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 Voorwoord 
 
kom mee naar buiten allemaal, 
dan zoeken wij de wielewaal, 
en horen wij die muzikant, 
dan is de zomer weer in 't land. 
   
En ja, 't is weer zomer, de tijd van het jaar met de langste dagen en 
kortste nachten, de tijd van het jaar met zonovergoten dagen en 
zwoele nachten, tijd om naar buiten te gaan en te genieten van alles. 
 
En met deze zomereditie 2018 ben ik blij en best wel een beetje 
trots, want voor elke trouwe lezer moet het zijn opgevallen  … jullie 
lezen nu de 150ste editie van 't Amicaaltje, dat wil zeggen dat ons 
koorkrantje reeds meer dan 37 jaar wordt uitgegeven.  Daarom aan 
alle betrokkenen die ervoor zorgden dat er elk kwartaal een  
Amicaaltje verscheen - de redacteurs, auteurs, vormgevers en  
occasionele medewerkers van het eerste uur tot op vandaag – een 
welgemeende dankjewel voor de actieve, noeste en ijverige inzet, 
want het is niet evident en geen makkie om elk kwartaal een  
Amicaaltje ter perse te laten gaan, daarom toch een speciale  
vermelding en dikke pluim voor Jef K. die reeds jarenlang de  
bedreven eindredacteur is van ons koorkrantje. 
 
Op zondag 1 juli mogen we weer allemaal genieten van een heerlijke 
bbq in de tuin van Marc en Patricia en op 21 juli staan we klaar voor 
onze nationale fiets- en wandeltocht, tradities om in ere te houden! 
 
Nu mogen we even verpozen en relaxen, de batterijen opladen en in 
augustus terug present tekenen voor de volgende repetities. 
Aan jullie allen … geniet van de vakantie, ik wens jullie fijne,  
aangename en zonnige zomerdagen! 

                                            Liliane, 
                                                                                                            Voorzitter 
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WALTZING MATILDA II:  wordt ook het ‘onofficiële Australische volkslied’ 

genoemd...ik zal u uitleggen waarom.  Elke “Aussie” kent het vanaf de pril-

ste jeugd. Bij elke samenkomst in clubs, verenigingen, families, concerten 

en noem maar op: dat lied is erbij en iedereen zingt mee, zowel in droevige 

stemming als bij uitbundige feesten. Het wordt gezongen in kazernes, op de 

speelplaats van de school, in cafés en ga zo  maar door...zelfs als een nieu-

we  eerste minister de eerste keer naar zijn ambtswoning gaat wordt het 

gespeeld. En geen enkele Aussie weet op welke leeftijd hij de woorden ge-

leerd heeft, maar blijkbaar wordt het met de eerste pap ingegeven. 

In het vorige rubriekje schreef ik dat “Banjo” Paterson de tekst schreef in 

Dagworth Station...maar daar was ook heel wat gebeurd. Stakende scha-

penscheerders hadden er ooit een magazijn  voor schapenwol in brand ge-

stoken en nadien vond hun leider Samuel Hofmeister, die verdacht werd 

• concerten ‘in Flanders Field’: 
 
 donderdag  8 november om 20u op de campus Saffraanberg 
 
 zondag 11 november in de kerk van St-Lambrechts-Herk om 

15u30 
 
 zondag 2 december in de Academiezaal om 10u30 
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van de brandstichting,  in nooit opgehelderde omstandigheden de 

dood...volgens zijn volgelingen: vermoord, volgens officiële versie: door zelf-

moord. 

Het lied werd al gauw algemeen bekend, veel beter bekend dan het “God 

save the Queen” dat al van in 1788 het officiële volkslied van Australië (lid 

van het “Commonwealth en onder gezag van de Britse kroon) was en tot 

1974 bleef omdat men geen vervangend lied had. Maar toen in 1956 de 

Olympische Spelen in MELBOURNE zouden plaatsvinden wilde men daar 

toch iets aan doen: men wenste een eigen, Australisch volkslied.  Twee lie-

deren werden  door de bevolking verkozen  tot kandidaten: “WALTZING MA-

TILDA” en “ADVANCE AUSTRALIA FAIR”, en dit laatste werd gebruikt voor de 

spelen, maar pas in 1977 werd een totaal landelijk onderzoek gedaan, waar-

uit bleek dat “Advance Australia fair” toch de meerderheid achter zich had.  

En dan heeft het nog geduurd tot 1984 alvorens het tot officieel wettelijk 

nieuw volkslied werd benoemd..... Men vond “Waltzing Matilda” niet pas-

send genoeg als nationale hymne.....maar veel heeft het niet gescheeld. 

        Wat de dood van een zwerver zoal kan meebrengen.... 

LILI – MARLEEN,  een lied met geschiedenis ..... 

Een muzikale geschiedenis die het waard is verteld te worden...... 

Ieder zichzelf respecterend koor en elke soldaat heeft het ooit wel eens ge-

zongen: het wereldberoemde “Lili-Marleen” lied, maar nog niemand stelde 

zich echt de vraag hoe die wereldwijde verspreiding tot  stand is gekomen. 

Want inderdaad: dit lied is in feite het niet-officiële soldatenlied aan alle 

denkbare fronten, en hoewel de tekst inhoudelijk naargelang de taal wat 

kan verschillen is de toon overal ter wereld dezelfde. 

Het begon allemaal in 1915, toen een Duitse dienstplichtige soldaat ge-

naamd Hans LEIP-een jongeman met dichterlijke aanleg - regelmatig op 

wacht moest staan aan de poort van zijn kazerne in de streek van HAM-

BURG. Hij was opgeroepen en moest naar  het Oostfront vertrekken om te-

gen de Russen te gaan vechten en dacht tijdens zijn wacht veel aan zijn 
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meisje Lili (kruideniersdochter), die hij erg miste....maar toch. Aan de kazer-

nepoort passeerde 's avonds ook regelmatig een  jonge verpleegster uit het 

militaire hospitaal, een zekere Marleen. (Sommigen vermoeden echter dat 

hij met Marleen niet die verpleegster, maar het liefje van zijn vriend bedoel-

de). Telkens keek hij haar na hoe ze in de schemer van de lantaarn kwam en 

verderop met haar elegante, heupwiegende stap  in de donkere avondnevel 

verdween. Hij droomde van allebei en zette zijn poëtische gedachten om in 

een gedicht dat hij de titel  gaf: ‘het Lied van een jonge Soldaat op wacht’ 

waarin hij het meisje van zijn dromen de dubbele naam Lili-Marleen gaf.  

Hans LEIP is levend teruggekeerd van het front en overleed op 06/6/1983, 

bijna 90 jaar oud,  in  Zwitserland. Hij heeft nooit verwacht dat zijn gedicht 

zoveel zou losmaken de daaropvolgende jaren. Want hij maakte nog heel 

wat andere gedichten en zijn werk werd in 1937 in de “Verzamelde Poëzie” 

gepubliceerd.  Maar  in die woelige tijd na 1918 was er weer oorlogsgevaar. 

Hitler kwam aan de macht, Duitsland herbewapende zich, bouwde een 

machtig leger uit en de Führer wilde Europa veroveren. De erg bekende, suc-

cesvolle  toondichter Norbert SCHÜLTZE had het gedicht van LEIP gezien en 

zette het  in 1938 op muziek. Het werd een zwoel, romantisch-weemoedig 

lied over een meisje, dat onder de lantaarn aan de kazernepoort op haar 

geliefde wacht. 

Denk nu niet dat het al direct een nummer één werd op de hitparade,  inte-

gendeel. Propagandaminister Joseph GOEBBELS eiste dat het op een militair 

marsritme zou herschreven worden. De “Radiozender voor ontspanning” – 

waarvoor Schültze het in eerste instantie had getoondicht - wilde het niet 

uitzenden en de toenmalige beroemde Duitse zangeres Lale ANDERSEN wil-

de het eerst zelfs niet zingen. En toen Hitler het voor het eerst hoorde wilde 

hij het zelfs laten verbieden omdat het teveel verdriet en weemoed vertolk-

te, anderzijds te weinig krijgshaftig was. Dat was dus ook de reden waarom 

GOEBBELS er een militaire mars wilde van maken.  En het verbod kwam er 

ook. In het ganse REICH mocht het lied enige tijd niet gezongen worden, om-
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dat het ook  somber sprak over sneuvelen, een graf, een geliefde die achter-

blijft enz.  Betere publiciteit dan dit verbod kon het echter niet krijgen onder 

de soldaten. 

