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JUBILEUMCONCERT 
BANJO-ORKEST 2007-2022

Bijna drie jaar geleden mochten wij jullie, overigens met 
groot succes, ons jubileumconcert aanbieden naar aan- 
leiding van de viering van ‘60 jaar Banjo-Orkest’. 
 
Na decennia van muzikale Siberische stilte, los van enkele 
gezellige reünies, is het Banjo-Orkest door een toeval in 
2007 uit de as verrezen. De uitnodiging van het college 
om naar aanleiding van de viering ‘175 jaar Sint-Aloysius- 
college Menen’ als ‘top of the bill’ op de feestavond in 
zaal Cortina Wevelgem na al die jaren eens een concert 
aan te bieden, was een immense uitdaging. Met een  
denderend resultaat! Hierna konden we uiteraard niet  
zomaar gaan chillen. Want kort nadien ontvingen wij  
tot onze grote verrassing van zowat overal de ene uit- 
nodiging na de andere om opnieuw te gaan concerteren. 
Het werd zowaar een succesverhaal, thans reeds 15 jaren 
lang. Met het concert van vandaag zijn we reeds aan het 
133ste concert toe in die 15 jaren! 

Ongeveer 85 procent van de groep bestaat nog steeds 
uit de ‘ouwe knarren’ uit de collegetijd van reeds meer 
dan 60 jaren geleden, aangevuld met enkele jongere  
dartele veulens. Ondanks het niet te overbruggen  
generatieverschil is de onderlinge relatie tussen die  
beide groepen gewoonweg schitterend te noemen.

Eind juni 2022 konden wij na de ellendige coronatijd onze 
6de tweejaarlijkse concertreis beleven, ditmaal richting 
Gengenbach in het ‘Zwarte Woud’ in Duitsland. Het werd 
andermaal een buitengewoon gebeuren vol gezelligheid, 
vriendschap en muzikaal genot.

Thuis Thuis 
  in   in 

 ‘t college ‘t college

Groepsfoto 2019 (© Jan Stragier)



AFSCHEID EN INTENSE DANKBAARHEID

Jammer genoeg worden wij vandaag geconfronteerd 
met de gezondheidsperikelen van onze geliefde dirigent 
Jacques Lecluyze, ere-directeur van de Academie voor 
Muziek en Woord in Menen. Noodgedwongen, tot zijn  
diepe spijt en onze grote droefheid, heeft Jacques na rijp 
beraad beslist om zijn muzikale activiteiten af te ronden 
en het dirigeerstokje er voor goed bij neer te leggen. 
Zowel in ons orkest, zijn Sinjakoor als de groep Allegretto. 
Zoiets hadden wij ons tot voor kort nooit kunnen inbeelden.  
Sinds Jacques meer dan 10 jaren geleden als dirigent 
maar ook als componist van diverse liederen voor het  
orkest aan onze pupiter is opgedoken, heeft hij als  
subliem professioneel muzikant en overigens conserva-
torium-laureaat de groep tot een echt wel hoog niveau 
getild.  
We blijven nu zo wat verweesd achter, maar hebben alle 
respect voor zijn beslissing. We zullen hem eeuwig dank-
baar zijn voor al het mooie dat hij ons jaar na jaar heeft 
bijgebracht en waarbij hij ons orkest heeft gebracht tot 
het niveau waar het nu staat. 
Wat de toekomst biedt? Een oplossing zal zeker gevonden  
worden, aangezien geen enkele muzikant van het orkest 
ook maar één moment heeft overwogen om er het muzikale  
bijltje voorgoed bij neer te leggen. Het Banjo-Orkest staat 
immer pal!

Het jubileumconcert van vandaag is tegelijk een eresaluut 
van onze groep aan dirigent Jacques die we in de nabije 
toekomst voortaan echt zullen moeten missen. Maar om 
het met de Brusselaars te zeggen, ‘stoemelings’ koesteren 
we de hoop dat Jacques ons in de toekomst nog met raad 
en daad zal willen bijstaan. Dit is de uitdrukkelijke wens, 
hoop en verwachting van ons allen.

