De supercoole
Castrumlustrummedley
door
Michiel De Roover
Met dank aan
Pieter Snyers v. Manfred, mijn peter
Stijn ‘Stanny’ Dierckx v. Rainman, voor muzikale bijstand

Beschrijving van de opdracht
“Michiel, je maakt een Lustrum-vrije versie-medley. 5 liederen, 5 lustra, 5 praesidiumleden.
In de concrete invulling ben je behoorlijk vrij. Maakt er geen saaie opsomming van, maak
het eerder ludiek.”
Wat ik ervan begrepen heb
“Michiel, om een medley te kunnen maken, moet je eerst vijf volledige liederen schrijven.
Daarna zorg je ervoor dat je geen afstand kunt nemen van de liederen die je geschreven
hebt –die, trouwens, meer lofliederen zijn, dan een historische uiteenzetting- zodat je
verschillende strofen allemaal rats aan elkaar plakt, en dat een medley noemt. Het
lustrum-aspect zit hem in het feit dat de praesidiumleden die je ophemelt, toevallig
praesidiumleden zijn in het lustrumjaar waarin jij gedoopt bent.”
Wat er gebeurd is
Exact wat hierboven beschreven staat.
Waarop ik hoop
Een goede ontvangst van mijn liederen, een algemene “Ja!” op de vraag “Wordt Michiel
ontgroend?”, en sokken die zo zacht zijn, dat het voelt alsof ik op wolkjes loop.
Voor vragen over de liedjes ben ik altijd beschikbaar. Voor een uitvoering van een zeker
lied ook. Voor andere dingen, ook. Nuja, misschien. Hangt er een beetje vanaf wat je
vraagt.
Ut vivat, crescat, floreatque Castrum!

Minniedank – M: Minnedrank
1. In het lustrum lustrorum
Toen stond Minnie aan de macht
Niet van gans de corona
Des te meer van elke schacht
“Schacht silentium!”, “Hou je snavel!”
Doe je ’t niet, dan in de kan.
“Correct zingen kan je toch niet,
Kijk naar mij en leer ervan!”
Meester Minnie, leer ons zingen
met je gouden Minnieklank
Een betere meester kan je niet vinden
voor de liederen, velen dank!
2. Elke cantus leren we bij
En niet enkel het gezang
Ook het maken van Krambambouli
Ookal was ‘k toen een beetje bang
Grote steekvlam, weg de wenkbrauw
Minnie zweet zichzelf kapot
Maar hij giet heel dapper verder
Tot al de rum zit in den pot!
Meester Minnie, teken een wenkbrauw
Want je ziet er echt niet uit!
Hier is een handdoek voor je zweethoofd
Later wring ik hem wel uit
3. Toen was ’t lustrumjaar lustrover
Weer een jaar dat vloog voorbij
We hebben erg veel opgestoken
Volleerde schachten dat zijn wij
Meester Minnie, je was de beste
Al je schachten goed opgeleid
We hebben geklonken, hebben gedronken
Nu is onze geest bevrijd!
Meester Minnie, nu zingen wij mee
Dankzij je gouden Minnieklank
Er zijn geen woorden voor te vinden
Doch pogen wij met “Minniedank”

Cantor Roeland – M: Leuvens Schoonheid
1. Cantor Roeland als ik u hoor
Kom ik spontaan een beetje klaar
Elke noot die jij naar buiten brengt
Resoneert tot in mijn buik*
Ik wil ook zo leren zingen
Zingen met zo’n stem van goud
En stem die alles hier doet trillen
En stem waar iedereen van houdt

*Rijm gebiedt “haar”, maar mijn buik
is een pak indrukwekkender.

