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Ewig Dein, Ewig mein, Ewig uns. 

     m.: Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) 
     t.: Ludwig van Beethoven 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ich liebe dich, so wie du mich, 

am Abend und am Morgen. 
Noch war kein Tag, wo du und mich 
nicht teilten unsre Sorgen. 
 

Auch waren sie für dich und mich 
geteilt leicht zu ertragen; 
du tröstest im Kummer mich, 
ich weint’ in deine Klagen. 
 

Drum Gottes Segen über dir. 
Du, meines Lebens Freude. 
Gott schütze dich, erhalt’ dich mir. 
Schütz’ und  erhalt uns beide.  
      m.: Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) 
      t.: Karl Friedrich Wilhelm Herrosee (1754 - 1821) 

 
 
Ik hou van jou, als jij van mij 
bij avond en bij morgen. 
Geen dag nog deelden jij en ik 
niet samen onze zorgen. 
 

Zo bleken zij, door jou en mij  
gedeeld heel licht te dragen. 
Jij troostte mij in mijn verdriet 
ik weende om jouw klagen. 
 

Moge Gods zegen op je rusten, 
op jou, mijn vreugde voor altijd. 

‘De eerste zwaluw’ 
Vladimir Nabokov (1899 - 1977) 

https://www.google.be/search?q=Karl+Friedrich+Wilhelm+Herrosee&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3iM82tCjPUuLWT9c3NDI0Ky8pstCSy0620s8tLc5M1k_Ozy3IL84syczPs8qpLMpMziwuAQBhtUupOwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjXjdLy97vaAhXJIlAKHceSAg0QmxMoATATegUIABCwAQ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erlaube mir, feins Mädchen, in den Garten zu gehn, 

dass ich mag dort schauen, wie die Rosen so schön. 
Erlaube sie zu brechen, es ist die höchste Zeit, 

ihre Schönheit, ihre Jugend hat mir mein Herz erfreut. 
 

O Mädchen, o Mädchen, du einsames Kind, 
wer hat den Gedanken ins Herz dir gezinnt, 

Dass ich soll den Garten, die Rosen nicht sehn? 
Du gefällst meinen Augen, das muss ich gestehn. 

 

   m.: Johannes Brahms ( 1833 - 1897) 
   t.: Friedrich Wilhelm Arnold (1841-1872 )  

 
 

Sta me toe, mooi meisje, de tuin binnen te gaan, 
zodat ik er de mooie rozen kan bewonderen. 

Sta me toe ze te plukken, het is de hoogste tijd. 
Jouw schoonheid en prille jeugd verblijden mijn hart. 

 

O meisje, jij eenzaam kind, 
wie heeft jou in het hoofd geprent 

dat ik die tuin en die rozen niet mag zien? 
Ik moet toegeven, jij bevalt me! 

 
 
 
 

 

‘Für Elise’ 
Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89douard_Sciortino&action=edit&redlink=1


Vecchie letrose, non valete niente, 

se non a far l’aguaito per la chiazza: 
Ttra, tira, tira, tir’alla mazza, 
vecchie letrose, scannaros’e pazze. 

       m.: Adriaan Willaert (1490 - 1562) 
       t.: Anonymus - Villanella alla Napolitana 
 
Oude kletswijven, jullie zijn voor niets anders goed, 
dan om op de loer te liggen op het dorpsplein : 
trek, trek , trek aan de stok, 
oude kletswijven, lelijk en zot als jullie zijn. 
 
 
 
 

Come again! Sweet love doth now invite thy graces that refrain 

to do me due delight.  To see, to hear, to touch, to kiss, to die 
with thee again in sweetest sympathy. 
 

Come again!  That I may cease to mourn  
through thy unkind disdain, for now left and forlorn. 
I sit, I sigh, I weep, I faint, I die  
in deadly pain and endless misery. 
 