Nog kort voor de oorlog uitbarstte maakte Lale ANDERSEN er toch een plaat-

opname van. Er werden slechts 700 exemplaren van verkocht. De grootste 

doorbraak kwam op 18 augustus 1941. De “soldaten-nieuwszender  Radio 

Belgrado“ van het Duitse leger in Joegoslavië, geleid door luitenant 

REINTGEN, zond die dag de versie van Lale ANDERSEN een eerste maal uit 

op vraag van een vriend die in het Afrikakorps van “General-Feldmarschall” 

ROMMEL diende. En  toevallig hoorde ROMMEL himself het ook en hij vond 

het prachtig dat zijn soldaten dit lied zo graag hoorden en  meezongen. Dus 

vroeg hij aan die Duitse soldatenzender Radio BELGRADO om het lied in elke 

uitzending te integreren en zo geschiedde. Vanaf dan kwam elke avond om 

21.55 u als slot van de uitzending Lale ANDERSEN met LILI-MARLEEN voor 

het Afrika-Korps. 

En de Engelse “woestijnratten” en hun geallieeerden?? Die lagen een beetje  

verderop in de woestijn, luisterden de Duitse uitzendingen af en kenden op 

korte tijd zowel de tekst als de melodie ...en zongen het lied mee.  En daar 

hield het niet mee op! Een groep Engelse soldaten  zette begin 1944 stevig 

de bloemetjes buiten en zong het lied in een pub in Londen. Andere klanten, 

waaronder een vertegenwoordiger van de platenmaatschappij J. J. PHILLIPS, 

hoorden dit  en gaven de soldaten een uitbrander omdat zij een Duits lied 

zongen. Er kwam herrie en een soldaat riep: “Schrijf ons dan eens een Engel-

se tekst als ge niet graag Duits hoort!” En binnen de kortste keren na dit inci-

dent kwam er een Engelstalige versie, geschreven door zekere Tommie CON-

NOR en uitgegeven door John PHILLIPS. Het werd op plaat opgenomen en  

gezongen door Anne SHELDONS en later zong Vera LYNN het op de BBC voor 

de geallieerde troepen. En het werd zelfs het “lijflied” van het Britse 8ste 

Leger, de Woestijnratten!!! Het werd met reuzenluidsprekers in alle richtin-

gen uitgezonden aan alle mogelijke fronten, ook in de veldhospitalen, en 
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kende al direct een aantal vertalingen. O.m. Russisch, Frans, Italiaans, Engels 

en Spaans  en ook bij ons kwam er naast een Nederlandstalige  uitgave ook 

een “variante” met een totaal andere tekst die helemaal niets met roman-

tiek te maken had maar  gericht was tegen de Duitsers.  Marlène DIETRICH 

zong het in 1944 ook met haar zwoele stem “voor de drie lange jaren in 

Noord Afrika, Groenland,  Italië, Sicilië, Rusland  en Engeland”      

 Hoe reageerde Lale ANDERSEN op de vraag of zij een verklaring had 

voor de plotse enorme populariteit van het lied?  Haar tegenvraag was: “Kan 

de wind verklaren waarom hij plots storm wordt?” 

Intussen is het voor zover bekend in 48 talen vertaald en in meer dan 80 lan-

den gezongen. Het stond in 1944 en 1968 vooraan in de USA-hitparade, in 

1981 in de Duitse en  1986 in de Japanse hitparade. 

         

LILI MARLEEN   

(Tekst Hans Leip 1915—muziek Norbert SCHULTZE 1937 ) 

Vor der Kaserne, vor dem grossen Tor, 
Stand eine Laterne und steht sie noch davor. 

So wollen wir uns wieder seh'n, 
Bei der Laterne wollen wir steh'n, 

Wie einst Lilli Marleen,  
wie einst Lilli Marleen. 

 
Uns're beiden Schatten, sah'n wie einer aus, 

Dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. 
Und alle Leute soll'n es seh'n, 

Dass wir bei der Laterne steh'n, 
Wie einst Lillli Marleen,  
wie einst Lilli Marleen.  

 
Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. 

Alle Abend brennt sie, doch mich vergass sie lang. 
Und sollte mir ein Leids gescheh'n, 

Wer wird bei der Laterne steh'n, 
Mit dir, Lilli Marleen,  
mit dir, Lilli Marleen. 
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Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, 

Hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. 

Wenn sich die späten Nebel dreh'n, 

Wer Wird ich bei der Laterne steh'n 

Mit dir, Lilli Marleen,  

mit dir, Lilli Marleen? 

 

 

IN FLANDERS FIELDS, THE POPPIES BLOW......                   

 

  Velen stellen zich de vraag: vanwaar die massale belangstelling voor 

“poppies” of klaprozen bij deze en andere herdenkingen van de Grote Oor-

log. Zie elke plechtigheid aan de “Menenpoort” in IEPER, waar telkens dui-

zenden blaadjes van klaprozen neerdwarrelen, de kransen van namaak-

klaprozen op de militaire kerkhoven enz.  Voor de gelegenheid van onze 

avond heb ik dat eens opgezocht. 

 Alles begint met het wereldberoemde gedicht “In Flanders fields, the 

poppies blow...” van de Canadese majoor-arts John Mc GRAE. Toen hij aan 

het graf van zijn gesneuvelde vriend luitenant  HELMER stond en nadacht 

over al dat zinloze sterven dat  rondom hem gebeurde, vormde zich in zijn 

hoofd het gedicht dat hij op 08/12/1915 neerschreef. En het was niet toeval-

lig dat hij de “poppies” zo nadrukkelijk vermeldde: de Britse soldaten, hierin 

gevolgd door kameraden van de Commonwealth-landen, hadden de ge-

woonte aangenomen om een klaproos te voegen bij elke brief die ze naar 

huis schreven. “I'm enclosing a poppie which I picked on the line.” Ik sluit 

hier een klaproos bij die ik aan het front heb geplukt, het was een veelge-

bruikte zin.  In juli 1916 verscheen zijn gedicht onverwacht in het Engelse 

weekblad “PUNCH” en het was net alsof héél Groot-Brittannië en de ganse 

wereld gewacht hadden op een soort symbool van deze enorme oorlog 

waarbij zo goed als de ganse wereld al dan niet direct betrokken was. Het 

gedicht kreeg overal weerklank. 
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 Op 11 november 1921  werd dan een eerste keer een 

“herdenkingsdag” voor de Grote Oorlog gehouden in Engeland, met als sym-

bool de klaproos, het eenvoudige maar steeds hardnekkig in ruig, onbewerkt 

of braakliggend terrein overlevende bloempje.  Toen kreeg ene majoor 

HOWSON, die zich vooral inzette voor hulp aan de oorlogsinvaliden,  van een 

club van de hogere bemiddelde klasse een check van 2000 pond cadeau 

voor zijn werk. Hij richtte met dit beginkapitaal in RICHMOND/Londen een 

fabriek op voor de productie van papieren “poppies” waar hij enkele oor-

logsinvaliden aan het werk kon zetten, terwijl anderen langs de straat de 

productie konden verkopen en zo hun invalidenpensioentje een beetje aan-

dikken. Maar de zaak bleef groeien. Waar in het begin slechts enkele werk-

lieden bezig waren, groeide hun aantal een jaar later tot 88 man, en in 1923 

al 185 tewerkgestelde oorlogsinvaliden  in de fabriek zelf. Daarnaast waren 

duizenden verkopers op pad! OP DIT OGENBLIK WORDEN ER JAARLIJKS ZO'N 

ZESTIG TOT ZEVENTIG MILJOEN “POPPIES” EN ONGEVEER HONDERDDUI-

ZEND KRANSEN VAN POPPIES GEPRODUCEERD!!!   

                      De wereldwijde bekendheid van dit symbool is te danken aan 

twee dames: de actie van de Amerikaanse Miss Mona MICHAEL die het 

bloempje als een wereldwijd symbool propageerde, symbool van de bijdrage 

aan de overwinning en het offer dat al die gesneuvelden brachten. En er was 

ook de vastbesloten Française Madame GUERIN, die in vele landen ging aan-

dringen op het produceren  van namaak-poppies om oorlogsinvaliden en 

wezen van alle landen en alle oorlogen ter wereld te helpen. 

                      En dat was allemaal begonnen met dat tere bloempje aan het 

front dat vele  soldaten met hun brieven naar huis opstuurden,  dat vervol-

gens een idee werd voor  een gedicht en tenslotte voor de ganse wereld een 

symbool werd..... 
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SLOTBEDENKING   

 

We hebben nu een en ander opgezocht in allerlei bronnen: Tijdschrift voor 

oud-militairen, culturele artikelen in de pers, het geschiedkundig boek “De 

Kanonnen van Augustus” over de oorlog 14/18. Andere  geschiedkundige 

werken gevonden in bibliotheken,  “Hell klingen unsere Lieder” (uitgave  

Bundeswehr), internet enz. 

               

Meer dan 100 jaar geleden viel het Duitse leger dus ons land en Frankrijk 

binnen. De Duitsers hebben het hier echt bont gemaakt. In Namen, Dinant, 

Charleroi, Leuven werden heel wat burgers vermoord en gebouwen in brand 

gestoken (o.a.  de universiteitsbibliotheek in Leuven), telkens met dezelfde 

uitleg: “Belgische partizanen hebben op de commandant geschoten!” 

