over de kleine landwegen die ons Vlaamse Land rijk is 
en zeggen al enkele kilometers niets meer tegen elkaar. Ze hadden net nog een 
ruzie gehad, waarbij geen één van de twee zijn positie wil prijsgeven en ze dus 
niets tegen elkaar willen zeggen.  Plots komen ze voorbij een boerderijtje, waar 
een aantal ezels, geiten en varkens staan, waarop de vrouw zegt: "Amai, familie 
van jou zekers?" "Jep," zegt de man terug, "aangetrouwd!"  

*** 

We zijn thuis bezig met het aanleggen van een nieuwe oprit, maar halverwege 
kwam mijn pa tot de vaststelling dat we te weinig stenen besteld hadden. Nu is het 
zo dat ze een paar straten verder een nieuw voetpad aan het aanleggen zijn met 
identiek dezelfde stenen. Ik had er dus niet beter op gevonden om 's avonds wan-
neer die werkgasten weg waren met een kruiwagen wat stenen te gaan stelen. Net 
toen ik heel die kruiwagen had volgeladen stopt er een zwaantje: "Ewel jongeman, 
wat zijn we aan het doen?"  Ik zeg: "Wel meneer, ik ben een oprit aan het aanleg-
gen met identiek dezelfde stenen en we hadden een kruiwagen over, dus ik dacht 
die hier te komen leggen. Ze zullen die wel kunnen gebruiken zeker?"  Waarop dat 
zwaantje zegt: "Ha nee, zo niet hé, pak die maar allemaal terug mee!"  
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Waarom Vlamingen en Walen nooit op één lijn geraken ….. 

Feit is dat wij iets uit het hoofd leren, terwijl de Walen l’apprennent 
par coeur. 

Hoe oud bent u? Vlamingen zijn 25 jaar, Walen ont 25 ans. 

Walen maken van oud brood pain perdu, maar Vlamingen spreken van 

gewonnen brood. 

Wie een beetje in het ootje wordt genomen, gaat groen lachen. Fransta-

ligen zien het anders: rire jaune. 

Een onervaren iemand is een groentje, voor de Walen echter un bleu. 

Een blauw oog daarentegen is un oeil au beurre noir! 

Bij zoveel kleurnuances is het geen wonder dat Breughel erop uittrok 

met een schildersezel, terwijl Magritte gebruik maakte van un chevalet 

de peintre. 

Van dieren gesproken: er is iets merkwaardigs aan de hand met de kat. 

De kat, zij, le chat, hij. Avoir un chat dans la gorge is een kikker in de 

keel hebben. 

Slapende honden wakker maken  vertaal je als éveiller le chat qui dort. 

De Vlaming geeft de pijp aan Maarten. De Franstalige daarente-

gen donne sa langue au chat. 

Wie graag een appeltje voor de dorst heeft, moet in Wallonië garder 

une poire pour la soif. 

(Voor één keer mag je appels met peren vergelijken, maar niet met ci-

troenen natuurlijk.) 

In een restaurant krijg je wel eens een gepeperde rekening. Franstali-
gen vinden une note salée al erg genoeg. 
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CELLO 2017 FINAL with the BRUSSELS PHILHARMONIC, cond. STÉPHANE DENÈVE  

  

Maandag ▪ 29/05   [20:00]  

  Mr Sihao He [Schumann, Concerto in A minor op. 129]  

 Mr Brannon Cho [Shostakovich, Concerto n. 1 in E flat major op. 107]  

Dinsdag ▪ 30/05   [20:00]  

 Mr Yan Levionnois [Dvořák, Concerto n. 2 in B minor op. 104]  

 Mr Aurélien Pascal [Shostakovich, Concerto n. 1 in E flat major op. 107]  

Woensdag ▪ 31/05   [20:00]  

 Mr Maciej Kułakowski [Shostakovich, Concerto n. 1 in E flat major op. 107]  

 Ms Seungmin Kang [Dvořák, Concerto n. 2 in B minor op. 104]  

Donderdag ▪ 01/06   [20:00]  

 Ms JeongHyoun (Christine) Lee [Schumann, Concerto in A minor op. 129]  

 Mr Yuya Okamoto [Dvořák, Concerto n. 2 in B minor op. 104]  

Vrijdag ▪ 02/06   [20:00]  

 Mr Bruno Philippe [Dvořák, Concerto n. 2 in B minor op. 104]  

 Mr Santiago Cañón-Valencia [Shostakovich, Concerto n. 1 in E flat major op. 107]  

