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Voorwoord: 
 
De winter is vergangen, ik zie des meien schijn … hoe dikwijls hebben we dit 
liedje wel niet gezongen, maar nu is het zover,  't is lente en niet alleen in de 
ogen van de tandartsassistente! 
Het prille frisse groen geurt en kleurt, doch op de prachtige weelderige  
bloesempracht moeten we nog even wachten en dan zijn we weer fier op 
ons mooie welige landschap van haspengouw! 
 
Zingen doen we volop, elke week oefenen we enthousiast de liedjesbundel 
'In Flanders Field' voor onze uitvoeringen in november en december, alsook 
de deuntjes voor het lenteconcert, dat we zingen eind april op 
uitnodiging van de vzw DATS. 
 
We zijn enorm blij dat de winterse donkere dagen voorbij zijn, want er werd 
dit jaar alweer een record gebroken, het was de somberste januarimaand 
sinds mensenheugenis. Februari werd beter, ook kouder en op zo'n frisse 
dag dook Jef K. in de archieven van oude Amicaaltjes en las …. urenlang … 
met veel nostalgie, mijmerend terugdenkend aan de mooie herinneringen 
…. meerdere artikels waren volgens hem de moeite waard om nogmaals te 
publiceren, maar ach, we blijven niet in het verleden steken hé. Toch vond 
hij een artikel van zijn hand over de ‘pica pica’ en eentje van mijn vader, een 
vogelvanger in de tijd dat er nog geen regels en wetten bestonden, voor  
herdruk geschikt.  Jullie lezen beide verhaaltjes, geschreven in 2005,  
nogmaals in deze uitgave. 
 
Graag wil ik nog even herinneren aan het erelidmaatschap voor 2018,  
sommige ereleden hebben dit nog niet hernieuwd, heel waarschijnlijk een 
vergetelheid … kan iedereen overkomen!  We hopen echter toch dat jullie 
erelid blijven, want jullie zijn heel belangrijk voor ons koor. 
Alvast hartelijk dank! 
 
Nu toosten we op de lente, geniet van al het jonge, fleurige groen dat overal 
opduikt maar vooral, beleef mooie en fijne paasdagen! 
Veel leesplezier.         
                                               
Liliane, 
Voorzitter. 
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Naarstig repeteren de amici week na week liederen die tijdens de ‘groote 
oorlog’  gezongen werden door soldaten van de geallieerde landen en ook 
van de vijand. Langzaam vordert het rijpingsproces o.l.v. dirigent Lou Van 
Cleynenbreugel. Week na week zorgt amicus Hugo Watzeels voor enige dui-
ding betreffende de liederen die aan bod komen.   

We hopen dit jaar tijdens een herdenkingsplechtigheid in onze stad deze 
liederen te zingen.  

Nog behorend tot de repetitie van 19.12.2017 

MY BONNIE IS OVER THE OCEAN: Toen de Engelse Koning het gezag van de 
paus niet meer wilde erkennen en de Anglicaanse kerk uitriep , ontstond in 
Schotland de beweging van de “JAKOBIETEN” die de Rooms katholieke 
kerk terug wilden installeren, al zeker en vast in Schotland . Prins Charles 
Edward STUART , (de STUARTS vormden het Schotse Koningshuis, de 
Engelse koningen waren TUDORS) keerde vanuit het buitenland terug naar 
Schotland via de Hebriden, en begon in 1745 een  opstand tegen de Engel-
sen. De Schotse bevolking deed graag mee aan die opstand: zij wilden hun 
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eigen Koning en de Rooms katholie-
ke kerk terug en meteen het Engelse 
gezag kwijt zijn.   

Hun “Bonnie” prins CHARLES STU-
ART behaalde enkele overwin-
ningen, doch werd  tenslotte versla-
gen bij de ...slag bij Culloden in 1746 
(zie “Loch Lomond”) waarna hij naar 

Frankrijk vluchtte. Toen ontstond het liedje van “Bonnie” (liefste, lieveling) 
die overzee was en die ze maar al te graag terug in Schotland wilden heb-
ben. De naam van de prins werd niet genoemd:  het voeren van propaganda 
voor een Jakobietische staat was verboden, en de prins was een Jakobiet, 
dus... zong men “Bonnie” en bedoelde men de prins. Dat kon dus ongestraft 
gezongen worden. 

De tekstschrijver is onbekend en er zijn trouwens meerdere versies van het 
liedje. Heel Schotland krijgt het met de paplepel ingegoten. De meerderheid 
van de Engelsen kennen  over het algemeen de betekenis van het liedje niet 
en zij zingen dus mee..... tegen hun eigen koningshuis in. 

Repetitie  16.01.2018 

Vandaag wordt LA MADELON herhaald en met tekst gezongen. LOCH LO-
MOND wordt meerstemmig “verfijnd” en er wordt een poging gedaan om 
een Schotse tongval te gebruiken...het schijnt nog te lukken ook! - 

Een beetje nadere uitleg bij LOCH LOMOND 

Waarom is het lied  “Loch Lomond” zo belangrijk voor de Schotten?  U weet 
uit de vorige repetitie  (21/11/17) dat het lied ontstond na de slag bij Cullo-
den, gevolg van de opstand van de Schotten (geleid door Bonnie Prince 
Charles) tegen de Engelse overheersing in 1745.  In het lied is sprake van de 
“'high road” en de “low road”. Er is een mythe die verhaalt dat, wanneer  
Schotten  in het buitenland sterven, hun geest onmiddellijk naar Schotland 
wordt terug gebracht via de spirituele of geestelijke weg, een “binnenweg of 
“low road”. En dat terwijl de levenden  eventueel langs de straatweg of 
“high road” terugkeren.   

Nu hadden de Engelsen een onhebbelijke gewoonte: zij hadden bij de slag 
van Culloden in 1746 een groot aantal Schotten gevangen genomen en op-
gesloten in de burcht van CARLISLE. Zij begonnen nogal willekeurig een aan-
tal Schotten op te hangen maar tegelijk ook een goede vriend of familielid 
van elk der gehangenen vrij te laten met de boodschap terug te keren naar 
SCHOTLAND.  En zo was er een soldaat Donald MacDonald  van de Clan KEP-
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POCHS die vernam dat hij de volgende dag zou opgeknoopt worden, terwijl 
zijn vriend zou vrijgelaten worden. Hij schreef die nacht het gedicht dat we 
nu kennen als het lied “LOCH LOMOND” en gaf het aan zijn vriend met het 
verzoek dit te overhandigen aan zijn verloofde MOIRA die aan het Loch Lo-
mond woonde.  En dus  schrijft hij dat hij via de “low road” zal terugkeren 
maar nog voor zijn vriend  – die langs de “high road” gaat -  terug zal zijn in 
Schotland....maar dat hij zijn liefste nooit meer zal weerzien aan de mooie 
oevers van het meer. …....Het lied  werd voor het eerst in 1841 gepubliceerd  
in “Vocal Melodies of Scotland”.  Elke Schot kent dit lied en het behoort tot 
het repertorium van elk koor en elke muziekmaatschappij. Het wordt ook 
steevast gezongen bij een “Ceilid”: een spontane, onvoorbereide  zangavond 
in een café of bij een familiefeestje. 