Zulke feiten kunnen enkel plaatsvinden als de legerleiding het toelaat. De 

individuele soldaat zal er niet gauw uit zichzelf aan beginnen, zeker niet als 

hij weet dat hij zwaar kan gestraft worden bij zulke uitspattingen. En uit de 

liederen die we hebben aangeleerd komt één zaak duidelijk naar voor: ALLE 

gewone soldaten, van welke nationaliteit ook, houden van hun land, verlan-

gen enkel terug naar huis te kunnen gaan, naar hun geliefden en zitten veel 

liever gezellig in goed gezelschap dan in een modderige loopgracht. De oor-

log is voor hen allemaal iets waar ze naartoe gebracht werden en dat ze ei-

genlijk zelf niet willen. 

En nu maar hopen dat de staatsleiders  niet meer zo stom zijn om opnieuw 

zoiets als een oorlog te beginnen, meestal enkel om meer macht , grondge-

bied of  rijkdom te vergaren. Maar zoals het er nu uitziet leren zij niet veel 

van de geschiedenis!  

Hugo 
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AANTAL SLACHTOFFERS van de EERSTE WERELDOORLOG 
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LENTECONCERT 29.04.2018 

AC concerteert samen met het Mando-orkest en pianist Marc Knuts  
op vraag van de vzw DATS  

De opbrengst van dit concert wordt gedeeld met de Vrienden van pater Fons en gaat voor 100 % naar 

alfabetisering en familieplanning   in Niger en een schoolproject in Congo.  
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Programma 

deel 1:  koor en piano 
 
• djo djo iri (Andachtsjodler) 

• auprès de ma blonde (H. Strategier)   

• my bonny is over the ocean  (arr. J. Wilmots)  

• drink to my only (B. Johnson—J. W. Callcott)   

• it's a long way to Tipperary (J. Judge & H. Williams) 

• Lili Marleen (H. Leip—N. Schultze)  

• adieu, mijn kleine garde-officier (W. Reisch—R. Stolz)  
• im Prater blühn wieder die Bäume (K. Robitschek—R. Stolz)   
 
deel 2:  samen met Mando 
 
• sancta Lucia 
• tiritomba  
• amazing grace 
• wiegelied  (W.A. Mozart)  
• ach Margrietje (Louis Neefs) 

• Limburg allein (Jo Erens) 

• Limburg, mijn land (G. Krekelberg—H. Thyssen)  
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LENTECONCERT  

AMICI CANTEMUS  &  MANDO TOKKEL-ENSEMBLE 

Op zondag 29 april zongen we een lenteconcert in de St-Jozefkerk. Zes we-

ken eerder kwam Theo, net voor de bar openging, vertellen dat de kogel 

door de kerk was. Amici verzorgde een benefiet concert voor twee goede 

doelen die de parochie steunde : pater Fons in Afrika en DATS. 

Wij slikten even want we waren net goed bezig met het geplande concert op 

8 en 11 november (het eeuwfeest van de wapenstilstand in 1918). 

Moesten we nu aan een nieuw programma beginnen ? 

Spoedig bleek dat Lou en ons bestuur er geen graten in zagen om een aantal 

van die “oorlogsliederen” in te passen in ons lente concert. Daar viel niet 

aan te twijfelen : in de oorlog werd het ook lente en het contrast tussen die 

twee inspireerde heel wat tekstschrijvers en componisten. 

Dus niet getreurd, twee vliegen in één klap. We konden rustig verder oefe-

nen aan ons herfstprogramma en op ons lenteconcert konden we  uit-

proberen hoe goed we de Franse, Duitse en Engelse chansons al ken-

den. 

Madelon, My Bonnie, It’s a long way to Tipperary : het zijn evergreens 

en iedereen kent ze. Ja, ja tot je ze echt begint te leren en de niet ver-

moede valstrikken ontdekt. Wie denkt dat éénstemmig zingen een 

fluitje van een cent is, moet op dinsdagavond eens komen luisteren 

hoe moeilijk het is om vanuit je eigen stemgroep te luisteren en te 

zingen met de andere stemgroepen tot je samen dezelfde mooie 

klankkleur krijgt en die ook kan behouden tot het einde van het lied. 

Maar als we dan zo ver geraken geeft dat een enorme voldoening! 

Ons lenteconcert bestond uit drie delen. In het eerste deel zong ons 

koor met pianobegeleiding van Marc KNUTS. Voor mij en voor veel 

koorleden, denk ik, een aangename verrassing. Zijn begeleiding was 
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de perfecte ondersteuning en gaf ons dat tikkeltje méér zekerheid en 

zelfvertrouwen, zodat we echt beter zongen. In het eerste deel van 

ons concert hebben we de lente en de liefde bezongen. Van de Franse 

evergreen “Auprès de ma blonde”, het klagende Engelse “My bonnie 

is over the ocean” en de “Sehnsucht” naar de ontrouwe Duitse Lili 

Marleen. In het Prater barstte de echte lente los in de “Blühende Bäu-

me” en we dronken de jonge wijn in “Sievering”. 

In deel twee speelde MANDO, het tokkelensemble, instrumentale 

nummers. Het was een verrassend en verfrissend geluid. Mij deed het 

denken aan Tiroolse of Oostenrijkse tokkel-ensembles, evenwel zon-

der de kleurrijke dirndls. 

In het derde deel begeleidde Mando ons in een populair en gemengd 

repertoire, rustig kabbelend van “Sancta Lucia” over “Tiritomba” om 

te culmineren in Vlaamse toppers als “ Ach Margrietje”, “Limburg al-

lein” en “Limburg mijn land”. 

Het publiek heeft de drie laatste vol enthousiasme meegezongen. 

De lente was duidelijk van de partij in de Sint-Jozefkerk, in de harten 

van zangers, tokkelaars en publiek. 

Wij kregen op de eerstvolgende repetitie gelukwensen van Lou voor 

het muzikale niveau van ons optreden. En dat kan tellen als motive-

rende boost !! 

Martine 

Dao woo ich gebaore bin 

Woo m'm awwessjhoes nog steijt 

De taal, die ich toch zo gouwd kin 

Woo ich haw mien leijf en leijd 
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NATIONALE AC—FIETS—WANDELTOCHT 21 juli 2018 

Op de nationale feestdag der dappere Belgen fietsen of wandelen naar jaarlijkse 

gewoonte de fitte amici.  

Plaats van vertrek is dit jaar het MARTENSHOF in Mettekoven –tijdstip 15 u. 

Minder fitte amici zijn natuurlijk ook welkom in de taverne. Rond 18 u  hopen we 

met zijn allen aan tafel te gaan voor een etentje naar believen. 

 

 

 

Gids Jef K 

Gids Paul De Geyter 
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Geld lijkt op vet.  
Van beide is er genoeg,  

maar altijd op de verkeerde plaatsen. 
====================================================  

  In al onze ijver om sportief te blijven  
parkeren we onze auto toch zo dicht mogelijk bij de sporthal. 
============================================  

  Alle paddenstoelen zijn eetbaar.  
Weliswaar zijn er paddenstoelen  
die je maar een keer kunt eten. 

=======================================  
  Op een dag vind je de vrouw van je leven  

en dan ben je al getrouwd, natuurlijk. 
===========================================  

  Als je een keus moet maken en je doet het niet,  
is dat op zich een keus. 

======================================  
    Een atoomoorlog heeft ook zijn voordelen.  

Volgens deskundigen zou die maar acht uur duren.  
's Avonds zijn we dus terug thuis. 
==========================  

 Elk huisje heeft z'n kruisje, elk meisje heeft haar muisje,  
elke jongen heeft iets hangen om dat meisje mee te vangen ! 

=====================    
Mooie meisjes zijn net eekhoorntjes...  

ze vallen voor alle eikels 
===================  

  "Geef mij maar een joint," zei de goudvis.  
"Dan word ik haai."  

=====================  
  Als je neus 180 graden gedraaid zat,  

zou je bij regenval verdrinken. 
=====================  
  Elke getrouwde man weet  

waarom ze  aan orkanen vrouwennamen geven. 
=======================  

 Vreemd gaan is  
met het goede been uit het verkeerde bed stappen. 

=========================  
  Ik was een mooie baby.  