NAAR DE VERSIE ‘3.0’

Onze gedachten gaan vanavond ook uit naar 
onze dierbare stichter-componist-dirigent  
Alfons Bouckaert, thans bijna 99 jaar oud, 
eeuwig en onvergankelijk. We zeggen hier 
en nu vanuit het diepste van ons hart formeel  
dat we zonder hem hier vanavond niet zouden 
hebben geperformd. We blijven hem ont-
zettend dankbaar voor al het mooie dat hij 
ons reeds zo lang geleden en ook nog sinds-
dien heeft bijgebracht.

Ten slotte wil ons ensemble bij die gelegenheid zeker niet 
nalaten onze grote dankbaarheid te uiten t.o.v. het Sint- 
Aloysiuscollege en zijn directeur dhr. Mathieu Dehaene.  
Voor alle faciliteiten waarvan wij die hele periode sinds 
onze verrijzenis zo maar gebruik mogen maken, zeggen 
wij hem gemeend dank! Faciliteiten als ons repeteerlokaal, 
namelijk de aula hier, maar ook de bar voor de pauze in 
onze repetities en de bergruimte voor ons materieel. 

Drie jaren geleden mocht ik ons jubileumconcert benoemen  
als ‘2.0’, wat aangewend wordt voor de aanduiding van 
iets dat hoogstaand en zeer kwalitatief is.

Maar vandaag krijgt ons concert er een nieuwe aanduiding  
bij. Wij hopen dat jullie vanavond intens zullen genieten 
van dit concert door ‘het Banjo-Orkest: 3.0’.

Marc Decramer, voorzitter



OP ZOEK NAAR ‘DE GROTE LEIDER’ 

Natuurlijk weet u al lang dat dirigent Jacques Lecluyze in de 
vriendengroep die het Banjo-Orkest is, met het koosnaampje 
‘onze Grote Leider’ wordt betiteld. Nu De Grote Leider afscheid 
neemt van zijn dirigeerstokje, peilen we naar wat zich bij hem in 
hart en hoofd schuilhoudt.  

Toen je bij je jeugdig afscheid van 
het Sint-Aloysiuscollege in Menen 
aankondigde dat je voor je stu-
dies naar het muziekconservato-
rium zou trekken, deed men daar 
nogal meewarig over.
Inderdaad, mijn toenmalige leraar 
wiskunde in de Retoricaklas keek 
me na het eindexamen smalend 
aan en uitte de gevleugelde woor-
den: “Lecluyze, eigenlijk had je net 
als je vorige jaren voor wiskunde 
weer enkele punten tekort om te 
slagen. Maar we hebben ze je zo-
maar geschonken want je zal toch 
maar muziek verder studeren.”  
Dat heeft me niet belet om mijn 
droom na te jagen, integendeel. 
Naast de muziekschool had ik 
reeds in mijn collegetijd ervaring 
opgedaan in het Banjo-Orkest. Ik 
herinner me nog levendig dat ik als 
jong broekje in een concert van het 
Banjo-Orkest ‘Aan de stromen van 
Babel’ hoorde. Dat beroerde me zo 
sterk dat ik stichter-dirigent Alfons 
Bouckaert aansprak om zijn orkest 
te mogen vervoegen. De rest is 

geschiedenis: hij leerde me banjo 
tokkelen en kijk, ik ben nu nog in 
het Banjo-Orkest (lachend).

Maak van je hart een steen en 
selecteer eens voor ons jouw 
persoonlijke Top 3 van het Ban-
jo-Orkest
(Zuchtend) Da’s een moeilijke. ‘Aan 
de stromen van Babel’ prijkt nog 
steeds bovenaan. Die orkestratie, 
de dubbelzinnigheid van toonlad-
ders, de emotie en dan toch die 
heel aantrekkelijke kant van het 
liedje. ‘Valais-Wallis’ scoort ook 
hoog. Daarin liet Alfons Bouckaert 
voor het eerst de zgn. 6th akkoor-
den binnensluipen, waardoor het 
muzikaal spectrum fel verbreedde. 
Een klassieker die me ook beroert, 
is ‘Persbericht’. Wat we te weinig 
spelen de jongste jaren. Ten slotte 
mag ik zeker ‘Fata Morgana’ niet 
vergeten: het heerlijke begin met 
de dwarsfluit en dan wat verder de 
banjo’s die in tegentijden tokkelen.  
Zo mooi geschreven van onze 
priester-stichter. En nu ik toch 

het aantal keuzes heb overschre-
den voor mijn Top 3, haal ik er 
graag nog ‘Avond aan de berg’ bij. 
Zonder de vele andere klassiekers 
onheus te willen behandelen…