*** 

De eerste repetitie van het nieuwe jaar eindigde vroegtij-
dig. Een drankje en een hapje werd nadien aan allen gul 
aangeboden door AC en door de jarigen van half decem-
ber/januari: Judith, Helga, Martine, Lizette, Hugo, Bernard, 
Jef B. en Liliane. Thanks!  

Gast van de avond was onze geliefde oud-dirigent Wilfried 
De Munter. Wilfried leidde ons koor van 1993 tot 2007. 
Wilfried, voor herhaling vatbaar! 
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    Repetitie 30.01.18  

Herhaling van de reeds eerder besproken liederen: TIPPERARY, PAK AL JE 
ZORGEN IN JE PLUNJEZAK, KEIN SCHÖNER LAND..., QUAND MADELON, THE 
WILD ROVER en tenslotte WALTZING MATILDA. 

Voor de eerste maal repeteerden we: THE YELLOW ROSE OF TEXAS,  EIN 
SCHIFFLEIN SAH ICH FAHREN. 

THE YELLOW ROSE OF TEXAS,  zo wordt ze door 
het volksverhaal genoemd. Een prachtig jong 
meisje,  een  mulattin wat betekent dat ze van 
gemengd ras was, met een huidskleur die ginds 
destijds in 1835 als “high yellow” werd omschre-
ven. Haar naam was EMILY WEST, ze was afkom-
stig uit Connecticut en ze tekende toen een con-
tract om als dienstmeid  te werken voor Kolonel 
James Morgan in “Morgan's point” zoals de klei-
ne nederzetting in Texas later genoemd werd. 

Maar half april 1836 trok een Mexicaans leger van 910 man dit plaatsje do-
dend en plunderend binnen en stak het in brand. En Emily West werd ge-
dwongen bij de Mexicaanse troepen te blijven, zeg maar “ontvoerd”, toen 
die het plaatsje verlieten en hun  kamp bij het stadje SAN JACINTO opsloe-
gen. Op 21 april, dus enkele dagen later, viel een Texaans leger vroeg in de 
morgen het Mexicaanse kamp in SAN JACINTO aan en het werd de kortste 
veldslag in de geschiedenis: in 12 minuten was het afgelopen! De Mexicanen 
telden 630 doden, de rest was gewond of gevangen genomen...samen met 
hun generaal Antonio Lopez de Santa Anna die in zijn tent in zeer compro-
mitterende situatie in bijzijn van Emily West werd aangetroffen!! Hij had zich 
meer met het meisje beziggehouden dan met de discipline van zijn toch al 
losbandige troepen die de kampbewaking blijkbaar niet serieus hadden ge-
nomen.  En de Texaanse soldaten?? 9 doden en 30 gewonden.... Generaal 
SANTA ANNA  kocht zijn vrijheid door ondertekening van een verdrag waar-
bij de Mexicanen zich moesten terugtrekken tot voorbij de Rio Grande. De 
oorlog tussen Texas en Mexico was voorbij. 

Het minuscule kleine  stadje SAN JACINTO waar de veldslag plaatsvond is nu 
de grote miljoenenstad HOUSTON in Texas, zo genoemd naar  Generaal 
HOUSTON die de Mexicanen  verslagen had! 

Belangrijke opmerking: na de veldslag begon het verhaal de ronde te doen 
dat Emily WEST welbewust de Mexicaanse generaal had “afgeleid” zullen we 
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maar zeggen...en dat zij inlichtingen had doorgespeeld aan de Texaanse 
troepen. En door die legende kreeg zij de naam van de “Yellow Rose of 
Texas” en werd zij als een heldin bezongen. Er is echter geen enkel geschied-
kundig bewijs van het  verhaal als zou zij als “spionne” gefungeerd hebben, 
net zomin als zij het bed gedeeld zou hebben met of aanwezig geweest zou 
zijn bij de gevangenneming van generaal Santa Anna. Het lied werd pas ge-
schreven rond 1850 door een onbekende auteur. Het blijft dus een volksver-
haal. Emily WEST werd bevrijd, kreeg een vrijgeleide en ging in 1837 naar 
New York .   

EIN SCHIFFLEIN SAH ICH FAHREN:   van een onbekende auteur ergens in 
1781. Tijdens de Amerikaanse burgeroorlog kregen de Zuidelijken steun van 
het Engelse leger en de Engelsen op hun beurt  de hulp van het 15° Regi-
ment Hannoveraner. De  kompanieën Hannoveraner werden naar  Amerika 
gebracht met het Engelse transportschip “POLLY” om er te gaan vechten 
met de Zuidelijke staten tegen de Noordelijke troepen en zij bleven er tot 
1782 .  En in dit regiment is dus dat lied ontstaan, wanneer juist is niet gewe-
ten, maar men neemt aan tijdens de lange overtocht over de oceaan.  Het is 

wellicht gezien de eenvoudige  
tekst en  muzikale toon  uitgevon-
den door de soldaten onder elkaar 
zelf...en de Bundeswehr zingt het 
nog! Het is bovendien opgenomen 
in het officiële register van Duitse 
volksmuziek en die van de solda-
tenliederen. Niet moeilijk: ge hoort  
de soldatenlaarzen stampen als zij  
het enkel maar zingen.  Het wordt 
ook dikwijls door allerlei Duitse 
koren gezongen en door muziek-
maatschappijen tijdens optochten 
gespeeld. 

OPMERKING: de Engelse steun aan 
de Zuidelijke staten komt erg ei-
genaardig over. De Engelsen had-
den de slavenhandel in Afrika en de 
slaventransporten  over de oceaan 
verboden. Maar nu gaven ze steun 
aan de Zuidelijke staten die de 
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“binnenlandse slavernij” wilden behouden. Als er echter geld of macht mee 
gemoeid is verkopen politici zelfs hun ziel! 