Maar in het ziekenhuis hebben ze mij verwisseld. 
=======================  

  Wees vriendelijk tegen uw kinderen,  
zij kiezen later uw tehuis.   
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• 01 juli 12 u BBQ in tuin van amicus Marc & Patricia 
 
• 21 juli 15 u fietstocht / wandeling vanuit taverne Martenshof, 

Mettekoven—18 u etentje  
 
• concerten ‘in Flanders Field’: 
 
 donderdag  8 november om 20u op de campus Saffraanberg 
 
 zondag 11 november in de kerk van St-Lambrechts-Herk om 

15u30 
 
 zondag 2 december in de Academiezaal om 10u30 
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MEI 68 

In volle lente 1968 steeg de revolte in studentensteden (Parijs, Berlijn, 

Amsterdam, Leuven ...) dag na dag.  De emancipatiebeweging nam 

almaar grotere proporties aan. In Leuven wilde de Vlaamse beweging 

zich losmaken van de Waalse tak van de universiteit. ‘Walen buiten’ 

werd er gescandeerd tijdens de betogingen. Studenten uit Wallonië, 

die dit meemaakten, hebben dit nu nog altijd niet verteerd.  Het ging 

er meermaals hardhandig aan toe. Ik was getuige op de eerste lijn om-

dat ik in deze tijdspanne aan de KUL  student was  (3de jaar farmacie).  

Toen de spanning in volle lente 68 piekte brak in mezelf de drijfveer 

om nog verder te studeren en geraakte ik ‘overspannen’. Tijdens mijn 

herstelperiode ontdekte ik ‘mijn nieuwe weg’, die uiteindelijk leidde 

tot een leraarsopdracht (chemie & biologie) in het toenmalig H. 

Grafinstituut te Sint-Truiden. Noodgedwongen verhuisde ik begin sep-

tember 1968 met mijn jong gezin naar de stad van Sint-Trudo >  Zep-

perenweg 165, Sint-Truiden. 

In de meisjesschool geraakte ik spoedig ingeburgerd, ook zo  in mijn 

plaatselijke omgeving via de zondagsviering in de plaatselijke wijk-

school. De verantwoordelijke priester in mijn wijk was Frans Van den 

Abbeel, een pater redemptorist. Na enkele ontmoetingen met hem 

stelde hij me de volgende vraag: ‘Jef, zou jij kunnen meewerken aan 

de liturgie in de Sint-Jozefskerk die weldra zal gewijd worden?’ Wat ‘n 

vraag! ‘Kapelaan, zei ik, tot heden ben ik vanaf 16 jaar elke zondagna-

middag onvrij geweest omwille van het voetbal bij een of andere club. 

Ik ben pas (mei 68) gestopt met competitievoetbal en nu kom jij me 

overhalen om voortaan zondagvoormiddag kerkdienst te verlenen. 

Bovendien, kapelaan, ik ben geen geschoolde musicus en heb totaal 

geen ervaring met het verloop van de liturgie.’ 
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Bedrukt ging ik naar huis, herinner ik me nog. Het verzoek van deze 

vriendelijke pater  bleef evenwel in mijn bewustzijn rondwoelen. Ein-

de november ben ik uiteindelijk gezwicht. Dus, oud-voetballer JK, zat 

vanaf de wijding van de kerk (… november1968) elke zondagvoormid-

dag te pedaleren op een klein harmonium met gaten in de blaasbalg. 

Een tiental kinderen, voornamelijk meisjes, probeerden de liturgische 

liederen zo goed als mogelijk te zingen ten aanhoren van de kerkgan-

gers, die in die tijd talrijk de zondagsviering bijwoonden.  

Elke zondag maakte ik kennis met medechristenen en geraakte  ik 

spoedig geïntegreerd in mijn omgeving. Allerhande uitdagingen kwa-

men op ‘mijn nieuwe weg’. Mijn lentecrisis was definitief achter de 

rug. De zon scheen weer voluit. Enkele maanden later (mei 1969) zag 

AMICI CANTEMUS het levenslicht. Maar deze geboortegeschiedenis 

heb ik al eerder verteld en uitgeschreven. 

Merci, kapelaan Frans, jij was voor mij de aanwijzer van ‘de nieuwe 

weg’. De weg verliep zoals elke weg over berg en dal, maar toch im-

mer opwaarts. Onverwacht ontmoette ik geregeld nieuwe wegwijzers 

en metgezellen om de weg verder af te leggen. Thanks! JK 

 

Frans VdA 



22 

 

Mei 68 

Terugblik na 50 jaar 

De bevrijding van de vijand, die zich in het Maasland voordeed vanaf september 

1944,  is nog helder in mijn geheugen opgeslagen. Eerst werd Uikhoven en ook het 

ouderlijk huis  overrompeld door de Duitse soldaten en even later werd het bevrijd-

de dorpje door de geallieerde troepen bezet. Raar verschijnsel voor een kind van 4 

jaar.  

De innerlijke bevrijding volgde later. Pas in de sixties geraakte de emancipatie in 

stroomversnelling. Het respect voor de gezagdragers was niet langer vanzelfspre-

kend. Neen, het moest nu verdiend worden. Inspraak, participatie, emancipatie wa-

ren begrippen die in de samenleving, de verenigingen, bedrijven, scholen, parochies, 

gezinnen ingang vonden. Niet zonder slag en stoot beleefden we deze omwenteling.  

Zoals zo vaak, een evolutie kan ontaarden in een revolutie, bijvoorbeeld zoals in het 

voorjaar van 1968. De slogan ‘Walen buiten’, die in Leuven zo luidruchtig gescan-

deerd werd, deed pijn aan goedwillende Walen, ook aan mijn hart. Ik ken Waalse 

alumni die na de revolte nimmer meer een stap in Leuven gezet hebben.  

De opstand gemend door Vlaamse nationalisten resulteerde even later tot de split-

sing van de Alma Mater en vervolgens tot de verdeling van België in 3 gewesten (het 

Vlaams gewest, het Waals en het  Brussels) en 3 gemeenschappen (de Vlaamse ge-

meenschap, de Franstalige en de Duitstalige). Via Belgium.be valt te lezen: 

België werd in 1830 onafhankelijk. Tussen 1970 en 1993 evolueerde het land tot een 

efficiënte federale structuur. Dit gebeurde via vijf staatshervormingen (in 1970, 1980, 

1988-89, 1993 en 2001). Daarom zegt het eerste artikel van de Belgische grondwet 

vandaag: "België is een federale staat, samengesteld uit de gemeenschappen en de 

gewesten". 

De macht om beslissingen te nemen behoort niet langer exclusief toe aan de federale 

regering en het federaal parlement. De leiding over het land is nu in handen van ver-

schillende partners, die onafhankelijk hun bevoegdheden uitoefenen in hun domeinen. 

DE GEMEENSCHAPPEN 

De herverdeling van de bevoegdheden verliep langs twee lijnen. De eerste lijn heeft te 

maken met taal en, in een ruimer kader, met alles wat de cultuur aangaat. Hierdoor 

ontstonden de gemeenschappen. Het concept "gemeenschap" verwijst naar de perso-

nen waaruit zo'n gemeenschap bestaat en naar de band die deze personen verenigt, 
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namelijk hun taal en cultuur. België ligt op de breuklijn van de Germaanse en de La-

tijnse culturen. Dit verklaart waarom het land drie officiële talen telt: het Nederlands, 

het Frans en het Duits. Daarom heeft België vandaag drie gemeenschappen: de 

Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap. 

Deze gemeenschappen stemmen dus overeen met de bevolkingsgroepen. 

DE GEWESTEN 

De tweede lijn van de staatshervorming werd historisch geïnspireerd door economi-

sche belangen. De gewesten, die naar meer economische autonomie streefden, druk-

ken deze belangen uit. De oprichting van drie gewesten was hiervan het gevolg: het 

Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest. Ze zijn 

tot op een zekere hoogte vergelijkbaar met de Amerikaanse Staten en de Duitse 

"Länder". 

 

Divide et impera! 

Verdeel en heers! Een aloude tactiek om een land in het gareel te houden. Maar dat 

kost stukken van mensen, toch? Hoe meer overheid, hoe meer raden van bestuur, 

hoe meer uitgaven, hoe meer regelgeving. Wie heden ten dage een beetje de poli-

tiek in ons landje volgt zal dit wel kunnen beamen. 

Maar hoe dan ook: emancipatie, zich ontdoen van onderdrukkende opvoeders, lei-

ders, fantomen, schuldgevoelens … is een levenslange opgave, een beweging met 

vallen en opstaan. Helaas gaat ze vaak  gepaard met het inslaan van vensters en 

deuren en luidkeels gebulder. De bevrijding leidt dan vaak tot moeilijk te genezen 

kwetsuren en onherstelbare breuklijnen. 
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Los van God – Los  van de kerk 

Sinds de sixties hoorde je wel eens: vroeger moest alles, nu mag alles. Het hedonis-

me verspreidde zich zienderogen. Gestaag verminderde het aantal kerkgangers. Wat 

hebben ze ons toch niet wijsgemaakt! De progressie van de secularisering en de 

consumptiemaatschappij was niet meer te stuiten. Los van de kerk, los van God, zo 

lijken de mensen anno 2018, 50 jaar na ‘mei 68’, te leven.  