Zaterdag  ▪ 03/06   [20:00]  

 Mr Victor Julien-Laferrière [Shostakovich, Concerto n. 1 in E flat major op. 107] 

 Mr Ivan Karizna [Shostakovich, Concerto n. 1 in E flat major op. 107]  

1ste PRIJS > Victor Julien-Laferrière  
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De Fransman Victor Julien-Laferrière heeft de eerste Koningin Elisa-

bethwedstrijd voor cello gewonnen. De 26-jarige Fransman speelde als voor-

laatste zijn finale in de wedstrijd. Na de uitvoering van het opgelegde werk Sublima-

tion van de Japanse componist Toshio Hosokawa speelde hij met bravoure het Con-

certo n. 1 in E flat major op. 107 van Shostakovich. Hij won de Grote Prijs Koningin Elisa-

beth, ter waarde van 25.000 euro. 

De tweede prijs ging naar de Japanner Yuya Okamoto uit Japan.De Colombiaan San-

tiago Cañón-Valencia eindigde op de derde plaats, de vierde plaats was voor een 

andere Fransman, Aurélien Pascal, de vijfde prijs ging naar de Wit-Rus Ivan Karizna 

en de Amerikaan Brannon Cho eindigde op de zesde plaats. 

Ivan Karizna won bovendien de publieksprijs, en kreeg voor die Canvas-Klaraprijs 

2.500 euro. 

 

 

 

Victor Julien-Laferrière  
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In de schaduw van Toon Hermans (vervolg) 
 (Herman Van Hove, Toon’s laatste manager en vriend, geïnter-
viewd door Agna Daems in het radioprogramma  De Madammen 
van 15 december 2016, tweede en laatste deel) 
 
Anja Daems: “We krijgen nu veel reacties van de luisteraars zo-
als … ‘Toon Hermans  met voorsprong de beste en heerlijkste 
man die er bestaat’. Hij heeft ook veel mooie liedjes gemaakt. 
Herman, wat is voor jou jouw lievelingsliedje van Toon Her-
mans? Kan je dat zo zeggen?” 
Herman Van Hove: “Ja, alleen al omdat toen die dag dat ik dan 
bij hem kwam en nadat ik die schilderijen had bekeken en daar 
dan toch iets - in zijn ogen - verstandig had over gezegd, zijn 
we naar zijn clublocaal, het sterrenrestaurant ‘De Hoefslag’ ge-
trokken maar daar sprak hij nog altijd niet tegen mij. Met zoon 
Maurice en diens vrouw Mary ging het aan tafel weer over sport 
en zo en dan na een tijd zei ie: “Ik heb vanmorgen een liedje 
geschreven, wil je het horen?” en ik zei “Ja mijnheer Horemans 
…” en toen zong ie ‘Lente me’, dat had hij zogezegd die morgen 
geschreven maar ik geloof er niks van want Toon had zo zijn 
eigen waarheid. Hij wou gewoon dat liedje testen, dat deed ie 
altijd, met iedereen die bij hem kwam. En toen zong ie ‘Lente 
me’, alleen daardoor en ook omdat het liedje in zijn voorlaatste 
show (en mijn eerste die ik met hem mocht maken) zat. Het 
liedje was voor hem zo emotioneel dat hij na 10 of 15 voorstel-
lingen in het midden van dat liedje afgeknapt is, van de bühne 
gelopen en zei “Doe het doek maar dicht, ik ga naar huis” en 
niet alleen die voorstelling  maar heel de reeks voorstellingen 
werd geschrapt omwille van de  grote emotionaliteit van ‘Lente 
me’. Zijn echtgenote Rietje was toen nog niet zo heel lang over-
leden en uiteraard schreef hij het in eerste instantie voor haar.”  
Aanvulling: In 1990 overlijdt Rietje aan kanker. Hermans is ka-
pot, maar gaat door met optreden. Zijn nieuwe programma 'Ik 
heb je lief' is een ode aan de vrouw met wie hij 43 jaar ge-
trouwd was geweest en de moeder van zijn drie zonen. Het is 
een emotioneel zwaar programma en op 12 februari 1993 wordt 
het verdriet Hermans teveel. De tranen lopen hem plotseling 
over de wangen en hij verlaat het toneel. Alle verdere voorstel-
lingen worden afgelast. 
 