Repetitie 06.02.2018 

ABIDE WITH ME.  De tekst werd  geschreven door 
Henry Francis LYTE (01/6 /1793-20/11/1847), een 
dominee uit de gemeente BRIXHAM (Devonshire-
Engeland). Het betreft een christelijk kerklied, geïn-
spireerd op het  evangelie-verhaal over de Emmaüs-
gangers, die aan een onbekende, welke zij toevallig 
ontmoetten, gastvrijheid aanboden omdat de duis-

ternis intrad. Deze  dominee had al vele kerkliederen geschreven toen hij 
begin 1847 vernam dat hij aan tuberculose leed. Einde september van dat 
jaar hield hij een afscheidspreek voor zijn gemeente en nog dezelfde avond 
schreef hij de tekst van ABIDE WITH ME. Hij overleed niet veel  later.  De diri-
gent William MONK zou later de tekst op muziek zetten in amper tien minu-
ten tijd, terwijl hij met zijn echtgenote naar de zonsondergang stond te kij-
ken. Het lied kreeg toen de titel “EVENTIDE”. 

  Het is een algemeen bekend lied (opgenomen in het Nederlandse Kerklie-
derenboek) en wordt zeer dikwijls uitgevoerd bij plechtigheden, herdenkin-
gen enz. Enkele voorbeelden: het werd volgens overlevenden verklaarden 
ook uitgevoerd door het orkest op de zinkende TITANIC, naast het lied NA-
DER BIJ U MIJN GOD. Het werd ook gezongen in de kathedraal van OSLO  
tijdens de herdenking van de schietpartij met 92 doden op het eiland UTOYA
(Noorwegen), de slachtoffers van de vliegramp met Turkish Airlines op 
SCHIPHOL en bij de begrafenis van Prins BERNARD van Nederland. Het lied 
wordt zelfs ‘bij elke Engelse FBA-football finale in Wembley Stadion’ ge-
zongen.  

Repetitie 13.02.2018 

ADIEU, MIJN KLEINE GARDE-OFFICIER:  
U kent nog allemaal het mooie “Im 
Prater blühn wieder die Baüme” van 
de Oostenrijker  Robert Stolz.. Wel, 
diezelfde Robert Stolz (1880-1975) 
schreef in 1908 een mooie operette: 
“Die Lustige Weiber von WIEN” en 
daarin kwam het lied voor “Adieu 
mein kleiner Garde-Offizier”. Dit had 
zo'n succes dat het bijna, net zoals 
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veel van zijn “meezingers”, al dadelijk vertaald werd in meerdere talen en 
was het in vele landen  even populair. Zeker in de latere militaristische sfeer 
van de dreigende oorlog werd het niet alleen in het Duits maar ook in het 
Engels en Nederlands gezongen.  Zo  kwam er al snel een opvoering van het 
stuk in het beroemde Broadway in NEW YORK. 

Robert STOLZ was het twaalfde kind (van de dertien) van zijn zeer productie-
ve ouders: de componist-muziekleraar Jakob en de pianiste Ida. Als muzikaal 
wonderkind gaf hij op zevenjarige (!) leeftijd al publieke MOZART – piano-
concerten in enkele Europese landen.  Hij voltooide zijn muziekstudies op 16
-jarige leeftijd. Hij schreef talrijke operettes die bijna allemaal evenveel suc-
ces hadden. In de Nazi-tijd heeft hij meermaals joden en andere vervolgden 
helpen vluchten naar Zwitserland. Zelf is hij eerst daarheen gevlucht toen 
Oostenrijk zich aansloot bij Nazi-Duitsland, om vervolgens naar de USA te 
emigreren. Zijn geheim: maak liederen die de gewone mensen ook graag 
horen en zelfs kunnen meezingen!! Dit is ook de formule die André Rieu toe-
past bij zijn concerten.  
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THE BATTLE HYMN OF THE REPUBLIC:  of het Strijdlied van de Repu-
bliek. De tekst  werd geschreven in november 1861 op de melodie van 
een bestaand lied (uit 1856) door ene Julia Ward HOWE.  Er woedde 
toen een hevige strijd tussen de Noordelijke en Zuidelijke staten, De 
Noordelijken vormden de Unie (Unionisten) de Zuidelijke staten wa-
ren de Confederalen. Het Zuiden wilde bovendien nog de restanten 
van de slavernij behouden (de invoer van nieuwe slaven was allang 
afgeschaft)  Het resultaat van die oorlog na de overgave van de Zuide-
lijken: de Verenigde Staten van Amerika, (toen nog zonder Puerto Rico 
en Hawai.) 

 De tekst wijst de (Noordelijke) strijders erop dat God hen steunt en 
beloont “Mijn genade zal u belonen als ge hen die mij haten verslaat “ 
of moedigt hen aan “..Hij stierf om mensen tot heiligen te maken, la-
ten wij sterven om anderen te bevrijden..” en nog “...de trompet die 
nooit zal oproepen tot  terugtrekken....” 

Het “Glory Hallelujah” wordt dikwijls uitgevoerd bij militaire begrafe-
nissen of plechtigheden , ook bij begrafenissen van (oud-)presidenten. 
De beroemde Mahalia JACKSON heeft het ook – zo werd me toch ver-
teld-  in de haar eigen “negro-spiritualstijl” gezongen bij de begrafenis 
van Martin Luther King.   

 

OPMERKING:  De “Zuidelijke staten” hebben nog steeds hun eigen 
kenmerkende vlag, dikwijls op de nummerplaten van auto's, aan de 
huizen of bij verenigingen enz.. 
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 ARGONNERWALD UM MITTERNACHT.  Zoals beloofd: eventjes terug naar 
het lied dat reeds  voor een deel werd toegelicht. Hoe is het eigenlijk ont-
staan? 

Soldaat Andreas SCHOTT was in 1914 met verlof in Berlijn om wat bij te ko-
men van de maandenlange frontdienst in de Argonnen. Hij geraakte er om 
een of andere reden in de cel, en kwam daar terecht bij twee dronken ma-
trozen die het “Kiautschou”-lied zongen, een matrozenlied uit de toenmali-
ge Duitse handelspost in “Kiautschou” aan de Oostkust van China. 
(Duitsland huurde dat gebied voor honderd jaar (( opm: ook de Engelsen 
huurden een gebied, nl HONG KONG)) vanaf 1898 van de Chinese Keizer, 
zowel voor handelsdoeleinden als met het doel een militair steunpunt met 
een marinebasis te hebben in die regio .   

 Hij leerde de melodie snel en toen hij terug aan 
het front kwam maakte hij, om zijn gesneuvelde 
kameraad NISSEN te herdenken,  de eerste twee 
strofen van het ARGONNEN-lied op de melodie van 
dat  marinelied....De Duitse handelspost in Ki-
autschou (hoofdstad Tsingtau) werd echter na een 
belegering door de Japanners en Britten in novem-
ber 1914  veroverd en bezet wat dus het einde van 

de Duitse marine daar betekende: de aanwezige Duitse marinemannen wer-
den gevangen genomen .   Het Kiautschou-lied  had afgedaan: het gebied 
was niet meer in Duitse handen. En door louter toeval kwam  , op dezelfde 
melodie, het Argonnenlied, dezelfde toon, maar andere woorden.  

