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Voorwoord 

Paddenstoelen in het gras, lekker stampen in een plas,  

voor het laatst met zonder jas  …. 't is herfst, 't is herfst!  

een iets minder bekende kinderliedje, maar ik ben er zeker van dat sommi-

gen onder ons het wel kunnen meezingen! En meteen kondigt de herfst 

zich aan! De afgelopen maanden hebben we zonnige dagen gekend, zelfs 

veel te warm in juni en nadien veel te fris en te nattig 'voor de tijd van het 

jaar', maar dat levert ons nu mooie lekkere eetbare bovisten op. Mogen we 

nog genieten van een ware Indian Summer? Hopelijk wel want de herfst 

heeft al zijn intrede gedaan. De natuur kreunt al een tijdje onder de herfst-

aftakeling, de bladeren verkleuren en geregeld dwarrelen of vliegen ze 

door de lucht, gedreven door fikse buien met felle rukwinden, that's life 

and it must go on! Voor ons is de vakantie al 'n tijdje voorbij, sinds 1 augus-

tus zingen wij de ziel uit het lijf om tegen 15 oktober een geslaagd aperitief-

concert te kunnen brengen; de afgelopen weken hebben we allemaal 'n 

tandje bijgestoken, we repeteerden soms tot tweemaal per week. Amici, 

volhouden zou ik zeggen, over een kleine maand nemen we wat gas terug! 

Maar nu nog effe doorbijten … we willen toch allemaal dat ons aperitief-

concert mag gehoord worden hé. Ik ben er trouwens steevast van over-

tuigd dat alle zangers het beste van zichzelf zullen geven om er een ge-

slaagd concert van te maken! 

Met veel goede moed oefenen we nog enkele weken verder om na 15 ok-

tober met een volledig nieuw programma te starten, programma dat we 

zullen brengen in november 2018; het wordt een luisterrijk geheel in het 

kader van de herdenkingsplechtigheden naar aanleiding van het einde van 

de eerste wereldoorlog. 

Veel leesplezier met dit Amicaaltje, 

                                                                                                                 Liliane,                                                                                                                     

Voorzitter 



4 

 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde AC op de nationale feestdag een fietshappening. Dit 

jaar was er ook gelegenheid om te wandelen. De taverne DE KLEE in Kuttekoven was the place 

to be bij start en aankomst.  

7 fietsers waaronder 4 e-bikers maakten een tocht van ongeveer 35 km doorheen  vochtig en 

droog Haspengouw. 20 wandelaars werden begeleid door Jef Buckings himself in de omgeving 

van Kuttekoven.  

Rond 18 u verzamelden allen in de Klee. Uitgaande van de reacties van de deelnemers werd 

‘onze nationale viering’ fel gewaardeerd. Sommigen hoorden ik zeggen: voor herhaling vat-

baar! 

 

Nationale AC fiets-wandel-terrastocht op 21 juli 2017 

Plaats van gebeuren: Tavernee DE KLEE 3840 Kuttekoven (Borgloon) 

Kuttekoven: 80 inwoners; oppervlakte 2.09 km²; 38 inw. per km²; eerste ver-

melding 1213 als Cuttichoven. Afgeleid van Cutto, een boer uit het Franki-

sche tijdperk. Na de graven van Loon ging het voor meer dan de helft over 

naar de abdij van Herkenrode. 

Dit jaar maakten wij kennis, al fietsend en wandelend, met vochtig Haspen-

gouw. Dit deden trouwens ook de terrasgangers op hun manier. Door de 

aanwezigheid van een ondoordringbare kleilaag ontstaan er beekjes, bron-

netjes en holle wegen. Wij zien er vele beemden met canadabomen. Maar in 

het reliëfgebied tussen laag– en midden-België zien we ook nog de weiden 

met hoogstambomen waar het vee rustig ligt te grazen of te herkauwen. 

Voorbeelden: Kuttekoven en Kerniel. 

De wandeling van circa 6 km vertrok uiteraard in Kuttekoven, passeerde het 

kasteel van Rullingen, dat nu spijtig genoeg totaal aan de toeristen onttrok-
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ken is. Vervolgens werd Berlingen aangedaan, om tenslotte in DE KLEE te 

bivakkeren.  

