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Voorwoord: 
 
Je suis venu te dire que je m'en vais …... 
 
1969 … in alle opzichten een memorabel jaar, denk maar aan Jan Palach, de Tsjechische stu-
dent die zich in brand stak uit protest tegen het  gebrek aan democratie in zijn land, John 
Lennon trouwde met Yoko Ono en tijdens hun wittebroodsweken hielden ze een bed-in 
voor de vrede in een Amsterdams hotel, Woodstock, het beroemdste muziekfestival aller 
tijden, de eerste man op de maan, de eerste overwinning van Eddy Merckx in de Tour de 
France, de opening van de Kennedy-tunnel in Antwerpen en nog zoveel meer, doch last  but 
not least de oprichting van ons koor 'Amici Cantemus'! 
 
2019 …. de zovelen geboren in 1969 en dit jaar Abraham of Sarah zien, de zovele vluchtelin-
gen die hun geluk elders proberen te vinden, de zovele onlusten en aanslagen in de wereld, 
in België op weerkundig vlak voor het eerst code rood werd afgekondigd en in juli de tem-
peratuur boven de 40°C ging, de eerste overwinning van een Colombiaan in een legendari-
sche Tour de France, de veelbesproken Brexit en nog zoveel meer, maar last but not least 
het einde van ons koor-bestaan, de stopzetting van Amici Cantemus! 
 
50 jaar hebben we gezongen, een halve eeuw het beste van onszelf gegeven, veel harde no-
ten gekraakt, prachtige concerten gezongen, lief en leed met elkaar gedeeld, heel veel fijne 
muzikale, leuke, plezierige en gezellige momenten meegemaakt, doch aan alles komt een 
einde. Nieuwe en jonge instroom is er niet, de Amici worden alsmaar ouder en het is de 
kunst te stoppen op een bepaald hoogtepunt vooraleer de stemmen kwalitatief achteruit 
beginnen te gaan. 
Maar we willen nog één keer schitteren, we zingen nog één concert op 22 december a.s. 
samen met het Arenbergkoor uit Heverlee, nadien houdt Amici Cantemus op te bestaan! 
 
Langs deze wil weg ik alle zangers van nu en vroeger, de bestuursleden door de jaren heen, 
de dirigenten die ons geleid en gecoacht hebben, alle ereleden hartelijk danken voor hun 
inzet, ijver, toewijding en sympathie. 
We hopen veel sympathisanten nog een laatste keer te mogen begroeten en te verwelko-
men op ons allerlaatste jubileumconcert! 

                           Liliane, 
                                                                                                                   voorzitter 



 3 

 

 

 

51 jaren geleden   

02 maart 1968 werd door deken Jan Rutten de eerste steen gelegd de Sint-Jozefskerk op de Zepperenweg. 9 maan-

den later was het piramidaal gebouw voltooid en werd zoals dat past de kerk plechtig gewijd op 8 november 1968.  

De paters redemptoristen verblijvend in de pastorij van Schurhoven kregen de opdracht het gebied rond de kerk te 

evangeliseren. Huisbezoek door een pater was in die tijd een normaal verschijnsel.  

Toen ik in de herfst van 1968 samen met mijn jong gezin ‘n huurhuis op de Zepperenweg ging bewonen duurde het 

niet lang of pater Frans Vanden Abbeele kwam kennis maken met de nieuwe inwijkelingen. Zodra de vriendelijke 

man de piano in de living opmerkte stelde hij me prompt de vraag of ik de pianist des huizes was. Nog wat later 

ontstond ‘n fikse dialoog:  

“Jozef, we zoeken iemand die de zondagsliturgie in de pas gewijde kerk kan behartigen.”  

- “Kapelaan, wat houdt dit in?”  

- “Oh, wat zingen en harmonium spelen.”  

- “Zingen, wie, wat zingen?”  

- “Jozef, ik zal kinderen optrommelen en jij kan ze dan woensdagnamiddag de liederen uit het boek ‘Jubilate’ aanle-

ren.” 

 - “Maar kapelaan, mijn pianospel stelt niet zoveel voor, en dan nog liederen aanleren, dat heb ik nooit gedaan. Je 

moet weten dat ik tot nu toe ‘n fervente voetballer ben geweest en dat mijn vrije tijd helemaal opging in deze 

sport. En bovendien, beste kapelaan, eindelijk heb ik voortaan ‘s zondags niet langer meer sportverplichtingen en 

ben ik ter beschikking voor mijn gezin. Dag kapelaan, tot ziens.”  

Toen de kapelaan afscheid nam bleef evenwel zijn vraag mij kwellen. Hoe ik ook probeerde ze uit mijn hoofd te zet-

ten telkens weer hoorde ik  de stem van de eenvoudige pater. Tenslotte ben ik gezwicht en ben ik verzeild geraakt 

in een nieuw avontuur zonder einde. Van het voetbalveld migreerde ik nadien beetje bij beetje naar het kerkge-

bouw.  

Elke woensdagnamiddag probeerde ik kinderen enkele kerkliederen aan te leren, waarvan enkele populaire zoals 

‘stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw’. Inderdaad alles werd voor mij heel nieuw. In een  volle Sint-Jozefskerk 

zat ik, pas gearriveerd in Sint-Truiden, voortaan elke zondag om 10:30 achter een versleten klein harmonium met ‘n 

gat in de blaasbalg te trappen tot het zweet langs lijf en leden afdroop. Maar de inzet van het jeugdig volkje rond 

mij stimuleerde me om vol te houden.  

En toen naderde kerstmis 1968. De wijkkapelaan wilde ‘n heus kerstfeest op touw zetten vlak vóór de middernacht-

mis. Ik fronste mijn wenkbrauwen en zag dat niet zitten. Maar weeral wist onze pater, ja onze, want hij vertoefde 

immer in en rond de moderne kerk, kinderen en enkele  volwassenen te overhalen om het kerstverhaal te evoce-

ren. Ik herinner me  het aandoenlijk spektakel nog zeer goed. Na het kerstspel volgde de middernachtmis die 

’plechtig’ opgeluisterd werd door een ‘tiental kinderen’. Uitgerekend verbleven de zangertjes in mijn gezelschap 

van 23 u tot 01 u in het kerkgebouw. Ja, toen kon dit nog.  

Zonder dat ik het goed en wel doorhad was ik in de kerk gestrikt en kwam elke week weer ‘n nieuwe uitdaging op 

mij af. Ergens in het voorjaar van 1969 liet ik de kapelaan weten dat ik niet langer meer op dat krakkemikkige har-

monium wilde spelen.  

Geen probleem, Jozef, via de paters minderbroeders kan ik een groot harmonium in bruikleen krijgen. Maar er is 

een probleem, het toestel is zeer zwaar en bevindt zich in het klooster op de tweede verdieping. Ik zal enkele sterke 

mannen  mobiliseren om de klus te klaren,  zo probeerde hij mij te troosten. In een mum van tijd wist onze kerklei-

der het gepaste werkvolk te vinden. Maar werd me dat ’n verhuis met hindernissen! Goed dat de medewerkers nog 
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jeugdig waren en genoeg kraakbeen tussen de wervels hadden steken bij al dat heffen en verschuiven van dit log 

lichaam.  

Toen ik de eerst klanken uit het toestel liet horen kreeg ik helaas geen goed gevoelen. De klankkleur beviel me niet. 

Maar er was geen weg meer terug. Dus voortaan speelde ik op ’n immens groot harmonium  tegen mijn zin. De ka-

pelaan voelde spoedig aan dat ik niet gelukkig was en beloofde me een pijporgel te bezorgen.  

‘’Kapelaan, ‘n pijporgel? Weet je wel wat dat kost?  Neen, voor mij moet je dit echt niet doen. Ik stel voor dat we 

uitkijken naar een veel goedkoper toestel, ‘n elektrisch toestel. Naar het schijnt fabriceert Philips in Hasselt zulk 

toestel. De handelsnaam is Philicorda.’’ 

Ik kon eerwaarde Frans niet overtuigen. Maar toen ik in het H. Grafinstituut (de meisjesschool gevestigd in de 

Plankstraat, waar ik destijds lesgaf) de toenmalige muziekleraar Gaston Zeegers tegen het lijf liep, gebeurde  ‘n 

klein wonder.  

- “Meneer, Zeegers, naar het schijnt verkoop jij muziekinstrumenten.” Hij knikte bevestigend.  

- “Ook orgels?” 

- “Ja, collega, de Philicorda is zeer in trek. Waarom vraag je dit?” Toen legde ik hem uit wat zich in de Sint-

Jozefskerk afspeelde. Hij reageerde enthousiast en vertrouwde me toe dat hij eens bij ‘n vluchtig bezoek aan de 

moderne kerk de gedachte kreeg om aldaar ‘n gemengd koor uit de grond te stampen.  

- “Waaw, meneer Zeegers, neem a.u.b. spoedig contact met onze kapelaan.” 

En zo geschiedde. Gewiekste handelaar als Gaston was wist hij aan de kapelaan dadelijk ‘n Philicorda te verkopen. 

Tegelijkertijd liet hij pater Frans verstaan dat hij in ‘ons kerkje’ wilde helpen bij de oprichting van gemengd kerk-

koor.  

DIRIGENT GASTON ZEEGERS 1969 <> 1979 

Na overleg met de kapelaan startten we tijdens de prille lente van 1969 de campagne om zangers aan te trekken. 

Eerst boden zich enkele mannen aan: Joseph Vandenborne, Jef Beliën, Guillaume Holsteyns, Bernard Bals, Edward 

Malon. Enige tijd later mochten we ook vrouwen en jongeren o.a. de huidige amici Liliane Brouwers , Harry Brou-

wers en Marc Vanbrabant verwelkomen. Het mosterdzaadje kiemde week na week zienderogen. Aanvankelijk oe-

fenden we elke vrijdagavond in een lokaal van de kerk. Maar weldra werd het vertrek te klein. Noodgedwongen 

moesten we uitwijken naar de kerkruimte.  

Alras waren we genoodzaakt om ‘n bestuur te vormen. De vermelde mannen werden prompt verzocht om het 

voortouw te nemen. De bestuursfuncties werden verdeeld als volgt: Bernard Bals, de oudste zanger, werd voorzit-

ter; Guillaume Holsteyns, boekhouder bij het OCMW, werd de schatbewaarder en Jef Belïen, de secretaris. De orga-

nist en de dirigent werden ‘beroepshalve’ verzocht om levenslang deel uit te maken van het bestuur.  

In dit ‘gezegend jaar’ bevond zich dichtbij de kerk op de Zepperenweg ‘n herberg ‘café Welkom’. Na de repetitie 

even stoom afblazen en onze stem smeren in deze gezellige bruine kroeg vonden enkele bestuursleden best leuk.  

Bij pot en pint leerden we elkaar beter kennen en ontstonden stevige vriendschapsbanden. Ook de creatieve brain-

storming aan de cafétafel enthousiasmeerde allen.  

Welke naam gaan we aan het koor geven, vroeg iemand. Allerlei titels werden op het bierkaartje geschreven, maar 

geen van alle werd weerhouden. Dan maar eens rondvraag doen bij de kersverse leden. En toen kreeg de naam 

‘AMICI CANTEMUS’ de meeste stemmen. Jeannine Engelbos, mijn leerlinge van de retorica in het H. Graf,  was de 

naamgever. 

Het kerkkoor ‘Amici Cantemus’ genoot almaar meer sympathie bij de bevolking wonende in de omgeving van de 

Sint-Jozefskerk.  

* 

Wanneer ‘n mens ouder wordt en wat zicht krijgt op zijn levensloop dan stelt hij nogal eens vast dat het schuchter 

jawoord op ‘n vraag van iemand bij een ontmoeting onvoorspelbare grote gevolgen kan hebben. Natuurlijk blijft het 



 5 

niet bij die ene vraag. Andere uitdagingen volgen. Een proces gepaard gaande met twijfel, bevestiging, enthousias-

me, moedeloosheid, voltrekt zich geleidelijk aan.  

Met de jaren wordt het een en het ander duidelijk: het ‘jawoord’ van weleer heeft mijn leven getekend. De steen, die 

destijds in de rivier even werd aangeroerd, veranderde nadien wel degelijk de stroming van het water.  

Met dankbaarheid blik ik nu terug naar die minzame kapelaan van toen, die me totaal onverwacht de vraag stelde: 

Jef, wil jij voortaan orgel spelen in de Sint-Jozefkskerk? 

Had ik toen ‘neen’ geantwoord dan was veel schoonheid, goedheid, vriendschap aan mij voorbij gegaan. Dat weet ik 

zeker.  

* 

Om de groei van het kersverse kerkkoor te stimuleren organiseerden we geregeld buitenkerkelijke activiteiten zoals 

kienavond, chrochet-zangavond. Natuurlijk mocht het Sint-Ceciliafeest niet ontbreken. Bij gebrek aan een feestzaal 

in of rond de Sint-Jozefskerk ging het koorfeest aanvankelijk door in een gebouw van de luchtmacht in Bevingen 

dankzij de bemiddeling van 3 officieren (Jef Beliën, Jef Vandenborne, Bernard Bals), die in de ‘tienertijd’ van AC het 

koor mede schraagden, en de financiële steun van onze eerste erevoorzitter, Jules Boden. 

Ook de kampeerweek in mijn geboortedorp (Uikhoven aan de Maas) voor de AC-tieners tijdens de zomer van 1970 

gaf frisse impulsen aan het wordingsproces van ons  koor. De groei was niet  meer te stuiten. Na enige tijd moesten 

we noodgedwongen het koor opsplitsen in een kinderkoor o.l.v.  amica Marie-Flore Vanderleyden en het jongvol-

wassenkoor o.l.v. Gaston Zeegers.   

Almaar meer christenen kwamen naar de piramidale kerk op de Zepperenweg om  de zondagsviering mee te ma-

ken. De secularisering na ‘Mei 68’ was in Haspengouw blijkbaar nog  niet  aan  de orde.  

Toen enkele jaren later ook kerkgangers zich melden om betrokken  te worden bij de organisatie van de annex-

parochie van Schurhoven begon het groeiproces te sputteren. Dit was vooral duidelijk toen wij (enkele amici en 

Paul Demeyst, kerkelijk christen, socioloog in dienst bij het bedrijf VCST) in 1978 een wijkcomité stichtten met plu-

ralistische inslag. De paters redemptoristen, verblijvend in de pastorij van Schurhoven en ook dirigent Gaston Zee-

gers hadden het moeilijk  om de evolutie in kerk en maatschappij te volgen. Dit was manifest het geval toen kerke-

lijke en niet-kerkelijke christenen in 1978 het 10 jarig bestaan van de kersverse  parochiegemeenschap vierden.  

Het vertrouwen in de leiders van  de parochie en ook in de dirigenten van respectievelijk het kinder– en het jong-

volwassenkoor kreeg flinke deuken. 

En dan ontvingen we begin 1979 onverwacht een merkwaardige brief vanwege een zekere pater Mertens, die vele 

jaren in het heilig land verbleven had. Het betrof de uitnodiging  om tijdens de  kerstperiode in Israël op diverse 

plaatsen te concerteren of een eucharistieviering  op te  luisteren. Waaw! Bleek dat het kerkkoor van Grote Spou-

wen de kerstperiode 1978 zopas in Israël beleefd had. Om meer informatie betreffende deze merkwaardige   uitno-

diging  te bekomen bezochten wij, voorzitter Jef Vandenborne en ondervoorzitter Jef K, onmiddellijk dirigent So-

mers. Deze man vervuld van zijn belevingen moedigde ons terstond aan om deze uitnodiging te beamen.  

Op de eerstvolgende AC-bestuursvergadering was natuurlijk de ‘uitnodiging van pater Mertens’ het gespreksonder-

werp. De gesprekspartners aan de  ronde tafel, pastoor Van Vreckom incluis, waren dadelijk overtuigd om het reis-

avontuur naar Jerusalem te wagen. Helaas onze beide dirigenten aarzelden. Tenslotte liet Gaston ons verstaan dat 

mogelijk een selecte groep de pelgrimage kon wagen onder leiding van  een gastdirigent.  

Toen pastoor Van Vreckom ons aanmoedigde om die reiskans aan ons niet te laten voorbij gaan ging bij mij ter-

stond een lichtje branden. Dadelijk dacht ik aan Ria Vanwing, mijn jeugdige collega en muzieklerares in het Amandi-

nacollge te Herk-de-Stad. Een dag later informeerde ik haar betreffende de uitnodiging vanwege pater Mertens. 

’Ria, wil jij soms het  selecte AC-koor coachen  tijdens de kerstperiode einde 1979?’ Haar ogen fonkelden en even 

later zei ze: ‘Jef, OKE. Ik wil er voor gaan.’  

Dan volgde een consultatie binnen het  voltallig koor en het bestuur met de ultieme vraag ad hominem: wil jij de 
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koorreis t.g.v. het tienjarig bestaan van ons koor meemaken? Zo ja, ben je bereid om voortaan maandagavond te 

repeteren o.l.v. gastdirigente Ria in functie van de reis naar Israël en vrijdagavond  o.l.v. Gaston Zeegers betreffen-

de de voorbereiding van  de zondagsviering? Ben je ook bereid te ijveren om mee te werken aan projecten om de  

reis betaalbaar te maken? 

Nagenoeg 80 % van de leden verklaarden zich bereid. En toen geraakten we in een kooravontuur zonder weerga.  

CO – DIRIGENTE RIA VANWING 1979 <> 1980 

Gastdirigente Ria wist ons telkens maandagavond te begeesteren. Helaas Gaston, de kerkdirigent, was niet mee in 

dit verhaal. Gevolg: een splitsing binnen het koor (pelgrims naar Israël versus thuisblijvers) begon gestalte te krij-

gen.  

Waar haalden we de moed om te volharden? Ikzelf vond sterkte in het project om vluchtelingen uit Laos op te van-

gen in een  krotwoning op de Terbiestweg. Ook de nakende stichting van de vzw  Ontmoetingscentrum ‘t Zolderke 

en de renovatie van  de  rommelzolder in de plaatselijke wijkschool  hielden me  bezig. Ja, 1979 is voor mij, en ik 

vermoed ook voor andere amici, een onvergetelijk jaar.  

De reis Israël verliep naar wens en volgens het schema van pater Mertens. De samenzang op het podium in Bethle-

hem (24.12.1979) en de opluistering van  de hoogmis in de kerk van  de geboorte van  Jezus Christus (25.12.1979) 

en van de ochtend mis in de beroemde H. Grafkerk met open dak zullen de deelnemers voorzeker nooit vergeten. 

En dan het  zwemmen in de koele Dode Zee!  

Helaas pas  teruggekeerd voltrok zich begin 1980 een definitieve scheur binnen het kerkkoor Amici Cantemus. Pijn-

lijke gebeurtenis na zo’n mooie reis! 

Na beraadslaging besloot het toenmalige AC-bestuur zonder de aanwezigheid van  de twee koordirigenten (die de 

reis naar Israël niet hadden meegemaakt!) een nieuwe weg in te slaan los van  de  Sint-Jozefskerk. Op een eerstvol-

gende vergadering  van alle  genodigde  amici in een leslokaal van de plaatselijke school volgden nagenoeg 80 % 

van de koorleden  het  bestuur.   

Het kerkkoor AC evolueerde vervolgens stilaan naar een profaan koor, vooralsnog onder de  enthousiaste leiding 

van Ria Vanwing.  