De dichter Hermann Albert  Gordon maakte alle overige strofen van het Ar-
gonnenlied waarmee Andreas SCHOTT begonnen was. De Bundeswehr zingt 
dat lied nog altijd. Het herinnert aan de zware strijd in het Argonnengebied, 
vooral de stellingenoorlog tussen 1916 en september 1918 waarbij hon-
derdduizenden sneuvelden in de ene stomme aanval na de andere 
(Amerikanen, Duitsers, Fransen..).Er sneuvelden 120,000 Amerikanen en 
zowat 100,000 Duitsers. De Franse verliezen aan doden, gewonden, krijgsge-
vangenen en vermisten bedroegen over vier jaar 1.200.000 man. En toen 
droegen ze allang geen “Pantalon Rouge “ meer , wel een minder opvallen-
de gevechtskledij.  En het Argonnenwald??? Dat bestond niet meer. Het 
machtige, moeilijk doordringbare beukenbos was tenslotte finaal aan flar-
den geschoten door de zware artillerie....   

In SEDAN zagen wij vorig jaar  een museum, met het veelzeggende  opschrift 
op de buitenmuur: “Jusqu'à la dernière Cartouche”  …......       
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Repetite 20.02.2018   

DRINK TO ME ONLY..... 

Wij denken allemaal dat dit lied geschreven werd door zekere  Engelsman 
genaamd Ben Johnson (1573-1637), tijdgenoot dus van Shakespeare. MIS !! 
De grote verdienste van Johnson is dat hij het lied vertaald heeft uit het oud-
Grieks, want het was eigenlijk een gedicht van zekere dichter-filosoof 
Philostratus...en hier rijden we weer vast, want er zijn er twee met die 
naam: Lucius Flavius PHILOSTRATUS (geboren in jaar 170, overleden in 245  ) 
bijgenaamd “Philostratus de Athener”, die lange tijd werd geacht de schrij-
ver te zijn, doch nadien neigde men meer tot de mening  dat het moest gaan 
om Philostratus van Lemnos (°190 nc) , een familielid zelfs van de andere. 

Het gedicht had in het Engels de oorspronkelijke titel “ TO CELIA” en ver-
scheen voor de eerste keer in 1616 in een uitgave van THE FOREST.  De me-
lodie wordt toegeschreven aan John Wall CALLCUT (1766-1821), een leerling 
van de componist HAYDN. 

      En als we dit antieke werk eens vergelijken met het woeste, ongeorgani-
seerde gekkenlawaai dat men elk jaar in TOMORROWLAND in BOOM ten 
gehore geeft....dan weet ik wat het mooiste is en waar ik naar wil luisteren. 

 
Hugo Watzeels 
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Het jongetje van een heel rijk gezin gaat voor 
het eerst naar school. Zijn moeder drukt hem op 
het hart niet te vertellen hoe rijk ze zijn. Als het 
jongetje zich op school moet voorstellen, zegt 
hij: "Wij zijn thuis héél arm: de butler is arm, de 
kok is arm, de bewakers zijn arm en zelf de 
schoonmaaksters zijn heel erg arm!"  

*** 

Een leraar vraagt aan zijn leerlingen: "Wat is volgens jullie een mooie 
dood? 

Een klein meisje achterin de klas zegt: "Dat is sterven zoals mijn opa."  

"Ah, ja" zegt de leraar, "en hoe is je opa gestorven?" 

"In zijn slaap." zegt het meisje.  

"Inderdaad," zegt de leraar, "in je slaap sterven is een mooie dood  

Kan er iemand een voorbeeld geven van een erge dood?"  

Weer zegt hetzelfde meisje achterin:  

"Dat is sterven zoals de vrienden van mijn opa."  

"En hoe zijn die vrienden dan gestorven` vroeg de leraar?  

"Die zaten bij opa in de auto... toen hij in slaap viel!" . - 

*** 

De dorpspastoor passeerde een groepje aangeschoten tieners en 
bleef even staan om een praatje te maken. Hij vroeg waarover het ge-
sprek van de jongelui ging. "Oh, niets bijzonders meneer pastoor, we 
waren alleen maar aan het polsen wie de grootste leugen kon vertel-
len over zijn seksleven." "Jongens, jongens toch," zei de pastoor, 
"toen ik zo oud was als jullie dacht ik nog niet eens aan seks." Toen 
riepen de jongens samen: "Oke meneer pastoor, u hebt gewonnen!"  
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 Daar is de lente …… 

11.02.2018 karnavalzondag. s’ Morgens rijd ik per fiets 
gezwind naar Borgloon om orgeldienst te verlenen in 
de plaatselijke kerk.  Fris weder en de wind op kop . 
Maar  met mijn e–bike trotseer ik met plezier  de hin-
dernissen over berg en dal.  Zoals elke week spits ik 
mijn oren om vogelgeluiden te detecteren.  Het lijkt 
erop dat  onze gevederde wintergasten  
(heggenmussen, roodborstje, merel, lijster, spreeuw, 
tortel– en houtduif, vink, winterkoning, ekster, kraai, 
….) vandaag met het linkerbeen uit hun bedje gestapt 
zijn.  Plots ontwaar ik in een kale meidoornhaag het  

goudhaantje. Wat een mooi vogeltje!  Sinds mijn kindertijd heb ik er geen meer ge-
zien.  Het goudhaantje wordt slechts 8,5 cm groot, bij een gewicht van 4 tot 7 gram. 
Daarmee is deze vogel, samen met het nauw verwante vuurgoudhaantje de kleinste 
Europese vogelsoort. 

Wanneer ik rond 12 terug thuis arriveer zijn enkele eksters in de hoge beukenboom 
blijkbaar met elkaar aan wedijveren om een bouwplaats te bemachtigen of  heeft 
hun luid gekwetter te doen met koppelvorming?  Ik  besluit om even terug te blikken 
in de bibliotheek van de ‘amicaaltjes’.  In het lentenummer van 2005 lees ik mijn 
verhaaltje over de PICA, dat ik graag nog eens publiceer. Aansluitend, beste lezer, 
kan u  het droevig verhaal ‘Eksters roven’ van Stijn Streuvels lezen en het ludieke 
relaas van wijlen René Brouwers, vader van amica Liliane en amicus Harry.  

EKSTER (Pica Pica) 

De vogel, waarvoor ik sinds mijn 
kindertijd wisselvallige gevoelens 
koester, is de ekster en dit omwille 
van de kwalijke reputatie, die deze 
sierlijke vogel is toebedeeld.  

