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Vijftig jaar bestaan is voor een muziekgroep 
een belangrijk jubileum, maar toch is het niet 
zo uitzonderlijk. Wat het Gents Madrigaal-
koor dan wel zo speciaal maakt in het Vlaam-
se koorleven, is de intensiteit van zijn acti-
viteiten die veel verder gaan dan het louter 
muzikale. De verjaardagsviering loopt al een 
tijdje, het jubileumconcert was een succes, 
maar daar bleef het niet bij. Een hele reeks 
concerten kwam er bovenop en de koorle-
den gaven ook een heus jubileumboek uit. 
Binnenkort, op 28 september, verzorgen ze 
een concert voor de 77ste verjaardag van de 
bisschop van Gent, Luc Van Looy.

Stevig cv
Het Gents Madrigaalkoor is samengesteld uit 
oudere en jongere zangers – de gemiddelde 
leeftijd ligt rond de 38 jaar – en telt nu zowat 
zeventig leden. Ook dat maakt de Gentse 
formatie behoorlijk uniek. Het koor werd op 
initiatief van niemand minder dan Philippe 
Herreweghe opgericht, toen nog een piep-
jonge student, en heette tot 1976 het Gents 
Jeugdkoor. Interessant is dat het nu inter-
nationaal vermaarde Collegium Vocale Gent 
zijn oorsprong in dat jeugdkoor vond, via het 
Gents Kamerkoor, waarbij meerdere zangers 
zich van het jeugdkoor afscheidden. 

Het latere Gents Madrigaalkoor wordt sinds 
1973 door Johan Duijck geleid. Hij was nau-
welijks 19 jaar toen hij voor de eerste keer 
voor het koor stond. Intussen groeide hij uit 
tot een van de belangrijke koordirigenten in 
Europa. Ondanks zijn drukke baan leidt hij 
de Gentse amateurs na 45 jaar nog altijd en 
dat toont de nauwe band tussen de koorle-
den en hun dirigent. “Repeteren deden we op 
zondagochtend wanneer we niet hoefden te 
studeren. De Bach-concerten organiseerden 
we zo’n vijf keer per jaar en na elk concert 
barstte er een fuif los in het koorlokaal in het 
Patershol”, herinneren de oudere koorleden 
onder wie voorzitter Geert Laleman, al 22 
jaar lid, zich. Om het korte curriculum van 
het koor af te ronden, enkele cijfers: meer dan 
600 zangers passeerden al de revue, ruim 300 
concerten staan op de teller en 12 cd’s zagen 
het licht. Hun repertoire omvat grote klassie-
kers, hedendaagse (Vlaamse) koorliteratuur 
en werken a capella of met symfonieorkest, 
samen goed voor een 500 partituren.

De gezonde mix van ervaren koorzangers en 
jong bloed valt op bij de Gentenaars. “Toen 
ik jong was, zong ik in verschillende koren en 
eens afgestudeerd, zocht ik een nieuw koor in 
Gent”, zegt de 29-jarige Eline Uvin, zes jaar lid 
van het Madrigaalkoor. “Ik wou veel bijleren 
en concerten meemaken. Daarom zocht ik een 
kwalitatief hoogstaand koor. Voor mij is zin-
gen een vorm van ontspanning die een inspan-
ning vergt. Na een werkweek – we repeteren 
op zondagavond – is het een ontlading, maar 
je leert ook steeds nieuwe koorwerken. Er is 
voorts veel vriendschap, soms zingen hele fa-
milies samen en de buitenmuzikale momenten 
zijn even belangrijk.” Laleman vult aan: “We 
verzorgen jaarlijks tussen tien en vijftien con-
certen. Dat is veel werk, maar we doen het met 
plezier. Johan is een dirigent van hoog niveau 
en een geweldige pedagoog die mensen weet 
te motiveren. Hij haalt het beste uit ons, dat 
voel je. De vriendschap en de waardering, de 
mooie muziek, de discipline en de aanwezig-
heid op de repetities horen gewoon samen”. 

