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Voorwoord: 
 
HO,   HO,   HO …... 
OH,  OH,   OH  …... 
 
Ho ho ho …. horen we daar de statige Kerstman in de verte …. of is het 
oh oh oh, totus floreo, iam amore virginali, totus ardeo, novus amor 
est quo pereo … de mooie en pure klanken van de Carmina Burana!!! 
 
Wat hadden sommigen toch graag de Carmina Burana van Carl Orff 
nog eens gezongen, dit muzikale pronkstuk hebben we in het verleden 
verscheidene keren met succes opgevoerd, telkens met een staande 
ovatie achteraf en bij de laatste opvoering in 2013 zongen we samen 
met 2 andere koren, begeleid door een harmonie in een nokvolle 
Lotto Dome in Maaseik, een memorable topprestatie van ons koor! 
Uiteindelijk hebben we dan beslist om tijdens ons jubileumjaar in 
2019  – we zingen dan 50 jaar –  de partituur van de Carmina Burana 
niet meer uit de kast te halen. Maar toch willen we ons 50-jarig be-
staan feestelijk opluisteren, daarom zingen we in april een concert 
met een gastoptreden van het Tiels mannenkoor uit Nederland en de 
apotheose zal een vreugdevol kerstconcert zijn op 22 december 2019, 
samen met het befaamde Arenbergkoor uit Heverlee. 
We beginnen in januari, na een korte eindejaarspauze, alvast stevig te 
repeteren voor beide programma's,  want de tijd vliegt snel! 
 
We hopen dat we een mooi en boeiend jubileumjaar tegemoet gaan, 
velen onder ons zingen al geruime tijd, anderen lang en nog anderen 
zelfs heel lang en er zijn ook twee jubilarissen die al sinds 1969 mee-
zingen! 
 
Veel leesplezier met dit Amicaaltje en ik wens iedereen fijne en sfeer-
volle kerstdagen, een spetterend jaareinde, een gezond en gelukkig 
2019 en een amicaal jubileumjaar. 

 
 
Liliane, 
Voorzitter. 

. 



 
Genietbaar oud worden  

 

Drie ex-collega’s zien mekaar na meerdere jaren terug:   
‘Wat doet gij zoal sedert g’ in pensioen zijt?’  
De eerste zegt: ik reis en fotografeer veel. 
De tweede zegt: ik tuinier graag. 
De derde zegt: ik doe heel dikwijls opsporingswerk. 

Opsporingswerk, hoezo ?? 
Iedere dag zoek ik mijn bril, mijn gebit, mijn hoorapparaat,  mijn 
wandelstok, mijn sletsen, mijn gazet, mijn sleutels, mijn GSM.....  



En toch weer die dekselse Toon Hermans 
 
Bij een of andere opruimactie kreeg ik het boekje van de eerste com-
munieviering van mijn oudste zoon Mattias in het kleine kerkje van 
Ordingen in handen … we spreken dan over 1990, toch al 28 jaar gele-
den. En wie kwamen we weer tegen. Juist ja, de meest geciteerde en 
gebruikte tekst- , gedichtjes- en liedjesschrijver van de lage landen: 
Toon Hermans. En het gedichtje in het communiekantenboekje ging 
als volgt: 

 

Als ik … 
 
Als ik alleen maar was 
een kop op een karkas 
had mijn bestaan geen zin 
goddank, zit er iets in 
 
Ik weet niet hoe het heet 
Een ziel? Een kern? Een pit? 
Mijn moeder zei: “ ’t is God, 
die ergens in ons zit …” 
 
Maar ik voel me soms zo leeg en 
onze lieve Heer 
van wie me werd verteld 
vind ik dan nergens meer 
 
Maar als ik op een dag 
wat naar de kinderen kijk 
dan denk ik telkens weer … 
mijn moeder had gelijk! 
 
     Toon Hermans 
     HK 



In memoriam Gaston Zeegers 

stichter-dirigent van AMICI CANTEMUS 

In de lente van 1969 maakte ik kennis met Gaston Zeegers, leraar mu-
ziek aan de normaalschool in Borg-
loon en het H. Grafinstituut in Sint-
Truiden, tevens verkoper van mu-
ziekinstrumenten in zijn winkel ge-
legen in de Ridderstraat te Sint-
Truiden. Omdat ik al enkele maan-
den in de pas gewijde Sint-
Jozefskerk ‘pedaleerde’ op een ver-
sleten harmonium  vroeg ik hem op 
de man af of hij  een oplossing in 
petto had betreffende het orgel-
probleem. En toen schoot Gaston 
in actie. Na overleg met kapelaan 
Frans Van den Abbeel werd spoe-

IN MEMORIAM 

Fernande Koninckx (°1934— †10.10.2018),  

schoonmoeder van amicus Herman Kempeneers 

Roland Pirard (°1935— †16.09.2018),  

schoonvader van amica Marie-Claire Bruyninckx 

Liliane Van Cleynenbreugel (°1941—†20.10.2018), 

zus van dirigent Lou Van Cleynenbreugel 

Gaston Zeegers (° 1923—†27.10.2018), stichter-dirigent van koor 

AMICI CANTEMUS) 

Oprechte AC-deelneming! 



dig de verkoop van een Philicorda-orgel geregeld. Wat een luxe voor 
mij! Voortaan kon ik met de gepaste crescendo’s en decrescendo’s de 
jeugdige koorzangeresjes begeleiden. Even later bood Gaston zich 
aan om in de piramidekerk een gemengd koor te stichten. Na enkele 
aankondigingen in het parochieblad en tijdens de zondagsviering 
meldden zich enkele mannen en vrouwen om het kerkelijk avontuur 
te starten. 