Is de pica pica wel zo’n criminele vogel als vaak wordt gedacht? Het is een 
feit dat de eksters in de broedtijd op rooftocht gaan om hun eigen kroost te 
voorzien van voedsel. Kwakkebollen in de nesten van vinken, merels, lijsters 
…… zijn in die periode van het jaar niet langer veilig. Elk jaar ben ik weer 
getuige hoe eksters onrust en vernieling zaaien in mijn tuin. Dan heb ik wel 
eens de neiging om het geweer boven te halen en  hard op te treden zoals 
in mijn kindertijd.  

Maar kan een vogel, een dier zich crimineel gedragen? Toch niet! Het ge-
drag van de dieren is zo afhankelijk van overlevings- en de voortplantings-

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vuurgoudhaan
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drang. Op National Geographic Channel kan men het elke dag met verbazing 
vaststellen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat eksters echt niet zo’n 
rovers zijn als algemeen vermoed wordt. Buiten de broedtijd zijn eksters 
opruimers van afval en eters van regenwormen, slakken, insecten. Dus wat 
mededogen is hier op zijn plaats. 

Behalve het niet zo  sympathiek gedrag tijdens de voortplantingsfase zijn 
eksters toch vogels die ik met interesse gade sla en best als tuinbezoekers 
kan verdragen. Mooi om zien is hoe zij in groepsverband leven en met elkaar 
communiceren, hoe zij de lange staart laten wippen, hoe zij al springend of 
fier stappend zich verplaatsen op de weide. Spectaculair is het schouwspel 
als zij het aan de stok krijgen met kraaien, waarmee ze meestal samen op-
trekken. Dan is de tuin te klein. Het optreden van de schetterende eksters 
doet dan denken aan een  betoging van verongelijkte vrouwen. 

Eksters zijn reeds vroeg in het voorjaar bezig met de constructie van hun 
nesten. Bij voorkeur bouwen ze ergens hoog in een of andere, nog kalende 
boom hun groot nest met fijne takjes. Het valt op hoeveel nesten in onze 
omgeving te bespeuren vallen. Dat zal wel te maken hebben met het feit dat 
eksters beschermde vogels zijn. 

Jonge eksters, vertoevend in  hun nesten,  een bezoek brengen was een ge-
liefkoosde bezigheid van jonge snaken toen TV en internet nog niet uitge-
vonden waren. Eigenlijk was dit een riskante onderneming. Je mocht geen 
hoogtevrees hebben, je moest handig zijn om de boom te beklimmen en 
tenslotte lef hebben om met de tere handjes het nest vol stekelige doornen 
binnen te dringen en de jonge eksters te benaderen. Want hoe jong de vo-
geltjes ook waren, met hun scherpe en lange snavel verdedigden ze zich en 
ze konden je verduveld fel  pijn doen. Bovendien moest je tussendoor de 
aanvallen van de verontruste ouders trotseren.  Echt iets voor straatrakkers 
maar dat waren toen alle kinderen uit mijn dorp. 

En wellicht ken je, beste lezer(es), ook de prachtige ouverture van de opera  
‘La Gazza Ladra’ of ‘De stelende ekster’ of ‘la Pie voleuse’ van Giacchino Ros-

sini. Echt de moeite waard om deze muziek eens aandachtig te beluisteren. 
JK  

De "Zwaan van Pesaro", zoals Gioacchino Rossini (1792-1868) genoemd werd, werd 
één van de grootste Europese componisten van de negentiende eeuw. Vooral zijn 
komische opera's maakten hem onsterfelijk. (De stelende ekster) is een opera in 
twee bedrijven op een libretto van Gheradini, gebaseerd op de komedie "La Pie vo-
leuse" (1815) geschreven door d'Aubigny en Caigniez. Het gegeven was geïnspireerd 
door een waar gebeurd feit: de kruimeldiefstallen van een ekster hadden een jong 
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dienstmeisje ten onrechte ter dood laten veroordelen. Deze opera werd, zoals steeds, 
haastje-repje door Rossini gecomponeerd en werd voor het eerst in 1817 in de Scala 
van Milaan opgevoerd, waarna opvoeringen in Londen (1821) en Philadelphia (1827) 
volgden.  

*** 

Gioachino Antonio Rossini (Pesaro, 29 februari 1792 - Passy 
(tegenwoordig een stadsdeel van Parijs), 13 november 1868) was 
een Italiaanse componist. In een periode van twintig jaar (1810-
1829) componeerde hij 40 opera's. 

Tot zijn bekendste werken (voornamelijk opera's) behoren La Ce-
nerentola, Il barbiere di Siviglia, La gazza ladra (De stelende (of 
diefachtige) ekster), La scala di seta (De zijden ladder), L'italiana 
in Algeri en Guillaume Tell.  

*** 

Vogels vangen   …..   een jeugdzonde ! 

Tijdens het lezen van het vorige Amicaaltje -  het verhaaltje van Jef over het vangen 
van vogels – kwamen bij mij herinneringen van vroeger naar boven. 

In het begin van de jaren veertig was ik een fervent liefhebber van vogelvangen, 
maar gezien het werk en de drukte bij ons thuis kon ik me er enkel op zondag mee 
bezighouden. Dus stapte ik elke zondag tussen 15 oktober en eind november van 7 
u ’s morgens tot 16u in de namiddag, voorzien van een vangpremie van 11 BEF, een 
stel netten, lokvogels en de nodige accessoires het bos ‘den brede zijp’ in. 

Hoe het allemaal in zijn werk ging, heeft Jef prachtig beschreven in het vorige num-
mer, het klopt voor 100%.   Sommige dagen hadden we een overvloed aan vangst, 

andere dagen zero, niks. 

Op een dag had ik een ‘heel speciaal 
vogeltje’ gevangen, weliswaar een dood-
gewoon sijsje, maar met dit verschil dat 
dit beestje 8 dagen eerder in Helgoland 
(Denemarken) gevangen was, geringd 
werd en weer vrijgelaten.  Met dit vogel-
tje trok ik naar mijn buurman - de 
schoonbroer van gewezen gouverneur 
Roppe, hij had als taak de vogeltrek in 
België te controleren en te bestuderen -  
tijdens een onderonsje bij een lekker 

glaasje kreeg ik deskundige uitleg over de vogeltrek, de pleisterplaatsjes van vogels  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pesaro
https://nl.wikipedia.org/wiki/29_februari
https://nl.wikipedia.org/wiki/1792
https://nl.wikipedia.org/wiki/Passy_(Parijs)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/13_november
https://nl.wikipedia.org/wiki/1868
https://nl.wikipedia.org/wiki/Itali%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Componist
https://nl.wikipedia.org/wiki/Opera_(muziek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Opera_(muziek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/La_Cenerentola
https://nl.wikipedia.org/wiki/La_Cenerentola
https://nl.wikipedia.org/wiki/Il_barbiere_di_Siviglia
https://nl.wikipedia.org/wiki/La_gazza_ladra
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ekster
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=La_scala_di_seta&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/L%27italiana_in_Algeri
https://nl.wikipedia.org/wiki/L%27italiana_in_Algeri
https://nl.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Tell
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en nog veel meer interessante gegevens en hij bevestigde inderdaad de herkomst 
van mijn gevangen vogeltje. Om de vogeltrek eer aan te doen heb ik dat beestje 
maar terug de vrijheid gegeven. 

