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Voorwoord 
 
daar is de lente, daar is de zon,  een deuntje dat we allemaal kennen en kun-
nen meezingen. En zingen en neuriën doen we allemaal, al is het maar om 
een noodzakelijke lenteklus of de grote lenteschoonmaak ietsje plezieriger, 
eenvoudiger en vlotter te laten verlopen … want muziek verzacht de zeden!   
Maar met de lente in aantocht mogen we natuurlijk die verkwikkende wande-
lingen en fietstochten ook niet vergeten. De bloesems zijn er weldra en als 
hoofdstad van Haspengouw is onze stad en omgeving toch dé regio bij uitstek 
om de mooie en weelderige bloesempracht te aanschouwen en te bewonde-
ren! 
 
Op muzikaal vlak binnen ons koor zitten we momenteel in hogere    sferen, de 
sopranen moeten op het puntje van hun stoel gaan zitten, sommigen doen 
het rechtstaand, om die hoge sol te kunnen zingen van 'an der schönen blau-
en Donau'; en het geheel vierstemmig zingen in keurig Duits, waar de tekst 
pas later op de muziek werd gezet is zeker geen makkie! Maar we bijten op 
onze tanden en we zullen doorgaan, ook alweer een mooi melodietje van on-
ze vriend Ramses S. 
Op dit ogenblik zitten we volop in de voorbereiding van ons aperitiefconcert 
dat doorgaat op 15 oktober, onze dirigent is naarstig op zoek naar gepaste 
muziek en we zijn altijd benieuwd wat hij uit de mouw zal schudden ... is de 
muziek haalbaar voor ons of is het net iets te hoog gegrepen, maar inmiddels 
weten we allemaal dat de Amici geen enkele uitdaging uit de weg gaan! 
Soms zeuren of zagen we al eens tegen mekaar en beginnen we te twijfelen, 
maar het eindresultaat mocht er in het verleden altijd zijn, alweer een bewijs 
dat saamhorigheid, verbondenheid en stipte aanwezigheid een hechte band 
schept en tot goede resultaten leidt. 
 
Nu klinken we op de lente, moeder natuur doet elk jaar opnieuw haar opper-
ste best zodat we mogen en kunnen genieten van de pracht en schittering 
van dat prille en frisse groen dat overal tevoorschijn komt! 
Geniet ervan! 
                     
                                                                                                                            Liliane, 
                                                                                                                          Voorzitter 
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Droedel 10.01.2017 

Na een lange wintervakantie blij 

weerzien van de amici op de 1ste 

repetitie van het nieuwe jaar. We 

wensen aan elkaar een goede ge-

zondheid en veel zangvreugde op 

ons zolderke.  

Liliane Brouwers opent nadien 

officieel het nieuwe koorseizoen 

en verwelkomt Judith, Hugo en 

Herman, die noodgedwongen eni-

ge tijd aan de zijlijn moesten blij-

ven. Ook hartelijk welkom, beste 

Marleen Bergers! Marleen zong 

indertijd samen met haar zus en 

broer mee in het toenmalig kerk-

koor. Na haar studies en huwelijk 

verhuisde ze naar Leuven en na-

dien naar Argentinië. Sinds kort 

woont ze weer in Sint-Truiden bij 

haar moeder, die sinds jaar en dag 

erelid is van ons koor. We hopen 

dat de blonde dame met de mooie 

sopraanstem zich spoedig mag 

thuis voelen in ons koor. 

Wie dacht dat Lou het koorjaar 

zou openen met een vreugdevolle 

canon of lied vergiste zich. Zonder 

opwarming start onze chef met 

‘neue Liebeslieder’ (Op. 65/ 1874 

van J. Brahms). Het betreft een 

wals voor 4 stemmen en vierhan-

dig piano. Tekst is van Georg Frie-

drich Daumers’s Polydora en Jo-

hann Wolfgang Goethe. Voorwaar 

zwaarmoedige tekst en muziek!  

Na 1 uur samenzang hebben we 

amper 21 maten koormuziek geab-
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sorbeerd. Oef! 

Rond 21 u tijd om te toosten o.m. 

op de jarigen (Helga, Lizette, Martine, 

Hugo, Bernard, Jef B., Liliane) die ons 

verwennen met een hapje en alco-

holarm of –rijk bubbeltjes-water. 

Gezelligheid troef. 

Aan enkele amici in mijn omge-

ving vertel ik dat ik vorig weekend 

vertoefd heb in de Franse Arden-

nen en dat ik met George Huet, de 

oud-voorzitter van het koor Réso-

nances ‘zonder geweer’ ben gaan 

jagen op everzwijnen. Ik word 

prompt overvallen met allerlei 

nieuwsgierige vragen. Even later 

borrelen bij de ‘anciens’ de goede 

herinneringen naar boven betref-

fende de kooruitwisseling met dat 

Frans koor in 2009, 2011, 2012.  

Die alte gute Zeit! Maar ook de 

huidige tijd kan boeiend en leuk 

zijn. Wanneer we rond 23 u naar 

huis gaan voel ik dit toch zo aan. 

Droedel 17.01.2017 

Vanavond gesplitste zangstonde: 

vrouwen in de zaal; mannen in de 

bar onder leiding van respectieve-

lijk Van Cleynenbreugel junior, 

senior. 

‘Die neue Liebeslieder’ staat op de 

lessenaar en dat zal voortaan wel 

nog meerdere weken het geval 

zijn, want dit opus van Johannes 

Brahms instuderen zal veel inspan-

ning vergen, vooral voor de sopra-

ni en tenori, die vaak op hun bo-

venste tenen moeten staan om de 

hoge noten te vatten. 

