
              

Allgäuerklanken 
Paasmaandag 3 april 1961.  

AANKOMST DER GASTEN.  

Met Duitse stiptheid valt een grote bus stil op de Grote Markt. 
Deuren slaan open en weldra wemelt het van rood-en-witte unifor-
men. Vlug worden de gasten in de ontvangstzaal geloodst. De 
ingangshall van het college staat vol leerlingen en ouders. Er is daar 
een dringen, een stoten, een tateren, lachen en roepen... Er trilt iets in 
de lucht : straks de eerste kennismaking... in het Duits ? Een niet al te 
ijverige leerling vraagt of die mensen ook Frans verstaan, Tja, 
waarom zou je anders Duits leren ! 
Stil, de deur gaat open en E. H. Bouckaert verschijnt met een lijst. 
Nu begint de verdeling! Duitse namen worden aan Vlaamse namen 
gekoppeld : gast en gastheer. Plots verandert de gehele toestand : de 
spanning slaat om in hartelijkheid. Het wordt een uitwisseling van 

handdrukken van « Grüss Gott » en « Willkommen ».  Iedereen wordt 
gemonsterd : de oude met het waaierbosje op zijn tirolerhoed, de 
frisse jonge kerels in hun prachtige uniformen, zelfs (!) de 
instrumentiste. 
En dan gaat het naar het « Privatquartier ». De eerste indrukken 
worden meegedeeld, Algemene verbazing der Allgäuers over het 
ontbreken van sneeuw hier. Ginder lag die nog twintig centimeter 
hoog.  

ONTVANGST IN EEN « PRIVATQUARTIER ».  

Nu moet je de gulle Vlaamse gastheren eens bekijken. Staan er 
waarachtig geen stapels koekeboterhammen klaar ? Vader verstaat 
nog heel wat Duits uit de tijd dat hij in Duitsland krijgsgevangene  
was. Foto's worden bovengehaald. Gebaren doen de rest. Jaja, ze 
verstaan het. En ondertussen smullen ze maar. De dochters des huizes 
zijn buitengewoon dienstvaardig geworden...  

CLOSE-UP'S UIT HET FESTIVAL.  

Niet iedereen had plaats gevonden, niet iedereen had ergens in een 
leraarskamer nog een stoel kunnen bemachtigen, niet iedereen durfde 
het aan met een kerkstoel op een festival te verschijnen. De rest stond 
recht, Zoveel volk was er. 
Dat volk dronk - en at. Of in het restaurant waar men veilig zat, tot 
anderen wensten te eten en er een algemene ontruiming moest 
plaatsgrijpen - óf beneden waar hot-dogs besteld werden. 
Aanvankelijk waren dit worstjes tussen een broodje, later werden het 
twee ferme sneden brood met, als je goed toekeek, een worstje 
tussen.  

DE BLASKAPELLE.  

Tucht hebben die kerels 1 Eén wenk van de Kapelmeister en het is 
stil. Daar klinkt een lustige marche, De voeten gaan aan het trap-
pelen. Daar zit « Schwung » in! Heerlijker zijn de Walzerliederen. 
Iedereen arm en arm en dan maar « schunkeln ». Nu moet je eerst 
weten wat « schunkeln » is. Maar de leider van de Blaskapelle had 
het in een brief uiteengezet en E. H. Bouckaert had het voor de 
leerlingen vertaald en voorgedaan. Iedereen kon dus « schunkeln », 
greep zijn geburen vast en wiegde heen en weer op de maat van « 
Einmal am Rhein, und dann zu zwein alleine sein » of van « Trink, 
trink, Brüderlein trink, lass doch die Sorgen zu Haus ». De « 
Gemütlichkeit-stemming » was er meteen, en met een hartelijk applaus 
werd dit eerste optreden besloten. 
HET BANJO-ENSEMBLE.  