Op een andere dag had ik een reuze vangst van sijsjes, ik zag het geld al binnenstro-
men! Met de fiets, geladen met kooien, reed ik van O.-L.-Vr.-Waver naar Watermaal
-Bosvoorde, waar mijn zus toen woonde. Na een goede nachtrust  reden mijn 
schoonbroer en ik de volgende ochtend met tram 33 naar de Brusselse Grote Markt 
om sijsjes te verkopen. Geen van ons beiden was ooit verkoper op de markt ge-
weest, we wisten niets over het reilen en zeilen aldaar. Dus plaatsten we onze koop-
waar op de eerste hoek van de straat waar we arriveerden, doch zonder het te we-
ten stonden we tussen de uitheemse vogels. Alle Brusselse vogelliefhebbers die pas-
seerden werden onze klanten, wij verkochten aan de lopende band en de prijzen 
stegen gestaag, want nergens waren sijsjes te bespeuren! Toen onze voorraad bijna 
op was verschenen er twee politieagenten die ons aanspraken in ‘t Brussels: “Zeg 
bruke, wa stade gelie hie te doen?” 

Beleefd antwoordde ik: “Wel mijnheer, wij verkopen sijsjes”.  “Niks davan, mon fieu, 
ge mot me aa tarins aan dien autre coté goan stoan boe de inlandse vogels, inpakke 
en foert, hé mannekes, sinon den bon oep hé”. 

Net toen we aan de verhuis begonnen kocht een laatste klant onze ganse voorraad, 
we sloten onze kooien en ook onze boeken. Uit nieuwsgierigheid gingen we toch 
maar eens kijken aan die andere kant bij de inlandse vogels. Groot was onze verba-
zing toen we daar wel duizend sijsjes zagen zitten in kooien, maar de commerce 
vlotte niet. 

Het was een heerlijk zicht bij een aange-
naam gekwetter en het gaf ons een zalig 
gevoel, want als er dan toch een sijsje werd 
verkocht was het voor één vierde van de 
prijs die wij gekregen hadden. Toen dach-
ten we allebei, je moet niet slim of mooi 
zijn om geluk te hebben…. 

Monkelend en handenwrijvend reden we 
terug naar Watermaal-Bosvoorde, en met 
mijn lege kooien en extra zakgeld fietste ik 
de volgende ochtend blij gezind naar O-.l.-
Vr.-Waver. 

René  Brouwers 
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EKSTERS ROVEN 
 
Wat deden jochies zoal in vroegere tijden tijdens hun vrije tijd? Wel, kattenkwaad 
uitsteken in de vrije natuur. In de lente  vogelnesten opzoeken was een geliefkoosde 
bezigheid. Vooral de grote eksternesten trokken de aandacht. Een hoge boom, soms 
een canadaboom, beklimmen, het nest inspecteren, de jonge eksters roven: dit was 
de ultieme uitdaging; heel herkenbaar ook voor mij.  
Stijn Streuvels beschrijft het leven op het platteland zo mooi, zo plastisch in de oud-
Nederlandse taal.  
In mijn humanioratijd stond in het leesboek Zuid&Noord (p. 130—133) het volgende 
tragische verhaal te lezen: 

 
Kom, Baziel, we rooven de eksters! 
De jongen schudde verdrietig den kop en 't viel hem 
zwaar nu te moeten thuis blijven en wacht houden en 
wiegen bij de snotbucht van kleine jongens. 
- 'k Moet naar de kindjes kijken! tierde hij. 
De knapen stonden onder den derden boom geschaard 
te staren in de kroon en Door wees naar Mane: den 
vierden tak aan de tweede spil waar 't nest zat. 
Het hing loodrecht boven hun hoofd en verre uiter-
waards van den stam. 
- Wie klimt er op? vroeg Mane.- Maarten Folle durft, 
zegde Door, te nuchtend in de school stofte hij ermee 
bij al de jongens. Zijn oogen zochten naar Maarten. 
Hij kwam vooruit, de schoone, ranke jongen met brui-

ne krullen zijn kop rond, en schamel gekleed, al trekkende aan zijn klemkoord; zon-
der beslag of gebaar miek hij zich gereed, wierp zijn ondervestje af, sloofde zijn 
broek neer en wachtte nog een stonde om te kijken nog eens naar boven en bene-
den over de makkers. Zijn hemdeken hing los om zijn mager lijf en zijn schoone 
rondrilde hals en borst waren bloot. 

Op den vierden tak. 
Al de jongens kwamen nader en Baziel ook, hij had een bemelken op den arm en 
een broerken aan de hand, de andere hielden aan zijn kleeren. Ze wilden 't zien al-
len hoe Maarten zoo hooge, zoo stout de eksters ging rooven. 

Hij had de klemkoorde om de voeten gestroopt en wipte lutspootig naar den 
boom. 

- Wacht, tierde Door, 't is mijn nest, hoor! we deelen de jongen; ge steekt ze 
tusschen uw hemde dat ze niet schenden in 't afkomen. 

- Goed. Maarten sloeg een kruis en deed nog een sprong. 
- Wacht! riep Mane nu, jongen, dat ge moest afvallen op die haagknuisten, ge 

zijt, mijn zielken, de ribben in! Baziel, hebt ge niet een kafzak? We leggen hem op 
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d'haag. 
- 't Doet, zei Baziel en hij lei 't kleen puppekind in 't gras en ging met Mane een 

kafzak van moeders bedde trekken. Ze sleurden hem buiten en hingen hem met 
hulpe van d'ander jongens op de bonke stammen. 

- En die egge daar? - en Sifke wees op het stuk alm dat met de scherpe houten 
tanden uitstak op het land onder de haag. 
O, zoover kan hij niet vallen, en wie kan dat verpurmen? 
Maarten greep den stam in de armen, met een sprong wipte hij op, spande de koord 
met de voeten open tegen de ruwe schors en de armen grepen weer hooger. Hij 
duwde de knieën open, neep de hielen en teeën tegen den boom en met gelijke 
beweging van halende opene handen en trekken en steken van knieën en voeten lijk 
een zwemmende puid, wrong hij het lijf als een hagedis tegen den boom geklest 
naar boven. Naarmate de stam verenkelde ging het werk gemakkelijker en 't werd 
een vlugge katteklauteren achterna, licht den boom op. Hij verdween in de kruin en 
wipte nu met zwenkend lijf als een aap door de takken. Sifke Folle was preusch op 
zijn broêr - de sterkste klimmer van de school - en d'ander jongens verpinkten niet 
en als er éen tierde of zot rondliep deden ze hem seffens zwijgen om de ernstige 
daad niet te storen. Door en Mane die nog twijfelden of hij durven zou tot aan 't 
uiteinde van den tak, keken benieuwd hoe 't ging afloopen. 