De  renovatiewerken van  de  schoolzolder onder de  auspiciën van  de  vzw Ontmoetingscentrum ’t Zolderke wer-

den aangevat begin januari 1980. Circa 9 maanden duurden de werkzaamheden: vrijwilligers van het wijkcomité 

‘Bauterke’ en het koor zorgden vooreerst voor de opruiming van de rommelzolder, isoleerden het dak, plaatsten de 

heraklietplaten op de schuine wanden, verfden, installeerden de elektrische infrastructuur—professionals metsel-

den muren, bekleedden de vloer met vinyltegels  en namen de installatie van de verwarming en sanitair voor hun 

rekening. Tenslotte mochten we rekenen op de steun van de brouwerij Heineken: tafels, stoelen, frigo’s, toog en 

tapinstallatie werden ons gratis ter beschikking gesteld.  

Wat waren we fier en gelukkig toen we in de aanwezigheid van kerkelijke en burgerlijke overheid en talrijke wijkbe-

woners op 03 september 1980 ‘t Zolderke plechtig mochten inhuldigen!  

Voortaan beschikten we eindelijk in de wijken rond de Sint-Jozefskerk (Bautershoven, Zepperenweg, Terbiest) over 

een ontmoetingscentrum, oefende AC op het gezellig zolderke en kon het wijkcomité ‘Bauterke’ (waarvan amicus  

Herman Kempeneers en amica Liliane Brouwers zowel voorzitter en secretaris waren) zijn doelstellingen naar beho-

ren verwezenlijken.    

DIRIGENT MARCEL LAMBRICHTS 1980 <> 1986  

Tijdens de inhuldiging van ‘ons zolderke’ geschiedde de dirigentenwisseling. Voortaan zou Marcel Lambrichts 

(bestuurslid van ANZ - nu Koor & Stem) AC begeleiden in de groei naar een volwassen koor.  Spoedig was duidelijk 

dat deze dirigent het ernstig meende met zijn toevertrouwde koorzangers.  

Om ons koor te stimuleren stelde hij in het najaar 1981 voor om trimestrieel een koorkrantje te publiceren. Spoedig 

vond hij medewerkers. En zie, beste Marcel, het 155ste ‘amicaaltje’ wordt bij deze nu gepubliceerd. 
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In het begin van de tachtiger jaren gonsde het op ‘t Zolderke als in een bijenkorf. Allerlei activiteiten vonden er in 

die dagen plaats: maandelijkse eucharistieviering, kienen, weekendcafé, fuiven van jongeren, vergaderingen van 

het wijkcomité.  

Dra werd duidelijk dat op ons zolderke een fatsoenlijke keuken ontbrak. In de zomer van 1982  werd ons gemeld 

dat een feestzaal in Duras de deuren sloot. De uitverkoop van de iinboedel zou snel volgen. Maar nog voor dat de 

uitverkoop publiekelijk kenbaar was gemaakt hadden de 2 jeffen (J VDB & JK) al een deal gesloten met de eigenaar. 

Aan 200000 BEF kochten we de tassen, borden, glazen allerhande, potten en pannen, de werktafel, fornuizen, be-

stek ….  

Helaas ontbrak ons het geld om prompt te betalen. Rikske Moons, oud-directeur van het H. Hartcollege, lid van de 

vzw, zorgde dadelijk voor de oplossing. Hij stelde voor om renteloze obligaties van 1000 BEF uit te schrijven. Dus wij 

op pad om 200 ‘sponsors’ te vinden. En zowaar het lukte in een mum van tijd.   

Einde van de jaar was de keuken geïnstalleerd en alles betaald. Voortaan konden ook op ons zolderke feestmaaltij-

den georganiseerd worden.   

Frequenter dan voorheen huurden particulieren en verenigingen   ‘t Zolderke waardoor de kastoestand van de vzw 

‘t Zolderke almaar gezonder werd.  Ook het koor AC genoot van het nieuwe comfort. We konden naar believen 

bbq’s en mosselsoupers organiseren met batig saldo.   

De Amicitia groeide zienderogen. Veel vriendschap en creativiteit deelden we in die dagen met elkaar. En onze diri-

gent zorgde er voor dat  Cantemus niet verwaarloosd werd.   

Opmerkelijke kooractiviteiten volgden gestaag:  jaarlijkse opluistering van de bloesemwijding in Guvelingen—

koorconcerten i.s.m.  De Schalmei (Sint-Truiden), Singhet ende Weset Vro (Landen), Cantabile (Dilsen), Sylvatica 

(Bilzen)  - concert met  de Brassband (Rummen) - deelname aan vormingssessies van Koor & Stem— deelname aan 

koorwedstrijden te Valmeer (Valse Merels) en Lommel (Goudensterwedstrijd).   

De tweedaagse deelname aan het internationaal koortreffen in Neufchâteau en het avondconcert in Virton (19, 

20/10/1985), de opluistering van de zogenaamde ‘artiestenmis’ in de ‘Sint-Carolus Borromeus’ te Antwerpen 

(19/05/1985)  en de eucharistieviering in de ‘Notre Dame’ van Parijs (05/1986) zijn onvergetelijke belevenissen.  

En dan vonden we tussendoor nog de tijd om een koor uit het buitenland te ontvangen: Jongenskoor uit Windsor 

(18, 19/02/1982) en Mädchenchor uit Praag (15/02/1983).  

DIRIGENTE ISABEL BIKKEMBERGS 1986 <>1993 

Halverwege 1986 nam Marcel ontslag en werd hij meteen in Herk-de-stad de leider van het bekende koor Laetare 

Musica. Na een korte zoektocht mochten we begin september Isabel Bikkembergs, de jeugdige talentvolle dirigente 

afkomstig uit Stevoort, verwelkomen en voorstellen aan de amici.  

Spoedig bleek dat ze met verve het dirigeerstokje kon hanteren. De kooractiviteiten die stilaan tot de AC-traditie 

behoorden zoals lente– en kerstconcert bereidde ze met haar toevertrouwde koorzangers zorgvuldig voor.   

In mei 1987 mochten we Michel Vanhees, een pas gepensioneerde patissier, verwelkomen. Hij was niet alleen bij 

de tenoren een  grote aanwinst maar ook om zaad in het bakje te brengen was hij vindingrijk. Prompt kwam hij met 

het voorstel om rond ‘vaderkensdag’ de ’gâteau-actie’ te lanceren. In feite was het een kopie van  de jaarlijkse 

scoutsactie onder impuls van  oud-scout en amicus Romain Vanrutten. Weldra bleek dat deze actie zeer lucratief 

was. 15 jaren na elkaar hebben we deze pronkgebakactie kunnen realiseren dankzij onze patissier-tenor.  

De koorreis naar Engeland in 1988 was voor ons koor een nieuwe uitdaging van formaat. Dankzij de bemiddeling 

van een oud-koorlid Patricia Strubbe, wonende in het stadje Aylesbury, konden we in het kader van kooruitwisse-

ling met het plaatselijk koor DECEMBER FESTIVAL een prachtige driedaagse beleven (29, 30, 31 oktober 1988).   

Een jaar later was het onze beurt om het Engels koor gastvrij te ontvangen  en te betrekken in een koorconcert.  

1989, het 4de lustrumjaar van AC,  wat een koorjaar!   

Ziehier een overzicht van kooractiviteiten: 25 februari mosselsouper op ‘t Zolderke—26 maart opluistering huwe-
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lijksviering in Sint-Gangulfuskerk—09 april opluistering zondagsviering in kerk van Stevoort (mis van Casali!) - 23 

april bloesemwijding—04 mei opluistering zondagsviering in Uikhoven; nadien toeristische uitstap door Nederlands 

Limburg—07 mei  opluistering mis in kerk van Stevoort—15 mei opluistering viering in de kerk van Kortenbos—20 

mei opluistering huwelijksviering in kerk van Nieuw Sint-Truiden (gelegenheidsdirigent Ludo Claesen!) - 11 juni 

gâteau-actie— 8 september open repetitie in CC—10 september koorreis naar Oost-Vlaanderen: opluistering zon-

dagsviering in kerk van Letterhoutem (te gast bij pastoor Frans Van den Abbeele, medestichter van AC); nadien toe-

ristische reis door Vlaamse Ardennen; ’s avonds kort optreden in open lucht nabij de kapel van de rijke familie Ver-

zele (zoon Alain was in dat jaar koorlid!) in Zulte - 15 september optreden in CC De Bogaard t.g.v.  de opening van 

de culturele week— 24 september opluistering radiomis vanuit de kerk van Melveren - 30 september opluistering 

van diamanten ‘broederjubileum’ in PZ te Ziekeren— 7, 8 oktober koorweekend in het ontmoetingscentrum van 

Colen (Borgloon) - 21, 22, 23 oktober 1989  koor ‘December Festival’ uit Engeland te gast bij AC, gezamenlijk con-

cert in St.-Jozefskerk—benefietconcerten t.v.v. Mensen Helpen Mensen i.s.m. Basilicakoor uit Tongeren, Virga Jesse 

Meisjeskoor uit Hasselt:  04.11 te Tongeren, 11.11 te Hasselt en 18.11 te Sint-Truiden  - 09.12 opluistering huwe-

lijksviering - 22.12 kerstfeest op ‘t Zolderke.  

En dan volgde de kerstvakantie die we allen broodnodig hadden om te recupereren, te herademen, de familieban-

den terug aan te halen.   

Ja, het was niet makkelijk om Isabel, het volbloed paardje uit Stevoort, te beteugelen. Dat zal blijken in de volgende 

AC-episode.  

Welke amici trokken de AC-kar tijdens het 2de decennium?  

Vanbrabant Louis, Vanbrabant Viviane, Vanbrabant Marc, Van Camp Madeleine, Brouwers Harry, Moyaers Nadi-

ne, Vandenborne Jef, Peeters Trudo, Mathijs Marie-Térèse, Eerdekens Alda, Menten Patrick, Vanhees Michel, 

Delwiche Judith, Ector Jef, Kortleven Jef  

  

Hoelang kunnen de amici nog het kooravontuur beleven met de gedreven dirigente  uit Stevoort?  Nu en dan er-

voer ik wrijvingen in de koorrangen en tijdens bestuursvergaderingen. Het evenwicht tussen ‘amicitia’ en 

‘cantemus’ leek nu en dan zoek. En toch, bij het overzien van de koorplanning in de eerste jaren van het decennium 

1990 –1999 blijkt dat de zangcultuur in onze vereniging manifest aanwezig is. Ik citeer: 1990 deelname aan de Gou-

den Sterwedstrijd te Lommel (1ste prijs in categorie B) - 27.05.1990 uitstap naar de Westhoek: opluistering van eu-

charistieviering in kerk van Menen—nadien bezoek aan Ieper, Poperinge, abdij van West-Vleteren, Lo, Diksmuide—

24.03.1991 deelname aan passieconcert in kerk van Oeselgem (Wakken—Waregem) - 28.04.1991 bloesemwijding - 

05.04.19991: concert L’inverno è passato samen met koor San Salvatore uit Susegano (Italië) - 26.05.1991 uitstap 

naar Ertvelde (opluistering zondagsviering), nadien bezoek aan Gent—20.10.1991 uitstap naar Antwerpen—

opluistering eucharistieviering in Sint-Michielkerk op Amerikalei - nadien bezoek aan haven - 07.12.1991 Amadeus-

concert in St.-Jozefskerk - 1992 deelname aan de Mgr. Kerkhofwedstrijd te Valmeer (2de prijs categorie B) - 

20.12.1992 volks kerstconcert in O.L.V.-Hemelvaartkerk samen met ‘De Schalmei’ en ‘Kantele’ o.a. uitvoering van 

‘Magnificat’ van Pachelbel—jaarlijkse opluistering van de Bloesemwijding. 

Tussendoor probeerden we de koorkas te spijzigen via de lucratieve pronkgebak-actie en de mosselsouper.  

Opmerkelijk: in 1991 werd onder impuls van Isabel het kinderkoor ‘Amicoli’ opgericht. De toestroom van de amicoli 

was overweldigend. In dit jeugdig gezelschap kon de dirigente zich de volgende jaren naar hartenlust uitleven. Wel 

spijtig dat zij het bezoek van ‘Das Mädchenchor’ uit Berlijn begin augustus 1992 aan haar liet voorbij gaan.  

Na de deelname aan het 8ste lustrumconcert van het koor ‘Laetare Musica’ uit Herk-de-stad (13 maart 1993) ver-

dween geleidelijk aan de animo bij onze koorleidster. De synergie in ons koor verzwakte, mogelijk als gevolg van te 

drukke agenda. Enkele maanden later nam Isabel  eervol ontslag.   
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DIRIGENT  WILFRIED DE MUNTER  1993 <> 2008  

Spoedig slaagden we erin een door de wol geverfde dirigent als opvolger binnen te halen. Begin september 1993 

had ik de eer en het genoegen om Wilfried De Munter aan de amici voor te stellen: muziekleraar aan college van 

Hasselt en Herk-de-stad, ex-koorzanger bij het radiokoor, oud-koordirigent van de koren Servati Dei (Diepenbeek), 

Laetare Musica (Herk-de-stad), dirigent van Gaudete (Halen).  

In een mum van tijd klikte het tussen de amici en de nieuwe dirigent. Dra steeg weer de temperatuur op ‘t Zolderke 

en koesterden we nieuwe grensverleggende plannen.  

Ziehier de programmatie in 1994:  

** lenteconcert ‘Amicitia’ met de kinderkoren ‘Clari Cantuli’ uit Kessel-Lo en ‘Amicoli’ en de koren ‘Laetare Musica’ 

uit Herk-de-stad en ‘Amici Cantemus’. Opmerkelijk: de dirigenten van deze koren (Ria Vanwing, Marcel Lambrichts, 

Isabel Bikkembergs) hadden voorheen een of meerdere jaren dienst verleend aan AC! 

** 23.05 bloesemwijding 

** 13 <> 15.05 lustrumreis naar Berlijn—opluistering zondagsviering in de Sint-Hedwigskathedraal. 

** 10.12 lustrumconcert in Minderbroederskerk. Uitvoerders waren de koren AC, Gaudete (Halen), solisten : so-

praan Marie-José De Moortel, tenor Robert Luts, bas Jef Put, orkest bestaande uit strijkers, blokfluiten, continuo, 

trompetten, fagot, orgel Luc Ponet. 

Op het programma: Historia der Geburt Jesu Christi van Heinrich Schütz 

1994: wat een lustrumreis! Wat een lustrumconcert!  

Een concert met koor, soli en orkest hadden we nog niet meegemaakt en bovendien een opus uit de barok. Ambiti-

euze Wilfried had de koren en de sopraan-soliste toch wat overschat. Maar al bij al, het was een deugddoende en 

leerrijke ervaring. 

De volgende jaren concerteerden we met de volgende koren: Cantilone uit Borgloon: 16.12.1995 in kerk van Borg-

loon; 17.12.1995 in de kerk van Zepperen - Concinite uit Overpelt 19.05.1996: concert ‘Summertime’ in Sint-

Jozefskerk - Amaryllis uit Alken: ‘Sprokkelconcert’ 26.10. 1996 in CC Sint-Truiden - Amaryllis tgl van 20-jarig be-

staan: dubbelkorige concerten in kerk van Alken 15.03.1997 en Sint-Maartenkerk, ST 23.03.1997.  

In samenwerking met de filmclub ‘Renovat’ organiseerden we 2 mooie mariale concerten met als titel ‘Maria in alle 

‘s Heeren landen’: 15.11.1997 in de Sint-Jacobuskerk van Schurhoven en 04.01.1998 in de parochiekerk van Hoe-

pertingen.  

Telkens mooie concerten, maar meestal niet met een verblijdend effect op de gemoederen van de koristen. De na-

bespreking en de evaluatie van het eigen optreden naast dat van de andere koren waren doorgaans niet opbeu-

rend.  

Dus wat mij betreft hoog tijd om buiten de provincie koorrelaties te ontwikkelen. Na de eeuwwisseling zal dit ver-

rassend genoeg geschieden. 

Wat wil ik nog in herinnering brengen uit de periode 1990—1999? 

 05.10. 1994  ontving ik een brief van Maria Zibudiene, een dirigente uit Litouwen, met de vraag om haar jeugd-

koor enkele dagen gastvrij te ontvangen bij het begin van de grote vakantie 1996.  Na overleg met mijn AC-

kompanen besloten we om op het verzoek in te gaan. In samenwerking met de koren De Schalmei (Sint-Truiden), 

Cantilone (Borgloon) en Laetare (Herk-de-stad)  slaagden we erin de jeugdige koristen bij gastfamilies onder te 

brengen.  

Op de feestdag van het Vlaams gewest concerteerde het koor in het CC van Herk-de-stad samen met het koor Do-

decachordon, dat door Marcel Lambrichts gedirigeerd werd. Bleek dat het Litouws koor een bijzonder hoog niveau 

had.  

Mijn Litouwse gasten waren Egidius en Nerijus.  De eerstkomende zomers zullen ze een aantal weken bij mij vertoe-

ven en via klussen geld verdienen om hun studies te betalen.  
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Egidius Dauskurdis, begenadigd met heerlijke basstem, is momenteel verbonden aan de beroemde opera van Vilni-

us. Nerijus Kulaitis verdient momenteel voor vrouw en kinderen de kost als aannemer in Noorwegen. 

09 mei 1996 kooruitstap naar Brugge, de geboortestad van amica Lieve Devriendt. AC luisterde voormiddag de eu-

charistieviering op in het psychiatrisch ziekenhuis. Dan toeristische programma o.a. boottocht Brugge <> Damme. 

09 juni 1996 pronkgebakactie. We verkochten een recordaantal  gâteau’s: 346! Inkomsten: 300 BEF * 346 = 103800 

BEF of 2573 EUR. Uitgaven: onbekend. Nettowinst? 

28 maart 1998 deelname aan een internationaal koorfestival  in Raeren, een Duitstalige gemeente in de provincie 

Luik.  

In het voorjaar van 1998 liet ik me niet meer verkiezen als AC-bestuurslid. Ik werd als voorzitter opgevolgd door 

amica Lieve Devriendt. 

Meermaals planden we in het kasteel ‘Mariagaarde’ te Hoepertingen een koorweekend of koorzondag. Via amicus 

Guy Plevoets, directeur van Mariagaarde, konden we dit vlotjes organiseren. 

Welke amici trokken de AC-bestuurskar tijdens het 3de decennium? 

Appeltans Freddy, Delwiche Judith, Devriendt Lieve, Eerdekens Alda, Kortleven Jef, Menten Patrick, Plevoets Guy, 

Roos An, Thommis Helga, Vanbrabant Marc, Vanhees Michel 

2000 ……. 

In het voorjaar 2000 ontving ik een met de hand geschreven brief vanwege een zekere Valeer De Vlam, de dirigent 

van het koor Omnia Cantica uit Zaventem. Vriendelijk werd ik door deze koorleider uitgenodigd om aan te sluiten 

bij een projectkoor, dat zaterdagvoormiddag ergens in Anderlecht het ‘requiem van Donizetti’ zou voorbereiden. 

Voor mij twee grote onbekenden: de dirigent en het ’requiem’ van de Italiaanse componist. Ik voelde me dadelijk 

aangesproken omdat ik verlangde naar een nieuwe uitdaging nu ik weldra met pensioen zou gaan.  