Jubileumboek
Een vijftigste verjaardag verdient meer dan 
alleen een feestconcert. Aan het jubileum-
boek 50 Jaar Gents Madrigaalkoor werkte Uvin 
hard mee: “Het boek heeft twee delen, ener-
zijds de koorgeschiedenis, anderzijds een leu-
ke selectie van foto’s”. Verder prijken er in de 
publicatie interviews met koorcollega’s onder 
wie Kamiel Cooremans en Mark Goossens, 
herinneringen, de indrukwekkende repertoi-
relijst vanaf het gregoriaans tot hedendaagse 
composities. Er steken ook twee dvd’s bij. 
“Het jubileumboek verdient een stevige kaft 
en degelijk papier”, schreef Laleman in het 
voorwoord. “De vlag dekt de lading; vorm en 
inhoud accorderen. Het koor heeft stevige 
wortels in de Europese en Vlaamse koortradi-
tie. Dat mag in deze uitgave best te voelen, te 
lezen, te zien en zelfs te horen zijn.”

Concert voor de bisschop
Het volgende concert van het Gentse koor is 
weerom uitzonderlijk: een verjaardagsconcert 
voor de bisschop van Gent, zelf een groot mu-
ziekliefhebber. Het programma vermeldt Sesti-
na van Claudio Monteverdi, Madrigali van de 
hedendaagse Amerikaan met Deense wortels 
Morten Lauridsen, kortere liederen getiteld 
Van Lief en Leed en twee werken van Duijck: 
A Ceremony of Canticles voor vrouwenkoor en 
harp en speciaal voor de gelegenheid geschre-
ven In Nomine Patris, op teksten van de bis-
schop zelf. Het is een toegankelijk programma 
met religieuze en wereldse composities.  III

Het verjaardagsconcert voor  
bisschop Luc Van Looy vindt plaats  
in de Sint-Baafskathedraal op  
28 september om 20 uur.

Het Gents Madrigaalkoor viert zijn vijftigste 
verjaardag en binnenkort verzorgt het ook het 
verjaardagsconcert van de bisschop van Gent. 
Luc Van Looy wordt op 28 september 77 jaar en 
biedt na een verlenging van zijn ambtstermijn 
voor twee jaar nu opnieuw zijn ontslag aan bij de 
paus. Aan Franciscus om het te aanvaarden of 
de ambtstermijn opnieuw te verlengen.

Mirek Cerny

Gents Madrigaalkoor  
en bisschop aan het feest

In de naam van de Vader
Na het verjaardagsconcert wordt tevens een nieuw boek voorgesteld van bis-
schop Luc Van Looy (1941). De titel ervan verwijst naar de wapenspreuk van de 
dertigste bisschop van Gent: In Nomine Patris, In de naam van de Vader. Het be-
vat 365 fragmenten – voor elke dag van het jaar één – uit homilieën en toespra-
ken die Van Looy de voorbije jaren hield. Daarin ontdekt de lezer een pastoraal, 
missionair en sociaal bewogen man die zelf leeft vanuit de eucharistie en het 
gebed. Op basis van het evangelie laat Van Looy in deze meditatieve teksten zijn 
licht schijnen over maatschappelijke en kerkelijke thema’s. Zo’n “brevier” dient 
niet om in één ruk uit te lezen, maar om – zoals het bedoeld is – dag na dag een 
overweging langzaam te laten doordringen. Het zijn dagelijkse porties spirituele 
vitamientjes om het geloof, de hoop en de liefde te voeden.

Naast het concert en het boek bezorgt bovenal paus 
Franciscus de bisschop van Gent een mooi verjaar-
dagscadeau. Hij coöpteerde de salesiaan opnieuw – net 
zoals bij de tweede gezinssynode in 2015 – om naast de 
Brusselse hulpbisschop Jean Kockerols die de officiële 
vertegenwoordiger van de Belgische bisshoppencon-
ferentie is, deel te nemen aan de bisschoppensynode 
over jongeren, geloof en het onderscheiden van een 
roeping van 3 tot 28 oktober in Rome. (EVL)

Luc Van Looy, In de naam van de Vader,  
Halewijn, Antwerpen, 408 blz.
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“Repeteren deden we  
wanneer we niet  
hoefden te studeren.” 