- Rust nu een beetje, riep Larie. 
Maarten zat met de losse beenen, zwemelend en de armen gekruist op den 

dikken tak lijk op een stoel in de kerke. 
- Hoever ziet ge wel? vroeg Sagaer. 

'k Zit in de wolken, jongen, en zie wel twintig torens! 
Hij stond weer recht, hurkte zich zonder vasthoudende handen, hief beurte-

lings een voet op, wond de klimkoord los en stak ze gerust in den zak. De jongens 
meumelden van bewondering. 

Nu klaverde hij weer op, kroop over handen en voeten langs den tak die hori-
zontaal van den stam uitliep en daar op 't uiteind moest hij de eksterjongen vinden. 
De tak boog onder 't gewicht en hij wipte bij elke beweging, taai lijk een wisse en de 
jongen wachte een beetje als in beraad met begin van vervaardheid. De blaren 
ruischten lijk een zachte ademhaal, hoog en enkel met blauw-speierende zonnelicht 
tusschen de vlindering.  
Plots schoot hem een voet van den tak, een grabbeling en de jongen hing bij de han-
den alleen nog vast. Allemaal voelden lijk een slag in de borst en lust om te tieren, 
maar dat lijf ging nu heftig aan 't zwaaien en de voeten grepen weer steun onder 't 
zwaar buigen en nu hing hij met den rug naar den grond maar vast omsloten hielden 
handen en voeten. Hij wrocht met lijf en knieën om boven maar de tak rende om te 
breken onder 't geweld. De jongens aarselden achteruit om beter te zien met de 
vrees dat hun iets op het hoofd zou vallen. 

En dan kraakte het kort lijk een klakkende donderslag in splinters, rap lijk een 
schicht een zwartigheid als een brokke grimsel viel uit de bladeren kruin met een 
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plof als van een ouden schoe op den grond al den overkant van de doornhaag. Ze 
vluchtten ijlings weg, stormend met gehuil door de weide lijk bezeten en als ze bij 
de beek kwamen, tenden adem, keerden zij weer, haastig bij den boom waar Maar-
ten gevallen lag. 

- 'k Heb het gevreesd, zuchtte Mane. 
Ze kropen door de tronken en achter den stroozak vonden zij den jongen inge-

krompen liggen op de egge. Hij kermde heel zoetjes lijk uit leute, maar zijn bloote, 
magere armkes wrongen krampachtig naar de zijde waarop hij gevallen lag. 
De jongens stonden daarrond te zien, zonder te weten wat doen. Als Mane en 
Boveyn den jongen trachtten op te rapen, kermde hij jammerlijk en dan zagen zij dat 
hij gespijkerd lag, vast met een eggetand tusschen de ribben dwars door het lijf, en 
bloed dat uitgudsde tusschen zijm hemde. Sifke Folle huilde en viel lijk dood bij zijn 
broerke. 
 Maarten, Maarten, doet 't zeer? kermde hij en dreelde met de handjes over 
zijn broer's wangen. 

Maarten zijn oogen draaiden triestig op en daar rolden twee traantjes uit en 
door zijn mond kwam een droeve reuteling. Zijn lijf krimpte nog eens en dan bleef 
hij stil liggen lijk lachend, heel gerust. 

Moeder kreunde hij zoetjes, broerke, 'k ga dood.... 'k heb nog een blauwe dui-
ve en twee musschen.... gij moogt ze hebben.... mijn twee konijntjes zijn ook voor u, 
'k heb nog noten ook en vijftig marbels, ge moogt ze ook allemaal hebben, maar 
moeder, moeder zal zoo schreeuwen.... 'k ga naar den hemel. 

Dan bleef hij 'k en-weet-niet hoelang liggen eenbaarlijk kijken in de blauwe 
ruimte en dan blies hij met een flauwen zucht zijn zielken uit. Zijn hoofdeken viel 
slak en hij lag lijk een gekwetst vogeljong dat uitgemergeld is en dood van honger. 
Geen éen die roeren durfde in lang en 't was maar als Baziel Scharre geruchte hoor-
de van de kindjes die schreeuwden in 't gras en hij moeder zag ginder ver, dat hij 
haastig de jongens opsnakte en naar huis liep.  
 Hij kreeg een slag op den kop en moeder tierde: Is 't alzoo dat ge naar mijn 
kinders kijkt! 

Maar hij vertelde weenend van Maartje Folle die dood van den boom gevallen 
lag. En Pliene dan met kloppende angst en zwierende armen kwam bij geloopen 
waar 't ongeluk gebeurd was. 

O, Heere, Maria, Jozef, God-van-den-hemel! mijn arm schaapke, de jongen is 
stokke dood! wie heeft dat gedaan?! 

Ze kreeg van niemand bescheid. Dan knielde zij erbij, hief zijn hoofd in heur 
hand en lichtte den jongen op. 

 
 
 
 
 



22 

 

STIJN STREUVELS  
(°1871, Heule—+1969, Ingooigem) 

 
Hij werd geboren als derde kind van Kamiel Lateur en Marie-Louise Gezelle, een 
jongere zus van priester-dichter Guido Gezelle. Vader Lateur was kleermaker en een 
zwijgzaam man, in tegenstelling tot zijn vrouw die graag en boeiend sprak en ver-
telde. Nadat Stijn Streuvels school had gelopen bij de zusters in de plaatselijke non-
nenschool, stuurden zijn ouders hem in 1883 naar het St.-Jan-Berchmanspensionaat 
in Avelgem, waar zijn letterkundige begaafdheid voor het eerst tot uiting kwam. 

Van 1886 tot 1887 leerde hij de bakkersstiel in Avelgem, Kortrijk en Heule. In mei 
1887 namen Streuvels' ouders te Avelgem de bakkerij van Kamiel Lateurs ongehuw-
de broers over en vehuisde heel het gezin naar deze gemeente aan de Schelde. Van 
1887 tot 1905, op de 20 maanden na (1889-1891) die hij in Brugge doorbracht om 
zich in de bakkersstiel te bekwamen, bleef Streuvels in Avelgem bakken en schrij-
ven. 

