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Evergreens op z’n Hasselts
Kathedraalkoor Hasselt neemt cd op met Hasseltse volksliederen

XX Kathedraalkoor zingt 
zowel religieuze als 
profane liederen
XX Aantal liederen in het 
Hasselts dialect 
XX Lieve Verbeeck soleert 
met teksten van haar 
vader, Louis Verbeeck

Filip CEULEMANS
Toen de leden van het Kathe-
draalkoor Hasselt vorig jaar vier 
weekends in een opnamestudio 
doken voor de opname van een 
dubbel-cd met een selectie van 
liederen die priester-componist 
Paul Schollaert componeerde 
voor de Virga Jesseommegang, 
rijpte het idee om ook een selec-
tie van profane, typisch Hasselt-
se liederen op cd te branden. Dat 
het kathedraalkoor zich waagt 
aan zo’n werelds project, is niet 
zo verwonderlijk. Het jongste 
kathedraalkoor van een bisdom 
in Vlaanderen is immers een bui-
tenbeentje.

„Er bestond een kathedraalka-
merkoor dat aan het einde van 
vorige eeuw echter op sterven 
na dood was”, vertelt dirigent 
Ludo Claesen over het ontstaan 
van het Kathedraalkoor Hasselt. 
„Het Sint-Maartenkoor uit de 
Hasseltse deelgemeente Stevoort 
timmerde sinds 1977 aan de weg 
en groeide gaandeweg uit tot een 
kwalitatief hoogstaand koor. Het 
zette toenmalig bisschop Paul 

Schreurs ertoe aan contact op te 
nemen met de vraag of ons koor 
het officiële kathedraalkoor wil-
de worden.”

En Claesen vervolgt: „Van meet 
af aan was de afspraak dat het 
koor zich niet hoefde te beper-
ken tot religieuze liederen, maar 
ook profane stukken mocht 
brengen. Concreet houdt dat in 
dat het Kathedraalkoor Hasselt 
uitsluitend pontificale eucharis-
tievieringen, dus op hoogdagen, 
opluistert en voorts de mogelijk-

heid krijgt zich als concertkoor 
te ontwikkelen.”

Naast de pontificale vieringen 
is het Kathedraalkoor Hasselt 
steeds prominent aanwezig tij-
dens de Virga Jessfeesten. In 2003 
verzorgde het de slotmanifesta-
tie met een uitvoering van het 
oratorium Stad van vrede van 
Paul Steegmans. In 2010 werd in 
de Eurovisiemis van 15 augustus 
de Missa Ave Virga Jesse van diri-
gent Ludo Claesen voor het eerst 
gebracht. Dit jaar werkte het 

koor onder andere mee aan de 
openingsviering en aan de tele-
visiemis en stapte het al zingend 
mee in de vier ommegangen. 

Van de vrijheid om profane mu-
ziek te brengen, maakt het Ka-
thedraalkoor Hasselt nu gebruik 
om de cd Achtere kathedrààl. Ènt-
sjiege koorliedsjes van en éver Has-
selt op te nemen. Ludo Claesen 
schreef zelf de muziek voor het 
Jeneverliedje en het Lied van de spe-
culaas, niet toevallig over twee 
specialiteiten waar Hasselt trots 

op is. „Ook voor het Clarissenlied, 
op tekst van Boudewijn Kne-
vels, componeerde ik de muziek 
en het arrangement”, zegt Lu-
do Claesen. „Ondertussen zijn er 
geen arme klaren meer in Has-
selt, maar repeteren wij wel in de 
voormalige, volledig gerestau-
reerde kapel van de zusters. In de 
jaren 1970 vormden Miel Cools, 
Louis Verbeeck en Jos Ghysen 
de drijvende kracht achter de re-
vues die in Hasselt plaatsvonden. 

Cools componeerde de muziek 
en Verbeeck schreef er de tekst 
bij. Voor deze cd bewerkte ik en-
kele van de revueliedjes voor ons 
koor. Opmerkelijk is dat de so-
praansolo ingezongen wordt 
door Lieve Verbeeck, de dochter 
van Louis. Dat geeft de cd net dat 
tikkeltje extra.” 

Of er een vervolg komt op de 
cd weet Ludo Claesen nog niet, 
„maar de reacties zijn in elk ge-
val positief”.

 
De cd Achtere kathedrààl. 
Èntsjiege koorliedsjes van en 
éver Hasselt kost 10 euro en is 
te verkrijgen bij de Toeristische 
Dienst van de stad Hasselt 
(Maastrichterstraat 59) of via 011 
23 95 40 of toerisme@hasselt.
be. Voor meer informatie over het 
Kathedraalkoor Hasselt surft u 
naar www.kathedraalkoor.be.  