Ik zing je, ik refrein je 
Ik sherry en ik kwijn je 
Ik cello en ik vleugel je 
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Ik Rembrandt en ik Breugel je 
Ik koffie en ik thee je 
Ik strand je en ik zee je 
Ik spel je en ik blader je 
Ik moeder en ik vader je 
Maar zou ik jou iets mogen vragen 
En dat gaat veel verder dan een zoen 
Zou ik jou wat mogen vragen 
Zou jij voor mij wat willen doen 
 
Lente me, zomer me 
September me en winter me 
Want ik heb jou voor altijd lief 
Morgen me, middag me 
Avond me en nacht me 
Blijf bij me asjeblieft 
 
Ik zie in je ogen weer de bloesem van de appelboom 
En je zomers kan ik voelen op m'n wang 
Ik zie de bladeren weer vallen op onze lieve droom 
En de lichtjes van kerstmis zie ik bewegen op de bank 
 
Lente me, zomer me 
September me en winter me 

Anja Daems: “Dank zij Toon Hermans, heb jij, Herman Van Ho-
ve, ook andere grote mijnheren leren kennen zoals Tony Ben-
nett bijvoorbeeld. Was dat in Carré Amsterdam?” 
Herman Van Hove: “Neen, Tony Bennett trad die avond op in 
Den Haag en Toon mocht met hem gaan lunchen want ze waren 
goede vrienden. Iedere keer als Bennett in Nederland kwam, 
ging hij bij Toon thuis langs om naar zijn schilderijen te kijken 
en om over het schildersvak te praten en niet over theater of 
muziek. Bennett logeerde in hotel Des Indes in Den Haag. En ik 
mocht mee die middag en toen we in de hoogste suite van het 
hotel kwamen, was Tony Bennett ziek, had een keelontsteking, 
kreeg een paardenmiddel van de dokter, moest zijn stem laten 
rusten, dus zwijgen en na een half uur stapten wij al op.  
Later in Carnagy Hall, New York heb ik hem nog eens ontmoet. 
Het was een avond rond Toots Thielemans waar ik naar toe wil-
de gaan en Tony Bennett trad er als gast op. Ik probeerde al 
verzamelen maar wilde toch niet ‘zelf eerst mijn hand uitsteken 
met ‘I was the manager of Toon Hermans …’ maar Tony Ben-
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nett stond op en kwam naar me toe … Carnagy Hall, brede smile 
en Tony begint, in aanwezigheid van zijn dochter en zijn vrouw 
Suzanne, een ellenlang verhaal over zijn grote, goede, dierbare, 
Nederlandse vriend ‘Tuin Hermes’.”  
 
Agna Daems: “Maar was die Tony Bennett ook niet die man die 
tegen Toon zei, want dat vertel je in je voorstelling, “Ga mij 
maar eens aankondigen”? 
Herman Van Hove: “Ja, dat zei ie een andere keer, toen in Ben-
nett’s eigen show in het Amsterdamse Carré. Hij kende Toon 
vooral als schilder en hij wist dat ie ook wel iets deed in het the-
ater en ze staan daar in de coulissen van Carré, Tony Bennett 
en Toon. Bennett zegt “Toon, loop effe op en kondig mij aan”. 
Maar Toon had op dat moment drie, vier jaar niet meer opgetre-
den, dus die loopt naar de microfoon en krijgt een minutenlange 
staande ovatie, juichende mensen en Toon die wanhopige po-
gingen deed om te zeggen “Tony Bennet zou nu toch graag aan 
zijn recital beginnen”. Toon kon niet geloven wat er gebeurde. 
In Carnagy Hall vertelde Bennett me dat hij toen pas begreep 
hoe groot ‘Tuin Hermes’ in Nederland wel was. En na de voor-
stelling gaf ie zijn bloemen die hij gekregen had op de bühne 
aan Toon, maar dat was wel in de coulissen.” 
 
Anja Daems: “Nu, Toon Hermans die betekent wel allemaal iets 
voor ons, maar wie is hij voor jou?  
Herman Van Hove: “Toon … die heeft mijn leven beïnvloed. Ik 
had drie goden in mijn leven toen ik vijftien, zestien jaar oud 
was: dat waren Toon Hermans, Jaap Fischer, die de voorloper is 
van Boudewijn de Groot en toen wel bekend was maar nu niet 
meer en Johan Anthierens, die zijn alle drie op mijn pad geko-
men zonder dat ik hun pad ging opzoeken. Toon … ik ging naar 
alle voorstellingen in de Arenberg vanaf mijn zestiende en dan 
toevallig het Sportpaleis omdat ik zijn chauffeur mocht zijn. Ja, 
die heeft mijn leven heel erg beïnvloed. Ook ik schreef heel veel, 
ik ben eigenlijk copywriter voor de uitgeverij, het beïnvloedde 
mij, ook de uitnodigingen voor de vele concerten en zo, en dan 
nu helemaal. Ik heb mijn uitgeverij verkocht, ik heb in mijn le-
ven zo’n 500 à 600 concerten georganiseerd maar ik zat altijd 
achter de mengtafels en dat ik nu op die bühne sta, ja dat is …” 
 