Begin april begon het avontuur. Spoedig leerde ik de koristen met koorervaring uit Brussel en omgeving kennen en 

geraakte ik geïntegreerd in het  nieuwe koorgezelschap. Om te kunnen genieten van subsidies  van overheidswege 

werd het projectkoor na enige tijd het autonoom koor ‘Chorus Erasmus’ onder de hoede van een bestuur. Tot voor-

zitter werd Ferdinand (de Ferre) Van der Hasselt gekozen. Met Ferre kon ik gaandeweg goed opschieten. Samen 

zullen we in de komende jaren mooie plannen smeden en uitvoeren. 

Week na week wurgden we ons door het opus van Donizetti onder impuls van Valeer De Vlam, de dynamische diri-

gent,  en met de hulp van Paul Van Aarschot, een bekwame pianist. Toen ook versterking kwam opdagen vanuit 

Zaventem kreeg het ‘requiem’ almaar meer body. Voortaan kreeg ik aan mijn rechterzijde steun vanwege Frank De 

Vos, de voorzitter van Omnia Cantica, begenadigd met de heerlijke tenorstem. Tijdens repetitiepauzen zullen we 

later meermaals samen met Ferre brainstormen betreffende koorprojecten. 

In juni 2002 waren we uiteindelijk klaar om met koor, soli en orkest het onbekende ‘requiem’ van Donizetti uit te 

voeren, eerst in de kerk van Laken en later in deze van Zaventem. Telkens oogsten we veel bijval. Tijdens de recep-

tie na het concert luidde meermaals de vraag: welk is het volgend project? Het antwoord op deze vraag lag dan 

telkens op mijn lippen maar kon ik nog niet luidop uitspreken. Daarom even terug in de tijd, terug naar het jaar 

2000. 

Bij het begin van het nieuwe millennium wist onze AC-dirigent, Wilfried De Munter, de amici te strikken met een 

mooi koorfragment uit het oratorium ‘Paulus’ van Felix Mendelssohn. Tijdens de wekelijkse repetitie op ‘t Zolderke 

serveerde onze Wilfried de partituur van ‘die Boten’, een koorfragment uit het beroemde oratorium. In een mum 

van tijd slaagden we erin om dit polyfonisch gecomponeerd lied met de zo mooie melodie vlotjes te zingen. Wil-

fried had voorzeker binnenpretjes en moet toen gedacht hebben: ik heb ze te pakken.  

Op een volgende bestuursvergadering werd het voorstel om ‘Paulus’ te programmeren aanvaard. En toen begon 

het avontuur, eentje haast zonder einde. Twee dikke boeken (deel I en deel II) werden gekocht en aan alle amici 

uitgedeeld. Dan was het wekelijks onversaagd ploeteren doorheen dit oeuvre van Mendelssohn. Spoedig werd uit-
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gekeken naar extra hulp van een of meer koren om het plan tot een goed einde te kunnen brengen. In eigen stad 

was aanvankelijk ’De Schalmei’ bereid om de wekelijkse repetities met AC te volgen. Helaas was hun engagement 

van korte duur. 

Daarna stelde Wilfried voor om met ‘Singhet Scone’ uit Dilbeek in de boot te stappen. Initieel vlotte de samenwer-

king omdat Roland Mathews,  de bevlogen dirigent, onze sympathie  wist af te dwingen. Na een gezamenlijke koor-

sessie in Mariagaarde te Hoepertingen werd beslist om einde juni 2001 een eerste maal het oratorium uit te voeren 

in de kerk van Schurhoven...zonder solisten en zonder orkest. Begeleider van dienst was de uitstekende organist 

Christiaan Van Ingelgem. Ter vervanging van de recitatieven kozen we gedichten uit het boek ‘de apostel na de 

twaalf’ van Anton Van Wilderode. De declamator van dienst was onze erevoorzitter, Urbaan Driljeux. Con brio ver-

vulde hij zijn opdracht.  

De reacties van de toehoorders  achteraf waren unaniem positief en erg bemoedigend. Een week later werd het 

experiment nog eens overgedaan, ditmaal in de kerk van Itterbeek, een deelgemeente van Dilbeek. Ook hier oog-

sten we veel bijval. De gekoesterde droom om het oratorium uit te voeren met koor, solisten en orkest kreeg even 

later een ferme deuk. Na een 3de uitvoering van ‘de apostel na de twaalf’ in de kerk van Schurhoven einde juni 

2002 stagneerde de coalitie met ‘Singhet Scone’ uit Dilbeek. Bij een zoektocht naar een betaalbaar orkest werd het 

ons duidelijk dat Roland Mathews in de kleine muziekwereld persona non grata was.  

Toen ik op een zaterdagmorgen in het voorjaar 2003 na de repetitie in Anderlecht het probleem ter sprake bracht 

in de kringen van Chorus Erasmus begonnen tot mijn grote verwondering de ogen de tintelen zowel van de dirigent 

als van de voorzitter. Een nieuwe constellatie van koren (Amici Cantemus, Chorus Erasmus, Omnia Cantica) leek 

een optie met kans tot slagen. Na besprekingen binnen de eigen koorbesturen werd weldra het licht op groen gezet 

en werd de zoektocht naar een betaalbaar orkest verder gezet. Alras kwam ‘de Ferre’ met een oplossing voor de 

pinnen.  Volgens hem was de jeugdige koor- en orkestdirigent Rik Ghesquière bereid om het project te schragen 

samen met het orkest Jeugd & Muziek uit Limburg. Na overleg met de verantwoordelijken van dit jeugdorkest en 

de drie vermelde koren bleken de voorwaarden aanvaardbaar en werd het fiat gegeven tot een engagement om 

het oratorium in zijn totaliteit uit te voeren. 

Even later, najaar 2003, was er ook goed nieuws op ‘t Zolderke: de uitstekende pianist uit eigen stad, Frans Vanbek-

bergen, zal ons wekelijks helpen bij de voorbereiding van het groots muzikaal project.  En waarlijk, de komende 

repetities verliepen voortaan efficiënter en vlotter dan weleer, temeer omdat we het eerste uur ook gesplitst, so-

prani & alti—tenori & bassi, oefenden. Dra bleek dat Frans de moeilijke pianopartituur al goed beheerste. Omdat ik 

ook in Anderlecht en soms in Zaventem aan de repetities deelnam kon ik vaststellen dat elk koor zich terdege in-

spande om de koormuziek op te slorpen. Het werd mij duidelijk dat elk koor niet wilde onderdoen voor het andere. 

Voorwaar een gezonde wedijver! 

In 2001 had naar driejaarlijkse gewoonte weer de verkiezing van een nieuw koorbestuur plaats. Na een onderbre-

king van 3 jaren werd ik herkozen. Lieve Devriendt, die de voorbije drie jaren het voorzitterschap voortreffelijk had 

waargenomen, kreeg het vertrouwen van de  6 andere verkozenen om voort te doen. Edoch, een jaar later was het 

voor haar niet meer mogelijk het voorzitterschap te combineren met de uitoefening van haar beroep. Ondervoor-

zitter Marc Vanbrabant, de trouwe luitenant sinds jaar en dag, volgde haar op. Marc stond nu voor  de zware op-

dracht om het project ‘Paulus’ in goede banen te leiden. Op de maandelijkse vergadering werd voortaan het  agen-

dapunt ‘Paulus’ met stip gemarkeerd.  

Om de moeilijke passages voor koor en orkest goed onder de knie te krijgen oefenden de koristen van de 3 verenig-

de koren meermaals op zondagvoormiddag samen met de jeugdige leden van het orkest Jeugd & Muziek in het 

conservatorium te Hasselt.  

21 maart 2003 volgde dan een eerste test voor koor en orkest in de moderne kerk van Boekt (Heusden-Zolder). Rik 

Ghesquière, de orkestdirigent, loodste allen over berg en dal, zij het niet zonder struikelmomenten. Maar toch, het  

experiment deed ons allen goed en sterkte het vertrouwen in eigen kunnen. 
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Steeds weer ‘Paulus’ op de pupiter, week na week, was niet vol te houden. Daarom plande elke koor nog aparte 

optredens in eigen regio.  

In Sint-Truiden waren we jaarlijks zoals voorheen betrokken bij de Bloesemwijding in het kerkje van Guvelingen en 

Chorus Erasmus nam in Anderlecht elk jaar deel aan het feest op 11 juli. En wat zongen we in Anderlecht op de 

Vlaamse feestdag? Geen typische Vlaamse liederen maar wel koorfragmenten uit bekende opera’s. 

Natuurlijk werd ook weer jaar na jaar geijverd om de koorkas te spijzigen: begin juni de pronkgebakactie en in het 

najaar de restaurantavond. 

Ter ondersteuning van de ‘amicitia’ organiseerden we jaarlijks einde juni een feestelijke barbecue en einde novem-

ber het Ceciliafeest. En op ‘t Zolderke trakteerde haast iedere week een amica of amicus t.g.v. een verjaardag.   

Ook in Anderlecht werd de boog nu en dan ontspannen. De ‘Ferre’ en zijn naaste medewerkers deden hun uiterste 

best om de goede sfeer in het koor te stimuleren. Om de voldoende centjes in de lade te krijgen wisten mijn Neder-

lands– en Franstalige vrienden spoedig goede relaties te ontwikkelen met plaatselijke politici en bijgevolg te genie-

ten van overheidssubsidies.  

En dan naderde ‘het jaar 2004’. Eindelijk waren we klaar om het Mendelssohns´ oratorium uit te voeren in volle 

glorie.  

Zowel in Anderlecht als in Sint-Truiden begon de nervositeit toe te nemen. Vooral de begroting van zulk evenement 

(circa 20000 EUR!) bezorgde de bestuursleden vele kopzorgen. Hoe heelhuids dit avontuur overleven? Via sponsor-

gelden, enige overheidssteun vanwege onze stad en de provincie en vooral via de voorverkoop van de toegangs-

kaarten probeerden we het budget in evenwicht te krijgen.  

Ook het voorbereidend werk van de concertruimte was geen sinecure. In Anderlecht viel dit nogal mee omdat in de 

grote zaal ‘Jacques Brel’ in aulastijl behorende tot het CERIA-instituut (het Franstalig centrum voor onderwijs en 

onderzoek in de voedingsindustrie en de chemie)  voldoende zitplaatsen aanwezig waren. In onze stad moesten we 

de Minderbroederskerk herinrichten en dat was een fameuze klus. Vraag dit maar eens aan de toenmalige voorzit-

ter Marc Vanbrabant. Vooral de podiumbouw kostte ons veel kopbrekens en geld (1200 EUR!). En voor de herschik-

king van kerkstoelen en de extra stoelen, 750 in totaal, was veel mankracht nodig. Maar met vereende krachten is 

veel mogelijk, nietwaar. 

Om 750 toehoorders in de kerk te krijgen werden alle koorleden gemobiliseerd om tijdig affiches, flyers, uitnodi-

gingskaarten enz. te verspreiden.  Nooit eerder hadden we zulke promotiecampagne gevoerd.  

Begin mei 2004, eindelijk, mochten de uitvoerders (het orkest Limburgs orkest Jeugd & Muziek—de koren Amici 

Cantemus, Chorus Erasmus, Omnia Cantica—de solisten: Evelyne Bohen (sopraan), Anna Nage (alt), Seger Vander-

steene (tenor), Bruno De Jonghe (bas) - de dirigent Rik Ghesquière) het podium bestijgen, eerst in de zaal ‘Jacques 

Brel’ te Anderlecht (08.05.2004) en vervolgens in de Minderbroederskerk te Sint-Truiden (15.05.2004). 

Op beide plaatsen verliepen de concerten succesvol. In het bijzijn van veel volk genoten we telkens van een dave-

rend applaus en op de receptie nadien werden we overladen met felicitaties.  

Wanneer na de concerten de adrenalineconcentratie in ons bloed zich normaliseerde was  het weer wekelijks sin-

ging as usual. De voorbereiding van het kerstconcert gepland op 19 december 2004 mocht stilaan beginnen.  

Nog dit: voor de zomervakantie 2004 had weer de driejaarlijkse bestuursverkiezing plaats. Werden verkozen: Arlet-

te Gielen, Agnes Baes (ondervoorzitter), Liliane Brouwers (secretaris), Lieve Devriendt, Bernard Voordeckers 

(schatbewaarder), Marc Vanbrabant, Jef Kortleven (voorzitter). Opmerkelijk: deze bestuurders zullen gedurende de 

volgende drie legislaturen (dus negen jaren!) eendrachtig de AC-kar trekken.  

In de verslaggeving (2004) van onze secretaris, Liliane Brouwers, staat verder te lezen:  

10.06.04 gâteau-actie—einde juni bbq—17.10.04 uitvoering van ‘Paulus’ in de Koninklijke Militaire School te Brus-

sel—09.12.04 opluistering viering in ‘t Veilinghuis—19.12.04 kerstconcert samen met ‘de Schalmei’ in de kerk van 

Schurhoven. 
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Het concert in de KMS te Brussel kwam tot stand via Jan Bullens, een koorlid van Chorus Erasmus. Deze man  beho-

rende tot de ‘vierde wereld’ vertelde mij eens hoe hij zich uit de marginaliteit bevrijd had. Toen hij weer sterk en 

weerbaar was zocht hij naar een koor om zijn mooie basstem te laten klinken. Bij CE voelde hij zich spoedig thuis. 

Voor en na de repetities was hij immer bereid om ten dienste van het koor een taak te vervullen.  

Via de ‘vierde wereldbeweging’ in Brussel kwam Jan op zekere dag aandraven met het voorstel om een benefiet-

concert te organiseren in de Koninklijke Militaire School. Na een inspectie ter plekke en kennismaking met een be-

voegde officier van de KMS bekwamen de afgevaardigden van de 3 koren (AC, OC, CE) voldoende informatie om 

verder te bespreken bij elk koorbestuur. Na beraadslaging in eigen kringen werd het licht op groen gezet om het 

Paulusconcert effectief te laten doorgaan op een ongewone plaats. 17 oktober werd dus weer apostel Paulus ge-

ëvoceerd door de koristen van dezelfde drie koren als voorheen, maar op onze reeds beproefde wijze, dus met 

Frans Vanbekbergen aan de piano en een koorlid, die de recitatieven declameerde. 

De opkomst van gegadigden was niet denderend, maar de verantwoordelijke van de ‘vierde wereld beweging’ was 

toch tevreden met het inkomgeld. 

Samen met ‘de Schalmei’ concerteerden we op 19 december 2004  in de kerk van Schurhoven. We zongen er on-

dermaats. Hoe kwam dat? Teveel zelfvertrouwen? Wat vermoeid als gevolg van het ‘Paulusproject’?  

De kerstvakantie kwam op tijd. Rust en bezinning konden we allen best gebruiken.  

Wat  zullen we nog zingen vele jaren lang?  Welke energie hebben we na de schitterende ‘Paulusconcerten’ nog in 

petto? 

Wanneer begin 2005 de dagen weer beginnen te lengen ontvingen we plots het verzoek van dirigent Rik Ghesquiè-

re om in samenwerking met het Limburgs orkest Jeugd & Muziek  het ‘requiem’ van Mozart uit te voeren in het na-

jaar.  Uitgaande van onze fijne samenwerking in het voorbije jaar met deze gedreven orkestleider en de koordiri-

genten, Wilfried De Munter en Valeer De Vlam, konden we zulk verzoek niet weigeren. En zo kwamen we onver-

wacht wederom terecht in een nieuw muzikaal avontuur.  

Wekelijks was het weer oefenen en oefenen om  het beroemde ‘requiem’, dat Wolfgang Amadeus Mozart in zijn 

laatste levensjaar  1791 onvoltooid componeerde, te assimileren. Zelfs tijdens de zomervakantie bleven we repete-

ren, hetzij op ‘t Zolderke, hetzij in Zaventem in het lokaal van Omnia Cantica, hetzij in het kasteel Alden Biesen, 

waar gedurende een week de jeugdige leden van het orkest Jeugd & Muziek een doorgedreven zomerstage volg-

den.  

Net als vorig jaar hadden de bestuursleden van beide koren terug de handen vol om het project te beheren en te 

budgetteren. Gelukkig waren in de beide koren al voldoende leden vertrouwd geraakt met het digitaal verwerken 

van data waardoor de samenwerking toch vlotjes verliep. 

Vanaf september 2005 werd het tempo van de repetities verhoogd. Regelmatig namen de dappersten van beide 

koren deel aan de zondagvoormiddagrepetities in het conservatorium te Hasselt, waardoor het rijpingsproces ge-

staag toenam.  

Einde oktober konden de concerten doorgaan: zondag 23.10.2005 in de kerk van Zemst—zaterdag 29.10.2005 in de 

kerk van Zaventem—zondag 30.10.2005 in de Minderbroederskerk te Sint-Truiden. 

Meewerkende solisten waren op een na dezelfde als vorig jaar bij de uitvoering van het oratorium ‘Paulus’, dus 

Evelyne Bohen (sopraan), Zeger Vandersteene (tenor), Bruno De Jonghe (bas). De nieuwe alt was Kim Meyns. 

Naast het ‘requiem’ van Mozart werden door tenor Zeger Vandersteene de ‘orkestliederen’ van L. Mortelmans ge-

zongen en voerde het orkest de ouverture van de Toverfluit van Mozart uit.  

In elke locatie verliepen de concerten naar wens. Bij de nabespreking van de verantwoordelijken  van beide koren 

hoorde ik alleen maar positieve echo’s en toen tenslotte de schatbewaarders te kennen gaven dat de balans van dit 

gezamenlijk avontuur duidelijk positief was werd natuurlijk getoost op de succesvolle samenwerking. Weeral hoor-

de ik her en der: voor herhaling vatbaar! 
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Maar beste lezer, als je nu denkt dat in 2005 alleen Mozart op het programma stond, dan ben je goed mis. 

Ziehier in vogelvlucht een overzicht van de andere kooractiviteiten: 

12 maart restaurantavond op ‘t Zolderke 

13 maart concert Frans Vanbekbergen & sopraan Els  

10 april: lenteconcertje & bloesemwijding o.l.v. Wilfried De Munter 

05 < > 08 mei koorreis Elzas o.l.v. Marc Vanbrabant 

14 mei oratorium ‘Paulus’ in kerk van Duinbergen o.l.v. Wilfried De Munter 

10 juni gâteau-actie 

03 september Brueghelfeest in Kerkom 

23 september oratorium ‘Paulus’ in kerk van Laken o.l.v. Valeer De Vlam 

26 november Sint-Ceciliafeest 

17 december kerstconcert in klooster van Colen (Borgloon) o.l.v. Wilfried 

24 kersthappening in rusthuis Vliermaal 

2005, wat een koorjaar! 

Nog dit. Einde oktober 2005, na 3 onvergetelijke concerten, kende AC een ongeziene bezetting in de koorrangen: 

15 sopranen, 16 alten, 11 tenoren, 10 bassen. Het programmeren van het ‘requiem’ van Mozart gaf ons koor duide-

lijk een flinke boost.  

Na de bergbeklimming volgt immer de afdaling. Bij het overzien van de agenda 2006 blijkt dat we met zijn allen het 

wat kalmer aan moesten doen. Dus geen grote plannen.  Onze dirigent Wilfried, half Vlaming en  half Spanjaard, liet 

ons stilletjes weten dat hij een Spaans getint concert wil uitvoeren begin 2007 en in 2008 in schoonheid wil af-

scheid nemen van ons koor. Dierbare maestro, je krijgt hiertoe carte blanche.  

