Luisterlezing “Liederen en Chansons rond Kerst”
door Dries Delrue op donderdag 14 december
We kennen allemaal een schare aan kerstliederen. In alle streken worden ook
volksliederen gezongen rond Kerstmis en Nieuwjaar.
Maar ook veel zangers en chansonniers schreven zelf liederen met de kerstperiode
als onderwerp. Met een selecte keuze uit tientallen zulke chansons en liederen
stelde Dries Delrue een luisterprogramma samen. Verwacht u niet aan de
traditionele kerstliederen die we allemaal kennen zoals Stille Nacht of De
herderkens lagen bij nachte. Ook niet aan Een bakske vol met stro noch aan
commerciële kerstliederen à la White Christmas. Wel komen ondermeer Jules de
Corte, Georges Moustaki, Lieven Tavernier en Anne Sylvestre aan bod.
Laat u verrassen door de kijk van chanson-auteurs op deze bijzondere dag van het
jaar want meerdere van deze liederen, zowel oudere als meer recente, zijn weinig
of niet bekend.
Dries Delrue (°1944) is een gepensioneerde Boerenbondcollega, geboren en getogen
in Rekkem, thans een deelgemeente van Menen in West-Vlaanderen. Hij is gehuwd
met Lieve Janssen en heeft 4 kinderen: Tom, Annelies, Klaas en Thijs. Hij is tot
voorbij zijn pensioen in zijn geboortedorp blijven wonen. Uiteindelijk verhuist hij in
2011 naar de andere kant van het land, namelijk Eksel in Limburg, om dichter bij
zijn kinderen te wonen.
Na zijn studies sociale pedagogiek aan de KUL begint Dries in 1969 zijn
Boerenbondloopbaan als opziener in de provincie West-Vlaanderen. Naast het
gewone opzienerswerk, zoals zitdagen en belangenbehartiging van de boeren, wordt
Dries, samen met enkele collega’s in de andere provincies, verantwoordelijk voor de
opstart en de begeleiding van de Landelijke Gilden. Midden 1983 wordt Dries
inspecteur van het sociaal verzekeringsfonds van de Boerenbond (SVZ) met als
opdracht de aangesloten zelfstandigen te informeren en bij te staan inzake hun
sociaal statuut. Van begin 1986 tot februari 1988 is hij privé-secretaris van Paul
Deprez, minister van buitenlandse betrekkingen en landinrichting in de regering van
Gaston Geens, toen nog de Vlaamse Executieve genoemd. Nadien keert hij terug
naar zijn oorspronkelijke functie in het sociaal verzekeringfonds tot aan zijn
pensioen begin 2005.
Dries maakte reeds als tiener kennis met het Franse chanson. Via het
radioprogramma “De charme van het chanson” leerde hij al vlug alle belangrijke
Franse chansonniers kennen maar ook de Nederlandstalige chansonniers die vijftig
jaar geleden “kleinkunstenaars” werden genoemd. Het betere lied boeide hem
zodanig dat hij ook vele tijdschriftartikels en boeken over zowel Franse als
Vlaamse en Nederlandse chansonniers las. Naderhand is hij zelf in tijdschriften als
“Gandalf” en “New Folk Sounds” gaan schrijven. Hij gaf voor diverse verenigingen
reeds tal van voordrachten en lessenreeksen over het chanson. Meermaals was hij 1

te gast op de radio ondermeer in het programma “De Groote Boodschap” op radio 1.
In 2012 was hij een der eerste gasten van Kurt Van Eeghem in het
zaterdagavondprogramma ”Les compagnons de la chanson” op Klara.
Met de lezing “Liederen en chansons rond Kerst” is Dries dus niet aan zijn
proefstuk toe. Reeds eerder heeft Dries luisterlezingen samengesteld over
Jacques Brel, over de invloed van het Franse chanson op het Nederlandstalige
chanson, over Parijs en over De Groote Oorlog. Tevens werkte hij mee aan een
evocatie ter herdenking van de eerste wereldoorlog in Hechtel-Eksel.
PRAKTISCH
De lezing gaat door in zaal Meetjesland, Boerenbond, Diestsevest 40, 3000 Leuven.
Onthaal vanaf 13u.30. De lezing begint om 14 uur.
Inschrijven kan door storting van 7 euro per persoon op het rekeningnr. BE91 7390
0930 0176 met vermelding “lezing Kerst” en de namen van de personen voor wie
ingeschreven wordt.
Ter plaatse betalen kan ook, liefst met gepast geld.
Een tekstboekje van de beluisterde liederen wordt voorzien.
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