Kort daarna hadden de eerste vrijdagavondrepetities plaats. Het en-
thousiasme van de kersverse dirigent werkte aanstekelijk.  Almaar 
meer oudere en jongere kerkgangers boden zich aan om het koor te 
versterken. Gevolg: halverwege 1969 bestond het koor uit een veer-
tigtal leden. In die periode werd een raad van bestuur gekozen en het 
prille koor kreeg de naam ‘Amici Cantemus’.  
De groei en bloei van het AC-koor was tot halverwege de zeventiger 
jaren opmerkelijk en ging gepaard met de emancipatiebeweging die  
na mei 68 ook in de kerkelijke structuren infiltreerde. Gevolg: leken 
en kerkleiders zaten niet immer op dezelfde golflengte. De oprichting 
van het pluralistisch wijkcomité ‘BAUTERKE’ in 1978 was voor de pa-
ters redemptoristen niet goed te verteren. Ook dirigent Gaston Zee-
gers had het er moeilijk mee. Het vertrouwen in de verantwoordelij-
ken van de  parochie en het kerkkoor kreeg meteen forse deuken. 
Begin 1979  ontvingen we  onverwacht de uitnodiging vanwege pater 
Mertens (Franciscaan, Israël-kenner) om met ons koor einde 1979 
een week te gaan toeren in Israël. Na een heftige bestuursvergade-
ring werd beslist het avontuur te wagen. Opmerkelijk: Gaston besloot 
niet mee te gaan, maar—om ons niet te ontgoochelen—stelde hij 
voor ons te laten coachen door een gastdirigent. Het was even slik-
ken. Ook opmerkelijk: pastoor Van Vreckom, die de vergadering mee-
maakte, moedigde ons aan om deze kans te grijpen. Tenslotte besliste 
het bestuur (meerderheid < > minderheid) de koorreis naar Israël tij-
dens de kerstperiode 1979 te organiseren. Dan volgde een infoavond 
met alle koorleden. Na deze vergadering schreven zich de meeste 
koorleden (circa 80 %) in om de koorreis mee te maken en verklaar-
den zich  bereid om elke maandagavond extra te repeteren ter voor-
bereiding van de kerstliederen die her en der in Israël op diverse po-



dia moesten gezongen worden. Ria Vanwing, mijn jeugdige collega in 
het Amandinacollege van Herk-de-Stad,  engageerde zich als gastdiri-
gente en leerde ons week na week de gepaste liederen aan.  
Vrijdagavond leidde dirigent Gaston onversaagd het kerkkoor in func-
tie van de zondagsvieringen. Twee repetities per week, dat kon niet 
goed aflopen. De spanning in het koor nam zienderogen toe. Verha-
len over onderhuidse conflicten wil ik de lezer besparen. Tenslotte 
spatte het koor vlak na de legendarische reis begin januari 1980 uit-
een. Na  crisisberaad (zonder de aanwezigheid van Gaston)  besloot 
het bestuur voorlopig afstand te nemen van de Sint-Jozefskerk en de 
koorrepetities te laten doorgaan in een lokaal van de plaatselijke wijk-
school.   
Einde april 1980 werd van hogerhand (bisdom) eindelijk het initiatief 
genomen om op de dekenij het koor/kerkelijk probleem uit te praten. 
Wie nam deel aan dit gesprek: vicaris Lavigne (bisdom), deken Jan 
Rutten, pastoor Van Vreckom en kapelaan Smit (parochie  Schurho-
ven), Alda Eerdekens (AC) en Jef Kortleven (AC). Wie daagde niet op? 
Gaston Zeegers. Heel spijtig. De kans om mogelijk tot verzoening te 
komen werd hierdoor gemist. 
Inmiddels waren de renovatiewerken van de zolder van de wijkschool 
begonnen. Week na week kwamen vele vrijwilligers een handje toe-
steken. Begin september 1980 werd tenslotte ‘t ZOLDERKE als ont-
moetingscentrum ingehuldigd. Vanaf dan was de breuk in het AC-
koor een voldongen feit. AC was nu definitief een profaan koor en 
repeteerde vanaf deze datum op ‘t Zolderke onder leiding van Marcel 
Lambrichts. Gaston Zeegers bleef trouw de kerk-amici dirigeren in 
functie van de zondagsliturgie. Circa 4 jaren heeft hij  deze opdracht 
nog vervuld. Kort na zijn ontslag heeft hij Sint-Truiden verlaten en is 
hij gaan wonen in Catharinawijk te Hasselt.  
Zaterdag 29 oktober 2018 is hij gestorven. Het avontuur met ‘zijn 
koor’ had geen happy end. Spijtig. Wij, de ancien-amici, bewaren  nu 
de goede herinneringen aan een fiere man, gedreven musicus, die het 
goed voorhad met zijn koorzangers, maar te kort schoot om proble-
men aan te kaarten en uit te praten. Maar ook wij, zijn kompanen 
binnen het koorbestuur, faalden dienaangaande. JK  



WIE IS WIE? 

bovenste rij (van L > R) > mannen: Guillaume Holsteyns, Jef Deckers, 
Harry Brouwers, Guido Stijnen, Marc Vanbrabant, Jef Beliën, Jef Kort-
leven 

bovenste rij  > vrouwen:  Carine Holsteyns, Liliane Brouwers, Marie-
Thérèse Mathijs, Madeleine Van Camp, Vera Engelbosch, Viviane Ja-
cobs 

middelste rij:  Rita Michaux, Brigitte Hayen, Alda Eerdekens, Gusta 
Luykx, Marie-Rose Holsteyns, Marina Vandenborne, Greta Zeegers, 
Marie-Flore Vanderleyden 

onderste rij: Greta Brouwers, Carla Mathijs, Emy Vanhentenrijck, Rita 
Vanelderen , Jef Vandenborne, , Jules Boden, Gaston Zeegers 

AMICI CANTEMUS in the seventhies 

parochiaal koor verbonden aan de Sint-Jozefskerk 



 

AC einde 1979 in Israël 



Zaterdag 24.11.2018: 49ste AC—Sint-Ceciliafeest 

Wat verloopt de tijd snel! De amici met meer dan 45 jaar lidmaat-

schap zullen dit zeker bevestigen. Wie zijn ze? Liliane & Harry Brou-

wers,  Marc Vanbrabant, Herman Kempeneers en ondergetekende.  