Gentle love, draw forth thy wounding dart, thou canst not pierce  
her heart, for I that do approve by sighs and tears more hot  
than are thy shafts, did tempt while she for triumph laughs. 
 

 m.: John Dowland (1563 - 1626)  
 t.: Anonymus  

 
 
Kom terug. De zoete liefde lokt jouw schoonheid,  
die mij weigert de opperste zaligheid te schenken.   
Je zien, horen, aanraken, kussen  
en met jou sterven in de zoetste harmonie. 
 

Kom terug.  Zodat ik niet langer moet rouwen  
over jouw onvriendelijk afwijzen.   
Want nu ben ik verloren en verlaten en ik zucht, ween, bezwijk 
en sterf in dodelijke pijn en droefenis zonder eind. 
 

Beminnelijke liefde, al richt je ook je alles treffende pijl, 
haar hart kun je niet doorboren.  Met zuchten en tranen,  
heter dan jouw pijlen heb ik geprobeerd haar te raken,  
maar zij triomfeerde lachend. 



A quand’a quand’havea  

una vicina ch’er’ a vedere 
la Stella Diana. 

Tu, tu la vedevi, tu li parlavi, 
beato te, se la basciavi tu. 

 

Che veramente pare una regina, 
ch’ogni uno ne faria inamorare. 

Tu, tu la vedevi, tu li parlavi, 
beato te, se la basciavi tu. 

 

Mo mi credeva stare contento. 
E trovami le mani pien di vento. 

Tu, tu la vedevi, tu li parlavi, 
beato te, se la basciavi tu. 

 

                              m.: Adriaan Willaert (1490 - 1562) 
                                  t.: Anonymus   
          Canzone Villanesche alla Napolitana 

 
 
 

Ooit had ik een buurvouw  
die er uitzag als de godin Diana. 

Je hebt haar gezien, je hebt met haar gesproken,  
en gelukkige, je hebt haar mogen kussen. 

 

Ze zag er waarlijk uit als een koningin,  
waarop iedereen wel verliefd moest worden. 

Je hebt haar gezien, je hebt met haar gesproken,  
en gelukkige, je hebt haar mogen kussen. 

 

Ik hoopte op een vriendelijke blik van haar,  
maar ik bleef achter met de handen vol wind. 

Je hebt haar gezien, je hebt met haar gesproken,  
en gelukkige, je hebt haar mogen kussen. 



‘De rozen van Sa’di’ 
Marceline Desbordes - Valmore(1770 - 1827) 

Due pupille amabili, m’han piegato il core. 

E se pieta non chiedo a quelle luci belle. 
Per quelle, si per quelle io moriro d’amor. 
 

        m.: W. Amadeus Mozart (1756 - 1791 
        t.: Pietro Metastasio  (1698 - 1782) 
 
 

Twee lieve ogen hebben mijn hart geraakt. 
en als die betoverende lichten met mij geen mededogen hebben, 
dan zullen ze mij van liefde doen sterven. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Once upon my cheek, 

he said the roses grew, 
but now they’re washed away 
with the cold evening dew. 
 

For I wander through the night, 
when all but me have rest, 
and the moon’s soft beams 
fall piteously upon my troubled breast. 
 

       m.: John Wall Callcott (1766 - 1821) 
       t.: Joanna Baillie (1762 - 1852) 

 
 
Er was een tijd dat hij zei dat mijn wangen als rozen waren  
en nu heeft de koude avonddauw ze weggespoeld. 
 

’s Nachts, wanneer alle andere mensen rusten, dwaal ik rond,  
en de stralen van de maan vallen meedogend op mijn bezwaard hart. 

https://www.google.be/search?biw=1517&bih=707&q=Pietro+Metastasio&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SE_KKcjLVuIEsQ3TkooqteSyk630c0uLM5P1k_NzC_KLM0sy8_OsciqLMpMzi0sAdtxVGDkAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiepqfyhLzaAhVJalAKHUYrCL8QmxMoATAOegUIABCRAQ


 

Voi che sapete che cosa è amor, 

donne, vedete s’io l’ho nel cor. 
Quello ch’io provo, vi ridiro; 

é per me nuovo, capir nol so. 
Sento un affetto pien di desir, 

ch’ora è diletto, ch’ora è martir. 
Gelo, e poi sento l’alma avvampar, 

e in un momento torno a gelar. 
Ricerco un bene fuori di me; 

non so ch’il tiene, non so cos’è. 
Sospiro e gemo senza voler, 
palpito e tremo senza saper; 
non trovo pace notte, né di, 
ma pur mi piace languir cosi! 

