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Tijdens de voorbije jaren kon je leden van het Mannenkoor Zingende Wan-
delkring Sint-Norbertus in het stadscentrum horen kwelen in de drukste win-
kelstraten met verschillende goede doelen als alibi om op allerlei manieren 
de barre vrieskou tegen te gaan. 
 
Dit jaar zal je ze daar niet tegenkomen. Ze zitten in de veel stemmiger oor-
den van twee mooie kerken, nl. Sint-Lodewijk in Mortsel en Sint-
Fredegandus in Deurne, om er twee kerstconcerten te geven die zeker mo-
gen gehoord en gezien worden. 
 
Natuurlijk zal je een aantal kerstliederen herkennen, maar wij maken echt wel 
een tocht doorheen Europa met een aantal minder bekende, maar daarom 
niet minder mooie kerstliedjes. Ze komen uit Friesland, Catalonië, Rusland, 
Frankrijk, Groot-Brittannië en wie niet als cultuurbarbaar wil versleten wor-
den, geeft snel toe dat hij ongetwijfeld al gehoord heeft van componisten als 
Benjamin Britten, Mozart, Glück, Satie, Rameau, Bach, Fauré of August De 
Boeck. 
 
Onze vrienden van het koor Sint-Cecilia uit Essen geven, samen met het Ne-
retva Ensemble met onze welgewaardeerde dirigent Bart van Casteren, op 
13 december een kerstconcert ‘Carols for Christmas’, terwijl ons bevriend 
koor uit Bornem eveneens op 20 en 21 december kerstconcerten geeft. 
 
Maar mogen we even fanatiek zijn en zeggen dat er bij ons toch echt wel 
speciale ‘attracties’ aanwezig zijn van een bijzonder hoog niveau. We krijgen 
immers de steun en het optreden van twee dames, die elk op hun gebied hun 
waarde al bewezen hebben. Lees maar even wat zij zoal op hun muzikaal 
actief hebben. Welkom Karen Peeters en Hilde Brits! 
 
Al onze vrienden en sympathisanten geraken er beslist in een uitstekende 
kerststemming door. Wij verwachten jullie op 20 en 21 december en verder 
nog zalige kerstdagen aan al de lezers van Eigen Krabbels! 

 

Wij vieren Kerstmis ook met twee kerstconcerten 
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Karen Peeters studeerde aan het Lemmensinstituut te Leuven, waar zij in 
1994 het laureaatsdiploma harp behaalde bij Annie Lavoisier. Zij verleende in 
het verleden haar medewerking als harpiste aan het Nationaal Orkest van 
Belgie en was 12 jaar freelance verbonden aan het “ Orchestre Filharmoni-
que de Liège “. 
Momenteel speelt zij regelmatig bij het Brussels Philharmonic. 
Daarnaast treedt zij vaak op in kamermuziekverband. 
Veel occasionele ensembles werken graag met haar samen maar ze vormt 
ook enkele vooraanstaande vaste formaties. Zo musiceert Karen in duo met 
twee harpen “DUO KARISA” (KARen en ISAbelle Matthijssen) en met het 
www.tirzah-quartet.be waar zij met muziek van John Zorn in de zomer van 
2013 op Gent-Jazz stond. 
Samen met Carlo Mertens (Trombone) vormt zij het uitdagende duo Harp & 
Bones. 
Zij was ook gedurende drie jaar verbonden aan een productie voor kinderen, 
“De rode draak” van Theater de Spiegel. 
Vanaf 1994 tot op heden is Karen leerkracht harp van de stedelijke 
academie voor muziek, woord en dans te Lier. Ze werd ook lid van het ka-
merorkest “La Passione” dat eveneens in deze academie zijn 
thuisbasis heeft. 
Vanuit de regelmatige samenwerking met dit orkest en als 4 collega’s 
instrumentenleraars groeide het idee om samen een kwartet te vormen: 
www.sahf4.be 

Hilde Brits begon aan de gemeentelijke muziekacademie van Hemiksem, 
Niel en Schelle een cursus notenleer in september 1970. Het volgende jaar 
koos zij als instrument dwarsfluit en volgde gedurende de hele opleiding les 
bij Remi De Roeck.  
In 1974 volgde ze daarbij nog samenspel in de klas van dhr Veldeman, en 
schakelde in de hogere graad over naar kamermuziek. 
Van 1976 tot 1978 volgde zij een opleiding muziekgeschiedenis bij J. Sie-
bens en behaalde hiervan een diploma met grootste onderscheiding. 
Gedurende de ganse periode opleiding aan de muziekacademie van Hemik-
sem, Niel en Schelle speelde ze mee in het symfonisch orkest van de acade-
mie. In 1984 behaalde zij de graad van uitmuntendheid voor dwarsfluit met 
onderscheiding. 

 

Hilde Brits 

 

Karen Peeters 
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De laatste jaren kamermuziek heeft zij vervolledigd bij Remi De Roeck aan 
de stedelijke muziekacademie van Merksem en ze behaalde het einddiploma 
met grote onderscheiding.  
 