De fietstocht van 40 km, onder leiding van Jef B. en Jef K. telde 40 heuvel-

achtige kilometers. Pas vertrokken sloeg Jef K.  Voorbij het kapellek en de 

spoorwegbrug van Kuttekoven ineens af naar links. Een godvergeten steeg 

waarvan ik als autochtoon zelfs het bestaan niet kende. Ik begreep het dade-

lijk dat ik mij beter had moeten voorbereiden op ‘veldrijden’.  

Gelukkig zag ik spoedig dat we in Borgloon waren op de oude spoorwegbed-

ding van de fruittrein.  

Borgloon: inw. 3432; opp. 10,20 km²; 336 inw. per km²; eerste vermelding 

938 als Lone, later Lon en in de 12de eeuw het Romaanse Looz. Borgloon 

betekent een burcht op een beboste heuvel. Tot 1176 de verblijfplaats van 

de graven van Loon, de stichters van het grondgebied dat later 

‘verkeerdelijk’ ‘Limburg’ zal worden genoemd. 

Spoedig waren we in Kerniel en reden voorbij het klooster van Coolen 

(1439). Kerniel hoort bij Borgloon; 416 inw.; opp. 535 km²; 78 inw. per km²; 

eerste vermelding 980: Lueva en Sublueva of Opleeuw en Leeuw. 

Dan was Jesseren aan de beurt. Dit vormt de overgang tussen vochtig 

en droog Haspengouw. Voorbij die grens is het gedaan met beekjes en bron-

netjes, beemden en fruitbomen. We krijgen een glooiend landschap zonder 

holle wegen, daterend uit de ijstijd. Er is geen kleilaag om het water tegen te 

houden, alleen een krijterige en mergelachtige doordringbare ondergrond. 

(Dit maar ter info want ‘droog Haspengauw’ hebben we niet gezien.) Jesse-

ren hoort tevens tot Borgloon; telt 729 inwoners; 190 inw. per km²; opp. 

3,84 km². In 1079 vermeld als Jesseram of nederzetting in de vallei. 

Dan pedaleerden wij richting Zammelen (Kortenbos), doch om een of de an-

dere reden zijn we er nooit geraakt. Moet nochtans heel mooi zijn met zijn 

vele hoeven. Dat is voor een andere keer. Dan naar Overrepen, deelgemeen-

te van de stad Tongeren. Naar zeggen al bewoond tijdens de Romeinse tijd. 

Het dorpje telt 650 inwoners; opp. 3,64 km²; 179 inw. per km²; eerste ver-

melding 1096 als Repen; 1099 als Repe; 1154 als Over-Repe en in 1200 als 

Overrepen. De voornaamste bezienswaardigheden zijn de burchtruïne van 
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Kolmont, destijds gebouwd door de graven van Loon als verdediging tegen 

het prinsbisdom Luik,  en de kerktoren met een klok van 1396 en een uur-

werk van 1212.  

Op een wip waren we in de Tongerse deelgemeente Neerrepen. De toe-

gangspoort naar droog- Haspengouw. Ook al bewoond in de Romeinse tijd; 

261 inwoners; 3,69 km²; 71 inw. per km²; eerste benaming 1067 als Repes 

met betrekking op een strook grond. 

In Sint-Huibrechts-Hern had ik denkelijk teveel last met mijn elektrische aan-

drijving.Vandaar dat ik er niets van heb opgeschreven. Of hebben we mis-

schien ook gemist!? 

Dan naar Schalkhoven, deelgemeente van Hoeselt. Dit dorpje telt 299 inwo-

ners; opp. 2,45  km²; 122 inw. per km²; 1ste vermelding in 1256 als Scal-

ckoven. 

De kilometers begonnen aan ons te vreten. Onze lippen voelden droog aan 

en onze keel snakte naar een fris natje. In Wintershoven stopten we ten hui-

ze van amicus Jef Buckinx. Greet, Jefs eega, bood ons een verfrissend drank-

je  en een oppeppend koekje aan.  Hartelijk dank! Wintershoven is een deel-

gemeente van Kortessem; telt 507 inwoners; opp. 4,08 km²; 124 inw. per 

km²; 1ste vermelding 976 als Wintreshova. De dorp is gekend voor de vele 

geloofsverkondigers als Bavo van Gent en Amandus. Zij worden jaarlijks op 1 

en 2 november tijdens de hoogmis vereerd.  

Verfrist en bijgetankt fietsen we blijgezind naar het 3307 inwoners tellend 

Kortesem; opp. 10,83 km²; 305 inw. per km²; oudste vermelding 741 als 

Curtricias; 1150 als Cortesem of een samenvoeging van het Latijnse 

‘curtis’ (hol) en het Germaanse ‘heim’ (woonplaats). 

