Feest van Sint-Cecilia
en 2. Het is pas vanaf 1965 dat zowel
vrouwen als mannen hun plaatsje kregen in het koor, dat tot eind
jaren '80 vooral kerkelijke en religieuze muziek bracht. En het is
onder die gemengde vorm dat het
koor 50 jaar jong is. Toch omvat het
repertoire nu veel meer dan alleen
kerkelijke muziek. Al blijft het koor
zijn wortels trouw, een aantal concerten zoals Enya in 2008, Cinemafonie in 2012 en Chaplin in 2014 bewijzen dat het heel wat meer in zijn
mars heeft.

Blijegezichten aan hetLandhuis op 24 oktober laatstleden.
Zoals ieder jaar vieren talloze muziekverenigingen in de maand november de
fèestdag van Sint-Cea1ia, patrones van de
muziek. Volgens de legende zou Cecilia,
een meisje uit een belangrijke Romeinse
familie, al op heel jonge leiftijd gedwongen zijn te trouwen met iemand uit een
andere adellijke familie. Ze vond troost in
de muziek en zou in 230 de marteldood gestorven zijn.

mSISTE
Het leek ons gepast - Sint-cecilia
ter ere - dit jaar een bijzondere muziekvereniging, het Hingense koor
Hisiste, eens in het zonnetje te zetten.
Stralende gezichten aan het Landhuis van Bornem, toen op zater-

DirigenteAnnjanssensenhaarvoorganger,jurgenDeMaeyer,wordengtiflankeerddoor
de nieuwe vootzitte; Herman Wilklerts(l),die]ozefClaessens(r)opvolgde.

Nieuwe voorzitter en dirigente
Op de viering in het Landhuis
dankte Herman Willaerts, die sedert één jaar voorzitter is, de burgemeester voor de ontvangst en vroeg
zich daarbij af wanneer hij met
zijn leden en bestuur de volgende
uitnodiging van het gemeentebestuur mag ontvangen. "Dan moeten jullie toch nog 25 jaar jullie best
dag 24 oktober het koor uit Hin- doen," antwoordde burgemeester.
gene gevierd werd om zijn so-ja- Al herinnerde hij iedereen aan de
rig bestaan. Burgemeester Luc De filosofie van pastoor Patriek MaerBoeck prees de koorleden met de voet, die vond dat je altijd wel een
kunstzinnigheid van hun hobby, reden hebt om te vieren. "Bedenk
die hen al jaren toelaat om samen dus maar wat en dan zien we welmooie muziek te maken. "Onder- ." Voorzitter Willaerts bedankte de
tussen weet ik nu ook waar de naam bestuursleden voor al hun inzet en
Hisiste voor staat", zei hij in zijn vermeldde vooral zijn voorganger,
toespraak. En inderdaad, we verge- Jozef Claessens, die 23 jaar lang het
ten het soms, maar de naam Ui nge- beste van zichzelf gaf voor de verene Si nt - Ste faan verwijst naar de
oorsprong van het koor, inmiddels
veellanger geleden dan 50 jaar.

niging, Ook jurgen De Maeyer, die
17 jaar lang dirigeerde, kreeg wel-

verdiende lofvoor zijn inzet.
De nieuwe dirigente, Ann janssens, die sedert een jaar het dirigeerstokje hanteert, ging graag in op de
vraag van de burgemeester om eens
iets te zingen. En meteen klonk a capella het prachtige Ierse lied "And
until we meet again, may God hold
you in the palm of His hand." Wondermooi klonk het in het oud gemeentehuis, het lied dat velen van
ons ook hoorden toen we met tien
opdrachten in het park van Hingene afscheid namen van pastoor Patrick. Ontroerend sterk.
Wie Hisiste wil beluisteren, kan dat
op 24 december om 23.30 uur in
de middernachtmis in de kerk van
Hingene. En wellicht ook op 12 december (maar dat is nog niet zeker)
in de Koninklijke Hubertusgalerijen in Brussel, waar ze op zaterdag
19 september laatstleden al een gesmaakt verrassingsnummer brachten. En dat vroeg om meer. We houden jullie op de hoogte.
MartineMoens

Van mannenzaak
tot gemengdkoor
In 1894 reeds waren er in Hingene drie muziekverenigingen actief,
zo staat te lezen in het boek "Geschiedenis der gemeente Hingene"
van Leopold Mees. Eén daarvan was
zo goed als zeker het koor Sint-Stefanus. Indertijd was een dergelijk
koor uitsluitend een mannenvereniging, die toch vierstemmige gezangen kon laten horen omdat men
toen werkte met bas 1 en 2 en tenor 1 Denieuwe dirigenteen vooTZitterondertekenen hetGuldenBoek.