Op welk zelfgeschreven nummer 
dat het Banjo-Orkest uitvoert, 
ben je zelf het meeste trots?
Zonder twijfel ‘Mijmering’ (n.v.d.r. 
dat in 2019 in première ging). Da’s 
wellicht het meest klassieke werk 
dat ik schreef, zowel qua harmonie 
als in opbouw. Muzikanten plagen 
me er soms mee dat ik hiermee 
mijn eigen stukje Mozart of Haydn 
wilde componeren (grinnikend). 
Voeg er ook maar ‘Rag-banera’ 
aan toe: een ‘stommiteitje’ dat ik 
componeerde om drummer Adri 

Schots uit zijn kot te lokken en te 
verplichten om een partituur voor 
zijn neus te plaatsen (lachend). 
Want wie Adri kent, weet dat de 
brave kerel zijn hele leven zowat 
alles uit zijn hoofd speelt.
Kijken we buiten het Banjo-Orkest,  
dan onthou ik van mezelf vooral  
‘Ontferm u over ons’. Dit lied 
schreef ik, op tekst van Annie  
Vandewalle, voor het Sinja-koor  
in Menen dat ik al jaren leid. 

Als je terugblikt, had je dan in je 
loopbaan niet liever met professi-
onele muzikanten gewerkt?
Neen, neen (stellig). Het is zo zalig 
om met amateurs te werken. Maar 
je danst permanent op een slappe  
koord. Hangt die te slap, dan vallen 

“Ik heb mijn leven lang in de  
muziek kunnen ronddwalen”



de muzikanten er te weinig gefo-
cust af. Trek je het touw te strak, 
dan kunnen ze er niet meer aan. 
Natuurlijk koesterde de jongen 
in Jacques heerlijke dromen over 
grote professionele orkesten te 
dirigeren, maar ik heb absoluut 
geen spijt dat ik daar nooit pogin-
gen toe heb ondernomen. Weet je, 
dat klinkt vreemd maar een van de 
opdrachten die me zo enthousiast 
maakte, was notenleer onderwijzen 
aan kleine kinderen in hun eerste 
muziekleerjaar. Ze kennen nog niks, 
maar staan zo open voor die noot-
jes en al wat ermee verbonden is. 
Heerlijk was dat.

Hier zit een tevreden man?
Natuurlijk. Ik heb mijn leven lang  
in de muziek kunnen ronddwalen. 
Ik heb heel breed les kunnen  
geven, kennis mogen doorspelen: 
van basissolfège en harmonie over  
contrapunt tot fuga. En aan leer- 
lingen van 4 tot mensen van een 
flink stuk over de 80 jaar.

Hoe creëer je je composities? Be-
denk je eerst een thema, een titel 
en schrijf je daar dan muziek bij?
Neen, helemaal niet. Muziekstukken 
worden uit het niets geboren. Plots 
doemen ze op en krijg ik een inval. 
Zoals bij ‘Eye of the spy’, ergens op 
een terrasje hoog in de bergen in 
Spanje. Dan roffel ik een ritme met 
mijn vingers en knutsel ik in mijn 
hoofd aan melodie en opbouw. 
Mijn vrouw kent dat en weet dat 
ik enkele minuten mentaal afwe-
zig ben. Een sterk idee gaat niet 
zomaar verloren en zo kan ik het 
nadien neerpennen. Pas later heb 
ik dit lied een titel gegeven. Met 
James Bond en C° heeft ‘Eye of the 
spy’ trouwens niks te maken. Het 
stuk dwingt de muzikanten om el-
kaar en de dirigent voortdurend in 
de gaten te houden. Als een spion, 
met een scherp oog rondloerend. 
Zo simpel is het (lachend)…

Bedankt Grote Leider om ons 
Banjo-Orkest zoveel jaren enthou-
siast naar een hoger niveau te 
hebben getild …

WAT DE WEBSITE VAN HET BANJO- 
ORKEST U BIEDT

Het Banjo-Orkest van Vlaamse 
Studenten is voor veel oud-leer-
lingen van het Sint-Aloysiuscollege  
Menen een gekoesterde herin-
nering aan vele mooie dagen 
van vriendschap en muzikaliteit.  
Door verrassende gebeurtenissen  
van enkele jaren geleden is deze  
herinnering terug tot leven ge-
wekt en wordt de typische ‘sound’ 
van het gezelschap opnieuw ten  
gehore gebracht. Een vijfentwintig- 
tal muzikanten zorgt hiervoor. 