Anja Daems: “Jullie hebben dat al 80 keer gespeeld …” 
Herman Van Hove: “60 keer … we doen er nog 20.”  
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Anja Daems: “In Carré hebben jullie ook al gestaan, zijn lieve-
lingszaal! Nu heb ik me laten vertellen, over Carré gesproken, ik 
weet niet of het waar is, Herman, dat de schoonmakers van Car-
ré na een voorstelling van Toon Hermans, extra veel werk had-
den om de stoeltjes proper te maken omdat er wel eens dames 
waren die in hun broek plasten van het lachen. Is dat waar?” 
Herman Van Hove: “Dat is waar! Het is zelfs zo dat Toon mee 
de zaal ingenomen werd door die mannen van Carré om hem 
die stoeltjes te tonen. Er gingen in de zeventiger jaren golven, 
echt minutenlange golven van lach door die zaal, dat was het 
hoogtepunt van zijn conferences, later was het meer … de laat-
ste jaren waren het meer liedjes dan conferences. Ik denk dat 
het grootste compliment dat ik hem ooit gemaakt heb, was toen 
ik zei, “Ja Toon, toen ik jonger was, toen ik naar jou kwam kij-
ken, zat ik tijdens de liedjes te wachten op de conferences en 
dan de laatste jaren zat ik tijdens de conferences te wachten op 
de liedjes en … eigenlijk wou hij niet meer gek doen in het thea-
ter. De avond voor de premières stond ik bij hem in de tuin en 
dan zei hij “Ik wil dit niet meer, ik wil alleen maar zingen, ik 
maak nu de mooiste liedjes van mijn leven” maar hij wist dat hij 
daar toe veroordeeld was, de mensen hadden een kaartje ge-
kocht om te lachen en hij besefte dat, maar zijn hart was bij de 
liedjes.  
Anja Daems: “Wanneer heb jij hem voor het laatst gehoord?” 
Herman Van Hove: “Witte Donderdag van het jaar 2000 werd ie 
‘gedotterd’. Hij had al bypassen gehad 20 jaar er voor en er was 
weer een vernauwing. Hij werd dus gedotterd, da’s een routine-
ingreep. Om vijf uur belde Mieke zijn assistente, en die zei  “Ja, 
het is allemaal goed gelopen” en ik hoor iemand hoesten en ik 
zei “Is Toon een broodje aan het eten want ie verslikte zich al-
tijd in broodjes” en toen riep ie “Herman, maandag, Paasmaan-
dag, kom ik hier uit, feestje in de Hoefslag, dinsdag beginnen 
we aan een nieuwe show”. En die nacht heeft ie dan toch een 
fatale hartaanval gehad en heeft nog tot zaterdagmiddag ge-
leefd … en dan zijn de machines uitgezet.” 
 
Anja Daems: “Nu, in het weekend, zaterdag 17 december, zou 
ie honderd geworden zijn en jullie gaan dat herdenken in de 
Arenbergschouwburg in Antwerpen met drie voorstellingen. Jij 
vertelt en Lissa Meyvis zingt, vrijdag, zaterdag en zondag. Hoe 
gaat dat voor u, om in zijn favoriete zaal in Vlaanderen te 
staan?”  
Herman Van Hove: “Wel, je hebt zo van die dromen, ik ging dat 
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alleen op mijn zolder doen. En toen onder impuls van Bart Pee-
ters en anderen werd het een of twee keer het Fakkeltheater, 
dat werd dan tien keer en dan droom je toch van ‘den Arenberg’ 
en dan kwam er een vraag van de directie van de Arenbergzaal 
en een vraag van Rotary en dat was een uitkomst, dat was 
schitterend, da’s magisch om daar te staan en als Paul Van Vliet  
dan nog in de zaal zit te luisteren en dat soort dingen, da’s ge-
weldig, da’s een droom!” 
 