Omdat blijkbaar bij de ouder wordende amici al wat meer ruis op de stemgeluiden te horen was (dixit onze diri-

gent) mocht de bekende tenor Zeger Vandersteene  opdraven tijdens het tweede weekend van maart om onze 

stembanden wat op te poetsen. Was me dat een masterclass! Of de poetsbeurt, die veel eurootjes gekost heeft, 

veel effect gehad heeft weet ik nog altijd niet. In ieder geval heeft onze dirigent achteraf nimmer een evaluatie ge-

maakt van dit opmerkelijk en kostelijk weekend. 

In de Sint-Jozefkerk kreeg Chorus Erasmus uit Anderlecht (o.l.v. Valeer De Vlam) de eer om een aperitiefconcert op 

te luisteren precies op de feestdag van de jefkes en de joskes. Het trio, Frans Vanbekbergen (piano) en het echtpaar 

(Véronique Henderix & Michel Awouters—viool) zorgden voor  mooie muzikale intermezzi.  

04 juni 2006 beleefden we een vrolijke Davidsfonds-happening in de Rozentuin van ‘t Speelhof en 30 juni was het 

naar jaarlijkse gewoonte fiesta (bbq) in de rozentuin van het kasteel in Wideux met mooi pianospel van onze Frans 

op de achtergrond. 

Het najaar stond vervolgens volledig in het teken van het concert ESPANA, dat gepland werd op zondag 28.01.2007 

in de academiezaal van onze stad. Wilfrieds recept voor ‘zijn paella’ was eindelijk gereed en de bereiding van het 

gerecht mocht zijn gang gaan.  

Welke ingrediënten had onze maestro gekozen?  

Qu’es de di desconsolado van componist Juan del Encina (1468—1529)  

Con qué la lavaré van Juan Vasquez (ca 1500—1560) 

Boleras Sevillanas (bew; Enrique Fábrez) 

Spanisches Liederspiel van Robert Schumann (1810—1856) 

Romancero gitano van M. Casteluovo Tedesco (1895—1968) 

Week na week moesten we ons reppen om deze toch niet zo eenvoudige koormuziek te assimileren. Eerst was het 

puffen en zuchten om alles in het Spaans uit te spreken. Zoals in de musical My fair lady, waarin professor Higgins 

met veel geduld Eliza Doolittle het zinnetje the rain in Spain stays mainly in the plain correct leerde uitspreken, zo 
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wrong  maestro Wilfried zich in die dagen in alle bochten om Quien dirà que l’agua lleva un fuègo fatuo de gritos 

door ons keelgat te persen. 

Maar ook das Spanisches Liederspiel was geen kattenpis. Hier was het niet  zozeer de taal die ons parten speelde 

maar wel de nootjes, die we moesten kraken. 

Wilfried was gedreven en wilde kost wat kost zijn paella tijdig opdienen aan de genodigden in de academiezaal op 

28 januari 2007. Op de valreep lukte het hem samen met zijn partners die hij bij het avontuur betrokken had.  

Wat stond er die avond nog extra op het programma?  

 Optreden van het DUO ALMAVIVA (sopraan, Evelyne Bohen, & gitarist, Johan Fostier) met werken van Fer-

nando Sor (1778—1839), Joaquin Rodrigo (1902—1999) en Manuel De Falla (1876—1946) 

 Habanera uit Carmen van Bizet (1838—1875) > soliste Evelyne Bohen—koor AC—pianist Frans Vanbekbergen 

 Aria van don Escamillo uit Carmen > solist Bruno De Jonghe—pianist Frans Vanbekbergen. 

Het scherpst smakende ingrediënt van Wilfrieds paella was de ’Romancero gitano’, dat ons koor samen met de so-

listen Evelyne Bohen & Bruno De Jonghe en de gitarist Joan Fostier uitvoerde. Onze maestro, die dit concert nood-

gedwongen  dirigeerde met zijn handen     gehuld in zwarte handschoenen, bracht allen in vervoering. De staande 

ovatie na het concert sprak voor zich. 

Tijdens den après in de foyer van de academiezaal waren we benieuwd  hoe ‘onze Frans’ dit concert evalueerde. Hij 

reageerde uitermate positief waarna we hem zijn gedane belofte onder zijn neus duwden: als jullie op het concert 

goed zingen dan maak ik voor jullie de vrijdag na het concert op ‘t Zolderke frikadellen. 

Frans hield woord. Vrijdag 02 februari 2007 beleefden we een gezellige frikadellenhappening. De frikadellen smaak-

ten heerlijk en de speech van amica Helga was een pittig toemaatje. Frans werd zowaar gepromoveerd door amica 

Rica tot chefkok van het jaar en kreeg prompt een witte kokmuts met 1 gouden ster.  

Ook mochten we nadien per e-mail of schriftelijk vele lovende reacties ontvangen van toehoorders. Vooral de brief 

van Jef De Munter, de hoog bejaarde vader van Wilfried, ontroerde allen.  

Na dit Spaans avontuur repeteerden we weer onversaagd door om het jaarprogramma correct te voltooien: bloe-

semwijding & lenteconcertje in het kerkje van Guvelingen 22.04.07—de 2 kerstconcerten i.s.m. Singhet ende Weset 

Vro (08.12 in Walshoutem—09.12 in de Sint-Jacobuskerk, Schurhoven) - volkskerstconcert in Begijnhofkerk (16.12) 

+ uitvoering van oratorium ‘Paulus’ (de 10de keer!) in de grote aula ‘Pieter De Somer’ van de KUL (29.11.2007).   

Om financieel te overleven organiseerden we een succesvolle restaurantavond op ‘t Zolderke met amica Agnes en 

amicus Dirk aan de kookpotten.  

De gâteau-actie, de 16de!,  moesten we wel noodgedwongen verzaken, omdat onze amicus Michel omwille van 

gezondheidsredenen niet meer het voortouw kon nemen.  

Tijdens dit schitterend koorjaar werd het voor iedereen duidelijk dat onze maestro, wonende in Antwerpen,  plan-

nen smeedde  om in 2008 in schoonheid afscheid te nemen van zijn koorvrienden uit Haspengouw. Adios amigo! 

De titel van het concert was dadelijk bedacht, nu nog een programma in mekaar futselen. Ja, Wilfried, ga je gang. 

We hopen met jou weldra een mooi slotconcert te beleven. 

En dan kwam plots  een vriendelijke uitnodiging binnen gesijpeld vanwege het  koor ‘Résonances’ uit de Franse Ar-

dennen om met elkaar kennis te maken en mogelijk in uitwisselingsvoorwaarden concerten te plannen. We lieten 

er geen gras over groeien. 

Per busje met André Crevits, de echtgenoot van Agnes Baes als chauffeur, maakten tijdens het weekend 10,11 no-

vember 2007 6 amici (Agnes, Arlette, Frans VB, Bernard, Marc, Jef) en 3 vergezellende partners (Patricia Bervoets, 

Jef Keppens, André Crevits) een geslaagde excursie naar de Franse Ardennen. Ten huize van de dirigente Aline Le 

Gal en haar echtgenoot in het pietluttig dorpje Verpel werden we bijzonder gastvrij ontvangen. De kennismaking 

met de verantwoordelijken van Résonances Georges Huet (voorzitter) en Gaby Menillet (secretaris) aan de feestdis 

verliep hartelijk. Concrete afspraken konden we nog niet dadelijk met elkaar maken, omdat dit ‘buitenlands’ pro-
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ject sterk afhankelijk zal zijn van de opvolger van Wilfried. Maar de hoop op een mooi muzikaal avontuur was ge-

wettigd.  

2008 zal weer een opmerkelijk koorjaar worden in onze koorgeschiedenis. Vanaf januari 2008 waren alle amici ge-

mobiliseerd om de gezangen van weleer te updaten. Een koorweekend (08.03 & 09.03) in Mariagaarde te Hoeper-

tingen drong zich op. Vooreerst wilden we het lenteconcertje & de bloesemwijding (het 37ste!) in het kerkje van 

Guvelingen op 27 april als nooit tevoren tot in de puntjes verzorgen. Uit AC-bibliotheek distilleerde Wilfried een 

resem mooie koorliederen.  

Ziehier het programma: 

Mocht ik met een lied ...  T : G. Gezelle—M : Van Vaerenberg 

O occhi manza mia   O. Lassus 

Io ti voria    O. Lassus 

Sing we and chant it               T. Morley 

Tourdion Anoniem—uitgave             Attaignant 1530 

Erlaube mir    J. Brahms 

O suomi Katso   J. Sibelius 

Kesäillalla volkslied—bewerkt door Ilmari Krohn 

Lente en zomer uit de 4 jaargetijden van L. Goosen 

Als ick u vinde   H. Waelrant 

Tijdens het lof  

Tantum ergo gregoriaans 

Ave maria J. Ryelandt 

Haspengouw               A. Preudhomme—bew. J. De Munter 

 

Het concertje viel blijkbaar in de smaak bij de ‘Keizerlijke Commanderie van Edele Haspengouwse Fruiteniers en 

hun Gastronomie’ want prompt kregen we het verzoek een CD-opname te maken van de gezongen liederen. Enige 

tijd later is dit op een zomerse avond professioneel geschied via de geluidstechnicus Jozef Danckaert uit Hasselt. 

24 mei 2008, D-day!  

Na nagenoeg 15 dienstjaren nam onze dierbare maestro, Wilfried de Munter,  op 24 mei 2008 in schoonheid af-

scheid van ons koor en onze sympathisanten  in de Begijnhofkerk met het concert ‘ADIOS AMIGO’.  

Ziehier het mooie concertprogramma: 

Mille regretz < k.k.                   J. Desprez 

Musica est Dei donum (canon)   O. Lassus 

O occhi manza mia                  O. Lassus 

Io ti voria                                  O. Lassus 

Lente en zomer                                L. Goosen 

Requiem (introïtus)                             W. A. Mozart 

Mattëus-passie     J.S. Bach 

Wer hat dich so geschlagen 

Wenn ich einmal soll scheiden      

Sumite psalmum                                       H. Schütz 

  pauze  

Winter < k.k.                 I. Van Staeijen 

Cantique de Racine                  G. Fauré 

Oratorium ‘Paulus’ 

 Siehe 

 Sehet welch ein Liebe               F. Mendelssohn 
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Spanisches Liederspiel 

Erste Begegnung 

 Intermezzo 

 Liebesgram 

 In der Nacht 

 Es ist verraten                           R. Schumann 

Romancero gitano 

 Virgen 

 Saeta 

 Memento 

            Crotalo                                       M. Castelnuovo Tedesco 

 

 Vijftien rode rozen……voor jou!  (cursiefje geschreven door amicus Fred Bonaers) 

Hoewel er op 24 mei, na het finale concert al een receptie voorzien werd, moest er toch nog iets “onder ons” gebeu-

ren binnen de vertrouwde muren en onder het dak van ’t Zolderke. Zaterdag 31 mei 2008 was het zo ver. En toen 

werd er zo intens afscheid genomen dat een buitenstaander bijna zou gaan denken dat de Amici blij waren om van 

hun dirigent verlost te zijn. Niets is echter minder waar. Wilfried werd als dirigent uitermate op prijs gesteld en als 

vriend heeft hij beslist een plaatsje veroverd in ieders hart. 

Het feestvarken blonk zoals in zijn beste dagen. Eigenlijk blonk hij zoals wij dat al jaren van hem gewend zijn. Hij 

blinkt gewoon altijd. Alleen had het nu een duidelijk feestelijk tintje. En het geheel moest nog beginnen. 

De geestrijke dranken liepen er her en der vlot in terwijl onze voorzitter zich achter de piano genesteld had en inzet-

te voor het niet dood te krijgen “Zolderlied”. Ooit zullen we een tekstschrijver vinden die de woorden en de noten 

van dit lied met elkaar zal laten overeen stemmen. Of is net dat de charme van het geheel? 

Daarna waren we getuige van een staaltje vakmanschap op cinematografisch gebied. De familie Mestrom in haar 

geheel, vader Frans, moeder Bernadette en zoon Tom, had voor een prachtige filmreportage gezorgd die, voor zover 

er beelden over beschikbaar waren, de carrière van Wilfried bij Amici Cantemus overliep. Heel wat concerten en op-

tredens passeerden de revue evenals enkele uitstappen en koorreizen naar buitenlandse bestemmingen. Ook een 

enkel optreden van de alten tijdens een Sint-Ceciliafeest kwam aan bod. Zelfs de pas gehouden “culturele” uitstap 

naar Mechelen kwam er in voor. 

Was het erna of ervoor, het heeft weinig belang, maar toen kwam Jef weer aan bod om uit te pakken met een hele 

resem geschenken voor de feesteling. Helemaal in de lijn van de burgemeester van Sint-Truiden had het bestuur  

gezorgd voor een kistje dranken gaande van gematigd tot sterk. Afgereden achteruitkijkspiegels werden er niet bij-

geleverd.  Het bestuur had eveneens voorzien in twee prachtige foto’s van de maestro. Eén terwijl hij, nog zonder 

jas, tijdens het inzingen in Guvelingen, in wit overhemd majestatisch staat te dirigeren, de twee armen in de hoogte. 

Een ander op een meer ludiek moment, terwijl hij getooid met een “feestneus”, zijn tong uitsteekt. Zelfs zonder die 

feestneus hadden we hem herkend hoor. 

De koorleden hadden, onafhankelijk van het bestuur,  zelf nog een collecte gehouden en een zodanig mooie som 

bijeen geharkt zodat ze in staat waren een kunstwerk te bestellen bij Frank Delbeke, de echtgenoot van Lieve De-

vriendt. Ook Lieve zelf voegde daar nog een eigen kunstwerk aan toe. Een paar waardevolle boeken maakten het 

geheel rond. Zeer eigenaardig, want Wilfried had bij mijn weten al een boek. 

En daarna sloegen de “alten” weer toe. Hun optreden was, zoals we dat van hen kennen, eens te meer fijn afge-

werkt. Niettegenstaande het repertoire al gekend was van een vorige gelegenheid, hadden ze toch flink aan de tek-

sten gesleuteld om ze actueel te maken. 

Vooral hun slotlied “Vijftien rode rozen….voor jou”, van Toon Hermans, had Arlette zodanig herschreven en aange-

past aan de gelegenheid, dat menigeen een krop in de keel kreeg.  
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Graag vermeld ik voor eigen rekening, dat ik steeds weer gecharmeerd ben door de melodieuze klanken van onze 

alten en van hun gemeenschappelijke muzikale inspanningen. De dames eindigden met het overhandigen van elk 

een rode roos en Alda sloot de rij met drie rozen. 

Het officiële gedeelte werd afgesloten met “Amici, amici”, een tekstueel aangepaste cover van “Mexico” van de Zan-

geres Zonder Naam, waarbij iedereen zijn uiterste best deed om het lied de nek om te wringen. Naar het moto: “ Als 

het bier is in de man of vrouw, is de zangkunst in de kan of op de schouw”. Maar uiteraard moet het op deze manier 

gebeuren, we moeten al het hele jaar zo serieus zingen. 

Daarna werd de wereld nog een aantal keren hervormd……..Amicaaltje zomer 2008 

Fred Bonaers 

* 

Omdat Wilfried zijn afscheid ruim op voorhand had aangekondigd kon onze zoektocht naar een opvolger tijdig ge-

beuren. Via een orkestdirigent, die in mijn buurt woont, vernam ik dat een zekere Philippe Benoit mogelijk geïnte-

resseerd was om Wilfried op te volgen. Na kennismaking met deze hoog opgeleide musicus geraakten we vlug tot 

een akkoord. Erg apprecieerden we dat hij samen met Lindy, zijn vriendin, ook een uitmuntende dwarsfluitiste,  

medewerking wilde verlenen aan het concert ‘adios amigo’.  

Wel, zo verliep de dirigentenwisseling nog voor de grote vakantie in 2008  naadloos. Beter kon niet.   

DIRIGENT PHILIPPE BENOIT 2008 <>2010 

Begin juni mocht ik Philippe aan de amici voorstellen. Na de repetitie hoorde ik vele amicae luidop zeggen: schone 

vent, prachtige basstem. En dan volgde  de traditionele jaarlijkse bbq in de  tuin van amicus Bernardus bij heerlijk 

zomers weer in opperbeste feeststemming. 

Begin september staken we dus van wal met een nieuwe kapitein aan boord. Op verzoek van Philippe oefenden we 

voortaan elke maandagavond. Het was effen wennen zowel aan de nieuwe dirigent als aan de ongewone koor-

avond. Maar met zijn allen kregen we spoedig er weer zin in. Vooral beleefde ik deugd aan het inoefenen van het 

motet ‘Nicht soll uns scheiden von der Liebe Gottes’ van Dietrich Buxtehude. Heerlijk motet uit de barok. Nu en dan 

haalde Philippe zijn dwarsfluit boven en speelde hij gezwind de instrumentale passagen samen met onze pianist 

Frans Vanbekbergen. Begin december waren we er mee klaar en voerden we het uit tijdens de jaarlijkse viering in ’t 

Veilinghuis en op het volks kerstconcert in de Begijnhofkerk.   

Wanneer we goed en wel ondergedompeld waren in de wekelijkse koormuziek moesten we ijverig eurootjes ver-

dienen. Geen centen, geen brood! Zaterdag 11 oktober mochten een aantal amici voor de zoveelste keer  bewijzen 

dat ze nog andere pijlen dan deze van de muzische kunst op hun boog hadden staan. Met name Agnes, Arlette, 

Martine, Nicole, Dirk, Harry, Herman ...brachten het voor elkaar om heerlijke gerechten te bereiden. Velen amici 

waren tevens paraat om de gerechten tijdig te serveren aan de talrijk opgekomen gasten. Proficiat aan allen! Hoe 

dikwijls heb ik deze woorden al uitgesproken bij AC-festiviteiten.  

Op aandringen van onze nieuwe maestro en met medewerking van mijn buur, Willy Vrijdaghs, creëerden we in de 

herfst van 2008 de website online www.amici-cantemus.be.  

Na 23 jaren trouw koorlidmaatschap overleed amicus Michel Vanhees op 2 december 2008.  Het concert Espana 

maakte hij in 2007 nog actief mee, maar even later moest hij omwille van gezondheidsredenen ons koor loslaten. 

Aan Michel, oud-patissier, uitstekende tenor, schatbewaarder gedurende vele jaren, verloren we een waardevolle 

amicus, die de koorkas als schatbewaarder zorgvuldig beheerde maar ook via de lucratieve gâteau-actie spijzigde.  

RIP. 

 Bij het begin van het nieuwe jaar 2009 begon het serieuze werk want nieuwe plannen waren gesmeed en moesten 

weldra uitgevoerd worden. In het voorwoord van ‘t Amicaaltje, lente-editie 2009, schreef ik het volgende: 

Omdat ons koor dit jaar (2009) zijn veertigste verjaardag viert  organiseren we traditiegetrouw  een concertreis en 

een lustrumconcert.  
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Begin mei reizen we af naar de Franse Ardennen (omgeving van het pietluttig dorp Verpel!) en zullen we 2 dagen te 

gast zijn bij het plaatselijk koor  RESONANCES.  

Met de uitvoering van CARMINA BURANA, het wereldberoemde meesterwerk van Carl Orff,  willen we in eigen stad 

op 17 april 2010 het 8ste lustrumconcert plechtig vieren en afsluiten. Het koor OMNIA CANTICA uit Zaventem, waar-

mee we de voorbije jaren ook al meermaals geconcerteerd hebben, zal weer onze partner zijn in dit muzikaal avon-

tuur. Omdat de voorbereiding van dit schitterend werk, geschreven voor massakoor, 2 piano’s, solisten (sopraan, 

tenor, bariton) en slagwerk, ruime oefentijd vergt hebben we noodgedwongen de concertdatum opgeschoven naar 

2010.  