Maar de zoektocht naar de zingeving van het leven is actueler dan ooit. Sommigen 

gaan ver van huis op verkenning o.m. in het verre oosten: het hindoeïsme, het taoïs-

me, het boeddhisme….Anderen zoeken het kortbij, in zichzelf en proberen dagelijks 

liefde te delen met hun evennaaste.  

Maar hoe moet het verder als dit deelproces stagneert, in woelige wateren terecht 

komt? Die vraag stelden zich een aantal trouwe amici begin 1980 toen hun koor, pas 

teruggekeerd uit Israël, explodeerde.  

Het delen van vriendschap, van Liefde met de grote ‘L’ lukte niet langer meer in de 

Sint-Jozefskerk waar AC in 1969 het levenslicht zag. De beproeving was groot. Gaan 

haat en afgunst voortaan zegevieren over de warme samenhorigheid? Het ombou-

wen van de zolder van de wijkschool tot een ontmoetingscentrum gaf evenwel de 

afgescheurde amici zin, sterkte en moed om het koor te handhaven. Maar toch, nu 

verder leven los van de kerk deed pijn.  

En dan 4 maanden later, april 1980, ontdekte ik de gemeenschap van Taizé. Samen 

met 2 amici (Jef Vandenborne, Freddy Appeltans) en een bevriende collega (Gaston 

Claes) kampeerden we gedurende 3 dagen op de heuvel in het bourgondisch dorpje 

(terwijl het dag en nacht vroor!). Tijdens de gebedsvieringen ervoer ik innerlijke 

sterkte, opwelling van vreugde, lentegevoelens. Was dit de werking van God’s heili-

ge geest? Terug thuisgekomen was ik alleszins gesterkt om  het project ‘de bouw 

van ‘t Zolderke’ te voltooien. Huidige AC-voorzitter, Liliane Brouwers, en AC-tenor 

Hermans Kempeneers, zijn dienaangaande getuigen op de eerste rij.  

In september 1980 werd tenslotte ‘t Zolderke ingehuldigd. Voortaan kon de koorre-

petitie vrijdagavond doorgaan in een gezellige omgeving. En dat het er gezellig aan 

toe ging kunnen vele ancien-AC-leden beamen. Vriendschap werd in overvloed met 

elkaar gedeeld, weliswaar los van de Sint-Jozefskerk, maar niet los van God. Zoals de 

Roomse traditie het wil probeerden we voortaan maandelijks gezamenlijk de eucha-

ristie te vieren op ‘t Zolderke en op te luisteren met eenvoudige Taizé-liederen. Een 
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goedwillende pater was immer bereid om voor te gaan. Na 10 jaren was evenwel 

onze geestdrift niet meer dermate om door te zetten. Hoe het dan verder verlopen 

is met mijn medechristenen weet ik niet. Ikzelf had intussen  in Taizé een bron van 

levend water ontdekt. Jaarlijks ging ik voortaan naar dit Bourgondisch dorpje om te 

herbronnen, wonden te helen, mij innerlijk te sterken. 

In december 1995, dus 15 jaar na de splitsing  van het koor in deels kerkkoor, deels 

profaan koor, kreeg ik onverwacht via enkele ‘kerk-amici’ het verzoek om voortaan 

terug orgel te spelen in de Sint-Jozefskerk. Graag ben ik op deze vraag ingegaan. 

Even later nodigde de pastoor mij uit om aan te sluiten bij de parochieraad. Voordat 

ik het goed door had verzeilde ik na vijftien jaar ballingschap weer  in de plaatselijke 

parochiale organisatie. Dan nog eens  15 jaar later, toen de piramide-kerk in 2011 

gerenoveerd en gesloten werd voor erediensten, kwam vanuit Borgloon opnieuw 

een ‘kerkelijke uitdaging’ (orgelen tijdens de  zondagsviering) op mij af. En ja hoor, 

tot ja tot heden  ‘orgel’ ik elke zondagvoormiddag met plezier in dit Haspengouws 

stadje.  

Los van de kerk, los van God?  Ik geraakte niet ‘los’. Godzijdank! JK 
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TERUGBLIK  
Amicaaltje, 26ste jaargang, 1ste trimes-

ter 2007 

Een concert om nooit te vergeten:  

concert ESPANA 
Zondag 28 januari 2007—D-day! 

Afspraak met Tom van CC en amicus 

Marc om 12:30. De academiezaal, de 

gangen, de kleedkamers, de foyer zijn 

clean. Dat oogt goed. Fijn zo! 

Terwijl Tom en Marc het podium opstel-

len sijpelen de amici binnen. Allen zijn 

picobello uitgedost met ‘n opvallende 

rode touch op de zwarte outfit. 

Om 13:00 doma doma, toonladder op en 

af. De inzingoefeningen van Valeer be-

ginnen te beklijven. 

De ‘raccord’ verloopt vlot. We kennen 

het repertoire haast van buiten. Acci-

dents de parcours zijn seffens altijd mo-

gelijk, maar de kans is klein. Die verve-

lende wet van Murphy flitst mij even 

voor de geest. Weg wet, het zal en moet 

een prachtig concert worden, zeker we-

ten, zo spreek ik me moed in. In de gang 

babbel ik effen met Michel, onze oudste 

amicus (85 j!). Hij lijkt niet in vorm en 

zoekt een stoel op om te rusten. Zal hij 

nog de sterkte hebben om dit veeleisend 

concertprogramma mede uit te voeren? 

Iets na 15 u stappen we onder aanmoe-

digend applaus van de talrijke toehoor-

ders het podium op. Dirigent Wilfried 

heeft nog steeds de gelaatskleur van de 

gezondste mens ter wereld, maar in feite 

zit hij toch niet goed in zijn vel. De zwarte 

handschoenen, die hij draagt, spreken 

voor zich. 

Aan Ingrid, de presentatrice, komt de eer 

toe om het concert te openen met een 

welkomstwoord, een gedicht en enige 

toelichting betreffende de eerste Spaan-

se gezangen. Ook vertelt ze het publiek 

terloops dat onze maestro niet in de bes-

te omstandigheden zal fungeren. 

‘Qu’es de ti, desconsolado?’  is ons ope-

ningslied waarbij Johan Fostier ons 

treffend begeleidt op zijn gitaar. Dit lied 

kennen we goed en dat geeft ons allen 

een flinke dosis zelfvertrouwen. Dan ‘con 

qué la lavaré’. Weer knap gezongen. Het 

volkslied uit Andalusië ‘Boleras Sevil-

lanas’ zingen we samen met Evelyne Bo-

hen. Ik denk dat we het Spaans tempera-

ment missen om de castagnetten correct 

te imiteren en ‘de liefde van de Sevilli-

aanse’ te evenaren’. 

 Nu komt het serieuze werk: Spa-

nisches Liederspiel van Robert Schu-

mann. Pianist in knappe outfit zet zich 

aan de piano geflankeerd door Rafael, 

zijn zoon. Een, twee, drie .. en de vrouw-

tjes van ons koor mogen de slanke jonge-

man in de rozentuin begroeten. Waaw! 

Onze amicae doen het niet slecht. Van 

opzij te zien geraken een aantal duidelijk 

in een romantische gemoedstoestand, 
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nietwaar Hilde Knaepen? 

 Met Si dormis, doncella doen wij, 

mannen, onze entree. Als ik de passage 

‘durch reissende Wasser des Guadalqui-

vir’ moet zingen verwijl ik even in ge-

dachten aan de oever van de Maas. Maar 

ik moet me concentreren zodat ik de 

romantische herinneringen van toen 

maar best dadelijk verban. Als we de 

rivier volledig hebben afgevaren willen 

zowaar een aantal toehoorders applau-

disseren, terwijl per afspraak het applaus 

moet opgespaard blijven tot het einde. 

 ‘Liebesgram’ is weer bestemd 

voor soprani en alti.  Weer knap gezon-

gen. Dan volgt ‘In der Nacht’ voor sopra-

ni en tenori. Wie nu nog niet in de mood 

is zal het nooit meer zijn.  

 ‘Es ist verraten’; dit lied zingen we 

vierstemmig. Bedrog in de liefde, heel 

erge toestand. Schumann heeft de poëti-

sche tekst  wondermooi in muziek ver-

taald. 

 ‘Melancholie’, lied nr. 6 is voorbe-

houden voor de soliste. Prachtig hoe  

Frans en Evelyne in de muziek opgaan. Je 

zou er voorwaar een traantje bij laten. 

 ‘Geständnis’ was voorbehouden 

voor tenor Wilfried, maar omwille van 

zijn huidige minder goede conditie wordt 

dit lied geschrapt uit het programma.  

 Ik ben erg benieuwd om te horen 

hoe het duel tussen de sopranen en de 

alten gaat beslecht worden in 

‘Botschaft’, lied nr. 8.  Ik weet dat zij 

heel, heeeel hard geoefend hebben om 

dit moeilijk tweestemmig lied correct te 

zingen. De eerste moeilijk te nemen 

toonafstand zit goed. En verder dialoge-

ren ze onder elkaar alsof ze op een terras 

zitten op de markt van Sint-Truiden.  