Sinds 1980 hebben we de eer en het genoegen om te feesten op ons 

gezellig zolderke. En dat het koorfeest zaterdag 24 november gezellig 

verliep is te zien op de fotoreportage die ik al eerder doorgestuurd 

heb of op de fotocollage. 

Naar jaarlijkse gewoonte werden enkele amici omwille van hun trou-

we koordienst gehuldigd. Bernard Voordeckers werd gedecoreerd 

met de indigo-pin (30 j lidmaatschap). Agnes Baes en Lieve Devriendt 

(beiden 25 j lidmaatschap) waren verontschuldigd. Agnes en Lieve 

kregen inmiddels hun pin tijdens de daaropvolgende repetitie . 

 PROFICAT!  

Opmerkelijk: dit koorfeest werd opgeluisterd met het humoristisch 

optreden van het kwartet ‘Nadine & de 3 Kastaars’. Voorwaarde om 

bij dit zanggroepje aan te sluiten: ‘je moet niet kunnen zingen’. Naar 

verluidt is dit selectiecriterium ook van toepassing bij de 

‘Boerenblaas’.  

Thanks aan allen die weeral gezorgd hebben dat dit feest kon plaats-

hebben. JK 



 



 

 

 

 

Op zaterdag 24 en zondag 25 november 2018 heeft Klara de luisteraars van de klas-

sieke muziek  weer verwend. Top 100 live werd dit jaar uitgezonden vanuit het Ra-

diohuis in Kortrijk.  De luisteraars mochten naar jaarlijkse gewoonte stemmen.  

Ziehier de top 10: 

1 Stabat Mater > Giovanni Battista Pergolesi  
2 Spiegel im Spiegel > Arvo Pärt  
3 Mattheuspassie: Erbarme Dich > Johann Sebastian Bach  
4 Symfonie nr.6 Pastorale: Ontwaken van vrolijke gevoelens bij aankomst op het 
land > Ludwig van Beethoven  
5 Requiem: Lacrimosa > Wolfgang Amadeus Mozart  
6 De Moldau > Bedrich Smetana  
7 Mattheuspassie: Wir setzen uns mit Tränen nieder > Johann Sebastian Bach  
8 Weihnachtsoratorium: Jauchzet, frohlocket > Johann Sebastian Bach  
9 Orfeo ed Euridice: Che farò senza Euridice > Christoph Willibald von Gluck  
10 Pianoconcerto nr.2: Moderato > Sergei Rachmaninov 

* 
Vorig jaar zag de top 10 eruit als volgt: 
 
1 Stabat Mater > Giovanni Battista Pergolesie 
2 Mattheuspassie: Erbarme Dich > Johann Sebastian Bach  
3 Spiegel im Spiegel > Arvo Pärt  
4 Symfonie nr.6 Pastorale: Ontwaken van vrolijke gevoelens bij aankomst op het 
land > Ludwig van Beethoven  
5 Mattheuspassie: Wir setzen uns mit Tränen nieder > Johann Sebastian Bach  
6 Weihnachtsoratorium: Jauchzet, frohlocket > Johann Sebastian Bach  
7 Requiem: Lacrimosa > Wolfgang Amadeus Mozart  
8 De Moldau > Bedrich Smetana  
9 Nabucco: Slavenkoor Va pensiero >  Guiseppi Verdi  
10 Carmina Burana: O Fortuna > Carl Orff 
 
Voor wie stemmen we volgende jaar?  Ik alvast voor ‘De Kaartridder’ van Rob Cas-
teels. 
 



Het koor Cantilone heeft in haar naam de 
stam "canti" en "lone", deze verwijzen 
naar het zingen en Borgloon. 
Het koor bestaat uit een 40-tal leden uit 
Borgloon en omstreken. 
In 1985 vonden de zangertjes uit de gast-
huiskerk dat het tijd werd om zich 
"volwassen" te noemen, om wat open te 
breken en nieuwe mensen aan te trekken 

én om het zangrepertoire wat te verbreden.  
Zaterdag 13 oktober concerteerde het koor con brio in de kerk van 
Hoepertingen tezamen met vrouwenkoor F:e-m@il uit Lummen, het 
West-Limburgs mannenkoor en het Limburgs Strijkkwartet.  
 

Stichter-dirigent Wilfried Grommen Nieuwe dirigent: Ludo Claesen 



Ziehier het programma van het concert: 
 voor de pauze > 

Trinita                 Italië, 16e eeuw 
For the Beauty of the Earth  J. Rutter 

The Ground     O. Gjeilo 

Verleih uns Frieden     F. Mendelssohn 

Abendlied    J. Rheinberger 

The Lord is my Shepherd                  H. Goodall 

Bogoroditsye Dyevo   S. Rachmaninov 

Ubi Caritas    O. Gjeilo 

Cantique de Jean Racine   G. Fauré 

_____________ 

Ave Maria N. Loenders 

Rosa M. De Cat 

* 
 Na de pauze > GLORIA van Vivaldi. 
 
Het was meteen ook het afscheidsconcert van de stichter-dirigent 
Wilfried Grommen. Na 33 jaren gratuite inzet zal Wilfried voortaan 
meewerkend en zingend koorlid zijn. Vanaf 1 januari 2019 zal het 
koor gedirigeerd worden door Ludo Claesen uit Hasselt.  