Met wat moeite stevenden we af op Vrolingen, een gehucht van Wellen. De 

uitgang ‘-ingen’ wijst op een Germaanse oorsprong. Eerste vermelding in 

1273. Thans is het nog bekend vanwege de ambachtelijke stroopstokerij 

Bleus. De ‘groene Hendriks’ heeft natuurlijk ook bijgedragen tot de naambe-

kendheid. 

Vervolgens trotseerden we de Bokkenrijdersgemeente, met name Wellen: 
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5561 inwoners; 16,96 km²; 327 inw. per km². Eerste schriftelijke bron 1158 

als ‘wellene’ of bron of put. 

De deelgemeente Herten verbaasde ons door de aanwezigheid van meerde-

re mooie huizen. Nu ja in de Hertenstraat wonen vele zakenmensen. Herten 

telt 102 inwoners; opp. 1,31 km²; 77 inw. per km²; eerste vermelding in 1078 

als Harteum. 

Om af te sluiten deden we Berlingen aan. Deelgemeente van Wellen: 181 

inwoners; 2,48 km²; 73 inw. per km²; eerste vermelding 1079 als ‘Berlenges’ 

naar het Germaanse ‘Bergelingen’ wat wijst op een groep mensen die zich 

bij gevaar terugtrekken op een heuvel. Berlingen is gekend voor zijn oude 

watergraanmolen en de barokke kapel van Oetersloven uit de 17de eeuw. 

Voldaan, tevreden en fier namen we plaats aan de loodzware tafels van DE 

CLEE. We waren opgedeeld in drie groepen, maar de geoefende stemmen 

overlapten elke afstand. Er werd smakelijk gegeten en Boergondisch gedron-

ken en eerlijk betaald. De wandelaars, de fietsers en de terrasgangers geno-

ten met volle teugen van deze prachtige dag als ‘Amici Cantemus’.  

Jan Mathijs 

 

 

 

Tekst :Lambert Swerts 
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AC IO VIVAT 01.08.2017 

Midden in de grote vakantie de koorrepetities aanvatten, raar maar 
waar. Ook echt waar: 28 amici (9S9A5T5B) + dirigent zijn stipt om 
19:45 aanwezig. Amicus bassus, Hugo Watzeels, doet zijn wederoptre-
den na een langdurige afwezigheid. Hopelijk lukt het hem om als die-
pe bas weer volwaardig deelachtig te worden aan het koorleven op ‘t 
Zolderke.  

Proficiat, Liliane. De voorzitter motiveert ons voortdurend om stipt de 
wekelijkse repetities bij te wonen en het moet gezegd worden: de 
aanmoedigingen hebben resultaat.  

Vanavond een nieuwe partituur op de pupiter: SLAVENKOOR uit de 
opera Nabucco van Verdi (bewerking door W. Meijns bestemd voor 
sopraan en alt). Edoch de tenoren en de bassen zingen met evenveel 
plezier mede.    

De deadline (het aperitiefconcert 15.10.2017) komt in het gezichts-
veld. Blijkt uit de voorbije repetitie dat nog vele ‘nootjes’ moeten ge-
kraakt worden. Zullen we tijdig aan de oever van ‘die schöne blaue 
Donau’ geraken? De nervositeit bij de chef begint de kop op te steken. 
Hij is van plan om eerstdaags enkele extra repetities in te lassen, he-
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laas in een tijdsspanne waarin ik in het buitenland vertoef. Beste Lou, 
ik neem me voor om in ‘la douce France’ het opgelegd repertoire in te 
studeren.  JK 

AC IO VIVAT 08.08.2017 

7S10A5T6B, alweer een mooie opkomst in de vakantieperiode. Zelfs 
Arlette G. is aanwezig met nog een duidelijk zichtbaar blauw oog … 
gevolg van een nachtelijke duik langs haar bed. We beginnen met het 
slavenkoor uit Nabucco, de eenstemmige gedeelten gaan al goed, de 
meerstemmigheid is iets moeilijker, maar het begint toch te vlotten. 
Dan komen een aantal nieuwe eenstemmige liederen aan bod, vervol-
gens hernemen we de voetbalgavotte en voor alle duidelijkheid, we 
zingen 'Gerets' en niet 'Gerrits' zoals Lou ons telkens verkeerdelijk 
voorzingt. Vervolgens vraagt Lou of we 'der Schönen Blauen Donau' 
nog kennen, waarop Frans prompt heel overtuigend 'ja natuurlijk' ant-
woordt …. maar er is toch nog werk aan de winkel, zeker als Lou de 
sopranen voordoet hoe ze aan buikwerk moeten doen … geen enkele 
sopraan slaagt hierin …. ze hebben dan ook niet dezelfde omvangrijke 
'welvaartsbuik'. 