Aanvulling: 
‘In de schaduw van Toon Hermans’ met de Vlamingen Lissa 
Meyvis en Herman Van Hove kreeg superlovende kritieken en 
wordt in de herfst 2017 voor de derde keer hernomen. Het was 
alleszins een van de (h)eerlijkste voorstellingen van 2015 en 
2016. Toon’s laatste manager, Herman Van Hove vertelt en de 
klassiek geschoolde zangeres Lissa Meyvis brengt de liedjes die 
Toon zelf de mooiste vond. Ze worden hierbij gesteund door een 
fantastisch (Vlaams) orkest o.l.v. Pol Vanfleteren en door podi-
umgrote projecties. 
 
                 Opgetekend en voor de leesbaarheid aangepast          
   door Herman 

 
 

sterven doe je niet ineens 

maar af en toe een beetje 

en alle beetjes die je sterft 

't is vreemd, maar die vergeet je 

het is je dikwijls ontgaan 

je zegt ik ben wat moe  

maar op 'n keer ben je aan 

je laatste beetje toe 
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In tijden van godsdienstverwarring: Cat Stevens of 
Yusuf Islam? 

 
Deze Britse zanger en songwriter van o.a. het welbekende liedje Mor-
ning has broken, werd op 21 juli 1948 in London geboren als Stephen 
Demetre Georgiou. Hij is de zoon van een orthodoxe, Grieks-
Cypriotische vader en een protestantse, Zweedse moeder. Hij groeide 
op in Londen waar zijn ouders een restaurant uitbaatten, dichtbij Pic-
cadilly Circus. Hij werd naar een katholieke school gestuurd en schreef 
al op jonge leeftijd liedjes en begon in de jaren zestig op te treden, 
evenwel zonder veel succes. Op zijn 19e kreeg hij tuberculose en 
moest lange tijd in het ziekenhuis verpleegd worden. Hij las veel over 
andere godsdiensten, werd vegetariër, deed aan meditatie en yoga. 
Tot zijn meest bekende liedjes behoren Matthew and son (1967), The 
first cut is the deepest (1967), Father and son (1970), Lady d’Arbanvil-
le (1970) en uiteraard Morning has broken dat hij in 1972 schreef. Hij 
werd geïnspireerd door de populariteit van de Beatles. Hij is ook multi
-instrumentalist, humanist en opvoedkundig filantroop. 
In 1975 was Stevens nabij Malibu in Californië aan het zwemmen in de 
Stille Oceaan en kon door de sterke stroming niet meer aan land ko-
men. Hij dreigde te verdrinken en schreeuwde God om hulp. Zoals hij 
zelf vertelt, bracht een golf hem terug aan land, een toeval of een ge-
luk dat hij als een godsgeschenk bestempelde en hem nog meer deed 
nadenken over religie.  
Eind 1977 werd hij moslim en ‘verbande’ zijn artiestennaam Cat Ste-
vens. Dit gebeurde nadat hij van zijn broer een exemplaar van de Ko-
ran had gekregen. Hij nam toen ook de naam Yusuf Islam aan. Hij ver-
kocht al zijn gitaren voor een goed doel en stopte met zijn muziekcar-
rière.  
26 jaar later, na een gezamenlijk optreden met Peter Gabriel tijdens 
het Nelson Mandela Concert ten voordele van aidspreventie op 29 
november 2003, neemt Yusuf in 2004 met zanger Ronan Keating van 
Boyzone voor het goede doel een nieuwe versie op van Father and 
Son, waarmee het duo een onverwachte grote hit in Engeland weet te 
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scoren. Door dit succes keert hij in 2006 met veel bravoure terug in de 
moderne muziek en maakt voor het eerst in 28 jaar een nieuwe CD. 
En dan is de figuurlijke trein opnieuw vertrokken: in 2009 neemt hij 
nog een CD op en nog een in 2014. In datzelfde jaar 2014 werd ook 
opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. 
Anno 2017 is Yusuf Islam vader van vijf kinderen en woont hij in Lon-
don waar hij islamitische muziek maakt, ook voor kinderen. Hij is ac-
tief betrokken bij liefdadigheidsprojecten, ondermeer voor Kosovo. 
Heel recent toerde hij weer korte tijd door Noord-Amerika. Dit is spe-
ciaal want in september 2004, vóór zijn muzikale come-back, werd het 
vliegtuig waarin Yusuf zat gedwongen te landen in de VS omdat hij 
verdacht werd van het financieren van groepen die verband hielden 
met terrorisme. Achteraf bleek het om een vergissing te gaan van de 
FBI. De gezochte man die op de zwarte lijst stond, heette Youssouf 
Islam. Toch werd Cat toen niet toegelaten tot de USA. 
Anderzijds kreeg hij in november van datzelfde jaar 2004 tijdens de 
wereldtop van Nobelprijswinnaars in Rome, uit de handen van Michail 
Gorbatsjov, de vredesprijs Man for Peace 2004. Hij kreeg de prijs voor 
‘zijn toewijding om de vrede te bevorderen, mensen te verzoenen en 
terrorisme te veroordelen’. Van zijn muzikale en vocale vaardigheden 
heeft de inmiddels 68-jarige Stevens nog niets ingeboet. Wie hem 
eens aan het werk wil zien met zijn wereldnummer Father and son, 
kan ‘googelen’ naar YouTube https://www.youtube.com/watch?
v=cu0BRS2ZKxA en schuift dan naar minuut 49. 

