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Concerten ‘In Flanders Fields’ 

  

• donderdag 8 november om 20u00 

op de campus Saffraanberg  

• zondag 11 november om 15u30  

in de kerk van St-Lambrechts-Herk  

i.s.m. erfgoed St-Lambrechts-Herk 

• zondag 2 december om 10u30  

in de Academiezaal i.s.m. Okra 
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Enkele zinnetjes met interessante woordspelingen.... 
 
• Een man maakt u eerst het hof en leidt u daarna om de tuin!  ( in een vrou-

wenclub). 

• Toen ik de prijs van de sla zag kreeg ik een krop in de keel....( in de groente-
veiling). 

• De cursus  “LASSEN VOOR BEGINNERS”  is afgelast. ( Technische school) 
• “ Bij onze “weight watchers “ zijn 3 nieuwe leden aangekomen, maar er zijn 

er ook drie afgevallen” 

• Wie niet buiten roken kan, moet maar buiten roken (in een café). 

•  “Mijnheer de voorzitter, als U wilt dat ik rechtsta dan zal ik me daarbij neer-
leggen” (in de rechtbank). 

•  Bij de geboorte van hun eerste kind worden man en vrouw op slag ouder. 
• “Het abnormaal hoge aantal ongevallen in de houtzagerij wordt al te gemak-

kelijk door de vingers gezien”  ( arbeidsveiligheidscomité). 
•  “Hier zet men koffie en over” (Bord buiten  aan een café in Hemiksem aan de 

Schelde, nabij de aanlegsteiger van de veerboot naar Bazel op de linkeroe-
ver).            

• En nu nog een klein gedichtje van ik weet niet wie, maar ik denk Toon  
            Hermans: 
                    

                HUGO 
 
                  
   

Toen moeder aan de was was, 
En vader daar zat zat, 

Zag zij twee vliegen vliegen. 
Kijk , kijk” zei zij 

“Er is geen enkele bij bij”. 
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Voorwoord 

we ruiken in de atmosfeer, 
een verandering … iets fris, 
je voelt dat op kousenvoeten de herfst in aantocht is! 
 
En ja hoor, de herfst doet zijn intrede, en toch mogen of kunnen we niet  
klagen over de voorbije zomer, hij was warm en heftig, records werden aan 
de lopende band verbroken, de ene hittegolf na de andere, temperaturen 
om dizzy van te worden; met als gevolg dat de  watervoorraden begonnen te 
slinken en het waterverbruik aan banden werd gelegd ... maar toch blijft de 
voorbije periode een topper, eentje die zelfs de legendarische zomer van 
1976 overstijgt! 
Wij, Amici, onthouden ook de zomer van 2018, want sinds lang mochten we 
weer bijna twee maanden op adem komen, onze voorbereiding loopt dus 
volgens schema! Eind augustus zijn onze wekelijkse repetities hervat om  
later dit jaar een drietal concerten te brengen. We oefenen de liedjes uit de 
bundel 'In Flanders Fields'. Liedjes die allemaal een betekenis hebben  
gekregen tijdens W.O.I, een oorlog die we toch niet mogen vergeten! Op 14  
september zongen we, op uitnodiging van het stadsbestuur, al enkele liedjes 
tijdens de officiële openingsplechtigheid n.a.v. het 100-jarig jubileum van 
het einde van de Eerste Wereldoorlog. De publieke belangstelling was groot, 
iedereen kon aanschouwen hoe het er destijds aan toeging, alles uitgewerkt 
met figuranten en oorlogsmateriaal waaronder de loopgraven en tunnels,  
foto- en filmvoorstellingen, zelfs een dorpscafé anno 1918 en wij hebben, 
gezien de omstandigheden, ons beste beentje voorgezet! 
 