Ik maak onze Lou erop attent dat 

januari de wintermaand is waarin 

voetballers van hot naar her ge-

transfereerd worden. Discreet 

vraag ik hem of ik als ‘grijze te-

nor’  mag verhuizen naar de bas-

sen. Waarom? Wel, ik stel vast dat 

ik mij met mijn baritonstem  soms 

pijnlijk moet rekken tot in de hoge 

registers (soms hoge la!) van dit 

koorwerk.  

Lou heeft er geen oren naar net 

zoals destijds onze oud-dirigent, 

Wilfried De Munter. 

Edoch ik zal om te overleven een 

deal maken met mijn jongere tenor

-confraters: Herman, Luc, Jef S, 
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Jef B. In de hoogste registers zal ik 

voortaan zingen met ‘bouche fer-

mée’. 

Dat Van Cleynenbreugel junior 

aanwezig is op ‘t Zolderke is wel-

licht hoorbaar tot op de Zepperen-

weg. Mathis, een getrainde tenor, 

leert ons de liederen aan, minder 

vanaf de piano, meer door voor te 

zingen, en   vaak met nogal krach-

tige stem.   

Tijdens de laatste 10 minuten van 

de oefenstonde voor tutti o.l.v. de 

jeugdige dirigent valt op dat hij het 

koorvermogen toch manifest kan 

opkrikken. Zijn vader is weliswaar  

niet altijd akkoord met de werk-

wijze van zijn zoon, maar toch 

mag Lou best fier zijn over zijn 

telg. 

Na de repetitie genieten we samen 

nog van een fris bubbeldrankje en 

een snoepje geschonken door Rei-

nilde, de kersverse grootmoeder en 

de nieuwkomer Marleen. 

Droedel 24.01.2017 

Zoals vorige week tot aan de pau-

ze ‘chambre séparée’ voor de 

mannen en vrouwen. Uit de bundel 

‘neue Liebeslieder’ van J. Brahms 

maken we vanavond kennis met de 

liederen nr. 7 & 8 

Co-tenor Herman, herstellend van 

een voetoperatie, en ik moeten in 

de hoogste tessituur optornen te-

gen de 4 bassen aan onze linkerzij-

de. Niet min, maar Lou heeft 

zichtbaar begrip voor ons beperkt 

gezamenlijk stemvermogen.  

Na de pauze tutti o.l.v. Mathis. 

Met zijn felle tenorstem en zwieri-

ge gestiek probeert de jeugdige 

dirigent in spe ons over de meet te 

trekken. Heel verdienstelijk, maar 

de romantiek van de tekst en de 

muziek is nog veraf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Vom Gebirge Well auf Well 

kommen Regengüsse, 

und ich gäbe dir so Geron 

hunderttausend Küsse. 

8. Weiche Gräser im Revier, 

schöne, stille Plätzchen! 

O, wie linde ruht es hier 

sich mit einem Schätzchen! 

Johannes Brahms  
(Hamburg, 7 mei 1833 - Wenen, 3 april 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hamburg
https://nl.wikipedia.org/wiki/7_mei
https://nl.wikipedia.org/wiki/1833
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wenen
https://nl.wikipedia.org/wiki/3_april
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Droedel 31.01.2017 

Vanavond neemt Lou de vrouwen 

op sleeptouw; wij—3 bassen, 4 

tenoren—worden toevertrouwd 

aan Mathis. Op de pupiter: ‘An der 

schönen blauen Donau’ (Johan 

Strauss, opus 314—Worte:  Franz 

van Gernerth—Satz für gemisch-

ten Chor: Hans Schemitsch). Dus 

verhuizen wij met zijn allen naar 

Wenen, de hoofdstad van Oosten-

rijk.  

Mathis start net als vader met nr. 

5, het laatste lied: und zum Schluss 

bringt noch einen Gruss unserer 

lieben Donau, dem herrlichen 

Fluss! 

Op het eerste gezicht niet zo’n 

moeilijke partituur. Maar onze 

Mathis wil al dadelijk de puntjes 

op de i.  

Na een korte pauze hernemen we 

‘die neue Liebeslieder’ nr. 2: fin-

stere Schatten der Nacht, Wogen 

und Wirbelgefahr (donkere scha-

duwen van de nacht, golven– en 

draaikolkengevaar). En ik die 

dacht dat we nu welgezind dit lied 

met verve zouden kunnen zingen 

was eraan voor de moeite. Gedu-

rende 50 minuten herhalen we en 

herhalen we nog eens tot in den 

treure wel geteld 12 maten.  

Beste Mathis, je hebt te doen met 7 

voorbeeldige koorzangers waar-

van sommige ‘grijs gezongen’ zijn. 

Je bevindt je nu op ‘t Zolderke en 

niet in het conservatorium van 

Antwerpen. A.u.b.  peiger ons niet 

zo af;  laat ons ook even genieten 

van de mooie koorzang. Gun ons 

rijpingstijd. Wanneer moeten we 

op het podium staan? Niet volgen-

de week toch? 

Droedel 07.02.2017 

Mindere grote opkomst dan an-

ders. Hugo, Rita en Lizette zijn 

afwezig om gekende redenen, 

maar wat scheelt er met  de andere 

afwezigen? Is de griepvirus ook Johann Strauss jr 

°25 oktober 1825   † juni 1899 
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uitgezaaid in ons koor? Dirigent 

Lou is belet; dus mag zoon Mathis  

het stokje in handen nemen. En ja, 

hij doet dit vanavond con brio.  