*** 
 
 



700 jaren MINDERBROEDERS in Sint-Truiden 

50 jaren DE SCHALMEI 

Op de site ‘www.uitinvlaanderen.be’ valt te lezen: 

MINDERBROEDERSKERK 

De kerk (1735) imponeert door haar monumentaliteit. Zij is gebouwd in een sobere 

barokstijl en bestaat uit één grote beuk. Als paterskerk is het ook een biechtkerk. 

Getuigen hiervan de zeven mooi gesculpteerde biechtstoelen. 

Achter het hoofdaltaar wordt het priesterkoor afgesloten met een dubbele aan-

bouw. Hier is de ingang tot de crypte en de portiunculakapel in de absis. 

 

MINDERBROEDERSKLOOSTER 

Reeds in het midden van de 13e eeuw kwamen de minderbroeders naar onze ge-

westen. In 1257 schonk Willem van Rijkel, abt van de abdij van Sint-Truiden, grond 

aan de paters om er een klooster en kerk te bouwen. De kloostergebouwen hebben 

in de loop van de tijden veel wijzigingen ondergaan. Het complex is gebouwd rond 

twee binnenplaatsen met een 17e-eeuwse kern. In de stilte van het kloosterpand 

en van de ommuurde tuin, kunnen de paters zich in alle rust terugtrekken. 

Droevig nieuws! 

Anno 2019, 19 maart, zal het licht in dit klooster gedoofd worden. De hoogbejaarde 

minderbroeders zullen dan al verhuisd zijn naar andere oorden om aldaar in vrede 

te berusten.  

Naar verluidt zal Pater Bob Vanlaer, de stichter van het koor ‘De Schalmei’ , verhui-

zen naar Borgerhout, zijn geboorteplaats. Samen met zijn koor nam hij zondag 28 

oktober 2018 voormiddag afscheid van de christenen, die elke zondag in de Minder-

broederskerk de eucharistieviering bijwoonden. Namiddag volgde dan het Jubile-

umconcert (het 10de!) ten aanhoren van een grote menigte. Na het inleidend 

woord van voorzitter en sterkhouder Willy Denayer zongen 6 sopranen, 5 alten, 3 

tenoren, 4 bassen de volgende liederen: 

PRAISE TO THE LORD  > t. H. Richards - m. R. Lloyd; bew. L. Claesen 
LOOK AT THE WORLD > t. J. Rutter—m. J. Rutter 
DE BOOM IS DE AARDE DANKBAAR > t. H. Oosterhuis—m. A. Oomen 
IN THE BLEAK MID-WINTER > t. C. G. Rosetti—m. H. Dark 
PARCE DOMINE > t. U. Joël—m. F. Nowowiejski 



O SACRUM CONVIVIUM > t. T. van Aquino—m. J. Vijverman 
UBI CARITAS > t. hymne liturgie witte donderdag—m. O. Gjeilo 
WOHL MIR DAS ICH JESUM HABE (koraal uit Cantate 147) > t. M. Hahn—m. J.S. Bach 
VERLEIH UNS FRIEDEN > t. M. Luther—m. F. Mendelssohn  

* 
Instrumentaal intermezzo door Ensemble Myrthus >  

TAFELMUZIEK > G. P. Telemann 
* 

TIJD VAN LEVEN > t. H. Oosterhuis—m. H. Heuvelmans 
DRÖMMARNA (DROMEN) > t. J. Reuter—m. J. Sibelius 
KOMM TROST DER WELT > t. J.K.B. Freiherr von Eichendorff—m. C. Lahusen 
ABENDRUHE > t. onbekend—m. W.A. Mozart 
SLEEP GENTLE LADY > t. J.R. Planché—m. H.R. Bishop  
AND SO IT GOES > t. B. Joel—m. B. Joel 
COME AGAIN > t. onbekend—m. J. Downland  
CE MOYS DE MAY > t. onbekend—m. C. Jannequin 
IL BIANCO E DOLCE CIGNO > t. G. Guidiccioni—m. J. Arcadelt 
IK ZAG CECILIA KOMEN > F. Van Duyse ; bew. J. Wilmots 
HASPENGOUW > t. L. Swerts—m. A. Preud’homme ; bew. J. Wilmots 
LIED VAN MIJN LAND > t. A. Van Wilderode—m. I. De Sutter; J. Wilmots 
 
Het slotwoord was voorbehouden voor dirigent pater Bob Vanlaer. Met zwakke 
stem dankte de kranige en vermoeide pater alle toehoorders en nodigde hij ons 
vervolgens uit op de receptie in het museum ‘De Mindere’. 
 



GRIJS GEZONGEN  

met Ludo Claesen 

DRONGEN, ma 10- di 11 december 2018 

 

 
Onder impuls van Vic Nees vond 
in 2009 voor het eerst ‘Grijs ge-
zongen’ plaats. Dit jaar is Ludo 
Claesen (Hasselt) voor het eerst 
de gastdocent.  

Ludo Claesen is componist, do-
cent aan het Lemmensinstituut 
en het Conservatorium Maas-
tricht én actief dirigent van diver-
se koren in Vlaanderen en Neder-
land.  

In het prachtige kader van de abdij van Drongen liet Ludo ons (een 
vijftigtal ‘grijs gezongen’ koristen) proeven van pareltjes uit de 
Vlaamse en internationale koorliteratuur.  

Ziehier het overzicht van deze pareltjes: 

 



 

Twee dagen na elkaar meerdere uren per dag repeteren vergt veel van een senior. 

Vooral in de namiddag.  Maar eens dat de stembanden goed opgewarmd zijn lukt 

het wel, zelfs voor de tachtigers, om in het peloton van ervaren koorzangers  aan te 

sluiten en  niet  af te haken.  