Nu tellen we af naar de volgende concertdata en we hopen altijd om een 
concert 'con brio' te kunnen brengen, lukt steeds aardig als iedereen  
regelmatig de repetities volgt. En tussen de concerten door mogen we  ook 
nog genieten van een fijn en gezellig Ceciliafeest. 
Het leven van een koorzanger is toch mooi, vermakelijk en veelzijdig hé! 
 
Veel leesplezier met deze uitgave van ons koorblaadje, 
                                                                                                          

Liliane, 
                                                                                                         Voorzitter 
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De paus en een bekende advocaat worden tegelijkertijd door Petrus aan de 

hemelpoort ontvangen. De advocaat krijgt meteen een prachtige suite, per-

soneel, een geluidsinstallatie, flatscreentv enzovoort. De paus moet het 

doen met een sober klein kamertje. Hij vindt dit niet rechtvaardig en gaat 

zich beklagen bij Petrus. "Kijk," zegt Petrus, "je moet het zo zien, we hebben 

hier al meer dan 50 pausen, maar dit is pas onze eerste advocaat."  

*** 

Jantje zat zich steendood te vervelen in de klas op een vrijdag namiddag, 

zoals velen van zijn andere vriendjes. De juffrouw had dat door en wilde hun 

aandacht trekken door ze uit te dagen. 

"Oke klas. Ik noem een beroemd gezegde en de eerste die mij kan zeggen 

van wie dat stamt hoeft maandag niet naar school te komen. 

"Van wie stamt het gezegde, To be or not to be, that’s the question?" vroeg 

de juffrouw. 

De kleine Pham Lam Nguyen op de eerste bank riep luid, "Shakespeare". 

"Goed zo zei de juffrouw, "Jij hoeft maandag niet te komen." 

"Neen dank u, juffrouw. Ik kom uit Vietnam en het is eigen aan onze cultuur 

om zo hard mogelijk te studeren. Ik zal er dus maandag wel weer zijn” zei de 

kleine Pham Lam Nguyen. 

"Ook goed” zei de juffrouw. Wie heeft ooit gezegd, "I had a dream!" 

De kleine Fri Sum Kat, die naast Pham zat riep snel: Ik geloof dat het Martin 

Luther King was!" 

"Goed zo!" zei de juffrouw "Jij hoeft maandag niet te komen” 

"Neen dank u juffrouw Ik kom uit China en ook bij ons betekent onderwijs 

en opvoeding alles. Ik zal er dus ook zijn op maandag”, zei de kleine Fri Sum 

Kat. 

"Ook goed" zei de juffrouw. 

En dan hoort ze een stemmetje, van achter in de klas ....  

 "Fucking immigrants!" 

"Wie heeft dat gezegd?" schreeuwde de juffrouw kwaad. 

"Donald Trump!" riep Jantje, tot dinsdag …. 
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ge” werd al vlug afgevoerd toen 
het spannend werd! 
Ik herinner me een pikant detail 
uit een boek over een Franse ge-
neraal (ik twijfel tussen JOFFRE en 
FOCH maar denk dat het de eerste 
was). Hij ging een bezoek brengen 
aan de divisiestaf (ver genoeg dus 
achter de linies) die bevel voerde 
over de troepen aan het front van 
VERDUN. Hij reed erheen in TWEE 
auto's: een  voor hemzelf en zijn 
adjunct, de tweede voor zijn kok 
en helper (die de tent en het tafel-
tje met wit tafeldoek en al moest 
klaarzetten!) Bij terugkeer van zijn 
inspectie moest de kok een maal-
tijd klaar hebben bestaande uit 
o.m. fazant en witte wijn. Over de 
fazant was hij niet erg tevreden, 
en vooral de witte wijn was niet 
genoeg gekoeld! En dat alles ter-
wijl de soldaten in de loopgraven 
en modderige bunkers een korst 
brood,  soms een stukje worst of 
kaas en wat rode landwijn kregen! 
Als de generaal het maar goed 
heeft. Hij heeft NOOIT gevraagd 
wat de troepen te eten kregen.   
Ik herinner me ook de woorden 
van een Engelse generaal die aan 
zijn regering in een bericht vroeg 
honderdduizend soldaten extra  
naar het front in Vlaanderen te 
sturen om met kans op succes een 