Voi che sapete che cosa è amor, 
donne, vedete s’io l’ho nel cor. 

 

                      m.: W. Amadeus Mozart  (1756 - 1791) 
                       t.: Lorenzo Da Ponte  (1749 - 1838) 

 
 
 

Zeg mij, edele vrouwen, 
is het liefde die brandt in mijn hart, 

jullie weten er toch alles van. 
Maar wat mij overkomt is zo nieuw, 

ik snap er niets van. 
Een drukkend verlangen zwelt in mijn gemoed, 

de ene keer is het een en al zaligheid, 
een andere keer een pijniging. 

Nu eens wordt ik ijskoud  
en dan weer ga ik gloeien. 

In de verte wenkt het geluk, 
maar als ik het wil vastgrijpen, trekt het zich terug. 

Ik zucht en in kerm zonder het zelf te beseffen, 
ik ril en ik sidder zonder het te weten. 

Nooit vind ik rust, niet bij dag en niet bij nacht, 
altijd  heeft het verlangen mij in zijn greep. 

Zeg mij, edele vrouwen, 
is het de liefde die brandt in mijn hart, 

jullie weten er toch alles van. 



 
 
Hier auf den Fluren mit rosigen Wangen, 

Hirtinnen, eilet zum Tanze herbei, 
lasst euch die Wonne des Frühlings umfangen. 
Liebe und Freude sind ewiger Mai. 
 

Hier zu den Füssen, Holde, dir grüssen, 
Herrscherin von Arkadien, wir dich; 
Flöten, Schalmeien tönen, es freuen 
deiner die Fluren, die blühenden, sich. 
 

Von Jubel erschallen die grünenden Hallen 
der Höhen, die luftig, der Fluren, die duftig 
erglänzen und strahlen in Liebe und Lust, 
in schattigen Thalen, da schweigen die Qualen 
der liebenden Brust. 
  m.: Franz Schubert (1797 - 1828) 
  t.: Helmina von Chézy  (1783 - 1856) 

 
 
 
 
Hier op de velden met rozige wangen, 
haast jullie, herderinnetjes, ten dans. 
Geef jullie over aan de gelukzaligheid van het voorjaar, 
liefde en vreugde blijven eeuwig als de mei. 
 

Hier, aan jouw voeten, begroeten we jou, 
o schone vorstin van Arkadië. 
Fluiten en schalmeien weerklinken,  
de velden tonen zich op hun best voor jou. 
 

Vol jubelkoren is de natuur,  
vol fleurige heuvels en geurende velden, 
waar bloemen stralen in liefde en lust, 
in de schaduwrijke dalen 
wordt het leed van de minnaars gesust. 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Helmina_von_Ch%C3%A9zy


Nymphs and shepherds, come away, 

in this grove let’s sport and play, 
for this is Flora’s holiday, 

sacred to ease and happy love, 
to music, to dancing and to poetry. 
Your flocks may now securely rest 

whilst you express your jollity. 
Nymphs and shepherds, come away. 

 

      m.: Henry Purcell (1659 - 1695) 
      t.: Thomas Shadwell (1642 - 1692) 

 
 

Nimfen en herders, volg me, 
laten we gaan stoeien in ginds bosje. 

Want vandaag is het Flora’s verjaardag, 
een dag die gewijd is aan de gelukkige liefde, 

aan muziek, dans en poëzie. 
Jullie kudden kunnen ongestoord grazen, 

terwijl jullie plezier maken. 
Nimfen en herders, volg me. 

 
 

 
 

Ich fahr dahin, wenn es muss sein, 

ich scheid mich von der Liebsten mein, 
zuletzt lass ich ihr Herze mein, 
die weil ich leb, so soll es sein. 

