




INLEIDING

Mijn verhaal begint enkele jaren geleden, namelijk in 2011. Al enkele maanden waren enkele van 
mijn vrienden, toenmalig Cantor Karel Crombecq v. Rum en commilitones Andie Similon v. 
Slimmy en Evi De Cock, mij aan het overtuigen om eens mee te komen naar een Castrum cantus. 
Aangezien ik dat jaar de functie Hagar beklede in het WINAK-praesidium, waardoor ik heel wat 
cantussen in het Wilrijkse studentenleven moest meedoen, was het niet evident om ook nog eens 
een vrije maandag te vinden om af te zakken naar de Stadswaag. Maar op maandag 7 februari 2011, 
de jaarlijkse Krambambouli-cantus, is het mij dan eindelijk toch gelukt. Ik was meteen verkocht: de 
sfeer, de gezelligheid, de liederen, de Krambambouli, … Alles die avond was perfect en smaakte (al 
dan niet letterlijk) naar meer. Het jaar nadien werd ik weer Hagar bij WINAK, deze keer 
gecombineerd met Cantor, waardoor ik opnieuw weinig tijd had om naar Castrum te komen. Het 
duurde daarom weer tot februari, opnieuw Krambambouli-cantus, eer ik mijn gezicht terug kon 
laten zien in de Wagetol, dit keer onder impuls van mijn beste vriend en toenmalig schacht Pieter 
Snyers v. Manfred. Opnieuw was dit een zeer aangename ervaring (al wist ik achteraf toch niet alles 
meer). In de komende maanden was ik nauw betrokken bij de ontgroeningsopdracht van Manfred. 
Dat heeft mij doen inzien dat ik zelf ook wel Castrum-schacht wou worden, heel het gebeuren van 
dichtbij mee wou maken, zelf ook zo'n opdracht wou kunnen voltooien. Daarom stuurde ik op 4 
september 2012 mijn motivatie naar het Castrum-praesidium om deel uit te maken van de 
schachtenbak 2012-2013. En met succes: de kandidatuur werd door de aanwezige commilitones op 
1 oktober aanvaard. Vanaf dat moment was ik officieel Castrum-schacht!

Diezelfde avond werd ik ook ineens verkocht. Het was de Senior zelf, Lisa van Hoof v. Bambi, die 
het hoogste bod uitbracht. Ik voelde me enorm vereerd en wachtte vol ongeduld op mijn 
ontgroeningsopdracht. Ik had al laten verstaan dat ik wel te vinden was voor een muzikale 
uitdaging, en die kreeg ik dan ook. Op maandag 19 november kreeg ik ze uit handen van mijn meter 
zelve. Deze luidde:

Creëer een nieuw Castrumlied van min. vijf strofes en een refrein.
Verwerk hierin de volgende instrumenten, die je zelf leert bespelen, afzonderlijk en samen:

– Fagot
– Viool
– Franse hoorn
– Harp
– Klavecimbel

En laat dit uitvoeren door een koor.
Verder zorg je dat jij en Castrum hiermee in de media komen (televisie en/of radio).

Presentatie:
– Partituur en tekst van het lied
– Bewijsmateriaal van de uitvoering door het koor met de instrumenten (bv. Filmpje)
– Bewijsmateriaal van tv en/of radio
– Geluidsopname (zang én instrumentaal) om het aan te leren aan de corona
– Minimaal één instrument als begeleiding bespelen tijdens je presentatie

Toen ik dit las, moest ik toch even slikken... Een uitdaging was dit zeker wel. En de termijn om dit 
alles in orde te brengen was zoals gewoonlijk vijf maanden... Slechts vijf maanden...