offensief tegen de Duitsers te be-
ginnen. Hij kreeg die troepen, 
maar twee weken later vroeg hij 
opnieuw om honderdduizend man 
want de “vorige zending”  was 
gesneuveld!!! Wat denkt u !! 
Honderdduizend mannen worden 
zomaar weggeveegd als “een zen-
ding”. 
En tenslotte nog dit: in ons eigen 
leger was er een instructie die 
zelfs voor de doden een onder-
scheid maakte: de gesneuvelde 
officieren mochten met maximaal 
acht in één massagraf begraven 
worden. De gesneuvelde soldaten 
met HONDERDTWINTIG in één 
graf. Zelfs dood zijnde achtte de 
elite  zichzelf nog beter, hoger en 
achtenswaardiger dan een ander 
lijk !   
 En nog steeds bestaat er zo'n 
“elite” die zich ver verheven 
waant boven ons, het “plebs” of 
gewone volk. 
 

     HUGO 
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21.07 AC NATIONALE FIETS – en WANDELTOCHT 

Terwijl in Brussel Belgenland de nationale feestdag plechtig vierde verzamel-
den in het Martenshof te Mettekoven een twintigtal sportieve amici en part-
ners om samen te fietsen of te wandelen. De wandelaars werden gegidst 
door  Paul De Geyter, de fietsers door  JK. En deze laatste was al naar een 
pintje bier het noorden kwijt. Dankzij een vriendelijke fruitboer met jeep 
geraakten we via een alternatieve kronkelweg doorheen plantages toch aan 
het officieel vertrekpunt van de fietstocht, zijnde de TJENNEBOOM.  

Jan Mathijs, geschiedkundige, wonende in Helshoven,  vertelde  aldus: 

Op de weg van Helshoven naar Voort, komt men voorbij "Tjenneboom". 
De Tjenneboom stond gedurende eeuwen op het punt waar de gemeenten Mettek-
oven, Hoepertingen, Gotem en Voort een vierlandenpunt vormden.  
Hij stond op het hoogste punt van de omgeving (92m), hij beheerste er dan ook 
groots en majestueus het ganse landschap. Het was een reusachtige canadaboom 
die door elkeen in de verre omtrek gekend was en tot 10km in de ronde als baken 
dienst deed voor de voege reizigers. 
Zijn omtrek mat 5,6 m en in één van zijn spleten konden makkelijk vier personen 
plaatsnemen. Het takkengestel was zeer ontwikkeld en had een doorsnede van rond 
de 16 meter. Bij regenweer vonden runderen en schapen er een schuilplaats.  

In 1888-1889, gedurende een heftige orkaan, werd er een stuk van zijn stam afge-
rukt en een twintigtal jaren later heeft de boom er het bijltje bij neergelegd en werd 
hij omgehakt. 
In 1970 werd op initiatief van de heer S. Vandevelde door de heer Vrancken, burge-
meester van Gotem, een nieuwe boom geplant. 
 
In de duistere middeleeuwen werden aan deze boom "heksen" verbrand. De naam 
"Tjenne" zou afkomstig zijn van een vrouw die in het midden der 17de eeuw hier 
verbrand werd.  
Voor 1900 werd hij echter "Jenne" uitgesproken en de naam zou afgeleid zijn van 
Johanna of Anna Michiels, die hier levend verbrand zou zijn als slot van een twee 
jaar durend proces tegen deze "heks" uit Mettekoven. 