Tenslotte wordt er meegedeeld dat we niet zingen op 15 augustus 
maar de mannen worden  op 18 augustus verwacht in de kerk want 't 
Zolderke is dan gereserveerd voor de  Bijenbond. LB 

AC IO VIVAT 18.08.2017 

Op een vrijdagavond repeteren in het kerkje van de AC-geboorte doet 
bij mij vele belletjes rinkelen.  Hoeveel uren hebben de jeugdige amici 
in de zeventiger jaren niet doorgebracht in dit modern tempeltje.  
Amicus Theo, de ‘diaken’ van de parochie Schurhoven, van ‘t Zolderke 
en van ons koor, heeft  tijdig de nodige schikkingen getroffen zodat 4 
bassi en 4 tenori o.l.v. onze Lou in perfecte omstandigheden verder 
kunnen reizen naar de beroemde brug van Avignon. De repetitie ver-
loopt vlot en gezellig.  

Wat mij betreft is zulke zangherhaling voor herhaling vatbaar. Helaas 
zal ik de komende 3 weken niet fysiek aanwezig kunnen zijn op de 
zangherhalingen omwille van een zomerverblijf in de buurt van Lyon, 
maar, beste amici, in gedachten zal ik bij jullie zijn. JK 
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AC IO VIVAT 22.08.2017 

S8-A7-T5-B4 

Dat het nog zomer is zien we aan de korte broeken en sandalen van 
onze diehards Jef B, Bernard V en Lou.  Andere Amici waaronder Hel-
ga, Marc en Jef K zijn echt met vakantie. 

We vangen aan met de Voetbalgavotte en zoals verwacht wordt door 
scheids Lou om de haverklap gefloten voor een gele of rode kaart. Het 
mag wat enthousiaster vindt onze dirigent, een beetje meer scande-
ren. We eindigen deze match in schoonheid met een rechtstaande 
doorloop en hopen dat we dit voortaan iets frequenter doen om de 
onzekerheden weg te sjotten. 

We vervolgen met Brahms' Liebeslieder die een beetje 'zertrümmert' 
tevoorschijn komen, duidelijk toe aan een opfrisbeurt. Wij duimen op 
'Rettung' en 'wogen und wirbeln' ons doorheen nummertje 1 en 2. 

Het Slavenkoor klinkt vanavond niet zo overtuigend en brengt hier en 
daar een geeuw teweeg. Geen angst, we blijven wel wakker tot de 
'après'. Wij hebben het dan ook beter dan die arme Joodse slaven 
destijds. 

Voor het lied Haspengouw wordt even overlegd of het vierstemmig 
kan. Het tenorenkwartet mist souffleur Jef K, maar weert zich man-
haftig tot het klinkt, ook Rica. Armand Preud'home kan gerust zijn, 't 
komt in orde.   

Om de avond mooi af te ronden zingen we 'Houden Van', al scheelt 
hier nog een en ander met het ritme... zonde dat je er niet meer bent, 
Miel Cools. 

Lou spreekt een paar data af voor aparte repetities, Liliane stuurt hier-
over een mail.  

Mooi nieuws ten huize Amica Marie-Claire, zij wordt oma van Leana. 
RT 

*** 

*** 
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8S8A5T4B, met 'n 12-tal minuten vertraging kunnen we de repetitie 
aanvatten … zonder dirigent lukt dat niet uiteraard! We beginnen vol 
overgave aan de voetbalgavotte en Lou drukt ons op het hart dat we 
de namen van de voetballers wel degelijk mogen scanderen, zoals het 
echte supporters betaamt! Denk maar aan STVV! 