‘An der schönen blauen Donau’ 

klinkt almaar mooier. Ook het rij-

pingsproces van die ‘neue Liebe-

slieder’ vordert gestaag. Na de re-

petitie ben ik de eerste om de jeug-

dige dirigent te feliciteren. Inder-

daad hij verheft ons stemvermogen 

week na week.   

Droedel 14.02.2017 

14 februari  Valentijnsdag, de 

meest liefdevolle dag van het 

jaar!? Voor Renaat, onze kuisman, 

is dit beslist zo. Na zijn poetswerk 

verkoopt hij rond kwart voor acht 

aan de inko-

mende amici 

zelfgebakken 

hartvormige 

wafeltjes (10 

EUR/ pakje) 

voor het liefdadige doel 

‘ConBuCam’. Het opgehaalde 

geld zal dienen om het onderwijs, 

de gezondheidszorg en het alge-

meen welzijn in Congo, Burundi 

en Cameroen te verbeteren onder 

de supervisie van de Zusters 

Anuntiaten van Heverlee. 

De koorformule 5S9A5T9B ziet er 

weer niet zo goed uit. Hopelijk zal 

de naderende lente de formule up-

graden.  

Vader van Cleynenbreugel heeft 

vanavond de stok in handen en 

dirigeert gedisciplineerd zoals al-

tijd. Zoon Mathis is voorlopig be-

nomen als beroepszanger in de 

wereld van Opera en Belcanto en 

zullen we derhalve een zekere  tijd 

niet meer zien op ‘t Zolderke.  

Ja, onze Lou is een kranige man. 

Wekelijks komt hij vanuit Tienen 

afgezakt om een dertigtal al dan 

niet ‘grijs gezongen’ koristen met 

gezag vierstemmige koorzang aan 

te leren en dit doet hij nu al haast 7 

jaren lang.  

Net als vorige week hernemen we 

‘die neue Liebeslieder’ en ‘An der 

schönen blauen Donau’. We nade-

ren de stad Wenen beetje bij beet-

je. 15 oktober 2017 zullen we arri-

veren en tijdens het aperitiefcon-

cert de toehoorders uitnodigen om 

met ons mee te zingen of te dansen 

in de maat van 3/4. 

Droedel 21.02.2017 

De wekelijkse repetitie begint in 

mineur. Na meer dan 2 maanden 

hospitalisatie in het Sint-Trudo 
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Ziekenhuis is Christiaan  Ligthart, 

de levenspartner van amica Rita 

Tomboi,  maandag 21 februari op 

73-jarige leeftijd overleden. Allen 

staan even stil bij dit droevig 

nieuws en hopen dat Rita sterkte 

en moed vindt in haar geloof en 

kringen van familie, vrienden en 

AC-amici.  

Onder leiding van onze Lou 

’reizen’ we  rond kwart na acht 

naar Wenen en zingen we van ach-

teren naar voren ‘An die schönen 

blauen Donau’. Beetje bij beetje 

wordt deze prachtige stroom blau-

wer en blauwer. Binnen enkele 

weken zal hij zowaar glinsteren en 

zullen onze ogen fonkelen.  

Lied nr. 8 uit ‘die neue Liebeslie-

der’ moet vanavond ook nog door 

het keelgat.  

Weiche Gräser im Revier, schöne, 

stille Plätzchen! O, wie linde ruht 

es hier sich met einem Schätzchen! 
Zachte grassen op de bodem, bekoorlijke stille 

plekken! O, hoe aangenaam uitrusten is het hier met 

een geliefde!   

De dirigent doet zijn best om ons 

in een romantische stemming te 

brengen, maar gezien we nog eerst 

‘de nootjes moeten kraken’ lukt dit 

niet. Nog even geduld, maestro. 

Als de lente weer in het land is en 

de productie van bepaalde hormo-

nen geactiveerd wordt zal de pas-

sende verbeelding zich wel mani-

festeren. Of zijn de meeste amici 

op leeftijd al voorbij aan deze che-

mische opstootjes?  

Nog dit: de AC-formule 

9S11A5T5B ziet er vanavond 

goed uit, toch? 

Droedel 28.02.2017 

5S9A5T4B + 1 d. Wat scheelt er 

met de sopranen? Misschien zijn 

sommigen ergens aan het skiën in 

de hoge Alpen terwijl Lou blijk-

baar al in lente-modus vertoeft.  

Im Prater blüh'n wieder die Bäume 
In Sievering grünt schon der Wein 
Da kommen die seligen Träume 
Es muss wieder Frühlingszeit sein 

 

Ja, ook Robert 

Stolz, de beroemde 

Oostenrijkse com-

ponist  en dirigent 

zal voortaan ons 

vergezellen op on-

ze reis naar Wenen.  

De melodie klinkt bekend in onze 

oren; ze vierstemmig zingen lukt 

alras behoorlijk.  

‘Die neue Liebeslieder’ van 

Brahms is andere koek. Maar 

week na week komt dit ook wel in 
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orde. 

Rond half tien eindigt de repetitie. 

Even later heeft de algemene ver-

gadering plaats van de vzw Amici 

Cantemus. Voorzitter Liliane 

neemt het woord en informeert ons 

gedetailleerd betreffende de in-

komsten en uitgaven van het voor-

bije jaar. De balans  is negatief en 

verontrustend. Hoe dit jaar betere 

cijfers halen? Wie kan oplossingen 

aanreiken?  

Ook de toename van ‘grijs gezon-

gen’ amici blijft een prangend pro-

bleem. Hoe nieuwe jongere koris-

ten rekruteren?  