 Oef! Wat merk ik op?  Michel is 

onwel geworden. Odette biedt dadelijk 

hulp.. Kalm doet ze onze senior plat lig-

gen op het podium vlak achter ons. Haast 

niemand heeft het voorval gezien, ook 

niet de dirigent. Terwijl de amici verder 

zingen houd ik Michel in de gaten. Hij 

geeft tekenen dat het al wat beter gaat. 

‘Allez, Michel, nog effen volhouden. Het 

is bijna pauze’, denk ik. Maar met zijn 

allen moeten we nog ‘Ich bin geliebt’ 

zingen en tenslotte is het aan Bruno, de 

bariton, om het aanhangsel ‘Der Contra-

bandiste’ te zingen. Dus toch nog een 

tiental minuten te gaan. Ik word wat ner-

veus. Ik zing en denk aan Michel. ‘Wer 

mich liebt, den lieb’ ich wieder, und ich 

weiss, ich bin geliebt’. Dit geldt ongetwij-

feld voor Michel en Mariette, die al meer 

dan 50 jaren lief en leed gedeeld hebben 

met elkaar. Sorry, Bruno, door de onver-

wachte omstandigheden heb ik niet zo 

fel kunnen genieten van je lief en goed 

paardje. Maar daar straks tijdens de re-

petitie zong je het lied van de smokkelaar 

indrukwekkend mooi. De goede herinne-

ring is in mijn geheugen gegrift. 
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 Eindelijk pauze. Odette en enkele 

helpers begeleiden onze nestor uit de 

zaal. Twee dokters uit het publiek komen 

toegesneld. Beiden stellen vast dat de 

polsslag van de erg bleke man zeer zwak 

is. In de vestiaire maken we vlug met 

enkele jassen een ‘bedje’ waarop hij zich 

kan leggen. Dokter Erik geeft de goede 

raad hem naar de kliniek te vervoeren. 

Frank Delbeke biedt zich prompt aan om 

dit werkje van barmhartigheid te doen. 

Ja, dat was effen schrikken. Michel toch! 

Hij is een kranige man, dat is zeker, maar 

een concert als dit uitvoeren is voor hem 

toch niet meer haalbaar. Nu moet hij het 

toch eindelijk beseffen.  

 Na de pauze musiceert  het ‘Duo 

Almaviva’, zijnde Johan Fostier en Evely-

ne Bohen. Zij vertolken werken van Fer-

nando Sor, Joaquin Rodrigo en Manuel 

De Falla. Nu zitten we duidelijk in de 

Spaanse sferen. Prachtige uitvoering!  

 Dan volgt ‘Habanera’, de schitte-

rende aria die Carmen zingt in de be-

roemde opera van Bizet. Frans aan de 

piano, Evelyne soliste, wij bevestigend 

wat de soliste zingt: ‘L’amour est un oi-

seau rebelle que nul ne peut apprivoiser! 

Prends garde à toi! Ik zing dit lied zo 

graag, maar ik zal niet de enige zijn. Het 

lied wordt blijkbaar ook heel erg gewaar-

deerd door het publiek.  

 Tenslotte ….. ‘Romancero gitano’ 

….. het door en door ingeoefende opus 

van Castelnuovo Tedesco dat we zingen 

met gitaarbegeleiding. Weer flaneren we 

aan de oever van de Guadalquivir. Mijn 

naaste buren, Luc en Dirk, hoor ik zingen 

als nooit tevoren. Ik heb het gevoelen 

dat we met zijn allen ons aan het over-

treffen zijn. Spijtig dat we in het laatste 

lied ‘Crotalo’ even uit de bocht vliegen, 

maar dit lied vlekkeloos zingen is haast 

niet mogelijk omwille  van het erg hoge 

tempo. 

PROFICIAT, amici! PROFICIAT, dirigent 

Wilfried! PROFICIAT, pianist Frans! PRO-

FICIAT, gitarist Johan! PROFICIAT, so-

praan Evelyne! PROFICIAT, bariton Bru-

no! PROFICIAT, presentatrice Ingrid! Het 

zijn mijn welgemeende gelukwensen, 

maar ook deze van de talrijke toehoor-

ders. Dat was toch af te leiden uit het 

langdurig intens applaus bij het einde 

van het concert. Ook nadien op de recep-

tie in de foyer heb ik ontelbare keren het 

woord ‘proficiat’ gehoord.  

Ook veel DANK  aan allen die voor en 

achter de schermen hulp verleend heb-

ben. 

* 

Het was een geslaagd concert. Deze pres-

tatie neerzetten in de mooiste concert-

zaal van Limburg, mogelijk Vlaanderen, 

…. “Il faut le faire”, zei de voorzitter van 

het koor ‘De Schalmei’.  

Ja, je moet wel lef hebben. Wie had ei-

genlijk deze lef? Ja, juist geraden, onze 
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dirigent. Hij koesterde sinds lang de 

droom om een Spaans getint concert uit 

te voeren. Bij vorige concerten in 2004, 

2005, 2006 was Wilfried vaak de dienaar 

van de orkestdirigent. Maar bij het einde 

van zijn loopbaan als dirigent van AC 

kreeg hij vorig jaar ‘carte blanche’ om 

‘zijn ding’ te doen.  

Na de prille kennismaking met het con-

certprogramma waren de commentaren 

in de koorrangen erg uiteen lopend. Een 

aantal amici vonden dat de gekozen wer-

ken veel te moeilijk waren voor ama-

teurs; anderen keken de kat uit de boom 

en geraakten geleidelijk overtuigd dat 

het voorgeschoten voedsel eet- en ver-

teerbaar was.  

Pianist Frans kende sinds lang het 

‘Spanisches Liederspiel’ en speelde tij-

dens de repetities vaak op een weergalo-

ze wijze de  pianopartij. Gaandeweg leid-

de hij ons naar de romantische rozentui-

nen van Schumann. Hij wist ons te over-

tuigen en bracht ons zover dat we met 

hem in dialoog konden treden.  

Wilfried vergezelde ons op de reis naar 

het zuiderse Spanje. Ook hij bewoog he-

mel en aarde om ons vertrouwd te ma-

ken met de gedichten van Garcia Lorca 

en de muziek van de onvolprezen Castel-

nuovo Tedesco.  

Wat energie is er toch verbruikt in deze lange voorbereiding! Won-

derbaar hoe uiteindelijk iedereen gemotiveerd bleef. En wanneer de 

motivatie er is, dan volgt de inzet vanzelf. Natuurlijk is niet iedereen 

gelijkmatig begenadigd door ‘moeder natuur’. Vandaar dat het bij 

een amateurkoor zo moeilijk is om homogene stemgroepen te vor-

men. Maar mits geduldig knippen, plakken, polijsten vormt zich toch 

geleidelijk aan een schitterende mozaïek, waarbij elk steentje onmis-

baar is. 
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NATIVIATAS 

 

18 mei 2018 werd amicus Marc Vanbrabant grootvader van een 
kleindochtertje, Rosa genaamd. 

PROFICIAT! 
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Lou Van Cleynenbreugel wordt 26 juni 65 jaar. Onlangs nam hij af-

scheid van het prestigieuze ARENBERGKOOR uit Heverlee. En dat 

moest gevierd worden. Naar verluidt is hij als een telg van de Familie 

van de Hertog en Prinsen van Arenberg  uitgewuifd. 

Wie is deze koordirigent uit Tienen? Op de website van ons koor staat 

te lezen: 

Lou Van Cleynenbreugel begon zijn muzikale studies aan de academie 

van zijn geboortestad Tienen. Hij studeerde aan de Conservatoria van 

Antwerpen en Gent, waar hij eerste prijzen haalde voor notenleer, mu-

ziekgeschiedenis, harmonie en koordirectie. Verder bekwaamde hij 

zich tijdens cursussen in Zwitserland (bij Ehmann), Oostenrijk (bij 

Schindler), Duitsland en Engeland. 

Als docent werkte hij onder andere aan de academies van Wilrijk, Vil-

voorde en Schaarbeek. 

Hij was/is eveneens koordirigent aan de kunsthumaniora van Gent en 

Brussel. Met deze koren werden verschillende festivals bezocht, waar-

onder "Neerpelt en Nantes", en werden diverse concertreizen onder-

nomen, onder meer naar Vittoria (Baskenland) en naar Evora en Coïm-

bra (Portugal). 

Van 1979 tot 1992 was Lou Van Cleynenbreugel actief aan het Konink-

lijk Conservatorium van Gent als assistent koordirectie van Michaël 
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Scheck. Hier was hij één van de dynamische krachten in de opleiding 

van jonge dirigenten en leraars die een opleiding "samenzang" geno-

ten om tegemoet te komen aan de nieuwe structuren die in het mu-

ziekonderwijs van toepassing werden. In functie hiervan studeerde hij 

de muziekpsychologie van Lucy Gelber. De nieuwe inzichten hierom-

trent zullen zich in de toekomst moeten doorzetten. 