Ich fahr dahin. 
 

Das sag ich ihr und niemand mehr; 
mein’m Herzen g’schah noch nie so weh. 

Sie liebet mich je länger je mehr, 
durch Meiden muss ich leiden Pein. 

Ich fahr dahin. 
                                                              m.: Johannes Brahms (1833 - 1897) 

                                                              t.: naar een Duits volkslied   
 
 

Ik ga heen, het kan niet anders.  
Ik neem afscheid van mijn geliefde  

en laat mijn hart bij haar achter, zo lang ik leef. 
 

Dat zeg ik haar en niemand anders.  
Nooit was mijn hart zo droef te moede.  

Ze houdt steeds meer van mij en ik moet lijden door haar afwezigheid.     



Morgen muss ich fort von hier 

und muss Abschied nehmen. 
O du allerhöchste Zier, 
scheiden, das bringt Grämen. 
Da ich dich so treu geliebt, 
über allen Massen, 
muss ich dich verlassen. 
 

Wenn zwei gute Freunde sind, 
die einander kennen, 
Sonn’ und Mond bewegen sich, 
ehe sie sich trennen. 
Wieviel grösser ist der Schmerz, 
wenn ein treu verliebtes Herz 
in die Fremde ziehet. 
 

Küsset dir ein Lüftelein 
Wangen oder Hände, 
denke, dass es Seufzer sein, 
die ich zu dir sende. 
Tausend schick ich täglich aus, 
die da wehen um dein Haus, 
weil ich dein gedenke. 
     m.: Johannes Brahms (1833 - 1897) 
     t.: naar een Duits volkslied 

 
 

 
Morgen moet ik weg van hier en afscheid nemen. 
O, jij allermooiste sieraad, weggaan doet zo’n pijn. 
Ik heb je zo mateloos liefgehad,  
en nu moet ik je verlaten. 
 

Maan en zon zullen eerder van plaats wisselen, 
dan dat twee ware vrienden uiteen gaan. 
Hoeveel groter nog is het leed 
als een geliefde ons verlaat. 
 

Als een lichte bries je wangen of je handen beroert, 
denk dan dat het zuchten zijn, die ik je toestuur. 
Elke dag stuur ik er wel duizend uit, 
ze zullen om je woning waaien 
terwijl ik aan je denk. 

 
 



F. M. Herzog 

Romance uit ‘Jeux Interdits’ 
Narciso Yepes (1927 - 1997) 

 
 
 
 
 
 
 
 

There’s a cold wind blowing in my heart, 

and there’s a dark night all around my soul. 
There’s a storm in my head, a thunder in my brain, 

but why? 
 

There are black ships sailing through the night, 
and there’s a river of blood, a bridge of fire. 

There are voices in my ears, calling out my name, 
but why? 

 

Now it’s time to leave, time to say goodbye, 
now it’s time to go, please don’t ask me why! 

Close your eyes and you will see 
there’s a new land, take my hand, come and follow me! 

 

There is peace in my heart, peace in my soul, 
and there is peace in my eyes, peace in my ears. 

And in the end there’s a light, brighter than the sun 
that shines on me! 

 

        m.: Franz M. Herzog (°1962) 
                t.: Franz M. Herzog  

 

 
In mijn hart waait er een koude wind,  

rondom mijn ziel heerst de duistere nacht.  
Een storm raast door mijn hoofd, het dondert in mijn brein.  

Waarom toch? 
Zwarte schepen zeilen door de nacht,  

er is een rivier van bloed en een brug van vuur.  
Stemmen in mijn oor roepen mijn naam. Waarom toch? 

 

Het is tijd om weg te gaan, tijd om afscheid te nemen,  
vraag me niet waarom!  

Sluit je ogen en je zult het nieuwe land zien.  
Neem mijn hand en volg me. 

 

Er is vrede in mijn hart en in mijn ziel,  
vrede in mijn ogen, in mijn oren.  