Onze dirigent heeft begrip voor 

deze situatie en blijft geduldig 

vooralsnog ons koor leiden. 

Proficiat, Liliane en leden van de 

raad van bestuur. Eenmaal per jaar 

mogen zij toch een schouderklopje 

krijgen want zij zorgen er toch tel-

kenmale voor dat we op ons zol-

derke de AMICITIA en de MUSI-

CA met elkaar mogen delen. 

Droedel 07.03.2017 

Wat gaat de tijd snel! Het is weer-

al maart en ik heb al 77 keren rond 

de zon getoerd met moeder aarde. 

Ziehier de wekelijkse AC-formule: 

6S9A5T5B. Goed nieuws: sopraan 

Françine uit Voort is weer van de 

partij. Wanneer mogen we nog 

eens nieuwe tenoren met frisse 

heldere stem verwelkomen?  

Om 19:45 (nieuw koninklijk be-

sluit van de vzw AC sinds vorige 

week!) zijn ongeveer alle amici op 

post behalve onze dirigent. Lou 

was vergeten dat de nieuwe af-

spraak al in voege was. Om pre-

cies 19:55 vertrekt onze trein en 

reizen we gezapig richting Wenen 

in het gezelschap van de compo-

nisten Strauss, Stolz, Brahms. In-

derdaad gezapig want vooralsnog 

staat er niet zoveel op het koorpro-

gramma. Dus is ons dit jaar een 

rustige rijpingstijd gegund. Mag 

ook weleens, toch? 

Na de repetitie ontvang ik onge-

veer 77 kussen vanwege de sopra-

ni en alti en dat doet goed aan mijn 

(jeugdig) hartje. Bernadette heeft 

cake gebakken (met toevoeging 

van eieren van mijn kippen by the 

way!) en trakteert het heerlijk ge-

bak omdat zij en haar echtgenoot 

(bas Frans) eerstdaags jarig zijn.  

Ook verneem ik dat amica Marie-

Claire vandaag haar laatste dag 

gewerkt heeft bij de CM in Has-

selt. Ja, 2017 wordt naar verluidt 
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het jaar van de pensionering van 

de prille AC-zestigers: Gilberte, 

Marie-Claire, Lieve, Theo, Her-

man, Marc.  

Proficiat na zovele jaren de plicht 

van staat vervuld te hebben! Toi-

toi-toi in het verdere leven! 

Bij mijn weten zijn er in ons koor 

momenteel slechts een handvol 

amici, die een job uitoefenen. Dus 

is anno 2017 AC overduidelijk 

geëvolueerd  naar een vereniging 

van de derde leeftijd. Nu dat is 

geen oneer. Ook senioren of ge-

pensioneerden kunnen samen ge-

nieten van de heerlijke koormu-

ziek. Maar onze gepensioneerde 

dirigent zal dan wel het repertoire 

moeten aanpassen. Met Strauss en 

Stolz op de pupiter is dit m.i.  al 

het geval. ‘Die neue Liebeslieder’ 

van J. Brahms  is wellicht geen 

spek voor onze bek. 

Droedel 14.03.2017 

Mooie koorformule vanavond: 

9S10A6T4B. Judith en Jef Buc-

kinx doen hun wederoptreden. Jef 

B, de ontdekkingsreiziger uit Win-

tershoven, assimileert de koormu-

ziek verbazend snel en zingt na 

korte tijd vlotjes mee met de 5 an-

dere tenoren. 

Rond tien uur mogen we vanwege 

onze chef beschikken. Neofiet so-

praan Françine is jarig en trakteert 

heerlijke hapjes. En zo eindigt de-

ze zangherhaling weer in feestelij-

ke stemming. 



12 

 

In memoriam 

Daisy Kortleven, de zus van amicus Jef, geboren op 3 september 

1932 en overleden op 2 oktober 2016 

Marc BROUWERS, de broer van amica Liliane en amicus Harry, 

geboren op 16 december 1960 en overleden op 4 oktober 2016. 

Wim VANBRABANT, de broer van amicus Marc, geboren op 30 

mei 1966 en overleden 15 februari 2017. 

Dorine NEVEN, schoonmoeder van amica Gilberte Voordeckers, 

geboren op 28 juli 1927 en overleden op 18 februari 2017 

Christiaan LIGTHART, de partner van amica Rita Tomboi, geboren 

op 22 september 1943 en overleden op 20 februari 2017 
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   En GOD zag dat het niet goed was...... 
 
 Een tiental dagen na de presidentsverkiezingen in de USA dacht 
God dat het tijd was om eens kennis te maken met die nieuwe president 
TRUMP.  God liet gewoonlijk iedereen met rust, maar deze kerel 
maakte het nogal bont: hij schafte direct een massa sociale en milieu-
beschermende maatregelen af die de vorige presidenten hadden getrof-
fen...dat ging niet goed aflopen maar alvorens tussen te komen  wilde 
hij eens het karakter van die man peilen, en hem het karakterverschil 
met zijn  voorgangers duidelijk aantonen. En dus ontbood GOD de oud
- presidenten BUSH en OBAMA en de nieuweling TRUMP voor een 
gesprekje. Zij waren alle drie om diverse redenen vereerd door de uit-
nodiging en kwamen zekere dag samen bij God...... 
 