Onze site (www.banjo-orkest.be) 
documenteert het verleden met 
foto’s, documenten, soundtracks, 
teksten, ... Deze website vormt 
dus een blok digitale nostalgie.

Maar wij willen de website ook 
gebruiken als communicatie- 
middel voor en documentatie 
van de heropstanding van het 
orkest. Je vindt er informatie over 
de prestaties van het orkest dat 
regelmatig terug optreedt. 
Het Banjo-Orkest wordt geleid 
door een bestuursploeg die in 
2010 beslist heeft om onze naam 
‘Banjo-Orkest van Vlaamse  
Studenten’ te wijzigen in ‘Banjo- 
Orkest’ tout court. Er is trouwens 
maar één banjo-orkest in Vlaan-
deren. 

De website bevat ook een aantal 
video’s van markante gebeurte- 
nissen, dankzij Youtube ter be-
schikking gesteld. Klasgenoot 
Geert De Geetere en echtgenote 
Annemie creëren deze collectie. 
Daarnaast verzorgt de webmaster  
een apart bestand waar de mu-
zikanten hun partituren kunnen 
raadplegen.

En ja, ook uw input is steeds  
welkom bij de webmaster via 
hubert.vanooteghem@skynet.be 
of 014 21 65 35.

Bedankt!
Hubert Vanooteghem, webmaster

“De website vormt een blok  
digitale nostalgie”



PROGRAMMA

Awakening
muziek: Mark Verraes (2017)

Herinnering 
muziek: Jacques Lecluyze (1968)

Epistola ex Ponto
tekst: Publius Naso Ovidius en Alfons Bouckaert - muziek: Alfons Bouckaert

Du bist nicht mehr dar, mir bleibt alles leer.Du bist nicht mehr dar, mir bleibt alles leer.
Für ein Wörtlein, wie kann ich meine Händ‘ erheben.Für ein Wörtlein, wie kann ich meine Händ‘ erheben.
In mondheller Nacht, wenn auch schweigt das Meer,In mondheller Nacht, wenn auch schweigt das Meer,
warum kommst du, mein Freund, im Gruss mir näherstehen ?warum kommst du, mein Freund, im Gruss mir näherstehen ?

Hierheen gejaagd in ’t ballinglandHierheen gejaagd in ’t ballingland
Jouw beeld vervaagt mijn laatste band.Jouw beeld vervaagt mijn laatste band.
Mijn lot als ’t jouw ook beschouwdeMijn lot als ’t jouw ook beschouwde
toen niemand nog om mij rouwde, o mijn vriend.toen niemand nog om mij rouwde, o mijn vriend.

Wat men ook ziet, verlaten veldWat men ook ziet, verlaten veld
Zonloos gebied, mijn geest ontsteld.Zonloos gebied, mijn geest ontsteld.
Duisternis, noodlot, aan ‘d hemel een ster:Duisternis, noodlot, aan ‘d hemel een ster:
was de gedacht’aan jou, mijn vriend zo trouw.was de gedacht’aan jou, mijn vriend zo trouw.

Cruel souvenir de cette longue nuit,Cruel souvenir de cette longue nuit,
où de ma ville de Rome je viens de m’exiler.où de ma ville de Rome je viens de m’exiler.
Resté naufragé, toujours pourchassé,Resté naufragé, toujours pourchassé,
jamais ma maison ne cessera de pleurerjamais ma maison ne cessera de pleurer

Dans la lumière l’or étincelleDans la lumière l’or étincelle
Dans le besoin tu restais fidèle.Dans le besoin tu restais fidèle.
Destin, ténèbres, au ciel une étoile :Destin, ténèbres, au ciel une étoile :
L’idée de toi, mon ami fidèle.L’idée de toi, mon ami fidèle.