Vervolgens zingen we 'die neue Liebeslieder', en we krijgen te horen 
dat Lou al op het conservatorium leerde dat een zanger niet meezingt 
als de dirigent voorzingt … we zijn gewaarschuwd! Ook moeten de 
mannen hun tekst al van buiten leren als de vrouwen zingen, kwestie 
van alle tijd nuttig in te vullen. Om de avond te eindigen zingen we 
'Haspengouw', een lied dat we jaren geleden telkens ter gelegenheid 
van de bloesemwijding zongen, maar kennen we het nog vierstem-
mig? De dirigent laat het ons zingen en dan moeten we toch toegeven 
dat we al veel vergeten zijn! Tenslotte vernemen we het blije nieuws 
dat Marie-Claire oma is geworden van een flinke kleindochter, jaja 52 
cm is de kleine Leana, een dikke proficiat aan de ouders en grootou-
ders! LB 

AC IO VIVAT 29.08.2017 

Snikhete dag vandaag en als we 't Zolderke binnenkomen valt de 
warmte op ons, ondanks dat alle ramen en deuren al wagenwijd 
openstaan … het was dan ook 33° vandaag! Veel volk is er om 19u45 
nog niet, 't zal wel de hitte zijn zeker, maar toch moeten we repeteren 
hé. Lou begint 'Haspengouw' op de piano te tokkelen en om iets voor 
8 gaan we van start met 8S8A3T6B, de bassen zijn zelfs compleet van-
daag! 

We zingen 'Haspengouw' …. en de tekst 'ze ploegen en planten en 
plukken fruit en voeren de welvaart hun boomgaard uit' doet sommi-
gen meteen aan de boycot denken – overal fruit uitvoeren maar niet 
naar Rusland … maar dat kon Preud'homme destijds nog niet vermoe-
den hé! En dan zingen we over 'veie vouw' … Marleen G. heeft met-
een een hulplijn ingeschakeld en is zelfs verwonderd dat haar man zo 
snel antwoordde, ze meldt ons dat het betekent 'vruchtbare grond' … 
met deze uitleg kunnen we dus gerust verder zingen! We hernemen 
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Brahms nummer 3 'An jeder Hand die Finger', en die is bedekt met 
ringen volgens de tekst, en geen ringen van de kermis vertelt Lou ons, 
want hij heeft ook vernomen dat het kermis is in St-Truiden. We gaan 
verder met nummer 4 'Ihr schwarzen Augen', moet met één en al pas-
sie gezongen worden vertelt Lou ons, we kennen wel allemaal iemand 
met zulke gitzwarte ogen, Marleen G. beaamt, ze komt ook net terug 
uit Spanje. 

En eindigen doen we met de voetbalgavotte, we weten nog van vorige 
week dat we de tekst, namen van bekende voetballers, mogen scan-
deren en in dit lied mogen we zelf onze fantasie en sfeer meenemen, 
soms opvliegend dan weer met de nodige tederheid en het gezicht 
van Jef S. spreekt boekdelen als hij dit lied zingt. 

Om iets na 22u eindigen we de repetitie, er wordt nog meegegeven 
dat de mannen, morgenavond komen repeteren, de dames worden 
vrijdag verwacht. Hopelijk iedereen op post dan. 

Dan spurt iedereen naar de toog en het is vandaag mijn beurt om te 
helpen achter de toog, een verfrissende Duvel, pilsje of een eenvoudig 
watertje zijn nu echt welgekomen voor iedereen. LB 

*** 

S9-A8-T3-B6 

Arme tenoren... de ene Jef laat zich in het land van Macron verwen-
nen, terwijl de andere Jef ons een smsje stuurt met groeten uit Barce-
lona. Ook de stoel van Herman blijft onbezet.  

We beginnen de repetitie met Haspengouw, een hele uitdaging voor 
Jef S en Rica die deze vierstemmige hymne nog niet onder de knie... 
elders ook niet... hebben. Wanneer de jeugd nvdr. Luc aansluit gaat 
het al iets beter.  

Wanneer Lou zich verdiept in de tekst komen we het woord 'veie' te-
gen, waar iedereen zo een  eigen interpretatie aan geeft tot Marleen 
G een hulplijn inschakelt en we vernemen dat het vettig, welig, 
vruchtbaar betekent. Zeg nooit dat zingen niet leerrijk is. 
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Bij 'en voeren de welvaart hun boomgaard uit' lokt dan weer een reac-
tie uit over Rusland en de peren en we dwalen af naar Peer, waar de-
ze Armand Preud'homme heeft gewoond. Sappige teksten, maar de 
muziek kan niet iedereen bekoren. Zonde. Het is nochtans ons erf-
goed. 