En aan het einde schijnt op mij een licht, klaarder dan de zon. 
 

 



 
 
 
 
 
 
Du holde Kunst, in wieviel grauen Stunden, 

wo mich des Lebens wilder Kreis umstrickt, 
hasst du mein Herz zu warmer Lieb’ entzunden, 
hast mich in eine bess’re Welt entrückt! 
 

Oft hat ein Seufzer, deiner Harf entflossen, 
ein süsser, heiliger Akkord von dir, 
den Himmel bessre Zeiten mir erschlossen, 
du holde Kunst, ich danke dir dafür. 
        m.: Franz Schubert (1797 - 1828) 
        t.: Franz von Schober (1796 - 1882) 

 
 
 
 

Jij edele kunst, als ik in donkere uren verstrikt zat,  
in de wilde kringloop van het leven, 
hoe vaak heb jij dan niet in mij een warme liefde doen ontbranden, 
en mij in een betere wereld binnengeleid. 
 

Vaak heeft een mild en gezegend akkoord ontsproten aan jouw harp, 
voor mij de hemelse poorten 
naar een betere wereld geopend. 
Edele kunst, ik dank je daarvoor.  

 
 

 



 

 
So hab ich doch die ganze Woche 

mein feines Liebchen nicht gesehn, 
ich sa es an einem Sonntag  

wohl vor der Türe stehn : 
das tausendschöne Jungfraülein, 

das tausendschöne Herzelein, 
wollte Gott, ich wär heute bei ihr. 

 

So will mir doch die ganze Woche  
das Lachen nicht vergehn, 

ich sah es an einem Sonntag 
wohl in die Kirche gehn : 

das tausendschöne Jungfräulein,  
was tausendschöne Herzelein, 

Wollte Gott, ich wär heute bei ihr. 
 

                                            m.: Johannes Brahms (1833 - 1897) 
                                  t.: Johann Ludwig Uhland (1787 - 1862) 

 
 
 

Ik heb mijn liefste meisje de hele week niet gezien, 
maar op zondag zag ik ze voor haar deur staan, 
het wondermooie meisje, het allerliefste hartje, 

ik wou dat ik bij haar was. 
 

Zo zal het lachen mij de hele week niet vergaan, 
ik zag haar op een zondag naar de kerk gaan:  

het wondermooie meisje, het allerliefste hartje, 
ik wou dat ik bij haar was. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

‘Zie je, ik hou van jou’ 
Herman Gorter (1864 - 1927) 



  Clara Wieck 

 
 
 
 
Kein Feuer, keine Kohle kann brennen so heiss, 

als heimliche Liebe, von der niemand nichts weiss. 
 

Keine Rose, keine Nelke kann blühen so schön, 
als wenn zwei verliebte Seelen so bei einander stehn. 
 

Setze du mir einen Spiegel ins Herze hinein, 
damit du kannst sehen, wie so treu ich es mein. 
 

 m.: Johannes Brahms (1833 - 1897) 
 t.: naar een Duits volkslied 
 
 
 

Geen vuur  brandt zo fel  
als een geheime liefde  
waar niemand iets van afweet. 
 

Geen roos, geen anjer, kan zo mooi bloeien  
als twee geliefden in mekaars gezelschap. 
 

Plaats mij een spiegel in het hart,  
en je zult zien hoe trouw ik je ben. 
 
 
 
 



John A. Stevenson 

 
 

‘Tis the last rose of summer, left blooming alone, 

all her lovely companions are faded and gone; 
no flower of her kindred, no rosebud is nigh 

to reflect back her blushes, or give sigh for sigh. 
 

I’ll not leave thee, thou lone one, to pine on the stem, 
since the lovely are sleeping, go sleep thou with them 

thus kindly I scatter thy leaves o’er the bed 
where thy mates of the garden lie scentless and dead. 

 

So soon will I follow, when friendships decay, 
and from love’s shining circle, the gems drop away! 

When true hearts lie wither’d, and fond ones are flown, 
oh! Who would inhabit this bleak world alone. 