De doodstraf werd uitgesproken aan de voet van een reuzelinde, een honderdtal 
meter beneden de top, aan het kruispunt van de Romeinse weg en de weg Mette-
koven-Hoepertingen, ook een boom die een honderdtal jaar geleden verdwenen is. 
Aldus werd "Jenne" hier "den veure" (door het vuur) terechtgesteld.  
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Aan de Tjenneboom heeft men een reusachtig 
uitzicht over het mooie golvende Haspengouw 
en bij helder weer kan men een groot aantal 
kerktorens uit de omgeving aanschouwen. 

Omstreeks 18 u verzamelden de wandelaars en fietsers in de mooie taverne 
‘Martenshof’.  Op ons aller gezondheid werd het glas geheven en nadien naar har-
tenlust echte Belgische kost (mosselen of biefsteak met frieten) gegeten.  
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sen 75 en 80% van de gesneuvel-
den Vlamingen waren. Dat had 
echter een reden: dat was niet 
omdat Walen niet wensten te 
vechten maar wel omdat zij in de 
administratieve diensten achter 
het front, de hospitalen, de maga-
zijnen, paardenstallen, veldkeu-
kens, werkplaatsen en de logistiek 
enz. werden geplaatst. Kortom 
overal waar meestal Frans werd 
gesproken en geschreven. Dus 
vond men in de voorste linies in 
grote meerderheid Vlaamse solda-
ten en bij de onderofficieren en 
officieren in meerderheid Fransta-
ligen. 
 Nu over dat zingen: enkele 
Vlaamse intellectuelen die aan-
drongen op meer Vlaamse officie-
ren en meer gebruik van het Ne-
derlands in de commandovoering, 
wilden bij wijze van ontspanning 
en bezigheid in rustige tijden voor 
de troepen aan het front 
“zangkringen” oprichten.  Zo kon-
den onze Vlaamse soldaten 
(waaronder zeer veel ongeletter-
den) ook liedjes leren zingen zoals 
de andere soldaten. Die Vlaamse 
“zangkringen” werden dadelijk 
verboden en er werden tucht-
straffen uitgesproken (in het 
Frans) voor de oprichters! Hetzelf-
de lot trof de Vlaamse 

“studiekringen” waar vrijwilligers 
les gaven zowel aan analfabeten 
als aan anderen. Het Vlaamse 
“Frontblad” (een soort klein krant-
je voor de soldaten  met berichten 
over het leven in door Duitsers 
bezet gebied, familieberichtjes 
enz.) moest ermee ophouden en 
de oprichters werden vervolgd. 
Maar in het geheim hielden de 
initiatiefnemers onderling contact 
en zo kwam er een soort 
“Vlaamse beweging” op gang die 
er nooit gekomen zou zijn als de 
“hogere leiding” (inclusief de ko-
ning) wat meer respect had ge-
toond voor de taaleisen van het 
grootste deel van zijn gevechts-
troepen.                                              
Gelukkig is het nu wat  beter! 
 
En hoe dachten  generaals en de 
“elite”  van de hogere
(Franstalige) burgerij  en politiek 
over de gewone soldaat? 
Ik had in een vorig artikel al iets 
geschreven over de “pantalon 
rouge”, de rode broek, die de 
Franse soldaat moest dragen om-
dat het parlement dat beslist had 
ondanks protesten. Het elan van 
de Franse soldaat zou alles weer-
staan! Maar parlementairen zitten 
in een pluche zetel en horen geen 
kogels fluiten. De “pantalon rou-
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klap op de vuurpijl kwam er na de 
oorlog in zijn opdracht een sterke 
repressie tegen talrijke Vlamingen 
wegens landverraad! Omdat zij in 
hun eigen taal wensten aange-
sproken te worden..... 
   Als een historicus-schrijver dit 
alles durft publiceren in een boek, 
dan moet hij wel goed en juist  
gedocumenteerd zijn  en vele ar-
chieven doorsnuffeld hebben zo-
wel hier als in Duitsland, Spanje  
en Frankrijk . Zo niet  staat hem  
een rechtszaak  te wachten. Ten-
slotte een vraagje: maar als dat 
allemaal waar is, wie was hier 
dan eigenlijk de grootste 
“landverrader”? 
 Op 21/7/18 zag ik de opname van 
het défilé in Brussel en hoorde de 
commentator zeggen dat Koning 
Albert I erg begaan was met zijn 
troepen en dat hij als een zorgza-
me vader met zijn leger omging, 
zodat ons leger procentueel zeven 
keer minder gesneuvelden had 
dan de andere legers. Dat kwam 
omdat hij nooit aan offensieve 
acties  tegen de Duitsers had deel-
genomen behalve dan op het 
laatst, toen er zekerheid was dat 
de Duitsers zouden verslagen wor-
den. Die commentator mag na-
tuurlijk niet zeggen wat ik nu 
denk: de Koning zou wel gek moe-