Zijn eerste schetsen en gedichten verschenen in 
1895 in De Jonge Vlaming en in Vlaamsch en Vrij. 
De volgende jaren namen ook de voornaamste 
tijdschriften, zoals Van Nu en Straks, bijdragen op 
van zijn hand. In 1899 verscheen zijn eerste verha-
lenbundel Lenteleven. Veertig jaar lang publiceer-
de Streuvels ieder jaar minstens één werk. Onder 
de meest bekende bevinden zich De Vlaschaard 
(1907), Het leven en de dood in de ast (1926), De 
teleurgang van de Waterhoek (1927) en Alma met 
de vlassen haren (1931). 

 Op 19 september 1905 huwde hij met Alida 
Staelens en ging hij in Ingooigem in zijn pasge-
bouwde huis Het Lijsternest wonen, waar hij 
voortaan van zijn pen zou leven. Hij kreeg vier 
kinderen. Dichtster Jo Gisekin is een kleindochter 
van Streuvels. 

 In zijn laatste periode hield hij zich voornamelijk bezig met het schrijven van 
memoires. 

Hij heeft ruim 60 jaar in het Lijsternest gewoond en overleed er op 15 augus-
tus 1969. Op zijn begrafenis met de wijtewagen, op de 21e daaropvolgend, waren 
zowat 7000 mensen aanwezig.  

Wikipedia 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Guido_Gezelle
https://nl.wikipedia.org/wiki/Avelgem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kortrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schelde_(rivier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brugge
https://nl.wikipedia.org/wiki/Van_Nu_en_Straks
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ingooigem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Lijsternest
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SIESTA DOET DEUGD! 
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 IN MEMORIAM 

Jean-Jacques LE GALL (°1931—+2018), echtgenoot 

van Aline, pianiste, dirigente van het koor RESONAN-

CES. In samenwerking met dit koor uit de Franse Ar-

dennen hebben wij o.m. het REQUIEM van Fauré uit-

gevoerd in 2011. Een afvaardiging van AC herinnert 

zich ongetwijfeld nog levendig het bezoek ten huize 

van Jean Jacques en Aline op 10 &11 november 2007 

om de samenwerking met dit koor te initiëren.   

Wat een warm onthaal viel ons toen te beurt!  
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 THEOLOOG               Theo vertelde de waarheid niet 

UITZONDERLIJK        begrafenisondernemer op reis 

PAPIER                       zwaarlijvige Ier 

ACHTERAF                 min acht                                

MINISTER                   heel kleine ster 

KRAKELING                zoontje van een inbreker 

CONTINENTEN           inenten op een delicate plaats van het 

lichaam 

PROFEET                    professor aan tafel 

ANTILOOP                  middel tegen diarree 

BEDACHT                   naast bed nummer zeven 

KAARSRECHT            recht om kaarsen te vervaardigen 

MAGAZIJN                   persoon die azijn lust 

VERTROUWEN           op een afgelegen plaats trouwen 

UURWERK                   werk dat per uur betaald wordt 

MINIMAAL                    sobere maaltijd 

PANAMA                      moeder eerst 

KIESKEURIG               tand in goede staat 

MISLEIDER                  priester 

POLITIKUS                  zoen van een politieagent 

COMBINATIE               land met veel politievoertuigen 

EILEIDER                    vooraanstaande kip 

KOEPON                     nachtgewaad voor rund 

MAKADAM                  schots voor kakmadam 

MINNEKOZEN            West-Vlaams voor 'mijn neef' 

ONDERSCHEID          toeristenziekte 

OORDEEL                   lel 

OVULATIE                  overdonderend damesapplaus 

PALING                       vader van chinees meisje 

POSTWEZEN              kinderen van doodgebeten postbodes 

SUPERDELUXE         onbetaalbare benzine 

TOEZICHT                  opletten met gesloten ogen 

UITDRUKKING           einde van constipatie 

VERZUIPEN                drinken in het buitenland  
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Red de restjes: hét soepzakje 
 
Dit moet zowat mijn favoriete truck in de keuken zijn. Het bespaart me tijd en 
werk, het zorgt ervoor dat ik minder voedsel verspil én het levert nog eens lekker 
eten op ook. Ik heb het over hét soepzakje. 
 
Dat is een groot herbruikbaar, afsluitbaar zakje van IKEA met daarin overschotjes 
van groenten. Niet zomaar overschotjes, maar de delen die je normaal weg zou 
gooien. Ik heb het over het loof van wortelen, het harde hart van venkel, de steel 
en de bladeren van broccoli, de steeltjes van peterselie, restjes kruiden, de bla-
deren rondom je bloemkool, het groen van de prei, de bladeren van selder… 
 
Allemaal eetbare delen van de groente die je anders toch maar de vuilbak in zou 
gooien. Maar ook die drie wortels achterin je koelkast die een langzame dood 
sterven kunnen mee in dat zakje. 
 
Dat is bij deze verleden tijd. Hou standaard zo’n zakje van IKEA in je diepvriezer. 
Telkens je normaal iets van je groenten weg zou gooien dat perfect eetbaar is, 
haal je je zakje uit de diepvriezer en gooi je dat daarin. Het zal je verbazen hoe 
snel zo’n zakje vol is. Vol met groenten en vitaminen. 
 
Eens vol heb je een perfect zakje in huis voor een lekkere groentesoep waar je 
amper nog werk in hoeft te steken. Gewoon zakje uit de diepvriezer, groenten in 
een pot, onder zetten met een lekkere groentebouillon, 30 minuutjes laten koken 
en mixen maar. 
 
Geloof me, zo’n groentesoep kan echt niet mis gaan. En smaakt bovendien ook 
echt elke keer anders! 
 
Dus je gooit minder voeding weg, je hebt op een snelle manier een gezonde soep 
op tafel en je moet er zelfs geen moeite voor doen. Win-win voor iedereen toch? 
Maak er een gewoonte van en je hebt er een gezond, goed voornemen voor het 
nieuwe jaar bij. 
 
Smakelijk! 
 
Share the joy 
http://www.groentenuitedegem.be/het-soepzakje/ 
Rita T 
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 L'art d'utiliser les mots.. 

C'est l'histoire d'un avocat, père de 12 enfants 
qui se voyait toujours refuser la location d’un 
logement, justement parce qu’il avait 12 en-
fants. 

Un jour, il dit à sa femme de faire une promenade au cimetière avec 
onze enfants. Il partit avec le douzième pour tenter de louer un loge-
ment. 

Lorsque le propriétaire lui a demandé s’il avait d’autres enfants, l’avo-
cat (qui ne doit jamais mentir) a répondu "onze autres. Ils sont au ci-
metière avec leur mère". 
L’avocat a obtenu son logement. 

Il dit alors à son fils: "tu vois, il ne sert à rien de mentir, il s’agit sim-
plement d’utiliser les bons mots". 

Il est devenu politicien ………et il continue à entuber tout le monde 
…… . 

NATIVITAS 

Amica Judith werd op 15.01.2018  overgrootmoeder 

van  

Arthur Knops. 
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