Eens de tekst en de muzieknoten goed verteerd vertoefden allen zienderogen bij 

wijlen in de hemelse sferen van de koormuziek.  

Ten slotte had dinsdag 16 u het toonmoment plaats in de mooie kapel ten aanhoren 

van enkele bestuursleden van Koor & Stem en van familieleden.  

Prachtig, prachtig, hoorde ik nadien meermaals  zeggen. Voor herhaling vatbaar.  Ja, 

zeker wel. Bij leven en welzijn kom ik volgend jaar terug. 

Dankuwel, gastheer van de Oude Abdij Drongen, die ons comfortabel onderdak, 

gepaste spijzen en dranken bezorgde. 

Dankuwel, Marleen Moortgat, het ijverig bijtje van K&S Gent.  

Dankuwel, Ludo Claesen, de vriendelijke en eminente dirigent, die inderdaad allen 

deed genieten van de pareltjes uit de koorliteratuur. JK 

Le Seigneur est mon berger  T: psalm 23 (1—4,6) - M: Ludo Claesen 

Domine Deus in simplicitate cordis mei M: Ludo Claesen 

Between sound and sense T: Beau Knievel—M: Ludo Claesen 

Er war im Monat Mai T & M: Uli Führe 

Down by the Salley gardens T & M: Uli Führe 

Veni Sancte Spiritus (a hymn in times of 
chaos) 

T: from the latin sequence of pentacost 
with additional tekst by the composer 
Noel Goemanne (1926—2010) 

Halleluja  
 
Halleluja  
 

M: Andreas Hammerschmidt (1611—
1675) 
M: Stevan Mokranjac (1856—1914) 

Di, Pera Mora  M:  Pedro Guerrero (XVIe eeuw) 

Jezus, Uw naam is honig T: Albert Boone (1917—2007) 
M: Vic Nees (1936—2013) 



kapel &  concertruimte  

Oude Abdij Drongen 

MUZIEKTHERAPIE  

Onderzoekers aan het Erasmus ziekenhuis van Rotterdam toonden 

aan dat muziek invloed heeft op onze hersenen. Bleek dat patiënten 

die muziek tijdens de ingreep te horen kregen nadien minder pijn, 

angsten en stress ervaarden dan hun lotgenoten bij wie het stil was 

rond de operatietafel.  

De toekomst van de klassieke muziek zou zich wel eens in het zieken-

huis kunnen afspelen. > Plusmagazine 



KOORSAMENSTELLING  23.10.2005 

Eind oktober 2005 kende AMICI CANTEMUS een ongeziene bezetting 

van de koorrangen. Het programmeren van het ‘requiem’ van Mozart 

had blijkbaar zijn effect niet gemist. 

15 sopranen, 16 alten, 11 tenoren, 10 bassen beleefden na een lang-

durige en volgehouden inzet in het najaar 2005 drie onvergetelijke 

concerten.  

 

 

 

 

 

 

 

         NATIVIITAS  

 5 oktober 2018 werd amica Judith Delwiche  

voor de 5de keer overgrootmoeder van EMIEL.  

           PROFICIAT! 

‘Moordstrookje’ is verkozen tot Woord van het Jaar, zo 

maakte Van Dale bekend. Het slaat op een fietspad dat vlak 

langs een weg ligt en daardoor zeer gevaarlijk is.  

Een erg opvallende keuze. 



REQUIEM van W.A. MOZART in kerk van ZEMST 23.10.2005 



 De allernieuwste universitaire bijscholing:  
de cursus KRETOLOGIE 

 
 Ergens in mijn archieven had ik recent nog een stukje gevonden dat de 
moeite waard is om te publiceren, zodat iedereen op de hoogte blijft van de 
laatste ontwikkelingen in de manipulatie van de brave bevolking. Dat is al 
één ding, maar meekunnen in een belangrijke discussie, en uw gespreks-
partners of tegenstrevers met enkele woorden tot de overgave dwingen of 
stilzwijgend doen afdruipen behoort met die cursus ook tot de mogelijkhe-
den. Ik heb dus een gedeelte van dit archiefstuk overgenomen, voor amici-
gebruik herwerkt en met eigen commentaren versierd! 
Het eerste deel is voor algemeen gebruik bestemd, vooral voor managers 
van grote bedrijven of vakbondsleiders en consoorten. En u zult zien: eens 
ge de kneep vast  hebt kunt ge deze kunst zelf aanpassen naargelang het 
besproken onderwerp. Het  systeem kan zelfs ook nuttig gebruikt worden 
als ge bv. een toespraak gaat  houden over een onderwerp waar ge zelf to-
taal niets van afweet.   
HOE ZIT HET IN MEKAAR??   
Ik laat hier drie kolommen volgen van héél dure, indrukwekkende woorden. 
Elk woord in elke kolom is genummerd. Wat moet ge nu doen om deze 
kunst toe te passen: ge neemt van elke kolom één woord en ge krijgt meest-
al een indrukwekkende  uitdrukking. Soms totaal onbegrijpelijk, maar dat 
doet niets ter zake. Uw tegenspeler of toehoorder begrijpt het dan ook niet 
maar is wel onder de indruk! Of hij durft  niet te tonen dat hij/zij er geen bal 
van snapt uit angst dan voor dommerik te worden aangezien.   
Hier volgen dus drie kolommen: 

Kolom 1  Kolom 2 Kolom 3 

1: geïntegreerde 
2: systematische 
3: functionele                                  
4: multi-disciplinaire 
5: normatieve 
6: sociaal-psychologische 
7: dynamische                                
8: geobjectiveerde                          
9: structurele 
10:inherente 
  

1: organisatorische                     
2:ontwikkeling van                    
3: benadering van 
4: technologische 
5: relationele 
6: coördinatie van 
7: bureaucratisch                     
8: prognose van                          
9: conservatieve 
10: begeleiding van 