    

    
   Met dank 

aan Wikipedia,           

Herman  
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cu0BRS2ZKxA
https://www.youtube.com/watch?v=cu0BRS2ZKxA
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Familienieuws uit de oude doos 
 
Op 11 juni 2017 werd onze familie, langs vaderszijde, uitgenodigd op de 
feestelijke opening van een prestigieus woonproject: een residentie met 69 
assistentiewoningen gelegen te Onze-Lieve-Vrouw-Waver, dat de naam 
'Felix Brouwershof' kreeg, genoemd naar een Waverse baanbreker; de nog 
bestaande hoeve van Felix Brouwers werd geïntegreerd in dit mooie moder-
ne complex. 
En die pionier, Felix Brouwers, is mijn overgrootvader! Een heel verdienste-
lijke en begaafde man, zo heb ik vastgesteld na een bezoekje aan de ten-
toonstelling aan hem gewijd. 
Graag licht ik hem hieronder even toe. 
 
Als 6-jarige ging Felix naar school en al snel bleek dat hij buitengewoon be-
gaafd was. Op zijn 12de werd hij naar huis gestuurd omdat er in de dorps-
school voor hem niets meer te rapen viel. Zijn 3 oudere broers leerden voor 
schrijnwerker, maar Felix wou boer worden! En al snel besefte hij dat de op-
brengst niet de moeite loonde en met zijn helder verstand ontdekte hij ook 
de reden … er moesten nieuwe werkwijzen worden gezocht. Hij zou zich spe-
cialiseren in de moes- en fruitboomteelt en volgde daarvoor zondaglessen in 
de Kruidtuin van Mechelen. Na één jaar studie behaalde hij het diploma van 
eerste klas, dat hem toeliet als leraar in de moes- en fruitboomteelt 
(diploma dat normaal werd toegekend aan jongens die de daglessen volgden 
aan de Tuinbouwschool te Vilvoorde). 
In 1872 trouwde hij en een jaar later werd de eerste spruit geboren. Zijn 
dagtaak bestond erin om voor dag en dauw zijn eigen veld en tuin te snoeien 
en te onderhouden en dan tegen 7u de bomen gelegen in de omliggende 
herenwoningen onder handen te nemen. Maar al snel werd hij ook leraar, 
hij gaf les in de school van St-Katelijne-Waver en op zondagvoormiddag gaf 
hij les in Duffel aan de boerengemeenschap.  Hij werd  ondertussen onder-
voorzitter van de landbouwcommissie en correspondent in land-en-
tuinbouwaangelegenheden voor het Ministerie van Landbouw. 
In 1885 werd Felix benoemd als voordrachtgever in de gemeenten Bornem, 
Temse en Duffel. Thuis kweekte hij allerlei groenten en hij zocht naar de 
meest renderende. Uiteindelijk bleek dit de tomaat te zijn. Tomaten werden 
toen al geteeld in Spanje, maar nog niet bij ons. Hij heeft de tomatenteelt in 
België geïntroduceerd en als eerste geoogst. In 1895 reed hij voor het eerst 
met die vruchten naar de Mechelse markt. Velen keken met verwondering 