 Na elkaar te hebben begroet, begon GOD met oud-president 
BUSH te vragen: “Wel, meneer BUSH, waar gelooft gij zoal in als pre-
sident?” En BUSH antwoordde zonder aarzelen: “Ik geloof in een sterk 
Amerika, met een goed uitgerust leger en sterke bondgenoten zodat we 
altijd de wereldvrede kunnen bewaken...”  “Héél goed” zei GOD, 
“neem hier maar plaats in de zetel links van mij. En meneer OBAMA, 
waar gelooft U zoal in als president?” Terwijl BUSH ging zitten ant-
woordde OBAMA: “ Ik geloof in een sociaal  project met bescherming 
voor de minderbegaafden en de zwakkeren, een ziekteverzekering ook 
voor degenen die niet kunnen betalen, ik geloof sterk in milieubescher-
ming en de strijd tegen de opwarming van het klimaat, en ik wil ook de 
wilde geldzucht van de bankiers wat binnen de perken houden om geen 
nieuwe bankencrisis te riskeren....”  “Buitengewoon goed” zei God,  
“Neemt u maar plaats in de zetel aan mijn rechterhand”.  En terwijl 
OBAMA rustig ging zitten vroeg GOD: “ En U, meneer TRUMP, waar 
gelooft U zoal in?” En TRUMP antwoordde zonder aarzelen tot God:  
“Ten eerste is het niet meneer, maar PRESIDENT TRUMP.  En ik ge-
loof dat gij in mijne stoel zit!!!”        

* 
Na de repetitie bij de mannen aan de toog.... “Zeg, nu wordt het wel 
straf met Mathis! Nu zouden  we al een kruimeldief moeten meebren-
gen naar de repetitie...” “ Waarom zouden we een kruimeldief nodig 
hebben?” vraagt er een , en de eerste spreker  weer: “Awel, om zoals 
hij zegt “DE KLANK OP TE ZUIGEN”...Ik zie niet in hoe ik  dat an-
ders kan doen....” 

         HUGO 



14 

 

De glimlach. 

Van alle levende wezens kan enkel de mens glimlachen. 

Een glimlach kost niets en toch is hij waardevol. 

 Hij is het beste en natuurlijkste tegengif tegen droefheid. 

   Wie hem krijgt wordt rijker, wie hem geeft wordt niet armer. 

    Niemand is rijk of machtig genoeg om het zonder te kunnen stellen. 

 Niemand is zo arm dat een glimlach hem niet kan verrijken. 

Een glimlach wekt spontaan sympathie op, ook in zaken, 

 Hij versterkt vriendschap en houdt vrede in de gezinnen. 

Daarbij komt dat hij niet kan worden gekocht, 

afgebedeld, ontleend of gestolen, 

want hij heeft geen waarde zolang hij niet wordt geschonken. 

 Er zijn mensen die te moe zijn om u een glimlach te schenken. 

Geef hen de uwe, want niemand heeft meer glimlachen nodig 

dan diegenen die er geen meer kunnen geven. 

Jouw grapje van de dag 

Pierre is altijd een flauwe plezante geweest. Onlangs kwam ik hem 
tegen en zei hij:" Raad eens wie ik gisteren in de kliniek gezien heb?" 
"Ik zou het niet weten", antwoordde ik. "Pythagoras in hoogst eigen 
persoon", zei hij. "Hij ligt in het ziekenhuis met een paar breuken. Hij 
was van zijn stelling gevallen."  
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Bedankt, beste ereleden, voor het schouderklopje en de sympathie  

die jullie sinds jaar en dag betonen voor ons koor. 

Vergeten het erelidgeld (30 EUR) te betalen?  

Rekening van Amici Cantemus: BE 22 0010 3676 9847  
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Geen lucht verkopen! 

(opgetekend uit de documentaire ‘Back to Utopia’ van de Vlaming Fa-

bia Wuytack, uitgezonden op Canvas en ook weergegeven in het weten-

schappelijk tijdschrift The New Scientist) 

Aan het woord is een 10-jarig meisje van de Lacandon Maya’s in 

Mexico*: 

“We branden kaarsen als offer  voor  Moeder Aarde. In haar schoot 

leven we, ze geeft ons onderdak.  

Mijn grootmoeder komt uit een oud, vergeten land. Ze is een wijze 

vrouw die veel verhalen kent. Mijn grootmoeder zegt dat we onze ei-

gen boeken en verhalen hadden, maar 500 jaar geleden zijn ze allemaal 

verbrand. Daarom hebben onze voorouders ze allemaal uit het hoofd 

geleerd. En ze hebben ze aan hun kinderen verteld. Zo heeft mijn 

grootmoeder die verhalen gehoord.  

Kom kind, we gaan met Moeder Aarde praten. Heilige Moeder Aarde, 

heilige grond, dank u dat u ons herbergt. De heilige lucht behoort geen 

vreemde toe. De heilige boom, de heilige berg, het heilige water, horen 

toe aan iedereen. Niet aan de machtigen alleen. Onze grond, het heilige 

water, de heilige lucht, zijn een deel van ons leven.  

Mijn grootmoeder vertelt dat bij mijn geboorte het zo hard waaide dat 

de wind wel leek te zingen. Ik hoor dat mensen onze lucht willen ko-

pen. Maar zij zijn dom. Ze weten niet dat je de wind niet kan bedwin-

gen. Hij is sterker en zal altijd vrij zijn. Wanneer ik groot ben, wil ik 

vrij zijn als de wind.  