Weideblomke 
tekst: Guido Gezelle (1859 ?) – muziek: Alfons Bouckaert (1968)

’t Groeit daar een blomke ’t Groeit daar een blomke 
in de weide langs de voren, in de weide langs de voren, 
onder ’t riet, in den landen, op de heide, onder ’t riet, in den landen, op de heide, 
waar geen mensenoog, geen oog het ziet. waar geen mensenoog, geen oog het ziet. 

’t Groeit een blomke in de weide’t Groeit een blomke in de weide
 waar geen mens, geen mens het ziet. waar geen mens, geen mens het ziet.

’t Is wel het liefste van de blommen ’t Is wel het liefste van de blommen 
wier in ’t zand staat, wier in d’rots. wier in ’t zand staat, wier in d’rots. 
Weet ge wie en hoe ze ’t nommen? Weet ge wie en hoe ze ’t nommen? 
’t Is en ’t blijft en ’t nomt de liefde Gods.’t Is en ’t blijft en ’t nomt de liefde Gods.

 ’t Groeit een blomke in de weide  ’t Groeit een blomke in de weide 
waar geen mens, geen mens het ziet.waar geen mens, geen mens het ziet.

Eye of the spy 
muziek: Jacques Lecluyze

Nobody knows
traditional / arrangement: Alfons Bouckaert

Nobody knows the trouble I’ve seen.Nobody knows the trouble I’ve seen.
Nobody knows but Jesus.Nobody knows but Jesus.
Nobody knows the trouble I’ve seen.Nobody knows the trouble I’ve seen.
Glory Hallelujah!Glory Hallelujah!

Sometimes I’m up,Sometimes I’m up,
Sometimes I’m downSometimes I’m down
Oh, yes, Lord.Oh, yes, Lord.
Sometimes I’m almost to the groundSometimes I’m almost to the ground
Oh, yes, Lord.Oh, yes, Lord.

Nieuwe Lente 
tekst en muziek: Alfons Bouckaert (1968)

Wanneer een nieuwe lente Wanneer een nieuwe lente 
haar bloesems weer komt enten, haar bloesems weer komt enten, 
de aarde weer nieuw leven verwacht, de aarde weer nieuw leven verwacht, 
geloof dan in de zon geloof dan in de zon 

Vertrek dan langs de wegenVertrek dan langs de wegen
en valt eens moeheid tegen en valt eens moeheid tegen 
blijf dromen van het leven dat wacht blijf dromen van het leven dat wacht 
en vraag niet steeds waarom. en vraag niet steeds waarom. 

Waar moeë mensen dralenWaar moeë mensen dralen
uit schrik om eens te falen uit schrik om eens te falen 
en smalen op jouw durven,en smalen op jouw durven,
glimlach, blijf lopen, kijk niet om.glimlach, blijf lopen, kijk niet om.

Slechts de verte wenkt, Slechts de verte wenkt, 
Voor wie waagstuk kent en ga Voor wie waagstuk kent en ga 
en danen dan
vraag niet steeds waarom.vraag niet steeds waarom.

>>



Mijmering
muziek: Jacques Lecluyze (1970)

Bootje 
tekst: Annie Vandewalle - muziek: Jacques Lecluyze

Ik had een bootje uitgestuurd Ik had een bootje uitgestuurd 
beladen met verlangen.beladen met verlangen.
Het schuitje is nooit aangemeerd, Het schuitje is nooit aangemeerd, 
is ergens blijven hangen.is ergens blijven hangen.

’t Werd van de oever afgeduwd ’t Werd van de oever afgeduwd 
zat boordevol met dromen.zat boordevol met dromen.
Het water heeft het uitgespuwd, Het water heeft het uitgespuwd, 
het is nooit aangekomen.het is nooit aangekomen.

Vrolijk groen geverfd, Vrolijk groen geverfd, 
toen ik nog durfde hopen.toen ik nog durfde hopen.
Jouw naam er sierlijk ingekerfd, Jouw naam er sierlijk ingekerfd, 
de toekomst lag toen nog open.de toekomst lag toen nog open.