 

      m.: Irish traditional - piano arrangement,  
       Sir John Andrew Stevenson (1761 - 1833) 
       t.: Thomas Moore (17679- 1852) 

 
 
 

Het is de laatste roos van de zomer die als enige nog bloeit,  
haar lieflijke  gezellen zijn verwelkt.  

Geen bloem van haar soort, geen rozenknop zijn nabij,  
om haar blos te weerspiegelen en haar zucht met een zucht te  

beantwoorden. 
 

Ik wil je niet eenzaam laten sterven op je stengel.  
Ga nu slapen naast hen die je vooraf zijn gegaan.  

Zachtjes verspreid ik dan je blaadjes over het perk,  
waar je vrienden van de tuin nu geurloos en dood neerliggen. 

 

Weldra zal ik je volgen, wanneer vriendschappen teloor gaan  

en de stralende krans van de liefde zijn edelstenen kwijt raakt.  

Wanneer trouwe harten van elkaar vervreemden en  

dierbaren verdwenen zijn,  

wie zou dan nog op deze grauwe wereld willen achterblijven. 

 
 
 



J. Offenbach 

 
 
 
 
 
Belle nuit, ô nuit d’amour, souris à nos ivresses! 

Nuit plus douce que le jour, ô belle nuit d’amour! 
 

Le temps fuit et sans retour emporte nos tendresses; 
loin de cet heureux séjour le temps fuit sans retour. 
 

Zéphyrs embrasés, versez-nous vos caresses, 
Zéphyrs embrasés, donnez-nous vos baisers, ah! 
 

Belle nuit, ô nuit d’amour, souris à nos ivresses! 
Nuit plus douce que le jour, ô belle nuit d’amour! 
 

  m.: Jacques Offenbach (1819 - 1880)      
  t.: Paul Jules Barbier (1825 - 1901) 
 
 
 
Heerlijke nacht, liefdesnacht, wees ons welgevallig. 
Nacht, zachter dan de dag, o heerlijke liefdesnacht! 
 

De tijd ijlt voort en neemt al onze tederheden met zich mee; 
buiten dit gelukkige verblijf gaat de tijd voorbij, 
zonder sporen na te laten. 
 

Zwoele avondwind, strooi je strelingen en kussen over ons heen. 
 

Heerlijke nacht, liefdesnacht, wees ons welgevallig. 
Nacht, zachter dan de dag, o heerlijke liefdesnacht! 
 
 
 

 
 
 
 
 



Antoine Renard 

Quand nous en serons au temps des cerises, 

et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. 
Les belles auront la folie en tête 

et les amoureux du soleil au coeur. 
Quand nous chanterons le temps des cerises, 

sifflera bien mieux le merle moqueur. 
 

Mais il est bien court le temps des cerises, 
où l’on s’en va deux cueillir en rêvant des pendants d’oreilles… 

Cerises d’amour aux robes pareilles 
tombant sous la feuille en gouttes de sang… 

Mais il est bien court le temps des cerises 
pendants de corail  qu’on cueuille en rêvant. 

 

Quand vous en serez au temps des cerises, 
si vous avez peur des chagrins d’amour, évitez les belles! 

Moi qui ne crains pas les peines cruelles, 
je ne vivrai point sans souffrir un jour. 

Quand vous en serez au temps des cerises, 
vous aurez aussi des peines d’amour! 

 

J’aimerai toujours le temps des cerises, 
c’est de ce temps-là que je garde au coeur une plaie ouverte! 

Et Dame Fortune, en m’étant offerte 
ne pourra jamais fermer ma douleur. 

J’aimerai toujours le temps des cerises 
et le souvenir que je garde au coeur! 

     m.: Antoine Renard (1825 - 1872) 
     t.: Jean-Baptiste Clément (1836 -  1903) 

 
 

Als de kersentijd er aankomt, dan zullen de vrolijke nachtegaal en  
de spotmerel in hun element zijn. De meisjes zullen zich zotternijen in het  

hoofd halen en de minnaars zullen de zon meedragen in hun hart.  
Als wij de kersentijd bezingen, zal de spotmerel nog beter fluiten. 