Hierna werken we naarstig verder aan Brahms 3: An jeden Hand die 
Finger met speciale aandacht voor het acteerwerk wanneer we het 
over de unwürdigen Jüngling hebben. Nummer 4: over de Schwarzen 
Augen van een vrouwsmens in de aard van Bizet's Carmen ontlokt een 
wetenschappelijke discussie over het karakter van vrouwen met zwar-
te ogen. Lou onderneemt pogingen om ons plastisch uit te leggen wat 
er in nummer 5: Wahre, wahre deinen Sohn gaande is. Dat 'haar 
schuur in brand staat' weet iemand van de bassen en daarmee is alles 
gezegd. We ronden deel één van de repetitie af met het droeve num-
mer 6: Rosen steckt mir an die Mutter. 't Is me wat. 

Er komt schot in de Voetbalgavotte. Tenminste, we zingen al een heel 
eind door zonder afgefloten te worden en ik onthou het loco-motiefje 
tsoe-tsoe-tsoe...Zubizaretta. Lou wil graag dat we uitbundiger zingen, 
no worries, doen we wel wanneer het doel in zicht is. 

We gaan nog een eindje varen op de Schönen Blauen Donau en zijn 
alweer de tekst vergeten, is het noe noe of is het di di, iemand houdt 
het op susannah... wordt vervolgd. RT 

AC IO VIVAT 05.09.2017 

9S11A5T4B … een voortreffelijke opkomst vandaag, er ontbreekt zelfs 
niemand bij de alten. Iedereen zal nu wel begrijpen dat stipte aanwe-
zigheid een must is! Lou heeft zelfs Hannah meegebracht, zodat hij 
voluit kan dirigeren en Hannah ons vlekkeloos kan begeleiden op de 
piano. We beginnen, bij wijze van inzingen, met 'ik zou wel eens willen 
weten' van J. De Corte, iedereen kent dit lied natuurlijk, maar het is 
toch zo moeilijk om het correct te zingen, we moeten het zingen alsof 
we een redevoering geven voor een volle zaal …. geen makkie blijk-
baar! 
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Nadien beginnen we aan het grotere werk 'Im Prater blüh'n wieder 
die Bäume', toch al 'n tijdje geleden dat we dit nog gezongen hebben 
… is eraan te horen …. vooral de mannen kijken allemaal heel intelli-
gent naar hun partituur maar veel verder geraken ze niet. Ogenblikke-
lijk beslist Lou dat de mannen morgen, woensdag moeten komen re-
peteren. We gaan verder met de 'Blaue Donau', iedereen weet nu al 
dat we dit lied op vocalise zingen en toch duiken de mannen weer in 
de partituur …. Lou maakt 'n uitval… zegt dat hij de tekst heeft wegge-
laten om het ons te vergemakkelijken …. op noenoe, doedoe en didi 
zingen, zo moeilijk is die tekst toch niet beweert hij! Maar stilletjes 
aan vlot het wel en plots voelt Lou zich in de 7e hemel … we zullen het 
dan toch goed gezongen hebben! Tijdens de pauze wordt er van piano 
gewisseld … weet niet wat er scheelt want de piano is nog maar pas in 
Tienen geweest voor een herstelling en onderhoud. 

Na de pauze hernemen we 'Neue Liebeslieder', sommige passages 
mogen we wel echt forte zingen, de toehoorder moet de boosheid 
van een ontzegde liefde kunnen waarnemen! We zingen de longen uit 
ons lijf, heel vermoeiend lied, zeker als we het zo'n 10 keer moeten 
herhalen. 

Om te eindigen met een leuke noot zingen we 'de voetbalgavotte' dit 
lukt al aardig en klinkt nog mooi op de koop toe …. wat is het toch ple-
zierig om te eindigen met een lied dat goed gekend is, hopelijk kun-
nen we tegen 15 oktober het ganse programma op dezelfde manier 
brengen. 