Halverwege mei zullen we aanvangen met de CB-repetities. We koesteren de goede hoop dat we met Carmina Bura-

na op de affiche nieuwe koorleden kunnen aantrekken.  Laten we met zijn allen deze unieke kans benutten om op 

zoek te gaan naar jong en oud zangtalent in de stad en de wijde omgeving. 

Maar nu aandacht voor de eerstkomende kooractiviteit: ‘AMICI MUSICA PASSIONE’ zaterdagavond 04 april in de 

kerk van Zepperen met als gastkoor het uitstekend koor LAETARE MUSICA uit Herk-de-Stad dat ook door Philippe 

Benoit gedirigeerd  wordt. Tijdens dit concert worden o.a. werken uitgevoerd van C. Monteverdi en F. Mendelssohn 

met de medewerking van muzikanten van de Filharmonie van Antwerpen. In de mooie Sint-Genovevakerk zal onge-

twijfeld hemelse muziek weerklinken. Hopelijk zullen vele toehoorders ter plekke getuige zijn.  

En als de heropleving van de natuur weer volop op gang is hebben we weer de eer en het genoegen om in het prach-

tig Romaans kerkje van Guvelingen de lente in te zingen en mede de bloesems te zegenen. Met een zekere fierheid 

vermelden we graag dat dit jaar AC voor de 38ste maal betrokken is bij dit gebeuren.  

Eén week later zijn we ter gelegenheid van de ‘Open-Abijdag’ present op de site van de Sint-Trudo-abdij. Ook daar 

zullen we zingen voluit en blij vanuit de impulsen die de nieuwe lente ons weer ten overvloede bezorgt na de voor-

bije langdurige winter. 

2009, het 8ste lustrumjaar. Wederom koesteren we grote plannen. Maar hebben we nog genoeg adem en sterkte 

om ambitieuze plannen uit te voeren onder de leiding van de nieuwe jeugdige dirigent?  

Nu en dan ontwaar ik zowel bij de dirigent als bij de amici enige nervositeit. Blijkbaar kunnen wij, gewone ama-

teurs,  niet voldoende beantwoorden aan de eisen van deze dirigent. Voortdoen is evenwel de boodschap want de 

afspraken moeten nageleefd worden. 

  

04.04.2009 > 20:30—‘AMICI MUSICA PASSIONE’ in de kerk van Zepperen 

26.04.2009 > 13:00—Lenteconcertje & bloesemwijding in kerkje van Guvelingen  

03.05.2009 > namiddag—deelname aan ‘open-abdijdag’  

09&10.05.2009 >  koorreis naar Franse Ardennen 

28.06.2009 > 11:00—A’Pro Amici in Sint-Jozefskerk—nadien aperitief op ‘t Zolderke—aansluitend bbq in tuin van 

kasteel van Wideux. 

Amica Martine schreef in ons koorkrantje het volgend verslag: 

In het jubileumjaar van ons 40-jarig bestaan zongen we op 4 april een dubbelconcert : Amici Cantemus samen met 

Laetare Musica uit Herk-de-Stad, gedirigeerd door onze gemeenschappelijke dirigent Philippe Benoit  in de mooie 

Sint-Genovevakerk te Zepperen. 

Bovenop dit feestelijk pronkgebak: de kers op de taart > het ad hoc orkest gevormd door zes leden van de Filharmo-

nie van Antwerpen waaronder Koen Cools 2de solist hoorn . 

2009 is voor Amici echt wel een speciaal jaar, we vieren niet alleen ons 8ste lustrum maar we zingen ook onder lei-

ding van onze nieuwe dirigent. Om de terminologie van de passietijd te gebruiken: de vloer van het zolderke (ons 

repetitielokaal) is al doordrenkt met het zweet van Philippe in al zijn pogingen om ons tijdens de repetities duidelijk 

te maken wat zijn muzikale visie op de koraalcantate ‘Verleih uns Frieden’ van Felix Mendelssohn is. 
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Voor ons was het echt een verrijkende ervaring te ontdekken dat dit werk, dat we eerder al gezongen hadden, nog 

zoveel nieuwe en rijkere facetten had waarvan we nu pas de omvang ontdekten. Het deed ons echt plezier dit werk 

op het programma van ‘Amici Musica Passione’ te zien staan, mettertijd gaat het aanvoelen als een warme mantel 

die steeds beter past. 

De tweede koraalcantate van Mendelssohn op ons programma: ‘O Haupt voll Blut und Wunden’ was voor ons koor 

een heel aangename ontdekking. 

Mendelssohn was ons met ‘Paulus’ als componist wel heel vertrouwd geworden maar deze koraalcantate is toch 

wel een heel aparte compositie. Tijdens de repetities vond ik het soms heel jammer sopraan te zijn bij het horen van 

de prachtige altpartij die dit werk samen met de al even mooie tenorpartij tot een echt pareltje van romantische 

koormuziek maakt. 

Je mag dus wel stellen dat onze verwachtingen hoog gespannen waren op deze 4de april! 

Het decor was alleszins schitterend! De Sint –Genovevakerk van Zepperen is één van de mooiste kerken van Zuid-

Limburg en ze heeft alle verwachtingen ingelost, ook de akoestiek was uitstekend. 

De strijkers van het ad hoc orkest speelden een schitterend openingsstuk van Puccini met de tot de verbeelding spre-

kende titel: ‘Crisantemi’.  

Laetare Musica vervolgde met het virtuoze madrigaal  ‘Sestina’  van Claudio Monteverdi. 

Daarna hebben we ademloos geluisterd naar het Hoornconcerto van Mozart. Het was een echt cadeau te kunnen 

luisteren naar die prachtige compositie gespeeld door zo’n virtuoze vertolker. 

De afsluiter van het eerste deel was dus de koraalcantate ‘Verleih uns Frieden’ van Mendelssohn die we samen met 

Laetare zongen. Het geeft wel een heel apart gevoel om met zoveel koristen samen trachten te vertolken wat je in al 

die repetities geleerd  en ontdekt hebt. 

Het was veel te snel voorbij, ik zou het met plezier twee keer gezongen hebben! 

Laetare opende het tweede deel van het concert met het wondermooie ‘Ave Maria’ van F. Mendelssohn en dan 

kwam de ‘pièce de résistance’ in deze passietijd :’O Haupt voll Blut und Wunden’ van Mendelssohn gezongen door 

het dubbelkoor en begeleid door de strijkers. 

Het had Philippe heel wat moeite gekost om de optimale  kooropstelling voor deze compositie te vinden, tot hij de 

sopranen helemaal bovenaan opstelde, achter bassen en tenoren; eigenlijk de logica zelve, want de sopraanpartij 

moet als een strakgespannen lint hangen boven de acrobatische alt- en tenorpartij. Die stonden nu beide vooraan 

en zo konden het publiek onbelemmerd laten genieten van de vele fiorituren die Mendelssohn kwistig over hun par-

tituur heeft uitgestrooid. Splendid! 

Met een goed gevoel hebben we nog nagenoten van het slotstuk gezongen door Laetare:  ‘Singet dem Herrn’, ook 

van Mendelssohn.. 

Na de bloemen en het applaus werd de verbroedering en verzustering nog verder gezet op ‘t Zolderke’ bij een wel-

verdiende pint. 

En nu: op naar de bloesems want die moeten gewijd worden !.  

Amica Martine Vanzwijgenhoven 

* 

De max van 2009 was ongetwijfelde onze lustrumreis, de 7de,  naar de Franse Ardennen tijdens het weekend 

09&10.05.2009. De ontvangst van het plaatselijk koor Résonances en de gastfamilies verliep hartelijk, voor sommi-

ge amici soms te avontuurlijk.  

Ziehier het muzikaal programma van dit weekend: 

Wat zongen we tijdens concert in kerk van Sommauthe zaterdag 09.05.2009 om 20:00?  
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Wat zongen we tijdens de eucharistieviering in kerk van Mouzon zondag 10.05.2009 om 11:00?  

 

 
 

Zondagnamiddag  maakten we een toeristische trip door de Franse Ardennen (Argonne) waar tijdens de Wereld-

oorlog I zo vreselijk gestreden werd voor elke vierkanten meter. De feestelijke stemming na de kooroptredens ver-

dween spoedig. Allen werden per kilometer stiller en meer ingetogen.  

Tijdens de terugreis geraakten sommige amici even aangeslagen toen ik op aandringen van onze chef aankondigde 

dat er een herschikking in de koorrangen noodzakelijk was: een viertal soprani  en een vrouwelijke tenor, ons aller 

Rica, zouden best verhuizen naar de alti, aldus de maestro.  

Natuurlijk had Philippe dit doordacht in het vooruitzicht van het concert CARMINA BURANA, dat we in de lente van 

2010 als lustrumconcert zullen uitvoeren. In bepaalde koorfragmenten van dit beroemde opus van Carl Orff moe-

ten inderdaad de sopranen in de hoogste stemregisters vertoeven.  

Op de eerstvolgende repetitie geschiedde effectief de herschikking ….met tegenzin.  

A la guerre comme à la guerre. Moedig werd weer wekelijks geoefend in functie van  de komende projecten o.a. de 

Carmina Burana. 

Maar eerst het A’Pro Amici!  

Ziehier welk aperitiefje we aan de genodigden schonken op zondag 28 juni 2009: liederen o.a. van R. Schumann, F. 

Mendelssohn, G. Fauré gezongen door het koor —aria’s uit opera’s van Verdi, Puccini, J.S. Bach, Gershwin  gezon-

gen door amicus Pierre Knaepen telkens met Frans VB aan de piano. Dirigent van dienst: Philippe Benoit. 

Nadien volgde naar jaarlijkse gewoonte een feestelijke afsluiting van dit koorseizoen in de tuin van Bernard. 

  

In de herfst 2009 repeteerden we, ik val in herhaling,  onder de leiding van Philippe en Frans  week na week terde-

ge de Carmina van Carl Orff. Vóór elke zangstonde had ik een kort gesprek met onze maestro omtrent het reilen en 

zeilen van ons koor. Na een zware leeropdracht in het conservatorium van Gent leek meestal onze Philippe ver-

moeid en was hij niet in staat om mij te enthousiasmeren, laat staan de amici. Ook liet hij mij terzijde weten dat hij 

niet van plan was Carmina Burana te dirigeren. ‘Ja, maar Philippe, hoe moet het dan verder?’ Laconiek liet hij zich 

ontvallen dat Valeer De Vlam, de dirigent van het koor Omnia Cantica uit Zaventem,  deze taak maar moest beharti-

gen zowel op het concert te Sint-Truiden als te Zaventem.  

Het werd mij duidelijk dat hij niet meer geloofde in het project en in de amici  en dat hij bezig was aan zijn laatste 

koorseizoen op ‘t Zolderke.  

*** 

Na een deugddoende korte vakantie hervatte AC de repetities op maandag 18 augustus. Tijdens elke repetitie, die 

Cantate ‘Nichts soll uns scheiden von der Liebe Gottes’ D. Buxtehude 

Zigeunerleben R. Schumann 

Mailied F. Mendelssohn 

Al van den drogen haring J. Bremer 

Auprès de ma blonde H. Strategier 

Cantique de Racine  (samen met koor Résonnances !) G. Fauré 

Hymne à la joie   (samen met koor Résonnances !) L.  van Beethoven 

Lead me, Lord S.S. Wesley 

Dir, Herr, wil ich mich ergeben F. Mendelssohn 

Ave Verum W.A. Mozart 

Norte Père (samen met  koor Résonnances) M. Duruflé 

Verleih uns Frieden F. Mendelssohn 

Hymne à la joie (samen met koor R.) L. van Beethoven 
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vaak gesplitst (S & A—T & B) verliep onder leiding van hetzelfde duo ‘Frans & Philippe’,  lukte het ons almaar beter 

en sneller de mooie carmina te zingen. Het vertrouwen ‘yes, we can’ nam gestaag toe. 

Zoals in elke najaar beleefden we weer een lucratieve restaurantavond (24.10) en een heerlijk Sint-Ceciliafeest 

(21.11). Ook namen we  deel aan het volks kerstconcert in de Begijnhofkerk 13.12 en waren we betrokken bij de 

viering in ‘t Veilinghuis samen met de fruittelers. 

  

In het lentekrantje van 2010 schreef ik in het voorwoord het volgende: 

Wat zijn we weer allen verheugd nu we de lente na een forse en lange winterperiode mogen verwelkomen!   

Wat zullen we blij zijn wanneer we  weldra op het concert CARMINA BURANA de nieuwe lente mogen begroeten, 

eerst ingetogen, dan voluit, uitbundig. 

Blij en dankbaar zijn we ook omdat we bij de organisatie van dit lustrumconcert de uitzonderlijke grote steun mogen 

ervaren vanwege het cultureel centrum ‘De Bogaard’ en ‘de veiling Haspengouw’. 

Voor de derde maal in het eerste decennium van deze eeuw zullen we concerteren samen met het bevriende koor 

Omnia Cantica uit Zaventem onder leiding van zijn kranige dirigent Valeer De Vlam. Mooi toch! Uitzonderlijk in het 

wereldje van koor & stem. 

2010 

Hoe zijn we 31 maart 2010 gestemd? Wat zal ons lot (fortuna) zijn in de komende dagen, weken, wanneer plots de 

heerlijk ruikende bloesems onverwacht getroffen worden door de nachtelijke vrieskoude waardoor aan de fruit-

teelt grote schade wordt toegebracht, wanneer onverwacht onze gezondheid geraakt wordt door een of andere 

ziekte, wanneer het vertrouwen in menselijke relaties gebroken wordt, wanneer weer zovele onschuldige mensen 

door een laffe terroristische aanslag uit het leven gerukt worden? Zijn we dan geneigd de beroemde intro van 

‘carmina burana’ te beamen?  

Hoe dan het noodlot te keer gaan? Klaagliederen uitzingen? Ja, dit kan helpen. Wanneer het tij niet snel genoeg 

keert, met vrienden het glas heffen en al dan niet beschonken zingen en toosten op deze en gene om ons te bevrij-

den van frustraties en ontgoochelingen? Ook niet wereldvreemd. 

Maar uiteindelijk moeten we toch zelf de hand aan de ploeg slaan, recht veren, het vertrouwen in ‘n innerlijke 

kracht herwinnen.  

Begin 2010 waren de amici in opperbeste stemming om het jaarprogramma af te werken. Wekelijks oefenden we 

steevast de mooie liederen uit de ‘carmina burana’ onder de leiding van de dirigenten Philippe Benoit en Valeer De 

Vlam met Frans Vanbekbergen en (soms) Ann Bleukx aan de piano.  

Tussendoor haalden we ‘die launige Forelle’ uit de Cicindria-beek en probeerden we het mooie lied van F. Schubert, 

bewerkt door  Schögll ala Mozart, Beethoven, Wagner, Lizst vrolijk in te studeren.  

Zo te zien anno 2010 weer veel hooi op onze vork. Samen met mijn amici-bestuursleden had ik veel zorgen en op-

drachten te vervullen om de planning te realiseren. Vooral de ongewone locatie van het concert ‘Carmina Burana’ 

in de grote hangar van de ‘veiling haspengouw’ vergde veel creativiteit. Maar de steun die we onverwacht mochten 

genieten vanwege de veiling, de stad en het cultureel centrum was grandioos.  

17 april 2010 kon eindelijk ons 8ste lustrumconcert doorgaan in een hal waar we de typische geur van peren en 

appelen naar hartenlust konden opsnuiven. De uitvoerders waren de koren ‘Omnia Cantica’ uit Zaventem, het jubi-

lerend koor Amici Cantemus, de ragazzi (‘ons koorke’ uit Borgloon), de solisten: Evelyne Bohen (sopraan), Bruno De 

Jonghe (bariton), Bart De Kegel (tenor), de pianisten Ann Bleukx, Frans Vanbekbergen, de percussie: Carlo Willems 

& co. Dirigent van dienst was (weeral) Valeer De Vlam, ter vervanging onze eigenste dirigent Philippe Benoit.   

Nagenoeg 800 toehoorders mocht de presentatrice Ingrid Vanrutten die avond bij aanvang verwelkomen. En of we 

die avond gezongen hebben.  

Na het slotzang O Fortuna, velut luna statu variabilis was bij mij en de meeste koristen de batterij nagenoeg leeg. 
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Het uitbundig applaus dat hierop volgde gaf ons evenwel een flinke boost zodanig dat we nadien  in de feestzaal 

van ‘t Veilinghuis met vrienden en sympathisanten het glas met hernieuwd enthousiasme konden heffen.  

Een week later zongen we in de kerk van Zaventem voor de tweede maal de carmina. Ook aldaar genoten zowel 

de uitvoerders als de toehoorders van het mooie en beroemde opus van Carl Orff.  

 

Terwijl de lente in geuren en kleuren zijn blijde intrede had gedaan oefenden we weer gestaag verder om het 

A’pro amici—programma tijdig klaar te krijgen. Wat keek ik uit naar dit concertje! Immers mijn jeugdige vriend, 

Egidijus Dauskurdis, uit Litouwen, als operazanger verbonden aan de beroemde opera van Vilnius, had mij be-

loofd deel te nemen aan dit concert. Begeleid aan de piano door onze Frans zou hij  een zestal bekende aria’s uit 

opera’s van Mozart zingen.  

‘Die launige Forelle’ bleef ons evenwel parten spelen. Meermaals glipte ze tijdens een repetitie door de mazen 

van het net zodanig dat mettertijd onze dirigent Philippe Benoit het niet meer zag zitten om ons verder te coa-

chen. Een week vóór het apertiefconcertje  nam de Kortrijkzaan met een naar mij gestuurd sms ’je ontslag. Ge-

lukkig konden we weer beroep doen op vriend Valeer De Vlam uit Zaventem om de meubelen te redden. Bij ge-

brek aan tijd om ‘die launige Forelle’ onder leiding van Valeer te repeteren zongen we dit vrolijke  lied van Schu-

bert ondermaats. Maar de operazanger uit Litouwen zorgde voor eerherstel. Samen met Frans aan de piano 

mochten allen met volle teugen genieten van een heerlijk middagconcertje.  

Ziehier het programma van AMICI CANTEMUS  

• Mailied (Felix Mendelssohn) 

• uit CARMINA BURANA (C. Orff) 

Ecce gratum  

Floret silva 

Chramer, gip die varwe mir 

• Die launige Forelle  

 (variationen über Schuberts Lied für gemischten Chor von Franz Schöggl) 

* 

Ziehier de gekozen aria’s, die Egidijus DAUSKURDIS, bas,  operazanger verbonden aan LNOBT (Litouwse Nationale 

Opera, Ballet, Theater) zong met  Frans VANBEKBERGEN aan de piano: 

• Nr.10. uit de ‘Toverfluit’  (W.A. Mozart) 

• Leporello Aria uit ‘Don Giovanni’ (W.A. Mozart) 

• Aria Filippo uit ‘Don Carlo’ (G. Verdi) 

• Aria Aleko uit ‘Aleko’ (S. Rachmaninov) 

• Aria Daland uit ‘De Vliegende Hollander’ (R. Wagner) 

 

Tenslotte zongen koor en solist het mooie ‘Marija, Marija’ van de Litouwse componist C. Sasnauskas. Even stag-

neerde mijn stem toen ik terugdacht aan de eucharistieviering op ‘O.L.V. Hemelvaart’ 15.08.1996 in de Sint-

Jozefskerk, waarin Egidijus, mijn vakantiegast, in zijn moedertaal dit lied zong. Ook was ik tegelijkertijd fier dat hij 

14 jaar later terug even bij mij te gast was.  