ten geweest zijn om de Duitsers te 
gaan aanvallen terwijl hij met hen 
aan het onderhandelen is !! 
 
En waarom zongen de Vlaamse 
soldaten zo weinig???? 
 
Toen de oorlog uitbrak was gans 
België woedend op de Duitsers, 
zowel Walen als Vlamingen zon-
der uitzondering. En toen de ko-
ning om vrijwilligers voor het le-
ger vroeg, hebben vele tiendui-
zenden  Vlamingen (en ook vele 
Walen) zich aangeboden om in 
het leger te dienen en de strijd 
aan te gaan. Maar  eens ze in 
dienst waren ondervonden zij pas 
hoe minachtend zij behandeld 
werden. Alle officieren (op enkele 
uitzonderingen na, ook de Vlaam-
se) spraken uitsluitend Frans wat 
voor de overgrote meerderheid 
der Vlamingen onverstaanbaar 
was. Vanaf de rang van sergeant 
(onderofficier) moest men de 
Franse taal beheersen  en gebrui-
ken. In de militaire hospitalen was 
het al Frans dat de klok sloeg, in 
de Krijgsraad idem. Begrafenis en 
grafschrift op de zerken van 
Vlaamse gesneuvelden: in het 
Frans. En de geschiedkundige 
waarheid is dat volgens gekende 
gegevens en/of schattingen tus-
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  ENKELE  NEVENEFFECTEN 
VAN WO I 

  
Op gevaar af een “politieke on-
ruststoker” te worden genoemd 
vraag ik toch nog even uw aan-
dacht voor enkele neveneffecten 
van deze oorlog. Het spreekt van-
zelf  dat alle details over de liedjes 
niet zomaar uit de lucht kwamen 
vallen. Een bijzondere hulp was 
het boek “De Kanonnen van Au-
gustus” van Barbara BUCHMAN, 
Amerikaanse schrijfster die een 
gedetailleerd boek maakte over 
WO I, en verder allerlei lectuur 
waarbij al eens verwezen werd 
naar “EEN TROON IN BRUSSEL” 
van  Prof historicus Paul BELIEN – 
tussen haakjes: medewerker van 
de Nederlandse politicus Geert 
WILDERS en te situeren in de con-
servatieve flamingante hoek van 
ons politiek bestel. Maar daar 
kwamen tot mijn grote verbazing 
dingen uit te voorschijn die me 
toch de wenkbrauwen deden 
fronsen....leest u zelf maar. Ik be-
gin met het meest verbazingwek-
kende en waarschijnlijk minst be-
kende onderwerp: 
Koning ALBERT I heeft (volgens 
BELIEN) tot driemaal toe in het 
grootste geheim onderhandeld 