Nog een afsluiter aan de toog en om iets na 23u sluiten Bernard en ik 
de deuren van 't Zolderke. LB 

AC IO VIVAT 12.09.2017 

Na mijn verblijf in Frankrijk hoop ik  in keurig Frans het lied ´sur le 
pont d´Avignon` mee te zingen. Neen mis, ‘die neue Liebeslieder’ met 
de zwaarmoedige tekst van Duitse dichters uit vervlogen tijden en de 
al even zwaarmoedige toonzetting van de romanticus Johannes 
Brahms zijn door de chef, geflankeerd door Hannah aan piano, voor-
geschoteld. Het duurt wel wat eer ik in het peloton kan meezingen. 
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Maar ik moet het bekennen, mijn amici hebben tijdens mijn afwezig-
heid een flinke weg afgelegd. Ook het voetballerslied van Vic Nees 
klinkt aardig. ´Die blaue Donau` kleurt evenwel nog niet blauw ge-
noeg, zelfs bij steun van de piano. Goed nieuws: we mogen voortaan 
de tekst  vervangen door ‘plum plum` of ´noe noe`. Componist Strauss 
zal niet protesteren. JK 

AC IO VIVAT 19.09.2017 

Er wordt stevig gezongen op 't Zolderke vanavond met Hannah aan de 
toetsen en Lou in goeie vorm.  

Im Prater wordt het scheefgegroeide kruid spriet per spriet gewied, 
want we willen ten volle genieten van de blühende Bäume. Wanneer 
Jules (De Corte nvdr) ons bezoekt wil hij wel eens wat weten. Hoog tijd 
voor een diepgaande conversatie met Sir David Attenborough, Jac-
ques Cousteau, Dirk De Wachter en Frank Deboosere. Al zullen er al-
tijd wel vragen blijven.  

Nu we toch in een romantische bui zijn, zingen we de hele rits Neue 
Liebeslieder tot het expressief genoeg klinkt om Lou te overtuigen. 
Hugo ziet dat het goed is en geeft ons een puntenscore van 7.3.  Onze 
verleidingstechnieken worden verder verfijnd tot we in het malse gras 
belanden. Niet bij de rivier, maar Im Revier dat vertaald wordt als 
grondgebied, territorium.  

Eén minpunt vanavond: we hebben niet gezongen voor ons' Gilberte 
die vandaag jarig is. Maar de schat heeft een groot hart en trakteert 
ons op lekkere balletjes gehakt, blokjes kaas, mosterd en druiven. 
Cheers! RT 

Wordt vervolgd 

Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de bergen zo hoog 
Misschien om de sneeuw te vergaren 

Of het dal voor de kou bewaren 
Of misschien als een veilige stut voor de hemelboog 

Daarom zijn de bergen zo hoog 

J. De Corte 
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Vic Nees via via... 
 

Opgroeien in Vlaams-Brabant op een paar boogscheuten van Grimbergen en 

zingen in een koor... dan kom je gegarandeerd de naam Vic Nees tegen. Je 

kan het vergelijken met de naam Juliaan Wilmots in deze regio. 

En dan ontmoet je -na een half mensenleven- jouw soulmate, die van de an-

dere kant van onze aardkloot naar ons bibberlandje wil verhuizen om bij je 

te zijn... dromen worden echt wel waar... soms. 

 

Je leert elkaars familie kennen en al gauw wordt duidelijk dat muziek de ro-

de draad is. Met een componerende, harmonie- en koordirigerende vader, 

een musicerende broer, drie zingende zussen waarvan er eentje -Lia- evolu-

eert tot mezzo-soliste, zangcoach, koordirigente (de appel etcetera...). 

Behalve als buste, als schilderij, in verhalen, op cd's of in de gelijkenis met 

zijn drie kinderen, heb ik de echtgenoot van deze schoonzus nooit ontmoet. 

Toch heeft Pieter van Moergastel als muziekdocent, dirigent, zoveel 'stenen 

in de rivier verlegd' dat zijn naam in het wereldwijdeweb te vinden is. En zo 

kom ik via via weer bij Vic Nees terecht. Het waarom is te lezen in deze twee 

stukjes tekst en internet-links. 

* * * 

Pieter van Moergastel werd geboren op 8 september 1942 in Breda. 
Hij trouwde in 1967 met de altsoliste Lia Ligthart (zus van Christiaan 
Ligthart). Ze kregen twee dochters en een zoon. Pieter van Moer-
gastel is te 's-Hertogenbosch overleden op 9 mei 1996. 
 
In 1987 werd Pieter van Moergastel onderscheiden met de Henk 
Badings-prijs en in 1990 werd hij uitgenodigd als gastdirigent voor 
het BRT-koor bij gelegenheid van de uitreiking van de AGEC-prijs 
aan de Belgische componist Vic Nees. Van de twee werken van 
Nees die in Antwerpen in première gingen, werd één, de cyclus 
Nuestra Senora de la Soledad, door de componist opgedragen aan 
de uitvoerenden: Pieter van Moergastel als dirigent, zijn vrouw Lia 
Ligthart die de altpartij zong, en hun dochter, de altvioliste Edith 
van Moergastel. 