Sommige mensen die in het woud wonen, in Montes Azules, lieten 

zich door de overheid overtuigen deel te nemen aan een project. Ze 

moesten bomen planten en kregen geld in ruil. Maar toen is er iets ge-

beurd. Die mensen hebben nu grote problemen. Als ze brandhout nodig 

hebben, om net zoals wij, rond het vuur te zitten met hun familie, mo-

gen zij geen bomen kappen. Ze mogen ook geen huizen bouwen zoals 
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wij. Als ze een boom omhakken, vliegen ze de gevangenis in. Ze lei-

den geen goed leven meer. Ze hebben namelijk hun waardigheid verlo-

ren. Ik zal jullie iets vertellen. Dit project is een valstrik. In 2008 te-

kende Mexico een overeenkomst met de Verenigde Staten om de lucht 

te verkopen aan de rijke mensen uit rijke landen. Zoals we weten heb-

ben die rijke mensen grote fabrieken. En zo hebben ze de lucht ver-

vuild. De lucht die wij inademen, is vervuild. Verkopen? Hoe kunnen 

we dat overwegen? God heeft ons dat land gegeven. Als we het verko-

pen, hebben onze kinderen en onze kleinkinderen geen plek meer om 

te leven of om gewassen te telen. Waar moeten ze dan heen? We moe-

ten ons leven en het land waarop we leven niet verkopen.  

Als de gemeenschap een probleem heeft, komen ze naar mijn groot-

moeder. Zij weet altijd raad. De bomen zijn onze vrienden. Ze schen-

ken ons de lucht die we inademen. Ze schenken ons het vuur dat ons 

warm houdt en onze tortilla's bakt. Mijn grootmoeder zegt dat we er 

zorg moeten voor dragen, net zoals zij zorg voor ons dragen. Waarom 

is de lucht zo boos? Hij is boos omdat rijke vreemdelingen hem willen 

kopen. Is er dan geen lucht waar zij wonen? Jawel, maar hij is vervuild 

door de lucht van hun machines en omdat ze hun eigen bomen hebben 

omgehakt. Waarom planten ze geen nieuwe bomen? Waar ze wonen is 

alles van beton. Er is geen platteland meer, er is geen woud. Er zijn 

alleen gebouwen. Ze denken dat ze ons steunen door ons geld te geven 

maar het is een list om ons land en onze lucht te stelen. Gaan ze de 

lucht meenemen? Ze gaan hem niet meenemen maar ze willen er de 

baas over zijn. Komen ze dan hier wonen? Ze komen hier niet wonen 

maar ze willen ons hier weg. Wat moeten we dan doen als zij baas zijn 

over onze lucht?” 

*De Lacandon Maya’s zijn de oorspronkelijke bewoners van de La-

candonjungle in het zuiden van Mexico en Guatemala. Ze staan vooral 

bekend om hun witte lange tunieken van katoen en hun lange zwarte 

haar. Toeristen komen hen vaak tegen bij de ingang van de Mayaruïnes 

van Palenque. Hier bieden zij de toeristen hun handwerk aan. De reden 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lacandonjungle
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lacandonjungle
https://nl.wikipedia.org/wiki/Palenque_(Mayastad)
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dat het toerisme een steeds belangrijkere bron van inkomsten voor de 

Lacandones werd, is dat houtkapbedrijven de laatste jaren zo’n 65.000 

hectare van het tropisch regenwoud van de Lacandones hebben gekapt, 

waardoor ze niet meer in staat zijn zichzelf volledig te onderhouden 

met wat de natuur hun te bieden heeft. 

Antropologen en archeologen zijn bijzonder geïnteresseerd in de La-

candon Maya’s omdat zij jarenlang de Spaanse overheersing konden 

ontwijken en nog op een zeer traditionele wijze hun leven leiden. Hier-

door staan de Lacandon Maya's nog het dichtste bij de Oude Maya's 

van vóór de Spaanse veroveringen. 

De landbouwmethode van de Lacandones staat bekend als de brand-

rooi methode waarbij een stuk regenwoud in brand wordt gestoken en 

de vruchtbare laag as de grond bedekt. Na een akker voor een periode 

van circa 5 jaar gebruikt te hebben wordt er een nieuw stuk grond 

blootgelegd. De verlaten akker wordt echter niet helemaal verlaten. Het 

wordt opnieuw aangeplant met bomen en planten zodat het op de lange 

termijn weer onderdeel kan gaan uitmaken van het regenwoud. Het 

voordeel van deze ‘boomtuinen’ is dat het dieren aantrekt, die de La-

candones zo eenvoudig kunnen vangen. Per akker kan men 35 tot 50 

verschillende landbouwproducten vinden, waaronder  maïs, bonen, to-

maten, pompoenen, maniok en chayotes (Mexicaanse, peervormige 

komkommer). 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Archeologen
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In de schaduw van Toon Hermans (eerste deel) 

(naar Herman Van Hove, Vlaming en Toon’s laatste manager en 

vriend, geïnterviewd door Agna Daems in het radioprogramma De 

Madammen van 15 december 2016) 

Anja Daems: “Je was de laatste manager van Toon Hermans, je was 

uitgever bij Biblo, uitgeverij van wetenschappelijke en medische boe-

ken. Hoe kom je dan in contact met een Nederlander, Toon Hermans?” 

Herman Van Hove: ‘”Wel, we schrijven 1990. Toon ging gevierd wor-

den in het Sportpaleis voor zijn 75e verjaardag en ik kende de mensen 

die dat organiseerden. Ik wou daar een pak tickets kopen voor onze 

relaties: dat deden we altijd in plaats van ermee op restaurant te gaan. 