met de Duitsers om samen met 
het Duitse leger strijd te leveren 
tegen de Britten en de Fransen. 
Dat onderhandelen deed hij na-
tuurlijk niet zelf: dat ging  tussen 
een Duitse diplomaat TÖRRING 
genaamd voor Duitsland en een 
Belgische afgezant van de koning 
met de naam WAXWEILER in ZÜ-
RIC. De eerste gesprekken vonden 
plaats in september 1915 en de 
eerste eis van de Duitsers was dat 
België samen met Duitsland de 
strijd zou aangaan tegen Britten 
en Fransen. De Koning stemde 
daarin toe, en wellicht is dat mede 
omdat hij een familielid (neef) 
was van de Duitse keizer maar ze-
ker omdat hij overtuigd was dat 
Duitsland de oorlog zou winnen! 
Maar de Keizer  wilde meer: hij 
wenste meer autonomie voor het 
“Germaanse” Vlaanderen en dat 
was teveel gevraagd aan de Ko-
ning. Toen de keizer die eis voor 
Vlaamse autonomie introk werd 
er opnieuw onderhandeld maar er 
kwam weer een kink in de kabel: 
de Engelsen vielen ook de Duitse 
kolonies  in Afrika aan en verover-
den die een na een....daardoor 
ontstond ook het gevaar dat Al-
bert I zijn  kostbaarste bezit, de 
Kongo, zou verliezen als hij een 
bondgenootschap sloot met de 
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Duitsers.  Een totale impasse ont-
stond echter pas toen de heer 
WAXWEILER een ongeval kreeg in 
FRANKRIJK. De Franse spionage-
diensten hadden namelijk ontdekt 
waarom WAXWEILER vanuit DE 
PANNE ( waar Albert I verbleef) 
telkens weer door Frankrijk naar 
Zürich en terug reisde en ja, daar 
hebben ze dus iets tegen gedaan: 
WAXWEILER werd  onderweg naar 
Zürich “per ongeluk” door een au-
to aangereden en stierf in Frank-
rijk. Pauze in de onderhandelin-
gen dus tot de late herfst van 
1916..... 
Toen was het offensief van de 
Brits-Franse troepen aan de Som-
me compleet mislukt. Zij verloren 
600.000 man aan doden en ge-
wonden en de Duitsers iets meer 
dan 450.000 man. ALBERT I ver-
wachtte nu zeker een Duitse over-
winning en begon opnieuw te on-
derhandelen, ditmaal via de 
Spaanse afgezant in België 
(Markies Rodrigo de Saavedra). 
Intussen hadden de Duitsers wel 
goed nagedacht en zich de vraag 
gesteld of  het Belgische leger wel 
de kans zou krijgen van kamp te 
veranderen met al die Engelsen in 
de buurt! Ten andere: zou ons le-
ger dat wel WILLEN doen. Zowel 
Walen als Vlamingen waren erg 

gekant tegen Duitsland en razend 
kwaad op de Duitsers die bij hun 
inval in België soms echt misdadig 
tekeer waren gegaan, ook tegen 
burgers! Intussen kwam er in  Rus-
land   revolutie. In 1918 sloot Rus-
land vrede met de Duitsers en zo 
konden die hun troepen uit het 
oosten nu overbrengen naar 
Frankrijk en België. Zij ontketen-
den een enorm  offensief en dron-
gen Fransen en Britten vele kilo-
meters achteruit richting Parijs. 
TÖRRING en de Duitse kanselier  
HERTLING garandeerden de Belgi-
sche integriteit en Albert I was 
geneigd de overeenkomst te on-
dertekenen, maar de Duitsers 
werden net op tijd in hun opmars 
gestuit en zelfs sterk  terugge-
drongen mede door de aankomst 
van de eerste grote contingenten 
Amerikanen die mee in de strijd 
geworpen werden. En toen het 
ernaar uitzag dat Duitsland ging 
verliezen was het verhaaltje uit 
voor Albert I. Hij staakte de onder-
handelingen en liet dan ook ons 
leger voor de eerste keer offensief 
optreden samen met de Common-
wealth-troepen en Amerikanen 
tegen de Duitsers daar waar hij 
zich tevoren enkel defensief had 
opgesteld onder voorwendsel van 
de Belgische “neutraliteit”. En als 