Meermaals heb ik nadien op de receptie de story van mijn Litouwse vrienden mogen vertellen en nog maar eens 

tijdens de barbecue in Wideux.  

De grote vakantie van de amici begon evenwel niet zonder zorgen. De zoektocht naar een nieuwe dirigent spookte 

wellicht in ieders hoofd. Onverwacht scheen evenwel weer de zomerzon voluit. Frans Vanbekbergen kwam begin 

juli mij bezoeken samen met Lou Van Cleynenbreugel,  een  dirigent met veel ervaring, wonende in Tienen. De ken-
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nismaking verliep hartelijk. maar toen ik vernam dat deze man sinds jaar en dag ook dirigent is van het 

‘Arenbergkoor’ (Heverlee) en ‘Singhet ende Weset vro’ (Landen) en nog immer actief is als leraar in de kunsthuma-

niora van Brussel aarzelde ik toch even  om met hem een engagement aan te gaan.  

Zijn voorstel om samen met het jubilerend koor uit Landen in december 2010 het beroemde koorwerk GLORIA van 

Vivaldi en de kerstsuite van J. Wilmots uit te voeren zag ik wel zitten. Toen hij ons tegenvoorstel beaamde om met 

het koor ‘Résonances’ uit de Franse Ardennen en Omnia Cantica uit Zaventem in 2011 het REQUIEM van Fauré te 

programmeren  was snel de financiële overeenkomst gemaakt.  

Lou Van Cleynenbreugel 2010 <> 2019 

Op de eerste dinsdagavond van september 2010 had ik de eer en het genoegen de nieuwe dirigent voor te stellen 

aan mijn amici. Wennen aan de nieuwe dirigent met het streng voorkomen en de strikte eisen verliep aanvankelijk 

moeizamer dan wennen aan de nieuwe repetitieavond. Maar toch, eens dat de blaadjes weer massaal van de bo-

men vielen waren allen overtuigd dat we met Lou nog mooie muzikale avonturen zouden beleven.  

Deelname aan het JUBILEUMCONCERT van SINGHET ende WESET VRO  te Landen (Gloria van Vivaldi & Kerstsuite 

van J. Wilmots) op 19.12.2010 was de eerste uitdaging. 

Begin september 2010  hervatten we met goede moed het nieuwe koorseizoen. Elke week was onze pupiter weer 

goed geladen met allerlei partituren. Natuurlijk was het weer even wennen aan de baardige dirigent. Vooral zijn 

methode om de partituur van achteren naar voren in te studeren deed aanvankelijk wenkbrauwen fronsen. Einde 

september zaten we  wederom onverhoopt in een intens muzikaal avontuur. Vooreerst moesten Vivaldi’s Gloria en 

de mooie bewerkte kerstliederen van J. Wilmots door het keelgat, want dat alles was gepland om uit te voeren tij-

dens het 8ste lustrumconcert van het  koor uit Wezeren (Landen) halverwege december. Weer alle hens aan dek en 

een resem gezamenlijke repetities, voornamelijk in het gezellig oefenlokaal van SEWV, die de amici in hun agenda 

hadden staan. 

Vooral de repetitie begin december 2010 in de kerk van Outgaarden zullen we niet gauw meer vergeten. De winter 

had in december al manifest zijn intrede gedaan. Toen de koristen en muzikanten in het oud kerkje verzamelden  

was de temperatuur niet ver verwijderd van het vriespunt omdat de koster de verwarmingsinstallatie niet in wer-

king kon zetten. Maar onze dirigent hield het hoofd koel (letterlijk). Onversaagd moedigde hij ons aan om de barok-

ke muziek te laten klinken. Ja, het zingen bij 0°C dat lukte nog wel, maar vioolspelen  of blazen op een trompet, fa-

got, dwarsfluit ….was andere koek. Bleek bovendien dat de muzikanten na een moeizame reis over besneeuwde 

wegen met mondjesmaat in de kerk binnen sijpelden.  

Ondanks veel goede wil van allen was deze repetitie er eentje die het vertrouwen van alle uitvoerders niet kon sti-

muleren. Na een nieuwe poging in de kapel van een ziekenhuis te Tienen was Lou ook het vertrouwen in de orkest-

leden kwijt geraakt. Wat nu gedaan? De concertdatum naderde zienderogen. Op de valreep timmerde Lou een te-

lefoonorkestje in mekaar.  

Zondag 19 december 2010 D-day: voormiddag opluistering van de eucharistieviering in ‘t Veilinghuis te Sint-Truiden 

en ‘s avonds deelname aan het jubileumconcert van  het bevriende koor ‘Singhet ende Weset Vro’ uit Wals-

houtem…..terwijl koning winter in al zijn glorie triomfeerde. Vrieskoude dagen en nachten, wit sneeuwtapijt dat 

immer ververst werd.  In de late namiddag  zakten de dappere amici (op enkelen na die niet uit hun garage geraak-

ten of die op gladde wegen zich met de auto niet durfden te wagen of die opgezadeld waren met ‘n winterverkoud-

heid) af naar het dorpje gelegen dichtbij de taalgrens.  

De generale repetitie zou aanvangen om 17 u in de moderne St.-Lambertuskerk. Maar de recent opgeroepen pro-

fessionele muzikanten kwamen maar druppelsgewijze aanrukken. Naarmate de tijd vorderde had ik meer en meer 

te doen met het organiserend en jubilerend koor en de dirigent, Lou Van Cleynenbreugel. Iedereen vroeg zich in-

tussen ook af of er überhaupt wel toeschouwers zouden komen opdagen. Maar Lou bleef de kalmte bewaren, al-

thans naar buiten gaf hij geen tekenen van nervositeit. Anders was het gesteld met de voorzitter, André Lenaerts. 
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Met de GSM in de hand liep hij van her naar der, terwijl zijn bloeddruk waarschijnlijk met de minuut toenam.  

Pas een kwartier voor de aanvang van het concert kwamen de onmisbare muzikanten (eerste viool & pianist) opda-

gen. Grote opluchting voor allen. Ten aanhoren van circa 120 toehoorders deden alle uitvoerders  hun uiterste best 

om het lustrumconcert de aangepaste glans te geven. Ja, uiteindelijk verliep dit concert naar wens. 

Op de receptie in het lokaal van SEWV werd nadien uitbundig getoost op de goede afloop en hoorde ik meermaals: 

wir haben es geschaft! 

2011 

Ook in januari 2011 heerste koning winter in onze contreien. In het vooruitzicht van het ‘requiem’ van Fauré was 

het evenwel hoog tijd om met de meewerkende koren ’Omnia Cantica’ en ’Résonances’ afspraken te maken betref-

fende de concerten en de gezamenlijke repetities. Ten huize van de dirigente van het Frans koor, wonende in Ver-

pel (94 inwoners!) ging, weer of geen weer, de kernvergadering door met Frank De Vos (voorzitter Omnia Cantica), 

Valeer De Vlam (dirigent OC), Lou Van Cleynenbreugel (dirigent AC), Jef K (voorzitter AC), Aline Le Gall (dirigente 

Résonances), Gaby Ménillet (secretaris Résonances) aan de ronde tafel. Gastheer Jean-Jacques had weer gezorgd 

voor een feestelijk maaltijd en heerlijke Franse wijn. Vlotjes  lukte het ons om de data van de concerten vast te leg-

gen. Een vakje konden we evenwel niet aanvinken: de plaats van de gezamenlijke repetitie. Toch scheen spoedig 

licht in de duisternis. Via mijn Taizé-relaties kon ik regelen dat we met zijn allen zondag 6 maart in de kerk van 

Neufchâteau mochten oefenen van 11.30 u tot 18 u.  

Ja, het vergde weer heel veel inspanning en moed van iedereen om dit Frans–Vlaams-project af te werken. Ziehier 

in een notendop de agenda van het voorjaar 2011: 

20.02.2011 gezamenlijke repetitie AC & OMNIA CANTICA in Muziekacademie van Zaventem 16:00 <> 20:00 

06.03.2011 gezamenlijke repetitie AC & OC & Résonances in kerk van NEUFCHATEAU 11:30 <> 18:00 

09.04.2011 gezamenlijke repetitie AC & OC & R in kerk van VELM 15:00  

10.04.2011 concert ‘Requiem’ in kerk van VELM 16:00 –  

organist: Edward Vanmarsenille – pianist Frans Vanbekbergen—Mathis Van Cleynenbreugel, bariton— 

Bram Taverniers, knapenstem 

   dirigent Lou Van Cleynenbreugel 

15.05.2011 concert ‘Requiem’ van G. Fauré in kerk van BEAUMONT in Argonne 16:00  

 dirigent Aline Le Gall 

28.05.2011 concert ‘Requiem’ van G. Fauré uitgevoerd door de koren AC, OC, R in kerk van Zaventem 20:00    

 dirigent Valeer De Vlam 

Wij, de amici, mochten de spits afbijten. Buiten de organisatie van het concert in de kerk van Velm hadden we ook 

heel wat kopzorgen betreffende het onthaal van het Frans koor, dat een etmaal in Sint-Truiden zou vertoeven. 

Maar met de gebundelde krachten slaagden wij erin onze Franse confraters met de gepaste gastvrijheid te ontvan-

gen en te begeleiden in volle bloesemgeur en –kleur. Het concert in de kerk van Velm verliep naar wens: veel toe-

hoorders, mooie gezangen van de koristen en solisten, prachtige begeleiding met Edward Vanmarsenille aan het 

harmonium. Hoed af voor onze Lou, die ons allen gidste over berg en dal en het aandurfde om de beroemde aria 

‘pie Jesu’ te laten zingen door een knaapje (Bram Taverniers).  

Op de receptie nadien in de parochiezaal werd stevig getoost op het succesvol verlopen evenement. Vol vertrou-

wen keken we al uit naar de komende concerten in de Franse Ardennen en Zaventem. 

15 april volgde dan het concert in de Argonne waar de eerste wereldoorlog  zo verschrikkelijk plaatsvond. In de 

mooie kerk van Beaumont concerteerden we samen met een orkest ad-hoc o.l.v. de dirigente Aline Le Gall. Andere 

omgeving, andere akoestiek, andere interpretatie van tekst en muziek, maar eveneens een heel mooi concert.  

Een week later volgde dan het slotconcert in de kerk van Zaventem. Ditmaal was onze vriend Valeer De Vlam de 

chef van dienst. Met zijn gekende zwierige gestiek slaagde ook hij erin om met zijn toevertrouwde koristen, muzi-
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kanten, solisten het beroemde ‘requiem’ van de Franse componist  con brio uit te voeren en de toehoorders te ont-

roeren.  

Waarlijk, in 2011 beleefden we een opmerkelijke lente, de heropleving van de levende natuur, terwijl we zongen: 

‘Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis’. 

 

Was het nadien weer singing as usual? Neen, toch niet want nieuwe uitdagingen wenkten. Vooreerst moesten we 

de carmina burana  updaten. In samenwerking met een vijftal koren uit Limburg en de Koninklijke Muziekkapel van 

de Luchtmacht hadden we namelijk de eer en het genoegen om het beroemde opus van Orff uit te voeren in het CC 

van Hasselt op 09 juni 2011 o.l.v. kapelmeester Matty Cilissen. 

  

Naar jaarlijkse gewoonte sloten we het koorjaar af met een goed gevuld aperitiefconcert (zie verder programma) 

en bbq-feest, ditmaal in de tuin van amica Rica Koks te Wijer met als eregasten: de voorzitter en de dirigente van 

het Frans koor ‘Résonances’  

Na het zomerreces stevenden we rustig af naar het kerstconcert dat we samen met SEWV gepland hadden in de 

maand december. Omdat het project ‘de kaartridder’ verdaagd was konden we ons rustig voorbereiden. In feite 

betrof het een herneming van het lustrumprogramma van het jubilerend koor uit Landen. Dus terug Vivaldi en Wil-

mots op de pupiter.  

18 december 2011 concerteerden muzikanten, solisten en koristen uit onze stad en deze van Landen in de kerk van 

de AC-geboorte in aanwezigheid van een tweehonderdtal toehoorders. Weeral een concert om in te kaderen.   

2012 

Na de traditionele nieuwjaarsreceptie begin 2012 werd ons al meteen een goed gevulde kooragenda voorgescho-

teld. Zie maar! 

 29 mei om 20u: gezamenlijke repetitie de kaartridder AC en SEWV op ‘t Zolderke 

 1 juni om 20u:  gezamenlijke repetitie de kaartridder AC en SEWV in Walshoutem 

 2 juni van 14u tot 21u:  repetitie de kaartridder samen met de alle koren in Heusden-Zolder, Brugstraat 13. 

     Van 17u tot 18u pauze om meegebrachte picknick te eten, water en koffie zullen aanwezig zijn 

 24 juni om 12u:  barbecue op de speelplaats van de school, bijdrage all in € 25 

 30 juni van 10u-13u en 14-17u:  repetitie de kaartridder samen met de alle koren en orkest te Landen, EMI 

     – Hanuitsesteenweg,Landen 

 17 juli – 14 augustus:  genieten van een welverdiende vakantie 

 21 augustus: hervatting repetities 

 14 en 15 september 19.30u – 22.30u: deelname aan de Trudofeesten, we zingen 6 maal enkele liedjes uit 

     Fidler on the Roof en enkele Taizé-liederen, duur 12 à 15 minuten. Als slot samenzang van een opgelegd   

      stuk (adem/licht) met de andere deelnemers (koren en toneelgroepen) op de Groenmarkt.  

 22 september van 10u-13u en 14u-17u: repetitie de kaartridder  in Landen – tutti  

 23 september: vrijhouden voor eventueel (indien nodig) een bijkomende repetitie de kaartridder. 

 29 september 17u – 18.30u: generale repetitie de kaartridder in Landen (EMI) 

 29 september om 20u: uitvoering de kaartridder in Landen (EMI) 

 30 september om 15u, mogelijk ook 20u: uitvoering de kaartridder in Landen (EMI) 

 24 november: Ceciliafeest 

 9 december om 15u: deelname aan het volks kerstconcert in de Begijnhofkerk 

 16 december 10u: opluisteren eucharistieviering in ’t Veilinghuis 

Zoals kan afgeleid worden uit deze druk ingevulde agenda zal de ‘Kaartridder’ gedurende lange tijd ons vergezellen 

tijdens onze kooractiviteiten in 2012.  Week na week spande onze dirigent zich terdege in om alle deelnemende 
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koristen te motiveren en probeerde hij ons te overtuigen dat dit opus van de componist Rob Casteels, Lou’s jeugd-

vriend, wel degelijk een meesterwerk is. Daarom nu toch enige extra info: 

In opdracht “Werkgroep Landen800” en Sacred Places vzw” componeerde Rob Casteels een opera rond de  Legende 

van de kaartridder van Heppeneert. 

Wie is Rob Casteels?  

Robert Casteels voltooide zijn studies aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel, aan de Guilhall School of Music 

and Drama te London en de Juilliard School te New York. 

Hij was assistent dirigent aan de Muntschouwburg tijdens het Mortier tijdperk en docent orkestdirectie aan het Ko-

ninklijk Conservatorium te Brussel.  

Robert Casteels dirigeerde balletten, opera's en symfonisch werk in de USA, Australië, Frankrijk, Italië, Hongarije, 

Oostenrijk, Spanje, Hong-Kong en België. Hij dirigeerde premières op festivals als Ars Musica, Wien Modern, Donau-

eschingen en Brisbane. 

Zijn werken bevatten multidisciplinaire werken waarin hij orkesten uit verschillende werelden combineert als de ga-

melan, Chinese instrumenten en Indische orkesten. Dit alles vaak gemengd met tape en computer-generated 

sounds. 

In 2001 ontving hij de Christoffel Plantin prijs. 

Robert Casteels was Decaan van de faculteit Performing Art van de Lasalle-ISA College of the Arts in Singapore. 

In 2004 werd hij Associate-in-Residence (Special Music Projects) bij het NUS Centre for the Arts in Singapore. 

        De Kaartridder 

De legende vertelt ons dat in Heppeneert een edelman, Riddart genaamd, het kasteel Borckhoff bewoonde.  

Om gedurende zeven jaar ten volle van het leven te kunnen genieten, verkocht hij zijn ziel aan de duivel en bezegel-

de deze overeenkomst met een handtekening in zijn eigen bloed.  

Toen de zeven vette jaren voorbij waren, nodigde hij al zijn vrienden en kennissen uit op een groot feestmaal. Op het 

einde van de maaltijd zei de edelman zijn vrienden vaarwel en maakte zijn hachelijke situatie bekend. Voordat hij 

vertrok met zijn paard, werd hij door zijn disgenoten aangeraden om zich aan te bevelen bij de H. Gertrudis en de H. 

Johannes. Dit gedaan hebbende gaf hij zijn paard de sporen en reed naar de plaats “Sant” genaamd.  

Bij een oude brug aangekomen, zag hij de duivel reeds op hem wachten; met een groot lawaai riep deze de ridder 

toe om niet te naderen omdat er een maagd achter op het paard zat.  

Toen de edelman omkeek, herkende hij de H. Gertrudis en even later was de duivel verdwenen. Riddart keerde dan 

luid jammerend naar zijn kasteel terug en leefde nog enkele jaren in strikte soberheid. Na zijn overlijden werd hij op 

het kerkhof van Heppeneert begraven. 

Heppeneert is een gehucht van Maaseik gelegen op de Maasdijk aan de oever van de Oude Maas. In de parochie-

kerk van Heppeneert wordt de Heilige Maagd Maria vereerd onder de titel van Onze-Lieve-Vrouw van Rust. 

Ja, de kaartridder was in 2012 week na week manifest aanwezig op ons zolderke.  

* 

In het kader van de Trudofeesten (14.09 & 15.09) moesten we ons tussendoor voorbereiden op een semi-religieuze 

happening op de abdijsite. In witte gewaden zongen we tijdens deze zomerse avonden 6 maal enkele liedjes uit 

Fidler on the Roof, enkele Taizé-liederen en samen met  de andere deelnemers (koren en toneelgroepen) op de 

Groenmarkt het opgelegd lied ‘adem/licht’.  

 * 

Eind november kon eindelijk bij heerlijk herfstweer de ‘kaartridder van Heppeneert’ geëvoceerd worden, 3 X! 

Wat een prachtig spektakel onder leiding van de componist, Rob Casteels, himself, en wat een glansverrichting 

door de solisten (o.a. Leo Van Cleynenbreugel, de zoon van de dirigent), de Landense Concertband, de dansgroep 

Serbatio, de koren. Toch ook een dikke pluim voor onze Lou en een dikke proficiat voor Jan Van den Ecker, de regis-

seur. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gehucht
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Na de veeleisende ‘kaartridder’ ging het jaarlijks koorfeest door op zaterdag 24 november. Het was waarlijk een 

onvergetelijk mooi feest opgeluisterd door een Iers getint gelegenheidskoortje (WALTZING MATILDA vs SWEET IRISH 

MOLLY). Ja, feesten  kunnen de amici ... sinds mensenheugenis.  

2013 

Op de algemene vergadering van de vzw Amici Cantemus (12.02.2013) mocht ik als uittredend voorzitter de agenda 

2013 voorleggen aan mijn toevertrouwde amici. Dan volgde de verkiezing van 7 bestuursleden. Drie eerder verko-

zenen (Arlette Gielen, Agnes Baes, Jef Kortleven) besloten na 3 legislaturen, dus 9 jaren,  een stapje op zij te zetten. 