1: modelontwikkeling 
2: gedragsalternatieven 
3: opsporingstechnieken 
4: organisatievorm: 
5: spanningsvelden 
6: repressie 
7: informatiesystemen 
8: communicatiemethoden 
9: strategiebepaling 
10 :veranderingsprocessen 



Voilà: hiermee kunnen we al heel wat dooddoeners produceren! Kies nu 
eens een willekeuring getal van 3 cijfers, zeg maar 430. Dan neemt  
ge woord 4 uit de eerste kolom, woord 3 uit de tweede en woord 0 uit de 
derde kolom. Wat hebben we als resultaat: “multi-disciplinaire benadering 
van veranderingsprocessen”. Prachtig hé! Deze uitdrukking zal elke toehoor-
der bevredigen, zelfs als hij/zij het niet begrijpt of als er geen directe band is 
met het behandelde onderwerp. Let wel: als dat het geval moest zijn kunt 
ge zelf even vooraf het gesprek of de tekst in de gewenste richting sturen. 
 
En wenst u iets anders: goed dan. Neem nr 269: “systematische coördinatie 
van de strategiebepaling”! Knap hé! Welke multinational-manager zal zijn 
afdeling-chefs  niet tot nadenken brengen met zo'n uitdrukking! Ze gaan 
zich suf denken om te ontdekken wat hun baas bedoelt maar durven het 
hem niet vragen uit angst dat hij dan gaat denken dat ze onbekwaam zijn … 
En de super-manager weet zelf ook niet wat hij wil bekomen maar is ervan 
overtuigd dat hij als een groot denker wordt beschouwd die veel van zijn 
medewerkers verwacht.  Stel nu dat, in deze tijden van “#me too” enkele 
personeelsleden (m/v/h/l/t) hun beklag zouden hebben gemaakt over 
“lichtjes grensoverschrijdend gedrag'” (er werden een paar vieze moppen 
getapt bv) en de manager beslist dat probleem aan te pakken. Dan stuurt hij 
een memo naar de afdeling-chefs om aandacht te hebben voor en na te 
denken over (zie  nr 852) “geobjectiveerde relationele gedragsalternatie-
ven”, zonder het probleem of de feiten zelf te benoemen!. Zo duidelijk als 
wat denkt hij.  Voor de manager is de kous af: hij laat de afdeling-chefs na-
denken om het personeel onder hun gezag op, een of andere manier tot de 
orde te roepen zonder dat ze weten waarover het eigenlijk gaat.  Die roe-
pen op hun beurt de ploegbazen bij zich om hen een waarschuwing te ge-
ven over een hen onbekend fenomeen, de ploegbazen op hun beurt weten 
nog minder maar geven hun ondergeschikten veiligheidshalve een fikse 
schrobbering over een of andere futiliteit en krijgen de naam “een moeilijke 
ambetanterik” te zijn. De super-manager heeft met niemand ruzie en kijkt 
vanop zijn hoge positie  glimlachend naar de herrie die de ploegbazen ver-
oorzaken.... En komt er ooit een serieus probleem van grensoverschrijdend 
gedrag, dan verwijst de manager naar zijn memo!!   
 
 Mocht de “Kretologische Lijst” niet volstaan dan is er nog altijd een 
“zachtaardigheidsmixer” die voor de behandeling van meer menselijke 
maatschappelijke problemen toepasselijk is. Hier ook: 3 kolommen met ge-



nummerde woorden die ge willekeurig door elkaar kunt gebruiken. Het wer-
kingsprincipe is hetzelfde: één getal van drie willekeurige cijfers volstaat om 
met één uitdrukking een goede beurt te maken tijdens uw gesprek of toe-
spraak. Als u die “mixer” gebruikt, dan zullen uw toehoorders u gegaran-
deerd bekijken alsof ge een aureool van zachtaardigheid, mensenkennis en 
gevoeligheid boven uw hoofd hebt! Gaan we eens proberen: 

Probeer het eens uit: “418 > “existentieel klasse-bewust naar-de-ander-
gaan”. Ge moet niet uitleggen hoe ge zoiets aanpakt: dat moeten de toe-
hoorders zelf maar uitzoeken. En stel u voor dat iemand vraagt wat het be-
doelt, dan kunt ge nog altijd iets antwoorden zoals “een stukje strijdbaar 
jezelf zijn” (267). Dan weten ze het nog niet, maar ik zie de vraagsteller en 
zijn omgeving al begrijpend knikken  en er zal geen volgende vraag meer 
komen ! 
 
Ziehier dus de manier waarop vele toeschouwers of toehoorders worden 
“ingepakt”' en dikwijls betalen ze er nog voor ook!. 
 
Volgende keer heb ik, met het oog op de verkiezingen in mei 2019, een 
nieuwe reeks uitdrukkingen klaar, speciaal voor gebruik door de politici m/v 
die trouwens ook al ruim gebruik maken van de bovenstaande 
“zachtaardigheidsmixer”.  En om de zaak af te ronden heb ik nog een reeks 
bedacht over de bankiers die er ook wat van kennen  om de gewone “Jan 
van Marie” of “Maria van Jan”  van alles wijs te maken. Die houd ik voor de 
volgende aflevering van het Amicaaltje. Tot dan! 
 

        HUGO 

Kolom 1 Kolom 2  Kolom 3 

1: creatief 
2: een stukje 
3: synthetisch  
4: existentieel 
5: lichamelijk     
6: geestelijk    
7: spiritueel  
8: solidair                                                                
9: dynamisch                     
10: reservewoordjes 

2: klassenbewust 
2: emancipatorisch   
3: sociaal   
4: kritisch  
5: wezenlijk   
6: strijdbaar  
7: dialectisch  
8: nivellerend     
9: feministisch    
10: vermaatschappelijken                                                                                                     

3: aanreiken 
2: aanreiken 
3: omvatten 
4: invoelen 
5: verwerken 
6: anders-zijn 
7: jezelf-zijn 
8: naar-de-ander-gaan 
9: verwerkelijken 
10: democratisch 



Is there a Santa Claus? Yes, Virginia there is a Santa Claus! 
 