Onze dappere kortgebroekte mannen waren allen op post. E. H. 
Bouckaert, zenuwachtiger dan ooit, liep heen en weer, gaf bevelen, 
deelde partituren uit, stemde muziekinstrumenten, liep naar de piano 
en dan weer terug. 
Toen plots de verlichting uitging begon hij zelfs in het Duits tegen Z. 
E. H. Directeur: « Alles läuft verkehrt » zegde hij, waarop de 
directeur lachend antwoordde « Das macht nichts, alles kommt in 
Ordnung ! » 
Alles kwam in orde en weldra klonken de opgewekte, ritmische 
klanken door de zaal, de pruimeboom ging aan het schudden en 
Kili-watch slingerde zijn nonsense-klanken de halle in. Stormachtig 
succes en bis-geroep.  

HET PERSONEEL.  

Behoudens achter de schenkbank waren volledig nieuwe krachten 
ingezet.  Wat enig was die avond  : een doodgewone burger van ons 
college kon, zonder argwaan te wekken een pint bier bestellen aan 
een jong meisje dat de meid van het college niet was.  Maar ook 
onder de mannelijke jeugd werd gerecruteerd. Menig nieuwbakken 
kelner heeft het er goed afgebracht. Een vergissing, zoals 2 pilsen te 
veel, werd vlug goedgemaakt door... ze zelf uit te drinken. Enkelen 
hebben echter ook rare toeren meegemaakt, Een zekere retoricaan, 
die sierlijk en lenig met tien ledige glazen kwam aanzweven, voelde 
plots iets omdraaien onder zijn voeten, duikelde en kwam terecht 
tussen scherven en bezoekersbenen. Onmogelijke situatie, die pas 
werd opgeklaard toen een zuster van een zijner kameraden over 
dezelfde balk struikelde en zo maar pardoes met glazen en 
schenkbord naast hem terechtkwam. Een dergelijke gezamenlijke 
heropstanding zou zelfs nog vérdragende gevolgen kunnen hebben...  

ONTMOETINGEN.  

Laten we het over één soort ontmoetingen (naast de vele andere) 
hebben. 
Eerste ontmoeting : een leraar en de moeder van een onzer leerlingen 
- « Proficiat, mevrouw, uw zoon doet het uitstekend ». 
- « Ja, (enigszins in mineur) hij zit daar alleszins goed 1 » 
Nu zat bedoelde leerling tussen twee vrouwelijke wezens, zijn zuster 
en zijn schoonzuster, naar hij beweert, en de leraar bedoelde dat hij 
het uitstekend deed in het banjo-ensemble ! : 
- « Ha, zo. ja... » zei zijn moeder, met een zucht van verlichting. 
Tweede ontmoeting : een leraar en een leerling 
- « Ha, ge zijt hier ook, hoe vindt ge het ? » 
« Zeer goed, hé, meneer ». 
Ze praten wat, over vakantie, examens, banjo-orkest, hoofdzakelijk 
echter een monoloog van de leraar, want langzamerhand komt hij tot 

de bevinding dat de persoon geen leerling is, maar als een druppel 
water op zijn broer-leerling gelijkt.  

PRIJSUITDELING.  

Ja, die is er ook geweest op het Allgäufestival; maar niet voor de 
leerlingen maar voor de directeur en enkele leraars. Als een geheim~ 
zinnig goochelaar toverde de Duitse leider koebellen en andere « 
Andenken » te voorschijn. Als dankwoord een Duitse speech door de 
directeur, waarvan sommige leerlingen nu nog denken dat die door de 
leraar Duits gedicteerd werd en daarna « auswendig gelernt ». 
In de bar werd er na het stemmige « Schlafe mein Prinzchen, 
schlaf ein » niet geslapen. Die avond zaten nog lang de Vlaamse 
hartelijkheid en de Duitse « Gemütlichkeit » rond de biertafel, en 
menigeen voelde zich, daar in de bar bij de Leie, heel dicht bij de 
Lorelei. 