Tijdens de opnames van de cd beleefden de leden van het koor dolle pret.  © Rudi Draye

‘Dementie is geen doodsvonnis’
Zorg-Saam wil dementie uit de taboesfeer halen met theatervoorstelling

Sien WEVERS
Wie zijn mensen met dementie? 
Wat voelen ze? Kunnen ze nog 
deelnemen aan de samenleving? 
Die en andere vragen blijven vaak 
onbeantwoord voor de grote mas-
sa. Enkel zorgverleners en man-
telzorgers lijken te weten wat de-
mentie met iemands leven doet. 
Toch stuiten ze dagelijks op heel 
wat uitdagingen en net dat wil 
de monoloog Mistig landschap aan-
kaarten.

„Mensen met dementie en hun 
mantelzorgers voelen zich vaak 
niet gesteund door hun omge-
ving”, weet Ellen Vandenbroeck, 
educatief medewerker bij de vor-
mingsinstelling Zorg-Saam. „Dat 
komt omdat veel mensen niet we-
ten wat dementie inhoudt of hoe 
ze ermee moeten omgaan. Uit-
spraken als ‘die heeft ze niet alle-
maal meer op een rij’ klinken je 
vast bekend in de oren. Daar wil-
len we bij Zorg-Saam dringend 
verandering in brengen.”

Zorg-Saam is een onderdeel van 
Ons, een netwerk van organisa-
ties en verenigingen die vrouwen 
in hun dagelijkse zorg onder-
steunen en die het welzijn van de 
vrouw bevorderen. Via opleidin-

gen en vormingen wil Zorg-Saam 
dementie uit de taboesfeer halen 
en mensen versterken in hun om-
gang met personen met dementie. 
„Eén op de vijf mensen krijgt zelf 
dementie”, weet Ellen Vanden-
broeck. „Vroeg of laat kom je dus 
met dementie in aanraking.”

Dementie is echter niet één ziek-
te. Het is een verzameling van 
symptomen ten gevolge van an-
dere ziektes zoals onder ande-
re alzheimer, multiple sclerose 
en parkinson. De meest gekende 
symptomen zijn vergeetachtig-
heid, spraak-, persoonlijkheids- 
en gedragsstoornissen.

„Kinds worden, niet meer in 
staat zijn tot een redelijk gesprek 
en verlies van alle besef zijn de 
grootste misvattingen over het 
syndroom”, legt Ellen Vanden-
broeck uit. „Dementie is een pro-
ces waarbij zenuwcellen in de her-
senen en de verbindingen tussen 
die cellen beschadigd geraken. 
Daardoor wordt het moeilijker 
de werkelijkheid te begrijpen en 
het eigen gedrag te sturen. Men-
sen met dementie weten vaak 
niet meer waar hun gevoelens 
vandaan komen, maar het zijn 
wel hun echte gevoelens. Mensen 

worden door dementie dus niet 
‘ontmenst’ en in tegenstelling 
tot wat velen menen, kan een le-
ven met dementie best een kwa-
liteitsvol leven zijn. Dementie is 
geen doodsvonnis. We moeten ge-
woon opnieuw leren zorgen voor 
elkaar.”

Al van in de beginfase is aan-
dacht voor de emoties en erva-
ringen een belangrijke factor in 
het contact met mensen met de-
mentie. „Er moet niet over, maar 

met personen met dementie ge-
praat worden. De emoties die ze 
doormaken proberen te begrij-
pen, is cruciaal en kan de relatie 
tussen mensen met dementie en 
zorgverleners en mantelzorgers 
versterken”, zegt Ellen Vanden-
broeck. „De getuigenissen zijn 
beangstigend, maar kunnen ons 
helpen dementie beter in te schat-
ten. Sommige mensen omschrij-
ven dementie als een dichte mist 
waaruit ze maar niet weg geraken, 

als een gevoel van onmacht. Ande-
ren voelen zich als een zwaan die 
zal verdrinken wanneer ze niet 
meer hard genoeg trappelt.” 

Zorg-Saam is een instelling bin-
nen de socio-culturele sector. 
Daarom organiseert ze in samen-
werking met het netwerk Ons en 
expertisecentrum De Alzheimer 
Code de theatervoorstelling Mis-
tig landschap, een monoloog ge-
baseerd op het boek Hersenschim-
men van de Nederlandse schrijver 
J. Bernlef. Emotionele teksten en 
live saxofoonmuziek scheppen 
een intieme sfeer en tonen hoe 
een persoon met dementie het 
syndroom ervaart. Na de voor-
stelling getuigt een zogenoemde 
contactclown van Zorg-Saam over 
zijn ervaringen en ontmoetingen 
met mensen met dementie. Ellen 
Vandenbroeck begeleidt voorstel-
ling en getuigenis.

De theatervoorstelling Mistig 
landschap vindt plaats in het 
Opleidingscentrum in Bilzen 
(Wedersoet 3c) op 22 september 
en start om 19.30 uur. Tickets 
kosten 10 euro. Inschrijven vereist 
via www.zorgsaam.be. Meer info bij 
Zorg-Saam via 016 24 39 73.

Ellen Vandenbroeck: „We willen mensen versterken in hun om-
gang met personen met dementie.”  © Sien Wevers

Verscheidene liederen 
komen uit stadsrevues uit 
de jaren 1970