Na enig overleg waren de volgende verkozen amici bereid om zich te engageren als bestuurslid: Renilde Groven 

(voorzitter), Rita Tomboy (secretaris), Bernard Voordeckers (schatbewaarder), Liliane Brouwers (ondervoorzitter), 

Marc Vanbrabant, Jef Smets, Theo Appeltans. Aan hen werd de opdracht toevertrouwd om de reeds aangegane 

afspraken na te komen. 

De eerste opdracht in 16 maart 2013 betrof de deelname aan het Meerkorenconcert t.g.v. 65-jarig bestaan van 

koor CRESCENDO uit Doenrade (Nederlands Limburg). Onze inbreng op  dit concert (fragmenten uit enkele musi-

cals) was niet zo denderend.  Hoe kwam het? Musicals met de mooie melodieën vierstemmig ter wereld brengen, 

vergen, zoals achteraf gebleken is, een lang rijpingsproces, toch zeker voor amici op leeftijd.  

Maar 17 april was het weer heel en al ‘halleluja’ in de Lotto Dome te Maaseik. Samen met een vijftal koren en de 

Koninklijke Harmonie “De Voortgang” van Neeroeteren vierden we uitbundig het 150-jarig bestaan van de Maas-

landse harmonie. Het eerste deel van het concert betrof Carmina Burana van C. Orff en het tweede deel een spet-

terende cantus van bekende Maaslandse liederen.  

* 

Na dit opmerkelijk concert volgde de lange voorbereiding van twee ‘coronatians anthems’ van G.F. Händel. De ken-

nismaking met koorwerken van de beroemde componist uit de barok was heerlijk. Onder leiding van de 2 dirigen-

ten, Lou en Marcel Onsia, verliep bovendien de samenwerking van de koren (AC, Singhet ende Weset Vro, De Sin-

hende Gesellen uit Grobbendonk) hoffelijk en correct. Helaas verloren we tijdens dit avontuur plots onze uitsteken-

de pianist, Frans Vanbekbergen. Betrof het een misverstand, een kortsluiting, een struikelsteen? Joost mag het we-

ten. 

Toen het loof van de bomen begon te verkleuren gingen uiteindelijk de drie concerten door, respectievelijk in Grob-

bendonk, Landen en Velm. Vooral ons concert in de kerk van Velm viel in de smaak van het talrijk opgekomen pu-

bliek.  

2014 

Rita Tomboy, onze AC-secretaris, schreef in ‘t Amicaaltje, wintereditie 2014, het volgende: 

Om onze koorkas te spijzen voor het komende lustrumconcert zijn we met een gloednieuwe activiteit gestart 

“Amici's Zoete Zonde”. Nu nog kleinschalig, maar vanwege het succes denken we na over een andere locatie. Hoe 

gezellig 't Zolderke ook is, het blijft twee trappen hoog en onbereikbaar voor mensen op wielen.  

Op haar feestdag vierden we Cecilia. Gewoon, gezellig en voor één keer zonder ludieke optredens. Moet kunnen. 

De decembermaand stond in het teken van de eucharistie in de Veiling, waar ons koor voor sfeervolle en mooie mu-

ziek heeft gezorgd: de Missa in honorem B. Mariae Virginis van Staf Nees, een choraal(tje) van Bach, My Lord, what 

a morning in een arrangement van Juliaan Wilmots en een paar Taizé-liederen. 

Ons Lustrumconcert (9de !) krijgt steeds meer vorm. De gezamenlijke repetities met onze koorvrienden van Singhet 

ende Weset Vro in Wezeren worden opgedreven en we konden kennismaken met onze begeleider voor dit project: 

Bart Vandermeulen, een synthesizer-wizard uit Tienen. Tegen het volgende Amicaaltje zal dit concert alweer tot de 

Amici-geschiedenis behoren. We willen u nu al meegeven dat we twee uitvoeringen plannen: een eerste in het Colle-

ge in Landen, bovenbouw Sint-Gertrudis, Molenberg op 14 maart 2015 en de finale in de Academiezaal in Sint-

Truiden op 21 maart 2015. We brengen diverse musicalmedleys en opgewekte muziek 'from the past', worden bij-
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gestaan door twee jonge solisten en een selecte groep musici.  

2015 

Eindelijk kwam het lustrumconcert in het vizier. Zowel de koristen van de beide koren als de dirigent werden week 

na week nerveuzer. Hoogtijd om onze gasten te verwelkomen op ons concert ‘BE OUR GUEST’. 

Na de try out in "Koninklijke School voor Onderofficieren", de SAFFRAANBERG,  en het concert in het Sint-

Gertrudiscollege te Landen was het eindelijk de beurt aan jubilerend AMIC CANTEMUS om zijn 9de lustrum te vie-

ren.  

In de prachtige ACADEMIEZAAL hadden de amici op de 1ste lentedag de eer en het genoegen meer dan 300 toe-

hoorders te verwelkomen. Waaw!  

Samen met de koorvrienden van SINGHET ende WESET VRO uit  Landen, de solisten Mathis Van Cleyenbreugel 

(bariton), Karolien Moers (sopraan), pianist Bart Vandermeulen, violiste Inge Fouquaet, contrabassit Ruben Apper-

mont en presentatrice Ingrid Vanrutten concerteerden we als nooit voordien onder de hoede van maestro Lou Van 

Cleynenbreugel. 

Dat we dit ‘musicalproject’ uiteindelijk in optima forma konden afronden is de grote verdienste van onze dirigent. 

Ondanks vele twijfels in de koorrangen bleef hij volharden. Week na week probeerde hij ons de toch niet zo een-

voudige musicalmuziek en de gepaste expressie aan te leren. Soms leek het erop dat hij deze muziek door ons keel-

gat wilde persen waardoor sommigen na de repetitie met keelpijn naar huis gingen.  

Einde goed, alles goed! Ons lustrumconcert werd door de vele toehoorders erg geapprecieerd. Zelden hebben we 

na het concert zoveel enthousiaste reacties mogen in ontvangst nemen. 

Ook een heel dikke PROFICIAT aan het adres van de AC-bestuursleden die de organisatie van dit gebeuren behartig-

den. Uit ervaring weet ik dat er veel inspanning nodig is om zulk muzikaal project in goede banen te leiden. Ook de 

permanente zorg betreffende het financieel aspect van zulk evenement kan wegen op de schouders. Vraag dit 

maar eens aan Bernard, onze penningmeester.  

En nu weer met vereende krachten opwaarts naar een volgende muzikale uitdaging. Wordt dit de medewerking 

aan het 9de lustrumconcert van ons zusterkoor SINGHET ende WESET VRO in 2016?  

Om wat stoom af te blazen na het opmerkelijk concert gunde onze dirigent in de komende repetities ons de tijd te 

genieten van a capella-koorwerken die we al eerder gezongen hadden. Vooral liederen uit de romantiek o.a. van 

Brahms, Mendelssohn, Schumann… mochten we updaten. En dat deed deugd aan ons aller jeugdig hartje. Spoedig 

werd het duidelijk dat we met dit soort liederen best onze sympathisanten en ereleden zouden verwennen op een 

nieuwjaarsconcert begin 2016. 

2016 

In 2016 is AC uitgenodigd om deel te nemen aan het 9de lustrumconcert van SINGHET ende WESET VRO uit Weze-

ren (Landen) samen met Cantemus Domino uit Montenaken. Dus gezamenlijke repetities komen op ons af. De weg 

naar het oefenlokaal van dit sympathiek koor zal nu wel iedereen kennen. Al vroeg in het jaar kerstliederen instu-

deren is ongewoon, maar toch ze klinken zo mooi. Langzaam maar zeker maken we week na week vordering. 

 17 december 2016,  D-day. In de goed gevulde kerk van Walshoutem met de moderne architectuur concerteerden 

de koristen van Singhet ende West Vro, Cantemus Domino, Amici Cantemus samen met een klein ensemble van 

uitstekende muzikanten (harp, fagot, fluit, klarinet, hoorn, slagwerk) onder leiding van Lou Cleynenbreugel.  

Het werd een grandioos jubileumconcert en meteen ook een warm huldebetoon aan het adres van André Lenaerts, 

de stichter en bezieler van het plaatselijk koor. 

Ziehier de kerstliederen-suite: Andachtsjodler (anoniem) —Allons bergers, partons tous (anoniem / J. Wilmots) - Nu 

zijt wellekome (anoniem / F.A. Gevaert) - Little bitty baby (Don Besig, Nancy Price / Don Besig) - Entre le boeuf et l’ 

âne gris (anoniem / F.A. Willcockx) - Away in a manger (W.J. Kirkpatrick / D. Willcockx) - Dormi, Jesu (anoniem / J. 

Rutter) - Bajuschki Baju (anoniem / O. Fieuws) - Mary’s Lullaby (J. Rutter / J. Rutter) - Mary had a baby (Don Besig, 
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Nancy Price / Don Besig) - Er is een kindeke geboren op aard (anoniem / J. Wilmots) - Fum, fum, fum (anoniem / Ali-

ce Parker, Robert Shaw) - Il est né (anoniem / J. Noyon) - Sing alleluia, clap your hands (S.K. Albrecht / A. S.K. Al-

brecht) - Noël sing Noël (anoniem / A. Snijder) - The little drummer boy (K. Davis, H. Onorati, H. Simeone / J. Funk) - 

Stille nacht (Fr. Gruber / G. Feremans) - We wish you a merry chistmas (anoniem / A. Warrell). 

Alle liederen zijn prachtig instrumentaal bewerkt en aan elkaar gekoppeld door de componist Robert Casteels.  

18 december 2016 had hetzelfde concert plaats in de kerk van Montenaken, ditmaal onder de leiding van Kris Ap-

peltans. Mogelijk dankzij de betere akoestiek in deze kerk was de weerga van dit concert nog meer verheven dan 

de dag voordien.  

Opmerkelijk toch dat de oude en nieuwe kerkgebouwen nog altijd de plaatsen bij uitstek zijn waar mensen ingeto-

gen samenkomen hetzij om naar muziek te luisteren, hetzij om tot inkeer te komen. Muziek en religie verenigen 

mensen. Spijtig vind ik evenwel dat de kerkkoren almaar meer verkommeren. Als kerkorganist kan ik hieromtrent 

getuigen. Spijtig ook dat het derde concert niet even later plaatsvond in Sint-Truiden. 

 Voorwoord van AC-voorzitter Liliane Brouwers (amicaaltje winter-editie, 2016) 

Een toch wel vrij druk koorjaar zit er weer op ... veel gerepeteerd,  heel veel gezongen, soms tot twee keer per week 

en veel verplaatsingen gemaakt naar het repeteerlokaal van SEWV in Wezeren, we zouden ons eigen Zolderke bijna 

vergeten! 

Maar het was een vruchtbaar jaar. Ons aperitiefconcert in januari was er eentje om in te lijsten, met Mathis aan het 

roer hebben we veel toehoorders kunnen bekoren. In april zongen we een Mariaconcert in de Begijnhofkerk in het 

kader van Erfgoeddag en in oktober waren we gastkoor voor de harmonie in Aalst. 

De voorbereidingen voor de kerstconcerten waren soms wel heftig, intens en soms zwaar, maar elk koorlid weet als 

geen ander dat die voorbereidingen nodig zijn om alles tot een goed eind te brengen. Begin van de maand zongen 

we als aanzingkoor, samen met de koren SEWV en Cantemus Domino de Kerstsuite in de Minderbroederskerk – een 

kooratelier ingericht door Koor en Stem – nadien twee prachtige kerstconcerten in Walshoutem en Montenaken, het 

deed ons deugd om de luisterrijke en mooie Kerstsuite van Rob Casteels te mogen vertolken maar bovenal waren we 

gelukkig en blij met de lovende en warmhartige reacties van de talrijke toehoorders die van de concerten genoten 

hebben. 

Nu lassen we even een break in, de Amici gaan een 3-tal weken verpozen en uitbollen naar het jaareinde, maar ik 

ben er zeker van dat iedereen al uitkijkt naar die nieuwe uitdagingen in 2017, eerstdaags steken we de koppen bij 

mekaar om te weten wat het gaat worden! 

De Amici zien mekaar terug op 10 januari op 't Zolderke,   traditiegetrouw zingen we dan niet te lang en heffen we 

met z'n allen het glas op het nieuwe jaar. 

Veel leesplezier met deze uitgave en ik wens jullie allen, Amici, ereleden en lezers van 't Amicaaltje een gezellig en 

fijn eindejaar en een hoopvol, gezond en gelukkig 2017.                 

    Liliane Brouwers, voorzitter 

2017 

Wat zullen we zingen, nog x jaren lang? Wat kunnen de ouder wordende amici nog aan? Welke power heeft onze 

dirigent nog in petto? 

Na overleg wordt beslist in het najaar een goed gevuld aperitiefconcert te organiseren in de gerenoveerde Sint-

Jozefskerk.  

Stilaan ontwikkelt zich de menu van onze dirigent: ‘neue Liebeslieder’, ‘sur le pont d’Avignon’, ‘ik zou wel eens wil-

len weten’, ‘houden van’, ‘slavenkoor’, ‘voetbalgavotte’, ….. 

Oefening baart kunst! Deze leuze indachtig probeer ik mijn best te doen om op toonhoogte te blijven en de tekst 

naar behoren te zingen. Maar ik stel vast dat ik als senior-tenor almaar moeilijker mijn mannetje kan staan. Ik ver-

moed dat ook andere ‘grijsgezongen’ amici zich terdege moeten reppen om aan de eisen van de chef te voldoen. 
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De inschakeling van enkele eenstemmige liederen van o.a. Jules De Corte, Miel Cools wordt in dank afgenomen en 

maakt het oorspronkelijk ‘aperitiefprogramma’ lichter en haalbaar. En met Hannah aan de piano zal de a’pro amici  

op zondag 15 oktober het publiek wel behagen.  

 IO VIVAT AC 31.09.2017 & 03.10.2017 

De concertdatum komt in het zicht. Nu alle hands aan dek. Nervositeit steekt de kop op zowel bij de dirigent als de 

amici. Een herkenbaar fenomeen. In vroegere jaren nam de stress nogal eens toe omwille van de afwezigheid van 

enkele sterkhouders op de cruciale datum;  nu ervaren we pijnlijk de grenzen van ons kunnen. Hoe dan ook, ik stel 

vast dat allen flink hun best doen om straks in optima forma op het podium te staan. Mogen alle neuzen zich een-

duidig richten!  

IO VIVAT AC 10.13.2017 & 13.10.2017 

Met zijn allen bevinden we ons nu zoals de wielrenners in de laatste rechte lijn met zicht op de eindstreep. Onze 

chef stimuleert ons voortdurend om de beste koorklank uit onze klankkast te produceren. Vooral tijdens de genera-

le repetitie in de kerk zweept hij ons op. Rechtstaand op het podium willen we bewijzen dat we het repertoire 

grondig meester zijn. Met de steun van de pianiste lukt het toch min of meer en krijg ik het gevoelen dat we aan-

staande zondag toch een voortreffelijk concertje zullen beleven. Edoch, ik ervaar de grenzen van mijn bestaan. 

Rechtstaan gedurende een uur gaat gepaard met pijnscheuten in lijf en ledematen terwijl mijn stemvermogen ta-

nend is. Ik moedig me de laatste tijd voortdurend aan om vol te houden en de rol niet te lossen.  Hoelang nog kan ik 

mede op het podium staan? Een beklemmende vraag van een ouder wordend koorlid. Ik vermoed dat mijn amicae: 

Rica, Judith en Helga zich ook regelmatig die vraag stellen.  

A’pro Amici      Zondag 15 oktober 2017, 11u 

 Alleen de herfsttooi van de bomen hier en daar langs de Chaussée d’Amour bewijst dat het wel degelijk herfst is, 

want wat de temperatuur betreft, zou het net zo goed een stralende zomerdag kunnen zijn! Fietsers en wandelaars 

zijn, net als wij, ook al om 9 uur op weg om niets te missen van deze glorieuze dag. Zal de sfeer straks in de Sint-

Jozefskerk even warm en zonnig zijn? 

Maanden hebben we geoefend op de Neue Liebeslieder van Brahms. Het vergde tijd en dus veel geduld van Lou en 

volgehouden inspanning van onze kleurrijke vriendengroep, jong van hart en rijp in leeftijd, om te proberen iets te 

begrijpen van de essentie van de acht composities die we zouden zingen. Het uiteindelijke doel was om ze zo te zin-

gen dat de toehoorders het gekwetste hart hoorden kloppen, of dat ze de bedrogen geliefde zouden begrijpen die 

met haar hart ook haar juwelen verloor aan de mooie maar onwaardige jongeman: de teleurstelling, de pijn, druipt 

uit de melodie. Ik zou zo verder kunnen beschrijven welke emoties de Schwarze Augen van de verleidster of de ver-

slenste roos van de bedrogen geliefde kunnen oproepen… We zijn er vol goede moed aan begonnen maar naarmate 

we vorderden, verslapten de concentratie en het inlevingsvermogen. This is not everyone’s cup of tea… We zijn een 

ervaring rijker en we weten iets beter waar onze kwaliteiten en onze zwakheden liggen. We zijn (nog) niet te oud 

om bij te leren! 

Maar… laten wij dansen! Het eeuwenoude volksliedje ‘Sur le Pont d’Avignon’ in de vierstemmige bewerking van Vic 

Nees kwam beter tot zijn recht, al hebben niet alle dansers op de beroemde brug feilloos de dansmeester gevolgd… 

De tijdloze melodie van Verdi, die het Slavenkoor uit zijn opera Nabucco toch is, werd door ons publiek erg ge-

smaakt. 

Van de Blauwe Donau die door (bijna) heel Europa kronkelt hebben we in ons enthousiasme een paar bochten te 

kort afgesneden. Maar de mooie melodie van Strauss, door Hannah prachtig op de piano vertolkt, sleepte de luis-

teraars mee langs de zonovergoten Donau-oevers. By the way: Hannah’s muzikale talent kwam vol tot zijn recht in 

haar vertolking van Peter Benoits DERDE FANTASIA, opus 18. Zonde eigenlijk dat het publiek met haar applaus 

moest wachten tot het einde van het concert! Zij verdiende zeker spontane appreciatie! 

Vic Nees heeft de grijze cellen van vooral de alten en sopranen op de proef gesteld in zijn Voetbalgavotte: een com-
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positie die volledig bestaat uit namen van (voorbije) voetbalgloriën. Voor de mannen was deze tekst iets gemakkelij-

ker, zeker voor de voetbalfanaten onder de tenoren en de bassen. Publiek en zangers hebben ook erg genoten van 

de Nederlandstalige meezingers die Lou door het programma geweven had: ‘Ik zou wel eens willen weten’ van Jules 

de Corte en ‘Houden van’ van Miel Cools, waarin de solo van Herman de harten veroverde. 