Toen werd ik betrokken bij de voorbereidende vergaderingen en op een 

bepaald ogenblik werd er iemand gezocht met een fatsoenlijke grote 

auto om Toon te vervoeren en ik dacht … dat is mijn kans om mijn god 

toch eens één keer van dichtbij te mogen meemaken. Ik stak mijn vin-

ger op en ik was chauffeur om Toon in het Antwerpse Rosier Hotel, 

een prachtig mooi klein hotel in het stadscentrum, te gaan halen. Daar 

moest ie zo laat mogelijk afgehaald worden want zijn echtgenote Rietje 

was nog niet lang overleden en hij wilde niet meer dan een half uur 

vooraf in het Sportpaleis zijn. Dus ik vertrok zo rond tien voor acht en 

op 8 minuten was ik er, met de ‘Antwerpse zwaantjes, bereden politie’ 

tegen 180 km per uur als gekken over de ring rond Antwerpen. Toon 

zei geen woord tegen mij. Hij was wel, heb ik later geweten, wat men-

senschuw en pas ter hoogte van het Sportpaleis draait hij zich naar mij 

toe en zegt: ”En wie bent u als ik vragen mag?”. Toen ik zei “Ik ben 

een uitgever en toevallig …” zag ik mijn kans: “Mijnheer Hermans, ik 

ben blij dat ik hier, 18 februari, weer naar u mag komen kijken in de 

Elisabethzaal”. En dan zei ie: “Ja, ik vind het niet leuk om er maanden 

op voorhand aan herinnerd te worden waar ik welke avond om welk 

uur gek moet gaan doen”. Dat was mijn debuut.”  
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Anja Daems: “Amaai, Herman, maar van uitgever naar chauffeur en 

dan ineens manager?” 

Herman Van Hove: “Ik ben een uitgever en dat wist ie, zijn zoon wist 

dat en die kwam dan een paar weken later bij mij aanzetten met de 

vraag of ik een kunstboek wou uitgeven over het beeldend werk van 

Toon.  Maar ik was een uitgever van wat ik een beetje oneerbiedig 

‘droevige’ dingen noem: accountancy, fiscaliteit enzoverder. Ik dacht, 

ik val door de mand maar ik zal dan toch één keer bij mijn god thuisko-

men om daarover te praten. En dat ging weer hetzelfde: hij nam geen 

nota van me, we stonden aan de voordeur. Maurice, zijn zoon belde, 

die woonde een paar huizen verder en dat ging dus een half uur echt 

over sport en over van alles en ik stond daar. Ik heb nooit de uitdruk-

king ‘erbij staan voor spek en bonen’ zo intens ervaren als die middag 

bij de voordeur van Barendseweg 24 in Bos en Duin. Dan, na een tijd-

je, zei Maurice: “Ja papa, Herman komt eens naar je schilderijen kij-

ken, hij is een gerénommeerd uitgever van kunstboeken” (ik had nog 

nooit een kunstboek uitgegeven), waarop Toon zei: “Ja dan moet ie 

toch nog maar een andere keer eens terugkomen … die doeken staan 

op de grond, die zijn niet ingelijst, zo kun je ze niet beoordelen” en 

daar stond ik. Ik wenste mezelf mijlenver weg en Maurice naar de 

maan en dan mocht ik toch mee naar de woonkamer en daar hingen 12 

schilderijen  fraai ingelijst en perfect uitgelicht. Zo onzeker was die 

man eigenlijk en …  dat was ie tot zijn laatste dag.” 

Anja Daems: “Nu, je was de manager, was Toon Hermans een man 

van contracten?” 

Herman Van Hove: “Helemaal niet, hij haatte iedereen die kwam aan-

zetten met papier … notarissen, boekhouders, die de gewoonte hebben 

… dat was altijd … “Je gaat dat toch niet voorlezen en dan direct, ik 

heb een liedje geschreven, wil je het horen?” Dus op een bepaald mo-

ment … ik had geen contract met hem, hij had geen contract met mij. 

Ik, Toon’s laatste manager … het ging zo: dat schilderijenboek had ik 

uitgegeven en ‘en cours de route’ had ie gehoord dat ik met Toots 
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Thielemans en met vele anderen regelmatig dingen organiseerde, en 

dat was dan genoeg. Zonder dat ik het besefte was ik ineens zijn mana-

ger en moest ik vrachtwagens huren enzoverder en naderhand gingen 

we spelen.  Er ging heel veel geld op de rekening van mijn uitgeverij 

komen want hij wilde zelf niet meer in zijn eigen bedrijf nog die din-

gen doen en toen zei ik “Ja Toon, straks komt er een pak geld op de 

rekening van mijn uitgeverij Biblo en ik heb een vennoot, ik ben niet 

alleen. En die vennoot is amper op de hoogte van mijn ‘Toonse’ activi-

teiten. Stel je voor dat ik tegen een boom rij en dat mijn vennoot doet 

alsof zijn neus bloed, dan heb jij niks te makken”. Ik had een contract 

bij van 6 pagina’s en toen ik daarmee binnenkwam was het …”Je gaat 

dat toch niet voorlezen” en wat later … “Ja OK, ik wil een contract 

maar op één zo’n velletje”. Ik: “Ja, dan heb ik een voorstel … artikel 1: 

Toon Hermans gaat een nieuwe show maken, hij gaat zijn uiterste best 

doen om een mooie show neer te zetten’ … artikel 2: Herman Van Ho-

ve gaat de show produceren, hij zal zijn uiterste best doen om alles op 

wieltjes te laten lopen en artikel 3: Toon en Herman zijn vrienden en ze 

gaan mekaar niet belazeren. “Het contract is klaar” zei Toon en ik zei 

“Ja dan hoef ik er geen” en we hebben elkaar plechtig een hand gege-

ven en zijn naar het repetitiekerkje gereden en hebben nooit een con-

tract gehad. 