 

Maar de kersentijd duurt niet lang, de tijd waarin we met zijn tweeën al  
dromend oorhangers plukten, en de liefdeskersen zullen bloedvlekken  

nalaten op de aarde. De kersentijd duurt niet lang,  
de tijd dat we dromend koralen oorhangers plukten.   

Als we in de kersentijd zijn en jullie geen liefdessmart willen kennen,  
kom dan niet in de buurt van de schonen!  

Ik, die geen schrik heb van smarten, wil niet leven zonder eens te lijden.  
Als we in de kersentijd zijn, zullen jullie ook liefdessmart kennen!  

 

Ik zal altijd de kersentijd in het hart dragen, het is sinds die tijd dat ik een 

open wonde in het hart meedraag. En zelfs dame Fortuna zal mijn pijn nooit  

kunnen stillen. Ik zal altijd de kersentijd in het hart dragen,  

en de herinnering die ik opgeslagen heb in mijn hart. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Twee meisjes op het strand, ze lezen modebladen, 

ze kijken in het rond,  
ze dromen van een prins. 
Ze zoeken in hun tas,  
ze wijzen naar de foto’s, 
ze schudden met hun haar, ze praten met een vriend. 
 

Twee meisjes op een plank, gedragen door de golven, 
het branden van de zon,  
de wijzers houden op. 
De dag brengt ouderdom,  
de nacht brengt vreemde uren, 
het deken is zo zwaar,  
een bladzijde slaat om. 
      m.: Raymond van het Groenewoud (°1950) 
      t.: R. van het Groenewoud  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
De koorleden 
 
Caroline Bultynck, Gerda Baetsleer, Lydie Debruyne, Greet De Wulf, Mieke 
Maes, Lucrèce Oosterlinck, Mieke Pieyns, Lea Van de Walle, Liliane Van Hulle, 
Monique Verbeke, Pascale Willems 
 

Annemie Absil, Annie Debruyne, Magda Decock, Caroline De Fauw, Hilde     
Delrue, Katrien Elias, Ria Vanassche, Lutgart Van Bouchaute, Marianne Van 
Hulle, Marie-Jeanne Vermeire 
 

Paul Debruyne, Alex De Ceuleners, Johan De Groote, Martijn Lambert,         
Paul Slos 
 

Antoine Boone, Lucien Decock, Marc Gevaert, Christophe Morel, Wim Piot, 
Stef Verhelst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
Amabile 
 

We organiseren regelmatig concerten in een sfeervol kader en met een           
gevarieerd repertoire, van middeleeuws tot hedendaags. 
 

Het Kerstzingen is een jarenlange traditie bij Amabile. We nodigen we u nu 
reeds uit op zondag 16 december 2018 om 17.00 uur in de kerk van Bellem.  
De opbrengst van het Kerstzingen gaat dit jaar naar ‘Christian Medical Refu-
gee Outreach Lebanon’, opgericht door een internationaal team van dokters 
en tandartsen. 
 

Het koor luistert ook plechtigheden , academische zittingen en erediensten 
op. 
 
Je kan Amabile ook altijd een financieel duwtje in de rug geven als erelid door 
10 euro, 20 euro of 30 euro over te maken op de rekening van het                         
Gemengd koor Amabile, Lodorp 26, 9880 Aalter. BE 42 7512 0010 2754. 
 
 

Je bent altijd welkom om een repetitie bij te wonen.  
Op dinsdagavond om 20.00 u in de Academie voor Muziek, Woord en Dans,  
Stationsstraat 141, 9880 Aalter. 
 
 

Bezorg ons je e-mailadres en we houden je op de hoogte van onze                   
activiteiten. 
 
Mail: amabile.aalter@hotmail.com  
Telefoon: Mieke Pieyns 0495 22 37 70 
 
 
Bezoek ook eens onze website: www.amabile-aalter.be,  
zeker met het 60 jarige bestaan van het koor 2019 in het verschiet. 
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