2. “Ik ben hier omdat ik Jelle ken”
Klonk ied’re cantus van dit jaar
Ik wil echt niet cliché gaan doen
Maar voor mij is ’t dubbel waar
Bij het UKA en bij Castrum
Kortom waardat men goed zingt
Kom ik Roeland altijd tegen
Vind ik altijd wel een vriend
3. Zitten wij dan in de kroeg
Met een stuk in onze kraag
Gieten wij nog Kasteel Rouge
Met de liters in onz’ maag
Zijn we dan compleet perte totale
Zingen wij nog leutig voort
Tot uit pure irritatie
De cafébaas ons verstoort
4. Daarom dank ik u, O Roeland
Zonder u was ‘k er niet bij
Het aanwakk’ren van mijn zangerslust
Dank ik aan u, en niet aan mij
Dat we nog veel mogen zingen
Samen of geheel alleen
Bij elke noot zal ‘k aan u denken
Zoals jij is er geeneen
Deze vijfde strofe wordt veelal weggelaten door de smerige dialectismen en vuile hoon aan
cantor Roeland.
5. Maar genoeg aan uwen hol gelikt
Straks krijgt ge nen dikke nek
Uw gezaag van majeur en mineur
Zo krijgt ge de besten gek*
Is het eenzaam daar vanboven?
Op die toren van ivoor
Wilt ge daar eeuwig gaan wonen
Zoda ‘k mij aan u ni meer stoor.

*Deze vers wordt in mineur gezongen
om Roeland lekker te pesten!

Help me Fred – M: Bully in the Alley
1. Help me Fred, het bleft ni even simpel
Help me, Fredje tga me ni af
Help me Fred het wil me echt ni lukken
Fredje khebbet onderschat
2. ‘t eerste lied vloeit vlotjes uit m’n veren
Help me, Fredje tga me ni af
Bar-geürineer en expliceren
Fredje khebbet onderschat
3. Een maand of drie, procrastineren
Help me Fredje tga me ni af
Time management ik moet het ooit eens leren
Fredje khebbet onderschat
4. Update 1, “leg maar iets voor”
Fuck, shit, Fredje kheb nog niks af
“Ja hoor meester, ‘k kom erdoor
Fredje khebbet onderschat
5. Hoog tijd dak in actie schiet
Help me, Frendje tga me ni af
Na vijf maand nog maar 1 lied
Fredje khebbet onderschat
6. Rustig Michiel, respireren
Help me, Fredje t ga me ni af
Denk goed na, en dan noteren
Fredje khebbet onderschat
7. Opdracht af, kben er geraakt
Daaank u Fredje, tging me ni af
Nu nog hopen dat het smaakt
Fredje ik ben er vanaf

Rainman-kippenvel – M: Vivamus ad Codicem
1. Kameraden en confraters
Aanschouwt den held van Castrum
Wiens kin sierlijk behaard is
Rainman, u kent hem wel
De componist der Castrumianen
Een symfonie lijkt kinderspel
Stijn ik krijg kippenvel
Echt Rainman-kippenvel
2. Ik wil alle mensen prijzen
Die hem in hun leven kenden
En ‘k wil hen er sterk op wijzen
Voor u staat een legende
Al passeert hij op de straat
Al staat hij dag en nacht paraat
Stijn ik krijg kippenvel
Echt Rainman-kippenvel
3. Elke vrouw kan hij behagen
’t Kan hen nooit te vele zijn
‘k Heb er nooit een horen klagen
Van dit hemels Befkonijn
Liggen ze heel de nacht kreunen
Hoor je soms met een stem schel
“Stijn ik krijg kippenvel”
“Echt Rainman-kippenvel”
4. De jaloezie die kent geen namen
Die ik voel voor zijn kunde
Die ik voel voor al die vrouwen
Die ik voel in ’t algemeen
Rainman kan me zoveel geven
Doch één ding min ik fel
Stijn ik wil kippenvel
Echt Rainman-kippenvel

Sec en Kort Samengevat – M: Cantilena Potatoria
1. Sec en kort samengevat,
Elke cantus weer
Schrijfstijl net in ’t Castrumblad
Doet ge keer op keer
Maar uw kunst is meer dan dat
Gij doet vele meer
Administratie allerhand
doet ge keer op keer
2. Shady ik ga eerlijk zijn
Uw lied valt me moeilijk
’t Schrijven is een waar venijn
’t Hapert, ’t is verfoeilijk
Hoog tijd voor een frisse pint
Aan de toog verbroed’ren
Maakt onze beide goed gezind
’t Sterkt onze gemoed’ren
3. Er zit duizend maal meer in u
Dan ik kan vertellen
Lofwaardig individu
Mijn niet-kennis die kwelt me
In dit lied schiet ik tekort
Maar wat had je verwacht
Want ik ben tot nu toe
Maar een domme schacht