Vooraf: vermoedelijk is de Amerikaanse Santa Claus een mengeling van de Britse 
Father Christmas en de Nederlands-Vlaamse Sinterklaas. De meest gebruikte ver 
beelding is Santa Claus, die ontstond in de Verenigde Staten en die o.a. teruggaat 
op Sinterklaas, die door Nederlandse en Vlaamse kolonisten werd meegenomen 
naar Noord-Amerika (Wikipedia). 
 
Bestaat Santa Claus? Meer dan 100 jaar geleden, in het gezegende jaar 1897, 
schreef de kleine Virginia uit New York een lezersbrief naar de redactie van de krant 
New York Sun voor een dringende zaak…  
 
Allerliefste Sun 
 
Ik ben 8 jaar. Enkele van mijn vrienden zeggen dat Santa Claus niet bestaat. Maar 
papa zegt, wat in de Sun staat, is altijd waar. Zeg me asjeblief: bestaat Santa Claus?  
Jouw Virginia O’Hamlin.  
 
Deze zaak was voor de hoofdredacteur van de New York Sun zo belangrijk dat hij de 
ervaren columnist Franklin P. Church de opdracht gaf om een antwoord te ontwer-
pen om weer te geven als editoriaal op de voorpagina van de krant. De brieftekst 
tussen Virginia en Franklin P. Church werd zo beroemd dat hij gedurende meer dan 
een halve eeuw, meer dan 50 jaar lang, elk jaar in december een editoriaal kreeg in 
de New York Sun. En het werd meteen ook het meest herdrukte editoriaal in de 
Engelse taal. In 1971, bij het lezen van Virginia O’Hamlin’s overlijdensbericht in The 
New York Times, sloegen vier vrienden de handen in elkaar en maakten er een 
mooi kinderboek over onder de titel ‘Yes, Virginia’. En in 1997, bij de 100e verjaar-
dag van de originele publicatie, publiceerde de New York Times nog een hele analy-
se onder de titel ‘Yes, Virginia, a thousand times yes’.  
 
Lieve Virginia 
 
Je kleine vrienden zijn verkeerd. Ze zijn te sceptisch. Ze geloven alleen wat ze zelf 
gezien hebben. Ze denken dat iets niet kan bestaan als ze het niet zelf met hun klei-
ne mensenverstand kunnen begrijpen. Alle gedachten, Virginia, of ze nu van volwas-
senen of van kinderen zijn, zijn klein. In dit grote universum is de mens maar een 
simpel insect, een kleine mier. En zulk een mierenverstandje volstaat niet om de hele 
waarheid te begrijpen.  
Ja Virginia, Santa Claus bestaat. Hij bestaat zo zeker als dat de liefde bestaat én de 
grootmoedigheid én de trouw. En jij weet dat ze verbinden en aan je leven de groot-
ste schoonheid en vreugde geven. Helaas! Hoe eenzaam zou de wereld zijn als er 
geen Santa Claus was. Het zou even eenzaam zijn als dat er geen Virginias zouden 



zijn. Er zou geen kinderlijk geloof zijn dan, 
geen poëzie, geen romantiek om dit be-
staan draaglijk te maken. Het eeuwige licht 
waarmee de kinderlijkheid de wereld ver-
vult, zou uitdoven. En in zo’n wereld zou 
het niet meer fijn zijn om op te groeien.  
Niet meer geloven in Santa Claus? Dan zou 
je ook niet meer in sprookjes mogen gelo-
ven! Je  zou je vader kunnen vragen om op 
de avond van Santa Claus, mensen in te 
huren om de schoorstenen te bewaken en 
zo Santa Claus proberen te vangen en nie-
mand van hen zou Santa Claus in het vizier 

krijgen. Maar wat zou dat dan al bewijzen? Geen mens zou hem zomaar kunnen 
zien. Het bewijst helemaal niets. De belangrijkste en meest waarachtige dingen blij-
ven voor kinderen en volwassenen meestal onzichtbaar. Elfjes bijvoorbeeld als ze op 
de maan leven en dansen. En toch bestaan ze. Als je niet mag geloven in Santa Claus 
dan zou je ook niet mogen geloven in sprookjes en feeën. Heb jij al feeën zien dan-
sen op een grasveld? Natuurlijk niet maar dat is nog geen bewijs dat ze er niet zijn. 
Alle wonderen in de wereld die je maar kan bedenken, kan je niet zien en blijven 
onzichtbaar. 
Je mag een baby zijn ratel uit elkaar halen en zoeken naar datgene dat binnen in 
geluid maakt maar er is een sluier die de onzichtbare wereld bedekt en die zelfs de 
sterkste man, of zelfs alle sterkste 
mannen van de wereld samen, 
niet uit elkaar kunnen krijgen. Al-
leen geloof, verbeelding, poëzie, 
liefde, romantiek … kunnen onder 
dat deken geraken en de hemelse  
schoonheid zien die er onder ver-
borgen is.  
“Geen Santa Claus” zeggen ze! 
Bedank God dat hij leeft en voor 
altijd verder leeft. En ook de vol-
gende duizend jaar vanaf nu, neen 
Virginia, de volgende  tienduizend 
jaar, zal hij de harten van de kin-
deren blijven begeesteren. 
 