Gelukkig heb ik redelijk wat contacten waardoor ik er onmiddellijk aan kon beginnen. Het ene 
telefoontje na het andere, mondelinge afspraken, tussendoor nog wat mailtjes, en de instrumenten 
stroomden mijn huis binnen. 
Na enkele dagen kreeg ik in mijn inbox op Facebook plots een bericht met een tekst... Jeroen 



Kerstens v. Egel had “een inspiratievonkje op de bus”, en was beginnen puzzelen aan een tekst. Het 
resultaat was verbluffend en zou ik ook nooit kunnen overtreffen. Ik besloot dan ook om gewoon 
zijn tekst te gebruiken, ook al waren het zes strofes zonder refrein.
En dan was het oefenen geblazen. Mijn strategie was: eerst enkele weken/maanden oefenen op elk 
instrument, zien wat ik er van teweeg breng, en achteraf iets componeren dat binnen mijn 
mogelijkheden ligt. En zo gebeurde het. Of ook niet...
Na enkele weken oefenen, merkte ik dat viool me toch niet helemaal lag... Wat ik kon spelen, leek 
verdacht veel op hetgeen wat een kind kan na twee of drie jaar les, maar het klonk ook zo: een 
regelrechte aanslag op iedere luisteraar zijn/haar trommelvliezen. Een van mijn tantes, een 
professionele violiste, zei dan ook van het begin dat dit onmogelijk was, want dat het een jaar of 
zeven duurde eer zij een aanvaardbare klank uit haar viool kreeg. Ik liet me in het begin hier niet 
door ontmoedigen, maar achteraf bleek viool toch een te grote bron van frustratie. Na overleg met 
mijn meter mocht ik de viool dan ook vervangen door altsaxofoon, wat ik reeds kon, maar ook op 
mezelf leerde spelen waardoor het toch ook min of meer in de setting van de opdracht past.

Op dat moment was de tijd aangebroken om te beginnen componeren. Hoofdingrediënt: inspiratie, 
maar laat dat nu net hetgeen zijn wat me ontbrak. En de tijd begon te dringen... Ik had reeds 
afspraken gemaakt om in de paasvakantie de opnames te doen, maar ik had nog niets om op te 
nemen. Tot ik op een blauwe maandag, al was het vrijdag 22 maart, opeens een melodie verzon die 
paste op de tekst die ik reeds had. Hier schreef ik dan een vierstemmige koor-bewerking rond, en de 
trein was vertrokken. De begeleiding volgde snel erna, en ik besloot om nog een klein beetje 
slagwerk toe te voegen om het geheel wat ondersteuning te geven. Een idee dat ik al wat langer in 
mijn hoofd had zitten, was om tussen de strofes telkens een tussenspel te spelen, elke keer solo op 
een instrument dat ik leerde bespelen. En hoe kon dat beter dan op elk instrument een van de 
bekendste deuntjes te spelen dat er ooit gecomponeerd zijn voor dat instrument? Voor de hoorn koos 
ik een traditioneel jacht-muziekje. De klavecimbel hoort natuurlijk onafscheidelijk bij J.S. Bach, en 
daarom koos ik hier voor zijn Minuet 2 in G majeur (BWV anh. 114), al is dit eigenlijk geschreven 
door Christian Petzold. De saxofoon doet ons allen onmiddellijk denken aan The Pink Panther, 
waarvan het thema gecomponeerd werd door Henry Mancini. Op harp speelde ik Greensleeves, de 
traditionele Engelse folk-ballad uit de tijd van Henry VIII. Tenslotte koos ik voor de fagot het thema 
dat de grootvader weerspiegelt in het muzikale sprookje Peter en de Wolf van Sergej Prokofiev. 
Deze vijf stukjes muziek waren allen haalbaar om te leren spelen op korte tijd en ik verwerkte ze 
dan ook in mijn compositie als tussenspel. Vier dagen voor de opnames was dan uiteindelijk de 
compositie gereed.

Vrijdag 12 april ging ik dan alles van instrumenten opnemen. Hiervoor trok ik met instrumenten en 
opname-studio naar de muziekacademie in Wijnegem waar ik ongestoord kon opnemen, het was 
namelijk paasvakantie, en waar er een harp en een klavecimbel ter beschikking waren. We 
begonnen met het slagwerk, en baseerden hier al de rest op. Was het niet goed genoeg, deden we het 
gewoon opnieuw. En opnieuw, en opnieuw, en opnieuw! Uiteindelijk heeft dit alles zo'n zeven uur 
geduurd. Ik wist niet dat de opnames zo vermoeiend gingen zijn... 
Enkele dagen later ging ik bij het Universitair Koor Antwerpen opnemen, want ook een ingezongen 
koor-versie was gevraagd in de opdracht. Dit ging gelukkig een pak vlotter dan de instrumenten, en 
was dan ook op een uurtje aangeleerd en ingezongen.