De eigenlijke lustrum-medley die ik moest maken, maar waarvan mijn aandacht
afdwaalde naar het schrijven van individuele lofliederen voor het praesidium van het
lustrum lustrorum. (Die ik stiekem beter vind) Het is eerder een lofmedley van het
lustrum lustrorum-praesidium geworden. Deze titel is helemaal niet lang.
1. In het lustrum lustrorum
Toen stond Minnie aan de macht
Niet van gans de corona
Des te meer van elke schacht
“Schacht silentium!”, “Hou je snavel!”
Doe je ’t niet, dan in de kan.
“Correct zingen kan je toch niet,
Kijk naar mij en leer ervan!”
Meester Minnie, leer ons zingen
met je gouden Minnieklank
Een betere meester kan je niet vinden
voor de liederen, velen dank!
2. Cantor Roeland als ik u hoor
Kom ik spontaan een beetje klaar
Elke noot die jij naar buiten brengt
Resoneert tot in mijn buik*
Ik wil ook zo leren zingen
Zingen met zo’n stem van goud
En stem die alles hier doet trillen
En stem waar iedereen van houdt

*Rijm gebiedt “haar”, maar mijn buik
is een pak indrukwekkender.

3. Help me Fred, het bleft ni even simpel
Help me, Fredje ‘t ga me ni af
Help me Fred het wil me echt ni lukken
Fredje khebbet onderschat
‘t eerste lied vloeit vlotjes uit m’n veren
Help me, Fredje ‘t ga me ni af
Bar-geürineer en expliceren
Fredje khebbet onderschat
Een maand of drie, procrastineren
Help me Fredje ‘t ga me ni af
Time management ik moet het ooit eens leren
Fredje khebbet onderschat
4. Kameraden en confraters
Aanschouwt den held van Castrum
Wiens kin sierlijk bebaard is
Rainman, u kent hem wel
De componist der Castrumianen
Een symfonie lijkt kinderspel

Stijn ik krijg kippenvel
Echt Rainman-kippenvel
5. Sec en kort samengevat,
Elke cantus weer
Schrijfstijl net in ’t Castrumblad
Doet ge keer op keer
Maar uw kunst is meer dan dat
Gij doet vele meer
Administratie allerhand
doet ge keer op keer
6. Er zit duizend maal meer in u
Dan ik kan vertellen
Lofwaardig individu
Mijn niet-kennis die kwelt me
In dit lied schiet ik tekort
Maar wat had je verwacht
Want ik ben tot nu toe
Maar een domme schacht
7. De jaloezie die kent geen namen
Die ik voel voor zijn kunde
Die ik voel voor al die vrouwen
Die ik voel in ’t algemeen
Rainman kan me zoveel geven
Doch één ding min ik fel
Stijn ik wil kippenvel
Echt Rainman-kippenvel
8. Rustig Michiel, respireren
Help me, Fredje t ga me ni af
Denk goed na, en dan noteren
Fredje khebbet onderschat
Opdracht af, kben er geraakt
Daaank u Fredje, tging me ni af
Nu nog hopen dat het smaakt
Fredje ik ben er vanaf
8. Daarom dank ik u, O Roeland
Zonder u was ‘k er niet bij
Het aanwakk’ren van mijn zangerslust
Dank ik aan u, en niet aan mij
Dat we nog veel mogen zingen
Samen of geheel alleen
Bij elke noot zal ‘k aan u denken
Zoals jij is er geeneen

9. Maar genoeg aan uwen hol gelikt
Straks krijgt ge nen dikke nek
Uw gezaag van majeur en mineur
Zo krijgt ge de besten gek*
Is het eenzaam daar vanboven?
Op die toren van ivoor
Wilt ge daar eeuwig gaan wonen
Zoda ‘k mij aan u ni meer stoor.
10. Toen was ’t lustrumjaar lustrover
Weer een jaar dat vloog voorbij
We hebben erg veel opgestoken
Volleerde schachten dat zijn wij
Meester Minnie, je was de beste
Al je schachten goed opgeleid
We hebben geklonken, hebben gedronken
Nu is onze geest bevrijd!
Meester Minnie, nu zingen wij mee
Dankzij je gouden Minnieklank
Er zijn geen woorden voor te vinden
Doch pogen wij met “Minniedank”

*Deze vers wordt in mineur gezongen
om Roeland lekker te pesten!