Opgetekend, vertaald en bewerkt 
door Herman 



 

 

 

DRIELUIK : 3 concerten ter afsluiting van de 100ste verjaardag wa-
penstilstand W.O. 1 

8 november 

Eerste taptoe in Saffraanberg 

We hebben al enkele maanden gerepeteerd om de “oorlogsliederen” 
die tot het internationaal erfgoed behoren  en op de harde schijf van 
de geschiedenis staan met het nodige “eigentijds” enthousiasme en 
vaderlandse fierheid te zingen. 

Ik schrijf dat nu wel zo'n beetje lacherig maar geloof me : Lou heeft er 
een hele kluif aan gehad om ons zo ver te krijgen dat we liedjes als 
“pak al je zorgen” of     “madelon “  om nog te zwijgen van “ It's a long 
way to Tipperary” op een verstaanbare en geloofwaardige manier in 
de juiste “mood” konden zingen ! 

Oef, we zijn zover, op weg dus naar de soldaadjes. We waren daar al 
eerder en dat was best een positieve ervaring. Dus toen we op de be-
wuste avond de toch wel donkere parking opreden (zo moet de ver-
duistering in de W.O. ook aangevoeld hebben) waren we wel voor-
zichtig optimistisch. Eens de controle voorbij is het nog even zoeken 
naar het juiste gebouw, tot er vijf giechelende dames onderofficieren-
in-opleiding uit het duister opduiken en ons op het rechte pad bren-
gen, in de filmzaal dus. We herkennen de locatie, even acclimatise-
ren... jassen en handtassen aan de kant en... plots staan we op het 
podium in de zaal gevuld met zo'n 500 chinese vrijwilligers! 

“Blijf mij nabij” klinkt nog wat onwennig maar vanaf “Flanders fields” 
groeit het applaus exponentieel. In de helft van ons voorprogramma 
is de “klik” met ons publiek zo goed dat we denken op het podium 
van pukkelpop te staan: meezingen, brullen, gestamp en handgeklap. 
Walen of Vlamingen? Ik zou niet weten aan welke kant ze zitten! Het 
geeft een euforisch gevoel als het publiek zo mee doet en aan het ein-



de bisnummers vraagt. 

Conclusie : iedereen opgetogen. En toen was de bar open , zei de 
commandant. 

11 november 

Tweede luik : St-Lambertuskerk St-Lambrechts-Herk 

Gesterkt door onze positieve ontvangst bij de soldaatjes begonnen 
we aan ons tweede concert met volle inzet en veel aandacht voor 
Lou. Het resultaat was een mooi concert waarvan iedereen genoot, in 
de eerste plaats wijzelf. De opkomst was hier niet zo hoog, maar zij 
die er waren zongen vlot mee. Misschien niet met het jeugdig en-
thousiasme van de Chinese vrijwilligers in Brustem, hier bestond ons 
publiek uit geïnteresseerde leeftijdgenoten die zich bij oorlogsliedjes 
concrete herinneringen van zingende ouders en grootouders voor de 
geest konden halen. Zo werd de frisse temperatuur in de St-
Lambertuskerk verwarmd door gedeelde gevoelens van verbonden-
heid en echte beleving van de weemoed en de nostalgie die onze lied-
jes opriepen. 

De wijn en het appelsap aan het slot smaakten heerlijk ! 

02 december 

Academie zaal Sint-Truiden 

Ons slotconcert in de academiezaal zou de kers op de drielagige taart 
worden. Hier vormde ons publiek een bonte verzameling familiele-
den, vrienden en geïnteresseerde muziekliefhebbers. Vanaf het eer-
ste ogenblik werden we opgenomen in de warme schelp die deze oc-
tagon ruimte is. Je voelt je daar goed zowel als zanger, muzikant of 
luisteraar. De connectie met ons publiek was  heel intens. Wij hadden 
echt wel plezier in het zingen en dat gevoel was wederkerig. 

Nu moet ik zeker vier mensen vernoemen die ik tot nu toe nog niet 
vermeld heb.  
Mark Knuts, onze begeleider aan de piano, was op de drie concerten 
zijn eigen enthousiaste zelf, wat voor ons een groot voordeel is ! 



Maar de sterren van de drie avonden waren toch Noëlla en Hugo die 
een titanenwerk tot een prachtig einde hebben gebracht in het sa-
menstellen van de bundel liedjes, het schrijven van de bindteksten : 
een alternatieve geschiedenisles, zoals de commandant van Saffraan-
berg ze noemde. 

De eigenlijke presentatie verliep vlekkeloos. Zijzelf werden steeds 
meer gesofistikeerd ondersteund: één micro voor twee, ieder een 
micro en tot slot ieder een hippe headset! 

Last but not least of course, Lou, onze dirigent. Hij heeft zich letterlijk 
al de weken van voorbereiding in allerlei bochten gewrongen om ons 
duidelijk te maken in welke 'mood' we ieder van die oorlogsliedjes 
moesten zingen. Dat was echt geen klein bier, het heeft hem waar-
schijnlijk vaten vol geduld gekost. Bedankt Lou ! 

We zongen Engels, Nederlands, Duits en Frans, maar de teneur van al 
die melodieën was veruit dezelfde: weemoed, liefdesverlangen, va-
derlands liefde en in al die verscheidenheid van volkeren en talen één 
constante zoals Noëlla zei: geen enkele van al die oorlogsslachtoffers 
heeft erom gevraagd om hier in Vlaamse velden te komen sterven. 

                                                                                                               Martine 

* 

PROFICIAT, dirigent Lou, pianist Marc Knuts, voorzitter Liliane, AC-
bestuursleden, commentatoren Hugo & Noëlla, amici SATB!  
‘Arbeid adelt’ is een oud gezegde. Via de wekelijkse repetities hebben 
we weeral een fameuze berg beklommen. Nog dit: de AC-oudjes von-
den het heel leuk dat ze deze bergtocht (nog) mochten meemaken. 
Bedankt! JK 
 



 