Agna Daems: “Er wordt wel eens gezegd: “Toon Hermans is een moei-

lijke man. Was dat zo?” 

Herman Van Hove: “Ja, een hele moeilijke. Ja natuurlijk, als je niet 

moeilijk bent, breng je het niet ver in dat vak en hij was moeilijk maar 

vooral voor zichzelf. Hij was meedogenloos voor zichzelf, ook op zijn 

ouwe dag. Toen ik die show mocht maken met hem, dacht ik … die 

gaat dat doen ‘Zestig jaar, het beste van Toon’. Maar …  in heel dat 

programma zat één oud nummer, engel Gabriël, maar dat was functio-

neel, dat had ie nodig. En daar zat verder nog één medley ‘oud’ in en 

die duurde nog  geen twee minuten en al de rest was nieuw en dat werd 

tijdens het repeteren nog continu veranderd. We hebben 88 keer ge-
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speeld en hij heeft me toch, denk ik, 75 keer ’s anderendaags ’s mor-

gens gebeld. Ik kwam van Nederland, kwam om een, twee uur ’s nacht 

thuis en dan ging om 7 uur, half acht al de telefoon. “Haal ik je ergens 

uit?” Ik durfde nooit zeggen “Ja, uit mijn bed” en dan was dat “Ja Her-

man, heb je die … die eerste woorden … die beginconference, da was 

klote, klote jong … ik heb vannacht iets nieuws geschreven en luister 

in de auto, luister naar de cassette”. En  o wee als hij de avond erna iets 

gewijzigd had en ik had het niet gehoord … dan kreeg ik het echt naar 

mijn kop.” 

(wordt vervolgd)   

       Opgetekend voor Amici Cantemus door Herman 
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Halverwege de zestiger jaren maakte Louis Neefs furore in ons Vlaan-

derenland. Ook in het Maasland mochten we hem nu en dan verwelko-

men. Samen met Sien, mijn zus, ging ik eens op een zomerse avond 

naar een dancing in Smeermaas, een dorpje in de buurt van Maastricht. 

Veel volk was aanwezig omdat Louis Neefs, de man uit Gierle 

(Turnhout), optrad. Met zijn mooie baritonstem en zijn vriendelijk 

voorkomen wist hij iedereen te charmeren. Vooral met het liedje ‘ach 

Margrietje’ bracht hij iedereen in vervoering.   

Vele jaren later, toen nog de wekelijkse repetitie ‘s vrijdagsavond op ’t 

Zolderke doorging en ‘den après’ nogal eens kon uitlopen, werd dit 

romantische liedje meermaals gezongen onder leiding van Fernand 

Knaepen, de amicus met de fluwelen tenor stem.  Vooral ‘als het bier 

was in de man’ kon niemand beter dan Fernand ‘Margrietje’  evoceren.  

Louis Neefs (1937—1980) 

Ach Margrietje, de rozen zullen bloeien 
Ook al zie je mij niet meer 
Door je tranen heen zul jij weer lachen 
Net zoals die laatste keer 
En al denk je "dat komt nooit meer 
Dat komt nooit, nooit meer terug" 
Ach Margrietje, de rozen zullen bloeien 
Ook al zie je mij niet meer 
 
 
Zit je vaak te dromen 
Kun je 's nachts niet slapen 
Denk je nog te veel aan toen 
Wie zal je begrijpen 
Het blijft toch van ons samen 
Je kunt er niet veel meer aan doen 
Je leven kan al leeg zijn 
In vijf jaar kun je oud zijn 
Ik weet wat je bedoelt 
De zon hoeft niet te schijnen 
Kind'ren niet te lachen 
Maar denk aan wat je hebt gevoeld 
 
 

Dan wil ik weer bij jou zijn 
Met je kunnen praten 
Stil zijn om wat jij zegt 
Omdat jij van mij bent 
Je ogen weer zien lachen 
Om iets wat je niets zegt 
Dan kan men wel vinden 
Zoiets gebeurt wel vaker 
Iedereen heeft zo'n herinnering 
Die kreet zal wel terecht zijn 
Het zal je niet veel helpen 
Misschien als ik dit zing 
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MOEILIJKE WOORDEN VOOR SENIOREN 

De Jef  kwam de Pier tegen op de markt. 

Pier: “Heb je nog iets van Fons gehoord? 'k Heb hem al lang niet meer ge-
zien." 
"Maar  die is toch gestorven, Pier." 

"Dat  wist ik niet. Wanneer dan en wat heeft hij gehad?" 
"Hij  leed aan een hartziekte en toen heeft hij een 'pezewever' gekregen.  

Dat  was allemaal goed en wel. Daarna zat hij met een pijnlijke ‘musicus’ 
die maar niet wou genezen.  

Na enkele maanden werd hij  ziek aan de 'protestant'. En nu is hij overle-
den. ‘k Ben hem een kruiske gaan geven in het ‘dolfinarium’ in Brugge. 
Hij  lag er heel mooi ‘geopenbaard’ en ik ben ook naar de begrafenis  ge-
weest.  

De pastoor  heeft een schone ‘homofilie’ gehouden over  hem. Na  de vie-
ring werd hij  niet op het kerkhof begraven. Ze brachten hem  naar de 
‘crêmerie’ in De Blauwe Toren. Hij kreeg daar een  ‘verrassing’…..” 
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In Haspengouw bloeien weldra de fruitbomen 