De bomen in het Weense Praterpark bloeiden nog even, zelfs op deze late zomerdag. De Vlaamse wouden hebben 

naar best vermogen de Weense klanken uit de compositie van Robert Stolz proberen te evenaren—wat niet zo evi-

dent bleek voor de Limburgse Maltschi en Kindel – maar in onze verbeelding zagen we de lentebloesems in het Pra-

terpark en dronken we de jonge wijn uit de flonkerende glazen in Sievering, we dansten ons ‘wieder jung’ en we 

‘küsten nicht saüme’ (zuinigjes)…  

Ons heimatgevoel werd aangescherpt in ‘Haspengouw’ en ons slotlied ‘Limburg mijn land’ was echte samenzang 

met ons sympathiek publiek… 

Muziek is klank en ritme en die luisteren naar vaste regels. Maar muziek kan zoveel meer zijn. Muziek is ook gevoel 

en verbeelding en die kan je als koorzanger een vrijere vlucht laten nemen. Dat is één van de redenen waarom ik op 

dinsdagavond ondanks wetten en praktische bezwaren toch heel graag naar het Zolderke kom en, oh ja, ook voor 

het gezelschap van de vriendengroep, selbstverständlich. 

Martine Vanzwijgenhoven 

2018 

 100 jaar geleden eindigde de verschrikkelijke GROOTE OORLOG 1914 < > 1918 begin november 1918. Herdenkings-

plechtigheden in ons landje zullen plaatshebben op diverse plaatsen. Ons koor werd uitgenodigd om in samenwer-

king met OKRA liederen te zingen die gelinkt zijn aan deze  oorlog. Amicus Hugo Watzeels, geschiedkundige betref-

fende de landsverdediging, verzamelde liederen die we op diverse podia zullen zingen. In de amicaaltjes van het 

jaar 2018 kunnen geïnteresseerden duiding en informatie lezen betreffende de liederen.  

Ziehier de liederen die gedurende weken, maanden op onze pupiter prijkten: Abide with me (Blijf mij nabij) – Ich 

hatt’ einem Kameraden – The battle hymn of the republic – Vaarwel mijn broeder – In flandres fields – It’ a long way 

to tipperary – Loch Lomond – Ein schifflein sah ich farhen – Argonnerwald um mitternacht – Auprès de ma blonde – 

The yellow rose of Texas – Pak al je zorgen – Drink to me only – Kein schöner land in dieser Zeit – Auand Madelon – 

Walzing Matilda – Adieu, mein kleiner Gardeoffizier – My bonny is over the ocean – The wild rover. 

Mooie liederen, niet moeilijk qua notenbeeld, maar de tekst goed in de mond krijgen was andere koek. 

Begin november was het rijpingsproces voorbij. De concerten kwamen eraan. Eerst een TRY-OUT in de Koninklijke 

school van de Onderofficieren, campus Saffraanberg. Het concert was waarlijk een voltreffer ten aanhoren van na-

genoeg 300 jeugdige militairen. Meermaals kregen we een staande ovatie of moesten we nogmaals o.a. La Made-

lon zingen. De try-out was geslaagd. Dit concert was de perfecte voorbereiding van de komende twee concerten: 

11 november in de kerk van Sint-Lambrechts-Herk en 16 november in de Academiezaal van Sint-Truiden. Vooral het 

laatste concert in de  bomvolle Academiezaal werd door de toehoorders met veel sympathie onthaald. Meerdere 

liederen werden massaal meegezongen. Heerlijk! 

2019 

Na de drie succesvolle concerten ‘in Flanders fields’ in het najaar van 2018 volgden in het voorjaar 2019 onder lei-

ding van amicus Herman Kempeneers, troubadour-gitarist, nog een viertal concertjes in de  woonzorgcentra > ‘t 

MEILAND (ST), VILLA ROSA (ST), SINT-JOZEF (Nieuwerkerken), HUIZE NAZARETH (Goetsenhoven).  

De liedjes ‘ich hatt’ einen Kameraden, It’s a long way to Tipperary, Adieu, mijn kleine Garde-officier, pak al je zor-

gen, quand Madelon, waltzing Matilda,  the wild rover, the yellow rose of Texas, auprès de ma blonde, the battle 

hymn of the republic’ klonken voor vele  bejaarde toehoorders duidelijk bekend in de oren. Vooral  het slotlied ‘my 

bonny is now in ‘n WZC’ gezongen door Herman kende veel bijval.  

En toen dachten wellicht enkele bejaarde amici: wanneer zullen  wij de toehoorders zijn?  
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Maar deze senior-amici geven niet op. Nog immer volgen ze de wekelijkse repetities om het 10de jubileumconcert 

zondag 22 december 2019 con brio mee te maken in de Sint-Augustinuskerk van Nieuw-Sint-Truiden. Het 10de jubi-

leumconcert, het allerlaatste! Maar niet geklaagd, de amici willen in schoonheid eindigen met een prachtig kerst-

concert. We zullen samen met de koristen van het ARENBERGKOOR uit Heverlee (koor dat dirigent Lou 35 jaar lang 

gedirigeerd heeft!) op het podium staan. Samen zullen we nogmaals de prachtige KERSTLIEDEREN-SUITE zingen, 

dezelfde als in  2016 op het lustrumconcert van Singhet ende Weset Vro in samenwerking met een ad-hoc orkest. 

Zie p. 30. 

 

Terwijl ik de AC-historia in herinnering breng vraag ik me af of we op dat finaal concert onze emoties zullen beheer-

sen. Hopelijk kunnen we pas na het concert op de receptie de gevoelens of tranen de vrij loop geven.  

Ikzelf ben alleszins verzoend met de beslissing van het AC-bestuur en blik nu dankbaar terug op het curriculum vitae 

van ons aller AMICI CANTEMUS. In feite betreft de AC-historia een compilatie van leesstukjes geplukt uit 155 gepu-

bliceerde amicaaltjes. Willen jullie ooit amicaaltjes van weleer lezen, dan kunnen jullie deze boekjes altijd lenen in 

de Stedelijke Bibliotheek van Sint-Truiden of in de Provinciale bibliotheek in Hasselt, waar ze sinds 1981 veilig gebor-

gen zijn. JK 
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AC—DIRIGENTEN 

Gaston Zeegers 1969 < >1979 

Ria Vanwing 1979 < >1980, 

Marcel Lambrechts 1980 < > 1986 

Isabel Bikkenbergs  1986 < > 1993 

Wilfried De Munter 1993 < > 2008 

Philip Benoit 2008 < > 2010 

Lou Van Cleynenbreugel  2010 < > 2019 

Mathis Van Cleynenbreugel 2015 < > 2016 

Valeer De Vlam > occasioneel 

  

AC—BESTUURSLEDEN 

Voorzitters: Bernard Bals, Joseph Vandenborne, Jef Kortleven, Lieve Devriendt, Marc Vanbrabant, Reinilde Groven, 
Liliane Brouwers 

  

Schatbewaarders: Jef Beliën, Alda Eerdekens, Louis Vanbrabant, Michel Vanhees, Bernard Voordeckers 

  

Secretarissen: Gusta Luyks, Marie-Flore Vanderleyden, Trudo Peeters, Harry Brouwers, Marc Vanbrabant,  

Liliane Brouwers, Rita Tomboy 

  

Medebestuurders: Maria Vanhentenrijck, Viviane Vanbrabant, Madeleine Vancamp, Marie-Thérèse Mathijs,  

Judith Delwiche, Nadine Moyaers, Jos Ector, Freddy Appeltans, Agnes Baes, Arlette Gielen, Theo Appeltans,  

Jef Smets,  

Guy Plevoets, Patrick Menten, An Roos, Helga Thommis, Lizette Guilliams 

 

Redacteurs van het koorkrantje ‘t AMICAALTJE’: Jef Vandenborne, Fernand Knaepen, René Brouwers,  

Freddy Appeltans, Jef Kortleven, Fred Bonaers, Hugo Watzeels, Urbaan Driljeux, Rita Tomboy, Herman Kempeneers, 
Martine Vanzwijgenhoven 
 

KOORLEDEN 
 Van weleer, ……... 

 Anno 2019  

> sopranen: Agnes Baes, Liane Reniers, Lieve Devriendt, Lizette Guilliams, Lucienne Peeters, Marie-Claire Bruyninkx, 
Marleen Govaerts, Martine Vanzwijgenhoven 

> alten: Arlette Dewaelheyns, Arlette Gielen, Bernadette Briers, Gilberte Voordeckers, Helga Thommis,  

Noëlla Degreef, Judith Delwiche, Liliane Brouwers, Lutgarde Herckens, Odette Pasteels, Reinilde Groven 

> tenoren: Herman Kempeneers, Jef Kortleven, Jef Smets, Luc Miermans, Rica Koks 

> bassen: Bernard Voordeckers, Frans Mestrom, Harry Brouwers, Hugo Watzeels, Marc Vanbrabant 

  

AC—ERELEDEN 
 Erevoorzitters: Jules Boden, mevr. Brialmont - Palms, Urbaan Driljeux 
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 en talrijke ereleden. 

 

 

 

 

 

Koorfoto 1971, 2019 

Koorfoto 2018 
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Hoe koormuziek mijn leven binnensloop en kleurde… 
 
In 1993 kwam ik via Herman Kempeneers bij de Amici terecht. Hij vernam van Frank dat ik 'iets met mijn stem wou 

doen' en zo...  

Michel Van Hees zaliger kwam me thuis ophalen, de eerste van vele leuke ritten met boeiende uitwisselingen, per-

soonlijke confidenties en fijne, gezellige ‘voor en na's...’ 

Amici Cantemus had sopranen nodig en ik werd naast Liliane Plingers gezet die me enthousiast en zorgzaam onder 

haar hoede nam. Zonder koorervaring ( het gebulder van scoutsliederen terzijde gelaten) werd samen zingen, luis-

terend en afstemmend op elkaar, betekenissen expressief uitdrukkend, een nieuwe uitdaging.  

Na 3 kooravonden stelde Wilfried de Munter zich voor als koordirigent: enthousiast, contact zoekend met ieder-

een, voorzichtig maar vol overgave. Het klikte vrij vlug met de koorleden en het bestuur waarvan Jef Kortleven 

voorzitter was. We legden samen een mooie lange weg af, voor mij een weg met veel kippenvelmomenten. Hij liet 

ons proeven van een uitgebreid muziekrepertoire en kaderde deze muziek vaak in een bredere historische context 

waarbij hij de lijnen doortrok naar het tijdsbeeld van toen en naar andere kunstvormen. Zijn culturele bagage werk-

te aanstekelijk... 

Met hart en ziel wist hij ons te beroeren zowel met kleine prachtige pareltjes uit de vroegere renaissance muziek 

als met rijk bezongen verhalen uit de romantische periode (F.Mendelssohn) tot en met de ‘Romancero Gitano (naar 

de 7 gedichten van F.G.Lorca) door M.Castelnuovo-Tedesco en nog zoveel meer…(cfr Jef). 

Wilfried durfde veel aan met ons koor, wist ons steeds mee te nemen in zijn enthousiasme en zocht hiervoor met 

het bestuur naar de nodige ondersteuning.  Zo kregen we af en toe stemvorming waarvan deze door tenor Zeger 

Vandersteene mij meest is bijgebleven;  de hilarische ‘keel/tong oefening’ werkte bevrijdend, en niet alleen  voor 

de hoge tonen! 

Blokfluit werd ingeschakeld om met de sopranen apart te oefenen. Frans Vanbekbergen engageerde zich als vaste 

pianist waardoor er meer ruimte kwam voor interpretatie en afwerking. 

We zongen mooie concerten en beleefden als amici unieke momenten. 

Tijdens deze periode volgde ik notenleer, speelde ik sopraan-en altfluit en deed nog een tweetal jaren zang en com-

positie… waarheen ‘iets doen met de stem’ kan leiden…  

Als voorzitster van de Amici kon ik rekenen op een sterke groep bestuursleden en op spontane hulp en samenwer-

king van de koorleden, wat veel voldoening gaf. 

Toen Wilfried gedeeltelijk in het land van ‘Jordy Savall’ ging wonen kwam dirigent Phillip Benoit in ons midden. Ik 

waardeerde zijn sterkte op muzikaal vlak en we zongen een mooi concert in Frankrijk (zie Jef) maar het klikte niet 

met de amici... 

Lou Van Cleynenbreughel bracht nieuwe muzikale ervaringen in ons koor:  ‘De kaartridder’ (instrumentale bewer-

king door Rob Casteels) was een verrassing van formaat! Aanvankelijk zongen we in de repetities korte ‘losse’ frag-

menten, passages, delen van een groter geheel. Met velen  vroegen we ons af  welke weg we opgingen en/of waar-

heen deze passages ons zou leiden, tot deze later als puzzelstukken in elkaar schoven: ze vormden een sterk 

‘totaalspektakel’ waarin voordracht, toneel (o.a. door Leo, zoon van Lou), spreekkoor en zang (door ons koor ism  

Singhed en Wezed Vro uit Wezeren ) het verhaal van de kaartridder tot leven bracht. 

Bij de liederen uit musicals was het voor mij even wennen, doch eenmaal geïntegreerd en verwerkt in een concert 

waren ze prettig en ontspannen om te zingen, vooral deze wat ik de  ‘beweeglijkheidsgraad’ noem, vond ik leuk. 

Momenteel bereiden we ons voor op ons allerlaatste concert ism het Arenbergkoor uit Leuven. We zingen een 

kerstliederen-suite, een instrumentale bewerking voor houtblazers, harp en slagwerk nogmaals door Rob Casteels, 

ik kijk er verlangend naar uit!. 
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Via dit gedicht van Inge Boulonois uit ‘ Idioom van geluk’, wil ik nog meer koorervaringen delen: 

Muziek 

Ze betrapt  de maten van het heden 

met een vinger loodrecht op de lippen. 

Als trage druppels uit een kraan 

of watervlugge zwarte noten 

slechts te stelpen door het slotakkoord. 

 

Ze is een bubbelbad waarin je alles mag 

bedenken achter ingetogen wimpers 

Regen is ze voor verdorde dromen 

en zelfs in gekrompen ribbenkasten 

zwelt het schrilste hart tot roos. 

 

De grote vragen speelt ze voor 

waarop nooit een ander antwoord 

dan de oogst van snelle slakkenhuizen: 

hoofse euforie met kippenvel. 

 

En na het ruisen van de coda 

blijkt zij net als alles wat 

met vorm en tijd behept, verdampt- 

    Inge Boulonois 

*** 

Veel dank aan alle koorleden, de stil-werkende en trouwe bestuursleden en dirigenten die mijn 26 jarig koorleven 

bij de Amici deelden. Ik voel mij een rijke en verwende vrouw!. 

Lieve Devriendt 
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A.C.-Herinneringen 1987-2019 

 

Aan de basis van mijn overstap van het Sint-Ceciliakoor in Sint-Lambrechts-Herk naar de Amici in Sint-Truiden ligt 

de uitnodiging van Arlette D. voor het kerstconcert van december 1987 in de hoofdkerk van Sint-Truiden. Arlette  

en ikzelf werkten toen als bediende en maatschappelijk werker op het medisch centrum van C.M. op de Luiker-

steenweg in Sint-Truiden, achteraan de Volksmacht.  

Het mooie concert plus het feit dat dirigente Isabella Bikkembergs bloedverwante van mij is – Isabelle en ikzelf 

stammen af van één en dezelfde voorvader, namelijk Joannes Cosemans, gehuwd Creten Joanna – motiveerden mij 

onmiddellijk om de sprong te wagen, hetgeen ik mij achteraf nooit beklaagd heb.  Begin 1988 was het dan zover en 

zat ik enkele maanden in 2 koren te zingen zonder in Herk ook maar iets over het nieuwe koor te durven zeggen. 

Gedurende die enkele maanden heb ik dan in Herk behoorlijk mijn kas opgevreten en mij geërgerd aan (1) de pas-

toor-dirigent, die het allemaal niet zo nauw nam, aan (2) bas Georges  (te lui om zijn eigen partituren open te slaan 

en over mijn schouders in mijn partituur meekijkend ons allebei de verdoemenis in zingen) en aan (3) tenor Luc, die 

de hele tijd stond te jammeren of het nog niet gedaan was, want hij had dorst ! Dit allemaal opgeteld was voor mij 

voldoende om zonder afscheid te nemen ermee te stoppen in Herk. 

Eenmaal deel uitmakend van de Amici Cantemus voelde ik mij vlug gesetteld, veilig zittend achter alt Liliane B. en ik 

vermoed dat de plezante plagerijen toen al van start gingen. 

Toen Isabella in 1993 dirigente af was trakteerde Tru P. mij op hetgeen volgt en hij stak zijn dikste vinger dreigend 

in de lucht … “Als gij Isabella durft achterna te gaan naar het koor in Hasselt, dan schiet ik U dood”. Ik kan je verze-

keren dat dit in het Truiens dialect bij mij behoorlijk bedreigend overkwam, maar het is zeker niet de reden waarom 

ik tot heden bij de Amici ben gebleven, want Tru zelf was in 2002 reeds uitgezongen. Ik zit nog altijd met de vraag 

of Isabella wel echt gedreigd had van mij mee te nemen naar Hasselt: aan mijzelf had zij alleszins niets gevraagd. 

Jaren later, wanneer moeke en ikzelf haar gingen feliciteren aan het einde van een concert in de kathedraal, drong 

Isabella  wel iedere keer aan bij het KHACK te komen, want zij  had dringend bassen nodig. Tijdens de Virga-Jesse-

feesten 2017  – de reeds binnengelopen groep van Sint-Lambrechts-Herk stond aan de kant van de weg de volgen-

de binnenstromende groepen op applaus te onthalen - riep Isabella luidkeels … “En daar staat onze nieuwe bas !”. 

Ik heb toch maar gewacht tot 09-01-2019 na afkondiging van het verdict de koninklijke vereniging vzw Amici Cante-

mus na het kerstconcert van 22-12-2019 op te heffen. 

Dat wij veel liederen in het Latijn aanleerden en uitvoerden is een feit en daarbij  is het ook weer  interessant te 

weten wat men zingt. Op de KHACK-koordag van 8-09-’19 stond onder meer de Gloria van Camille Saint-Saëns op 

het programma en bij de tekst “Gloria in altissimis Deo” schoot ik in mijn wiek en vroeg aan Isabella of dit wel cor-

rect was. Luc Miermans, KHACK-lid sedert 11-09-’19 zou zeggen ….”De linguïst in Bernard schiet wakker”. Het resul-

taat was dat ik het mocht gaan uitzoeken en … zo gezegd, zo gedaan. Dan maar mijn collegegenoot Livin Kelles,  

leraar Latijn aan het Sint-Jozefscollege in Hasselt, gecontacteerd en wat blijkt ? Iedereen is gewoon van “in excelsis” 

te zingen en nu blijkt dat “in altissimis” nog veel hoger is. Wij stellen ons een God voor, gezeten op één wolk, en dat 

vinden wij genoeg, maar neen … Camille Saint-Saëns vindt dat God nog hoger moet zitten, nog hoger dan de aller-

hoogste regionen ! Moet dat dan iets voorbij het zwarte gat zijn ? Kort samengevat een beetje les Latijn: in “Gloria 

in excelsis Deo” heeft men de “est” na “Gloria” weggelaten om te vermijden dat men “estin” gaat zingen. Op het 

voorzetsel “in” volgt altijd de ablatief en als dat dan ook nog in het meervoud moet krijgen wij 

“altissimis” (superlatief van altus in ablatief meervoud). Wie kan nog volgen ? God blijft in het enkelvoud och arme, 

maar met de wolken kan het niet op. Glorie aan God houdt voordeel in en dus wordt het “Deo” (datief). Ik had toch 

liever een simpelere hoogte gezien zodat wij ‘Gloria in altissimo Deo” konden zingen: klinkt toch veel mooier (geen 

gesis meer) en “altissimis Deo” trekt nergens op.  

Bernard VD 
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