* * * 
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Nuestra Señora de la Soledad, op Spaans-Nederlandse tekst van 
Mieke Martens, werd tijdens het AGEC-huldeconcert zelf op 1 de-
cember 1990 gecreëerd door het BRT-koor onder leiding van de Til-
burgse dirigent Pieter van Moergastel, in wiens opdracht dit werk 
voor koor, altsolo en altviool geschreven werd. Het was niet alleen 
de bedoeling dat Pieter van Moergastel zou dirigeren, maar ook dat 
zijn echtgenote Lia Ligthart de altsolo zou zingen en hun dochter 
Edith van Moergastel de altvioolpartij zou vertolken. Met de tekst 
van Nuestra Senora de la Soledad (Onze Lieve Vrouw van de Eenzaam-
heid) zinspeelt Mieke Martens in drie gedichten op een Mariabeeld 
dat de Spanjaarden tijdens de tachtigjarige oorlog naar Brussel 
brachten en dat zij na hun vertrek achterlieten in de Kapellekerk. 
(Ook Baudelaire en De Ghelderode vermelden dit beeld in hun ge-
schriften.)  

Rita 

Vic Nees, Lia Ligthart (zus van Christiaan), Pieter Van Moergastel 
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Truus werkte al enkele jaren als 
meid voor alle werk in de grote 
villa met een enorme tuin van een 
directeur van een grote multinati-
onal.  Ze vond dat het hoog tijd 
was om opslag te vragen en wend-
de zich dus tot de vrouw des hui-
zes.  Die was toch wel behoorlijk 
van slag toen Truus om opslag 
vroeg. 'Waarom wil jij dan loons-

verhoging?' vroeg de vrouw des huizes.  'Wel,' zei Truus, 'er zijn drie redenen 
waarom ik om opslag vraag. De eerste is, dat ik beter kan strijken dan u.' 
'Wie heeft jou gezegd dat jij beter kunt strijken dan ik?', vroeg mevrouw, die 
hierdoor behoorlijk op haar tenen was getrapt. 'Uw echtgenoot, me-
vrouw.'  'Oh, zit dat zo. En wat mag dan de tweede reden wel zijn?' 'De 
tweede reden is, dat ik een betere kokkin ben dan u, mevrouw.' 'Nonsens, 
wie heeft je gezegd dat jij een betere kokkin bent dan ik?' 'Uw echtgenoot, 
mevrouw.' 'Is dat waar? En wat mag dan de derde reden wel zijn?' 'De derde 
reden is gewoon dat ik veel beter in bed ben dan u, mevrouw...'  'Wablief? 
Wat zeg je? Heeft mijn echtgenoot dat gezegd?'  'Neen mevrouw, dat heeft 
de tuinman gezegd.' Truus kreeg onmiddellijk opslag!  

*** 

"-Vertel eens wat er scheelt,"- vraagt de psychiater aan de overspannen 
man.- "-Het is allemaal gekomen door mijn huwelijk.- Ik trouwde met een 
weduwe die een volwassen dochter had.- Zij werd mijn stiefdochter.- Mijn 
vader kwam op bezoek, werd verliefd op mijn stiefdochter en trouwde met 
haar.- Zo werd mijn stiefdochter mijn stiefmoeder.- Mijn vrouw kreeg een 
zoon.- Die werd automatisch de schoonbroer van mijn vader, want hij is de 
halfbroer van mijn stiefdochter, die met mijn vader is getrouwd.- Aangezien 
mijn zoon de broer is van mijn stiefmoeder, is hij ook mijn oom.- De vrouw 
van mijn vader kreeg ook een zoon. Dat is dus mijn broer, want hij is de zoon 
van mijn vader.- Maar hij is ook mijn kleinkind, want hij is de zoon van mijn 
stiefdochter.- Mijn vrouw is mijn grootmoeder, omdat ze mijn stiefmoeders 
moeder is, waardoor ik de kleinzoon van mijn eigen vrouw ben.- Aangezien 
ik getrouwd ben met mijn grootmoeder, ben ik niet alleen de echtgenoot en 
kleinzoon van mijn vrouw, maar ben ik ook mijn eigen grootvader!- Daarom 
ben ik een beetje overspannen."-  
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