Ik gaf een warme boodschap mee,Ik gaf een warme boodschap mee,
Ik wou je zo graag vinden, Ik wou je zo graag vinden, 
die dobbert op een dode zee die dobbert op een dode zee 
ten prooi aan droeve winden.ten prooi aan droeve winden.

Als ik nu aan de waterkant, Als ik nu aan de waterkant, 
de bootjes uit zie varen.de bootjes uit zie varen.
Dan mis ik onze echte band, Dan mis ik onze echte band, 
toen wij geliefden nog waren.toen wij geliefden nog waren.

Aan de stromen van Babel
tekst en muziek: Alfons Bouckaert (1963)

Aan de stromen van Babel die avond,Aan de stromen van Babel die avond,
dromend van het verre Sion …dromend van het verre Sion …
onze harpen aan de wilgen … onze harpen aan de wilgen … 
vroeg men dat ik lied’ren zong.vroeg men dat ik lied’ren zong.

Cantate, cantate, Cantate, cantate, 
o zing nog eens jouw avondlied! o zing nog eens jouw avondlied! 
Cantate, cantate, Cantate, cantate, 
o zing nog een maal jouw lied! o zing nog een maal jouw lied! 

Op de puinen van dromen die avond,Op de puinen van dromen die avond,
eenzaam in het ballingenland,eenzaam in het ballingenland,
schor onze keel, mat onze ogen, schor onze keel, mat onze ogen, 
Sion blijft ons hart verpandSion blijft ons hart verpand

Cantate …Cantate …

Aan de stromen van Babel die avond,Aan de stromen van Babel die avond,
dromend van het verre Sion … dromend van het verre Sion … 
onze harpen aan de wilgen …onze harpen aan de wilgen …
vroeg men dat ik lied’ren zongvroeg men dat ik lied’ren zong

Cantate … Cantate … 

Aan de stromen van Babel …Aan de stromen van Babel …
Aan de stromen die avond …Aan de stromen die avond …

Cantate …Cantate …

PauzePauze

Inner Peace 
muziek: Jacques Lecluyze (2017)

Ballade 
tekst en muziek: Alfons Bouckaert

Twee mannen gingen vissen, een blanke en een zwarte traden aan.Twee mannen gingen vissen, een blanke en een zwarte traden aan.
Hun snoer tussen de lissen, ze gingen schou- aan schouder daar nu staan.Hun snoer tussen de lissen, ze gingen schou- aan schouder daar nu staan.
De vis wilde niet bijten, zoals dat met de vis soms wel eens gaat.De vis wilde niet bijten, zoals dat met de vis soms wel eens gaat.
Men kan dat niet verwijten, al is dat nu ook weer voor eigen baat.Men kan dat niet verwijten, al is dat nu ook weer voor eigen baat.

Ze stonden vele uren te vissen met een eindeloos geduld.Ze stonden vele uren te vissen met een eindeloos geduld.
Twee toegenegen buren die hebben weer hun wake wel vervuld.Twee toegenegen buren die hebben weer hun wake wel vervuld.
Twee vissers traden aan.Twee vissers traden aan.
’t Was een blanke en een zwarte Amerikaan.’t Was een blanke en een zwarte Amerikaan.

Het ras werd niet besproken, er werd niet eens daarover nagedacht.Het ras werd niet besproken, er werd niet eens daarover nagedacht.
De stilte onverbroken, ze stonden daar nu samen op de wacht.De stilte onverbroken, ze stonden daar nu samen op de wacht.
Een meer ver in het Noorden, Waukegam ligt hier niet zo heel dicht bij.Een meer ver in het Noorden, Waukegam ligt hier niet zo heel dicht bij.
Ze stonden aan de boorden zoals twee broeders samen, zij aan zij.Ze stonden aan de boorden zoals twee broeders samen, zij aan zij.

Jil en Joe, twee kleuren, het spectrum waarin mensheid breekt.Jil en Joe, twee kleuren, het spectrum waarin mensheid breekt.
Twee vissers voor de deuren waar Jericho zijn torens hoog opsteekt.Twee vissers voor de deuren waar Jericho zijn torens hoog opsteekt.
Twee vissers traden aan.Twee vissers traden aan.
’t Was een blanke en een zwarte Amerikaan.’t Was een blanke en een zwarte Amerikaan.