Als dirigent is hij in 1974 gestart in het dorpskoorleven en leidde hij 

gedurende 12 jaar het parochiekoor van Neerlinter.  

In 1980 werd hij dirigent van het Nausikaäkoor te Brussel, waarmee hij 

gedurende 10 jaar door heel Europa trok. Naast concerten in Honga-

rije, Spanje, Duitsland en Frankrijk, stonden ook regelmatig creaties en 

radio- of televisieopnames op het programma. 

Sinds 1986 is hij dirigent van het Arenbergkoor. Onder zijn leiding 

groeide het koor uit tot een vrij grote formatie zoals wij het koor nu 

kennen. Verder is hij docent aan de Academie van Tienen en aan de 

Kunsthumaniora van Brussel. 

Inderdaad sinds 1986 leidde Lou dit koor over de berg en dal en liet hij  

zijn toevertrouwde koristen kennis maken met de grootmeesters van 

de koormuziek: Mozart, Mendelssohn, Verdi, Bach, Fauré, Brahms, 

Haydn, Vivaldi, Bernstein, Stravinsky, Nees …. In een zaal van het jezu-

ïetenhuis te Heverlee vond elke week de repetitie plaats. Een summie-

re berekening laat me zien dat Lou circa 1100 zangherhalingen geleid 

heeft. ‘Il faut le faire’!  

 

En dan volgde her en der de concerten: 

• de uitvoeringen van de ‘Requiems’ van G. Fauré (1995), W.A. Mo-

zart (1998), J. Brahms (1999 en 2004), G. Verdi (2001 en februari 
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2013), J. Rutter (2010), M. Haydn (2011) en F.J. Fétis (2014). 

• In 2006 & 2007 de 7 uitvoeringen in binnen- en buitenland van de 

negende symfonie ‘Ode an die Freude’ van L. Van Beethoven. 

• Het Puccini-gala in 2008/2009 met op het programma : de ‘Messa 

di Gloria’ en een selectie van aria’s en operakoren. 

• De uitvoering in februari 2012 van de ‘Lobgesang’-symfonie van F. 

Mendelssohn en in december 2013 van ‘Die Schöpfung’ van J. Haydn. 

• Het ‘Carmina Burana’-concert voor een uitverkochte “Bozar” in 

Brussel in november 2012 met begeleiding door de Koninklijke Muziek-

kapel van de Gidsen. 

• De verschillende uitvoeringen in 2013 en 2015 van de ‘Queen 

Symphony’ (Tolga Kashif). 

• De vier uitvoeringen in september 2016 van ‘The Armed Man – A 

Mass for Peace’ (K. Jenkins). 

De afscheidsviering hebben we niet bijgewoond. Volgens ooggetuigen  

is deze prinselijk verlopen in de aanwezigheid van de Familie van de 

Hertog en Prinsen van Arenberg en talrijke VIP’s en werd een koor-

werk, speciaal gecomponeerd t.g.v. deze afscheidsviering door Rob 

Casteels, Lou’s jeugdvriend, uitgevoerd. 

Voor ons, Herman en Jef K, het momentum om Lou even aan het 

woord te laten in de brasserie Godison te Goetsenhoven. 
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‘En Lou, in de kerk  begonnen?’ 

Pasen 1974: de 21-jarige Lou wordt door 

zijn Tiense vrienden, die neef zijn van de 

pastoor van Neerlinter, gevraagd. De 

pastoor wil wat meer doen ter gelegen-

heid van Pasen. Op dat ogenblik volgt 

Lou al drie jaar conservatorium in Ant-

werpen. Hij verzorgt de Paasmis in Neer-

linter en vanaf dan alle kerkelijke hoog-

dagen aldaar. De repetities met het kerk-

koor zijn wekelijks en vanaf september 

dat jaar begint hij ook aan de pas opge-

starte cursus ‘koordirectie’ in het conser-

vatorium. Die wordt gegeven door de  

Duitser Michaël Scheck. 

‘Kijk naar mijn arm’ 

Als student en later heb ik 10 jaar in Ant-

werpen gewoond … met mijn vriend en 

klasgenoot Marcel Oncia altijd in de 

buurt. Maar ik heb geen repetitie  van 

het Neerlinterse kerkkoor gemist. Stee-

vast deed ik de verplaatsing met de auto 

vanuit Antwerpen, ook die keer dat het 

zwaar geijzeld had en er slechts  4 koor-

leden uit Neerlinter zelf opdaagden. Ik 

had geen schrik aan het stuur en dat 

kwam omdat mijn vader stelplaatsover-

ste van de De Lijn (voorheen de Buurt-

spoorwegen) Tienen was geweest en de 

stelplaats van bussen en trams als kind 

mijn speelplaats was. Als  vijfjarige reed 

ik al met de bus! De amici moeten dus 

niet twijfelen aan mijn sterke rechter-

arm. 

Dirigent van het Nausikaä-meisjeskoor 

in Brussel-Centrum 

Dit kwam door een jammerlijk voorval: in 

1980 verongelukte Oswald Fieuws, de 

stichter-dirigent van het Nausikaä-

meisjeskoor, een schoolkoor van origine.  

De brave man, die zeer slechtziende was, 

was in een put van openbare werken in 

hartje Brussel gesukkeld en had de zware 

val niet overleefd. Hij zat, net als ik, op 

dat ogenblik in de pas opgerichte Bra-

bantse stuurgroep van het  Algemeen 

Nederlands Zangverbond (ANZ). En zo 

werd ik gevraagd om dat over te nemen 

en bleef er 10 jaar dirigent. In een be-

paald seizoen hadden we zelfs 28 optre-

dens en dat zorgde voor veel druk. Zeker 

tijdens de eerste jaren toen ik voor de 

hele organisatie zo goed als alleen stond. 

De meisjes waren tussen 10 en 23 jaar en 

gaandeweg vormden de oudsten een 

echte ploeg die veel deden voor de orga-

nisatie van de niet-muzikale activiteiten 

als kampen en reizen. Ik heb er onge-

looflijk mooie dingen meegemaakt.   

Muzikale microbe? 

Mijn ouders waren geen muzikanten. Ik 

ben op mijn 8e naar de muziekschool in 

Tienen gegaan maar na enkele maanden 

gestopt omdat ik niet tegen de juffrouw 

kon, die ik toen had. Op mijn 11e heb ik 

zelf gevraagd om terug te mogen gaan en 

dan is dat zo stilletjes gegroeid. Ik stu-

deerde  piano en deed daar veel voor. Ik 
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vroeg dan aan de toenmalige directeur  

of ik ook harmonie mocht studeren. En 

mijn 6 jaar oudere broer René speelde 

viool en vooral hij had een pick-up op 

onze slaapkamer: zijn klassieke platen 

kende ik op de duur van buiten. 

Moeder was commerçante 

Ze groeide op in de winkel annex café die 

haar ouders in de aanpalende gemeente  

Glabbeek-Kapellen hadden. Wij ook trou-

wens tot vader stelplaatsoverste in Tie-

nen werd. Moeder had graag dat ik seri-

euze studies aanvatte en om haar tege-

moet te komen en voor de veiligheid, 

schreef ik me zowel voor rechten in als in 

het conservatorium. Maar ik ben maar 

één keer naar de les metafysica geweest 

en daar verstond ik niets van en dus 

bleef alleen de muziek over. 

Ik ben een beetje een nakomeling 

Pa was van 1906 en ging tot zijn 16e naar 

school. Dat was lang voor die tijd en zijn 

lager middelbaar kon zelfs maar alleen in 

het Frans gevolgd worden. Het waren 

andere tijden toen. En hij had al vroeg 

met ‘rollend’ materiaal te maken want in 

de 20-er jaren van vorige eeuw, na het 

einde van de eerste wereldoorlog ging hij 

aan de Duitse spoorwegen in Mönchen-

gladbach werken. Dat was toen ook door 

de Geallieerden ‘bezet gebied’. En de 

Duitsers hadden niets meer waardoor 

mijn vader als hij – om de maand naar 

België terugkeerde – van alles en zelfs 

medicamenten voor hun mee nam. Dat 

hij toen vriendelijk geweest is voor de 

Duitsers heeft hem later nog geholpen. 

Tijdens Wereldoorlog II was hij contro-

leur op de Buurtspoorwegen rond Tienen 

en dat was geen gemakkelijke regio, 

denk maar aan de gebeurtenissen in o.a. 

