
 

 
 

“La grande dame de la musique. Wat gaan we haar missen.” 

 

Zo schrijft één van de jonge musici - een jonge violist van het 1
ste

 uur! - en hij 

vervolgt: 

 

“U was een hartelijke oma voor zo vele jonge Limburgse musici.  U begreep als 

geen ander hoe belangrijk het voor ons was om op tijd de nodige podiumkansen 

te krijgen. U zette zich in met hart en ziel om ons die kansen te geven, en vond 

daarnaast ook nog de tijd om zich voor al die jonge musici én uw gasten 

persoonlijk te interesseren.” 

 

Ook naar Brussel kwam u graag om onze concerten bij te wonen, de laatste 

jaren op voorwaarde dat u iemand vond om u gezelschap te houden onderweg. 

Liefst zat u dan toch zelf aan het stuur, want dat ging doorgaans toch wat 

vlotter.  

 



Alles wat u deed was altijd vanuit het hart en met veel respect voor elkeen. Met 

klasse. 

Hij stuurde ook een foto en schreef verder:  

“De foto hieronder is genomen na ons concert einde maart met het Zenne 

Quartet, het lenteconcert van JAT, dat u ondanks een haperende gezondheid niet 

wou missen.  Die warme knuffel was uw afscheid.” 

 

Het was een voorrecht om iemand als u te mogen kennen. 

Dank u wel voor alles. 

We gaan u hier heel erg missen.” 

 

Heel mooie woorden van Karel, één van de jonge musici!  

 

Gisteravond en nu tijdens deze uitvaartplechtigheid musiceren jonge musici, 

Karel en Claire, Wim, Gert, …allemaal van het 1
ste

 uur: zij brengen een laatste 

hulde bij wijze van een warm artistiek afscheid van onze ere-voorzitter van Jong 

Artistiek Talent. 

 

Ere-voorzitter mevr. Liliane Beliën-Nivelle heeft onze vzw met hart en ziel 

voorgezeten: wij allemaal weten dat zij, als geen ander, J.A.T in haar groot hart 

droeg.  

De ontelbare jonge musici waren als het ware ‘haar artistieke kinderen’.   

 

Vierenzeventig concerten vonden plaats tijdens haar voorzitterschap: zij heeft ze 

zowat allemaal bijgewoond en ingeleid. Ook in de Begonialaan, haar thuis-

haven, vonden nog eens talloze huisconcerten plaats.  

 

Tijdens het voorbije seizoen ’21-’22 deed ze al het mogelijke om er toch bij te 

kunnen zijn ondanks het feit dat het voor haar fysiek erg zwaar werd. Het moet 

haar enorm deugd hebben gedaan, na elk concert, ‘haar artistieke kinderen’ nog 

eens lijfelijk te hebben kunnen feliciteren, dit na de twee voorbije lange 

Coronajaren.  

 

Uiteraard ook bij ons, onze voltallige Raad van Bestuur en bij ons zo talrijk 

trouw JAT-publiek, laat onze lieve Liliane een enorme leegte achter.  

We verliezen een prachtige en sterke vrouw, met een hart voor muziek, dat is 

hard en maakt ons stuurloos … 

 

 “La grande dame de la musique“. Wat gaan we haar missen. 

 

Ludo  Hulshagen. 

 