39  

 

naar die rode appeltjes, maar verkopen deden ze niet …. de mensen kenden 
die vrucht niet. De ganse oogst moest hij vernietigen omdat hij niets ver-
kocht, maar hij bleef niet bij de pakken zitten en hield koppig vol. En werke-
lijk, de volgende jaren mocht hij wagens vol afzetten op de Mechelse markt. 
Alhoewel de tomaat nu de hoofdteelt was, was de kweek van bonen, erw-
ten, bloemkolen enz. even belangrijk voor hem. In 1896 bouwde hij een eer-
ste serre voor het vervroegen van de teelt van groenten, ook een hele nieu-
wigheid voor die tijd, want nooit eerder was iemand op die gedachte geko-
men. Stilaan begon hij zich toe te leggen op het veredelen van zaad- en 
plantgoed en al snel kreeg hij de naam van beste zaadhandelaar. In die tijd is 
hij beginnen schrijven aan een boek, zijn 'Handboek over moesteelt', een 
meesterwerk volgens velen, een rijkdom aan diepdoordachte en vooral uit-
voerbare wenken volgens anderen. Het boek werd uitgegeven in 1914. 
Naast z'n uitgebreide moesteelt met bijhorigheden bloeide ook de boerderij 
met gemiddeld twaalf koeien en twee paarden. Ook de bomen en bloemen 
waren zijn beste vrienden, uitzoeken en keuren, enten en snoeien, het was 
naast een winstgevende zaak ook een hobby. Op dat moment stelde hij 20 
mensen te werk op een eigendom van 10 ha. Land-en tuinbouwtentoonstel-
lingen bezocht hij regelmatig en op gewestelijke en internationale samen-
komsten ging hij dikwijls met de beste prijzen lopen. In 1895 behaalde hij te 
Antwerpen op de wereldtentoonstelling de eerste prijs met de rozensoort 
'La France'.  Al snel ging hij als tuinarchitect aan de slag. De aanleg van de 
parken van het kloosters in O-L-Vr-Waver, Eeklo, Evere en Retie staan op zijn 
naam alsook de parken van het kasteel in Bornem, Temse enz. 
Felix Brouwers was een noeste werker maar toch maakte hij ook tijd voor 
zijn gezin. 12 kinderen werden er geboren waarvan er helaas 2 jong stierven. 
Maar op 12 januari 1917 sloeg het noodlot toe. Een longvliesontsteking 
werd hem fataal. Hij stierf op 72- jarige leeftijd. 
Op 16 januari verzamelden meer dan 1000 mensen om zijn begrafenis bij te 
wonen en afscheid te nemen van een vriend en filantroop. 
 
De naam Felix Brouwers is tot op de dag van vandaag alom gekend in O-L-Vr-
Waver en omstreken, en wie mijn vader, René Brouwers heeft gekend, zal 
heel veel gelijkenissen zien qua beroep en hobby's. Mijn vader had zeker de 
genen van zijn grootvader! 
 

Liliane 
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Eindwerk 2017 monumentale kunsten 
Lieve Devriendt 

titel:  2016...     “j'accuse” 
 
Halmaal 2016: Rohnny vertelt over de veestapel vroeger op zijn boer-
derij. Ik vraag hem sinds wanneer, hoe en waarom de koeien 
'afgevoerd' werden. 
Opzoekwerk geeft me informatie over de melkplas door melksubsidies, 
nadien de melkquota om overproductie tegen te gaan: boeren werden 
beboet als ze teveel melk produceerden... vandaag nog zo herkenbaar 
rond andere thema's en in andere domeinen. 
 
Velen maken ernstige bedenkingen bij de globalisering: welke zijn de 
voor- en nadelen van de globalisering? Welke beslissingen worden ge-
nomen ten koste van wie?  Welke rol spelen banken, multinationals 
e.a. hierin?  Hebben  nationale regeringen hierin nog wel iets te zeg-
gen?  Wat zijn de gevolgen voor ons? 
Waarom betalen banken en multinationals nauwelijks belastingen ter-
wijl wij wél een ruime bijdrage leveren aan de gemeenschap voor on-
derwijs, infrastructuur e.a.? Zij maken toch veel winsten? De kloof tus-
sen wie rijk is en wie arm is wordt steeds groter. Velen discuteren over 
de morele verantwoordelijkheid van deze mastodonten, of is ethiek 
hier niet meer van tel? Hoeveel politici kwamen de laatste tijd niet in 
opspraak omwille van duistere praktijken en hun 'graai' gedrag? 
Wie geld en macht heeft lijkt enkel nog bezig met dat te bestendigen en 
te vermeerderen: grondstoffenroof; oorlog; wapenhandel; plotse veran-
deringen aan nationale wetten om langdurig en onaantastbaar, onbe-
grensd door anderen, alleen te kunnen heersen;  machtscoalities e.a. 
brengen ingrijpende verschuivingen en destructie teweeg voor grote 
bevolkingsgroepen; ernstig verwaarloosde en ondervoede kinderen en 
volwassenen  ter plaatse en massa's politieke –en economische vluchte-
lingen op zoek naar beter; opschudding bij bevolkingsgroepen van toe-
vlucht landen; angst voor het 'anders' zijn, onverdraagzaamheid, racis-
me, verrechtsing, populisme, economisch protectionisme steken de kop 
op 
In westerse landen worden hogere eisen gesteld op de werkvloer: stij-
gende prestatiedruk, grote flexibiliteit, bewijs leveren van kwaliteit, 
toenemende administratie, continue opleiding, intense samenwerking 
en netwerkvorming, en dit alles binnen dezelfde tijdsspanne, velen 
voelen zich uitgeperst, 'op'. 
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Discussies over ernstige vervuiling van de lucht, de aarde en het water 
zijn realiteit. De opwarming van de aarde met omvangrijke natuurram-
pen als gevolg. Welke economische wereldmacht wil investeren in na-
tuurvriendelijke productieprocessen, in het bannen van ziekteverwek-
kende stoffen en in het vergroten van de algemene gezondheid van elk-
een? 
Deze actuele thema's roepen bij velen gevoelens van verontwaardiging, 
boosheid, bedrog, afschuw, ontreddering, onmacht, uitgewrongen wor-
den op.  
 