Meensel-Kiezegem. Toen werd hij om 

vier uur ’s morgens op de eerste tram 

vanuit Glabbeek-Kapellen  gecontroleerd  

door een groepje van drie Duitse solda-

ten.  De controles waren veelvuldig en 

gelukkig kende hij een woordje Duits.  En 

toen vijf minuten later een tweede ploeg 

soldaten arriveerde, had hij geluk. “Du 

bist der kleine Leon”, één van de solda-

ten herkende hem. Hoe een dubbeltje 

rollen kan …. 

Mijn vriend Rob Casteels 

Rob is enkele jaren jonger dan ik en 

eveneens geboren in Tienen. Maar zijn 

ouders  verhuisden al vroeg naar het 

Brusselse Ukkel waar zijn vader Fons, een 

zeer intelligente man, directeur-generaal 

van het Ministerie van Mijnbouw werd. 

Maar Fons kwam elke zaterdagavond 

kaart spelen ten huize van de Van Cley-

nenbreugels in Tienen. Daar was geen 

speld tussen te krijgen en zo leerden de 

families elkaar door dik en dun kennen.  

Fons en Julia waren immers ook van Ka-

pellen afkomstig. 

Julia leeft nog en was enkele jaren gele-

den ook aanwezig op onze uitvoering van 
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De Kaartridder, één van de ontelbare 

muzikale werkstukken van haar zoon. 

Julia schreef er zelfs een stukje tekst 

voor. 

Rob is een muzikale duizendpoot. Na zijn 

periodes als directeur van het conserva-

torium van Singapore en alle kunstacade-

mies aldaar,  doctoreerde hij zelfs aan de 

universiteit van het Australische Sydney 

met een werk over het mengen van oos-

terse en westerse instrumenten, had 

recent 14 premières van werkstukken 

van hem en naar verluidt dirigeert hij 

momenteel een … tokkelorkest. Waar 

hebben we dat nog gehoord? 

Over de componist Vic Nees en ‘oude 

bekende’  Zeger Vandersteene 

De bekende Vlaamse componist Vic Nees 

was op al mijn concerten met het Nau-

sikaä-meisjeskoor aanwezig omdat zijn 

twee geadopteerde dochters bij het koor 

zongen. En na elk optreden kreeg ik stee-

vast 10 minuten doorgedreven commen-

taar van Vic. Ik luisterde goed want ik 

had veel aan deze deskundige feedback.  

Vic  heeft voor Nausikaä – wat mij betreft 

– zelfs zijn mooiste werk gecomponeerd, 

de cantate Nausikaä voor bariton, so-

praan, fluit, piano en meisjeskoor. De 

uitvoering van deze cantate, die geschre-

ven werd rond het verhaal  van de beeld-

schone koningsdochter Nausikaä die zich 

ontfermt over de schipbreukeling Odys-

seus,  is toen ook opgenomen door de 

VRT.  

Gentenaar Zeger Vandersteene ander-

zijds is burgerlijk ingenieur van opleiding 

en ons welbekend. Hij zong vaak de te-

norpartij bij Lou’s bijzondere concerten. 

De nu 78-jarige Zeger, die in januari 2013 

de Klara Carrièreprijs kreeg, is een Schu-

mann-specialist en zong de moeilijke 9e 

symphonie van Beethoven intussen al 

zo’n 60 keer.  Lou kent hem zeer goed, 

ook uit de periode dat Lou assistent 

koordirectie was van Michaël Scheck aan 

het Koninklijk Conservatorium van Gent.  

De wereld is klein.  

Zo klein trouwens dat onze Lou in 2015 

twee opvoeringen gaat dirigeren in het 

Nederlandse Nijmegen. Opvoeringen van 

… alleen maar composities van Vic Nees. 

De concerten zijn ingericht door Een voor 

twaalf, het twaalfkoppige selectieve Nij-

meegse koor waar een oud-koorlid van 

Nausikaä en haar echtgenoot deel van 

uitmaken. Zij dirigeerden de voorberei-

dende repetities en Lou mocht – op zijn 

Rob Casteels’ gewijs – afronden met de 

slotrepetities en twee prachtige uitvoe-

ringen. 

‘Van een cirkel die rond is’ gesproken.  

Gelukkig heeft Amici Cantemus deze 

geweldige dirigent nog steeds aan 

boord.  

Ja, nu al 8 jaren. Tijdens de kennismaking 

in juli 2010 maakten we met hem een 

deal. Hij vroeg: is AC bereid om samen te 
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werken met Singhet ende Weset Vro uit 

Landen betreffende het 8ste lustrumcon-

cert halverwege december 2010: GLORIA 

van Vivaldi & KERSTSUITE van J. Wilmots. 

Wij, amici: wil/kan jij ons  het REQUIEM 

van G. Fauré aanleren en vervolgens dit 

werk samen uitvoeren samen met de 

koren OMNIA CANTICA (Zaventem) en 

RESONANCES (Franse Ardennen)? De 

overeenkomst werd stante pede geslo-

ten.   

En toen waren we met Lou vertrokken en 

beleefden we met hem een schitterend 

kooravontuur, nu al 8 jaren lang. Ter me-

morie:  

December 2010 concert met SEWV in 

Landen (Gloria van Vivaldi & Kerstsuite 

van Wilmots) - april 2011 3 concerten 

achtereenvolgens in Franse Ardennen, 

Zaventem, Velm (Requiem van Fauré) - 

september 2012 3x  concert met SEWV in 

Landen (Kaartridder, opera gecompo-

neerd door Rob Casteels, vriend van Lou) 

- oktober 2013 3 x concert met SEWV en 

Singhende Gesellen respectievelijk in 

Grobbendonk, Landen, Velm (coronations 

anthems van Händel + gloria van Vivaldi) 

—oktober 2015 2 x concert met SEWV in 

Velm, Sint-Truiden (musicals) +++++ 

meerder optredens van beperkte allure. 

Ja, het parcours is indrukwekkend. Vaak 

dacht ik bij mezelf: hoe durft hij het? 

Gaan we met zijn allen niet onderweg 

overkop? Neen, toch niet. Lou is een vol-

houder. Telkens wist hij de koorprojecten 

tot een goed einde te brengen.  

Maar hoe moet het nu verder nu meer-

dere ouder wordende amici in adem-

nood geraken en er geen instroom is 

van koristen met meer stemvolume? 

Quo vadis, dierbare dirigent? Een pran-

gende vraag die we tenslotte aan Lou 

stelden. 

Ik ben nu 65 jaar en ben van plan het 

rustiger aan te doen. Ik heb twee jaar 

geleden afscheid genomen van SEWV en 

recent van het Arenbergkoor. Dus vanaf 

nu 100% ter beschikking van AC. Ik zal 

een repertoire kiezen dat haalbaar is 

voor het huidige AC. Het programma 

bestemd voor de uitvoeringen in het 

najaar ‘100 jaar grote oorlog’  begint te 

rijpen en zullen de amici degelijk uitvoe-

ren. Daar zorg ik voor.  

Wat zullen we zingen in 2019 t.g.v. het 

50-jarig bestaan van Amici Cantemus? 

Mogelijk terug de kerstsuite van Rob 

Casteels in samenwerking met Amarylis, 
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het koor uit Alken, en  KOORIANDER (het 

fusiekoor SEWV uit Landen & Cantemus 

Domino uit Montenaken). Mogelijk ook 

een nieuw programma met Negro spiri-

tuals. Dit moet nog in de bestuurskring 

ten gronde besproken worden.  

En hoe zie je de evolutie na dit jubileum-

concert?  

De optie fusie met een of ander koor uit 

Sint-Truiden of de regio moeten we ze-

ker ernstig voor ogen houden. Wait and 

see!  

Tenslotte, waar en wanneer vond je je 
geliefde Maria? 

Ieder zingend lid van Amici denkt dat ik 
mijn Maria in het door de oorlog ge-
spaarde Regensburg heb gevonden maar 
niets is minder waar. Neen, het gebeurde 
in Oostenrijk, in het gezegende jaar 

1977. Als student conservatorium volgde 
ik ook zomercursussen in Linz, bij 
Schindler ... ja, Schindler heette die man. 
En daar heb ik Maria leren kennen en het 
vonkje sprong over. En ik leerde er ook 
nog een oude man kennen met wie ik 
bevriend bleef, Alfons Geuke. Met hem 
ging ik nog cursussen in Salzburg volgen. 
Het waren geen goede cursussen maar 
ze vonden wel plaats in augustus, de 
maand van de Salzburger Festspiele en 
de indrukken van deze grote organisatie 
heb ik toen meermaals kunnen opdoen. 
Michaël Scheck heeft er ook gedirigeerd 
en ik heb er de Von Karajan van het 
Oostblok, de grote Svenski, zien dirige-
ren. Ik moet zeggen dat Michaël me al 
goed opgeleid had want het niveau van 
de Vlaamse studenten lag hoger dan dat 
van de studenten die door die andere 
gerenommeerde Duitse dirigent, ene 
Rilling, werden opgeleid. 

Lou, thanks!  JK & Herman 
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