Het resultaat van mijn opdracht ziet u hier: een volledige partituur van maar liefst 48 pagina's wat 
overeenkomt met 6'20” uitvoeringstijd. Ook van elk instrument geef ik een aparte partituur, goed 
voor nog eens 35 bladzijden muziek, alsook de tekst met de melodie nog eens afzonderlijk. 
Uiteraard zijn er ook geluidsopnames, vakkundig geknipt, geplakt en bewerkt door Johan De Cock, 
en is er een filmpje met fragmenten van alle uren werk die er in de opnames gekropen zijn, 
gemonteerd door Pieter Snyers v. Manfred. Bij het laatste puntje van de opdracht, het media-
gedeelte, had ik wat pech: niemand bleek geïnteresseerd in mijn verhaal.



Maar uiteraard is dit een proces geweest dat ik nooit ofte nooit in mijn dooie eentje had kunnen 
volbrengen. Ik kreeg hulp van een hele hoop mensen die ik dan ook uitdrukkelijk van harte wil 
danken, met name:

• Karel Crombecq v. Rum, Andie Similon v. Slimmy en Evi De Cock, voor het destijds 
aanraden om toch maar eens een Castrum-cantus mee te komen doen.

• Pieter Snyers v. Manfred, voor het overtuigen om me te laten dopen bij Castrum, voor de 
hulp bij de opnames, voor het monteren van beeld en geluid achteraf, maar vooral 
voor alle steun die ik kreeg tijdens deze vijf zware maanden.

• Lisa van Hoof v. Bambi (mijn meter), voor de kans die ze mij gaf om een ongelooflijke 
uitdaging te volbrengen en daardoor volwaardig Castrum-commilito te worden.

• Luk Malfait v. Kongo (Castrum Schachtenmeester 2012-2013), en bij uitbreiding het ganse 
Castrum Praesidium 2012-2013, voor het geweldige jaar als Castrum-schacht.

• Jeroen Kerstens v. Egel, voor de fantastische tekst die hij schreef.
• Het Koninklijk Harmonieorkest de Wijngaard Vrijheidsvrienden van Wijnegem, voor het 

ontlenen van een altsaxofoon en een Franse hoorn.
• Hilde Dierckx (mijn tante), voor het ontlenen van haar viool en voor de tips bij het leren 

spelen van viool.
• Veerle Dierckx (mijn tante), voor de tips bij het leren spelen van viool.
• Britney Huysmans, voor het gebruik van haar fagot bij het oefenen en tijdens de opnames en 

voor de tips bij het leren spelen van fagot.
• Ruben Dierckx (mijn broer), voor de tips bij het leren spelen van saxofoon.
• Liesje Van Massenhove, voor de tips bij het leren spelen van klavecimbel.
• Marijke Peeters en haar dochter Martje, voor het gebruik van hun harp bij het oefenen en 

voor de tips bij het leren spelen van harp.
• Johan De Cock, voor de technische ondersteuning bij en het knippen, plakken en bewerken 

van de audio-opnames.
• De muziekacademie Zoltán-Kodály te Wijnegem, voor het gebruik van hun harp, 

klavecimbel, slagwerk en infrastructuur tijdens de opnames.
• Het Universitair Koor Antwerpen, ihb Jacoba De Roeck, Naomi Riemis, Karlijn Van 

Damme, Lies Van Espen, Sharhone Van Gent, Evelien Wanten (sopranen), Kato De 
Malsche, Astrid Thibaut, Karolien Van Dessel, Hanke Van Prooije (alten), Bart 
Croonenborghs, Jelle Smedts, Erik Van Hecke (tenoren), Philippe Anné, Wim Thys v. 
Robbe en Wim Van Aarle (bassen), voor het inzingen van de koorversie.

Verder rest mij enkel nog om u allen veel plezier te wensen met dit lied. Ik hoop dat mijn werk u 
allen kan bekoren, en dat ook nog vele toekomstige generaties Castrumianen zullen kunnen 
genieten van mijn bloed, zweet en tranen, welke allemaal verwerkt zitten in het resultaat van mijn 
opdracht. Vivamus ad codicem!

Ut vivat, crescat, floreatque Castrum!

Stijn Dierckx v. Rainman
Castrum schacht 2012-2013
Castrum Speechkampioen 2012-2013














































































































































