Dit werd de insteek voor mijn eindwerk. De plaats waar ooit koeien 
stonden, werd mijn toonruimte.   
Tijdens mijn proces besefte ik dat er vele beelden per thema mogelijk 
waren en dat ik nog jaren geboeid met deze en andere actuele onder-
werpen aan de slag kan. Ik beschouw mijn eindwerk als tijdelijk, als 
'work in progress'. 

Lieve 
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Korte omschrijving van elk werk: 

 Alleppo: ‘ vlees, vel en been’ verwijst naar de totale ontreddering en destruc-
tie, trauma’s, verminkingen e.a. bij zovelen op zoveel plaatsen. 

 Materiaal: was en vloeibare rubber, afdrukken in rubber verwijzen naar de dood. 

 Jordy: ‘troost juweel’ voor alle Jordy’s die in onze huidige maatschappij ver-
dwalen, soms ‘levend’ dood zijn. Ik wens ze nestwarmte, omzwachteling, zorg en 
veiligheid toe. 

Materiaal: borsteltjes, wol en vlas, beide laatsten als induffelend ,warm nestmateri-
aal. 

 Key Performance Index: prestatiemeting op het werk: wordt het vooropge-
stelde doel bereikt? Hoe wordt de werkintensiteit berekenbaar gemaakt? Aanpak 
met  programma’s, protocollen en metingen;  kwaliteit moet bewezen worden, ook in 
sociale beroepen. Wat als een demente bejaarde méér dan 9 min nodig heeft om ge-
wassen te worden? Wat als de psychische problemen van een kind niet in de bedoel-
de hulpvorm past? 

 Alles –  de organisch gevilde vormen die naar de eigenheid met specifieke nood van 
elkeen verwijzen –   moet blijkbaar in pakketten geprangd worden om kwaliteit en 
efficiëntie te bewijzen. 

Materiaal: schapenwol , hondenhaar,  plastiek en lint, alsof het in pakketten van een 
geprogrammeerde lopende band rolt. 

 Panama papers: fictieve adressen en firma’s om maar geen belastingen te 
moeten betalen. Wat met hun bijdrage en solidariteit t.a.v. van wie geen kansen 
kreeg? 

Materiaal: pvc, verwijst naar 'verstorven' situatie, plat, dicht (geen inkijk, geen 
transparantie), geen inhoud, enkel de vorm telt... 'ik heb een adres , 'postbus' in een 
belastingsparadijs, dus ben ik legaal in orde'... 

 Graaicultuur: blijkbaar vinden veel politici dat ze recht hebben op veelvuldi-
ge bijkomende  inkomens voor elke zitje dat ze hebben in intercommunales en/of 
andere overheidsinstellingen ...terwijl ze vaak een royale vergoeding én extra's  krij-
gen voor hun werk. 

Materiaal: was verwijst naar ''glazige toestand', waar het water van af loopt als bij 
een eend. 

Ik koos koude kleuren met contrasterende gifgroene vingers, er wordt gegraaid dat 
het er vanaf druipt. 

 Burn-out: een veel voorkomend gevoel bij mensen met een burn-out is. Te 
veel input,  een veel te zware last,  stilvallen,  niet meer verder kunnen, geen bewe-
ging meer ervaren, vastlopen. 

 Materiaal: wol ,vulling 

 Racisme: besmettelijke, etterende zweer… 

Materiaal: wol ,vloeibaar rubber, was. 
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