Ninfa
muziek: Jacques Lecluyze (2015)

Tijl
muziek: Alfons Bouckaert (1961)

>>



Mimosa 
tekst en muziek: Alfons Bouckaert (1964) naar een gedicht van Guido Gezelle

‘k Heb aan menig ziek bed, ‘k Heb aan menig ziek bed, 
in een glas opgezet, …  mimosain een glas opgezet, …  mimosa

Wit in zijn gewaad, lief op zijn gelaat O, Wit in zijn gewaad, lief op zijn gelaat O, 
wat kwam ’t gij zo groen, wat kwam ’t gij zo groen, 
blond van hoofde hier doen …  mimosablond van hoofde hier doen …  mimosa

In ’t land van de zon zijt gij geboren.In ’t land van de zon zijt gij geboren.
Winden die u sneden, Winden die u sneden, 
blommestaf van heden, …  mimosablommestaf van heden, …  mimosa

Voor twee halve dagen,Voor twee halve dagen,
en dan weggedragen, …  mimosaen dan weggedragen, …  mimosa

Uwe armen wierpt g’ uit, Uwe armen wierpt g’ uit, 
laatste keer spraakt ge luid,laatste keer spraakt ge luid, … mimosa  … mimosa 

Min die ik min, en meer dan leven Min die ik min, en meer dan leven 
Min die ik min …  mimosaMin die ik min …  mimosa

Mon vieux Joseph 
tekst en muziek: Giuseppe Mustacchi – arrangement: Mark Verraes

Voilà c’que c’est, mon vieux JosephVoilà c’que c’est, mon vieux Joseph
Que d’avoir pris la plus jolieQue d’avoir pris la plus jolie
Parmi les filles de GaliléeParmi les filles de Galilée
Celle qu’on appelait MarieCelle qu’on appelait Marie

Tu aurais pu, mon vieux JosephTu aurais pu, mon vieux Joseph
Prendre Sarah ou DéborahPrendre Sarah ou Déborah
Et rien ne serait arrivéEt rien ne serait arrivé
Mais tu as préféré MarieMais tu as préféré Marie

Tu aurais pu, mon vieux JosephTu aurais pu, mon vieux Joseph
Rester chez toi, tailler ton boisRester chez toi, tailler ton bois
Plutôt que d’aller t’exilerPlutôt que d’aller t’exiler
Et te cacher avec MarieEt te cacher avec Marie

Tu aurais pu, mon vieux JosephTu aurais pu, mon vieux Joseph
Faire des petits avec MarieFaire des petits avec Marie
Et leur apprendre ton métierEt leur apprendre ton métier
Comme ton père te l’avait apprisComme ton père te l’avait appris

Pourquoi a-t-il fallu, JosephPourquoi a-t-il fallu, Joseph
Que ton enfant, cet innocentQue ton enfant, cet innocent
Ait eu ces étranges idéesAit eu ces étranges idées
Qui ont tant fait pleurer Marie?Qui ont tant fait pleurer Marie?

Parfois je pense à toi, JosephParfois je pense à toi, Joseph
Mon pauvre ami, lorsque l’on ritMon pauvre ami, lorsque l’on rit
De toi qui n’avais demandéDe toi qui n’avais demandé
Qu’à vivre heureux avec MarieQu’à vivre heureux avec Marie

Washington Square 
muziek: The Village Stompers (1963) – arrangement: Mark Verraes (2018)

Vaarwel 
tekst en muziek: Alfons Bouckaert (1966) 

Fluiten nu spelen ’t afscheidslied.Fluiten nu spelen ’t afscheidslied.
Bloemen die neigen in hun stil verdriet.Bloemen die neigen in hun stil verdriet.
Huiverend voor jou een laatste zang.Huiverend voor jou een laatste zang.

Vaarwel, vaarwel.Vaarwel, vaarwel.

Wenkt weer het land van ons verlangen.Wenkt weer het land van ons verlangen.
Eens zien we toch elkander weer.Eens zien we toch elkander weer.
Dank voor het geen het leven biedt.Dank voor het geen het leven biedt.

Vaarwel, vaarwel.Vaarwel, vaarwel.
Vaarwel, vaarwel.Vaarwel, vaarwel.

Leve ’t scone, vaarwel.Leve ’t scone, vaarwel.
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