Van 1987 tot 1990 heeft ze dwarsfluitles gegeven aan beginnende leerlingen 
van de jeugdmuziekschool van Oostmalle. 
 
Bij de opstart van het muziekensemble van de Zingende Wandelkring 
(Musica con gaia) heeft ze nog een tweetal jaar meegespeeld als fluitiste. 
 
Sinds 2000 maakt Hilde deel uit van het volwassenenkoor van de muziek-
academie van Hemiksem, Niel en Schelle, de eerste jaren onder leiding van 
Liesbeth Van Wezenmaal en sinds 2003 onder leiding van Cristel De Meul-
der. 
Vanaf 2010 volgt ze individuele zangles, stemvorming, bij Cristel De Meulder, 
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Beste leden, beste sympathisanten, 
 
Wij nodigen jullie uit op ons jaarlijks kerstconcert dat doorgaat op zondag 21 
december 2014 om 15 uur in de Sint-Fredeganduskerk op de Lakborslei te 
Deurne.   
 
Het concert wordt uitgevoerd door het mannenkoor ZWK Sint-Norbertus uit 
Antwerpen onder leiding van dirigent Johan Clerckx.  Willy De Gezelle bege-
leidt het koor aan de piano, Karen Peeters speelt harp en Hilde Brits dwars-
fluit.   
 
Het koor werd gesticht in 1913 door Theo Greeve samen met zijn drie broers 

en een handvol enthousiaste vrienden, 
allemaal leerlingen van het Sint-
Norbertuscollege te Antwerpen.   
 
Momenteel bestaat dit koor dus reeds 
meer dan 100 jaar; het is bijna ongelofelijk.   
 
Johan Clerckx, zelf opgegroeid vanuit het 
knapenkoor, is nog maar de vierde dirigent 
in heel die periode. 
 
Om zich als dirigent optimaal te bekwamen 

volgde Johan eerst bij Rachel Fabry een doorgedreven zangopleiding, die hij 
afsloot met een diploma uitmuntendheid.   
 
Aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium volgde hij daarna drie jaar koordi-
rectie bij Johan Van Bouwelen, Rudi Tas, Florian Heyerick en Kurt Bikkem-
bergs. 
 
Het mannenkoor ZWK Sint-Norbertus zal die namiddag ongetwijfeld een 
sfeervol kerstconcert verzorgen met een variatie van kerstliederen uit ver-
schillende landen.  

KERSTCONCERT 
Sint-Fredeganduskerk Deurne 
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Prijzen voor dit concert: € 10,00 in voorverkoop en € 12,00 aan de kassa 
in de kerk. 
De Sint-FredegandusGezellen krijgen nog een vermindering van € 2,00 
op deze prijzen. 
 
Kaarten kunnen besteld worden bij  Jan Oversteyns  
 tel. 03-324 35 96 of  
 Jan De leus  
 tel. 03-325 10 23. 

 

De opbrengst van dit concert komt integraal ten 
goede aan 

de restauratie van kunstwerken uit de Sint-

Fredeganduskerk. 

Zaterdag 29 november 2014. 
Na vele jaren Sint-Cecilia gevierd te hebben met koffiekoeken en chocomelk, 
werd nog maar eens de stijgende allure van het feestcomité bloot gelegd als 
het gaat om feestjes bouwen. Restaurant De Jachthoorn in Kontich werd het 
doelwit om eens goed te vieren. Al rezen er bij sommigen twijfels toen ze 
werden binnen geleid in een zaaltje met de naam ‘De schuur’. Onterechte 
twijfels, zo bleek achteraf. 
Dat werd al geïllustreerd bij het aperitief: lekkere bubbels of fruitsap met en-
kele heerlijke hapjes. Het ging in stijl verder met rundscarpaccio gevolgd 
door een witloofsoep. 
Maar op een feestavond horen er feestvarkens aanwezig te zijn. Die eer was 
weggelegd voor ruim 25 jaar drukke activiteit door Johan, die samen met zijn 
Hilde in de bloemetjes gezet werd, net als Rita Willems, met wie terug ge-
dacht werd aan de vele mooie jaren prettige samenwerking met deze gewe-
zen pastoraal werkster in de H.-Geestparochie. 
Dan kwamen de stevige jubilarissen op de proppen: Marc Coremans en Guy 
Davidson werden gehuldigd voor hun 50 jaar trouwe dienst in onze kring. Zij 
hadden blijkbaar nattigheid gevoeld, want met zijn typische humor had Marc 
een mooi woordje klaar liggen. Guy kon de woorden van Marc zeker bevesti-
gen en zo waren we snel bij de hoofdschotel gekomen. 

 

 

Wij vierden Sint-Cecilia bij spijs en drank 
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Het werd eendenborst in een Grand Marniersaus met als begeleiding gebrai-
seerd witloof, appelsien en verse kroketten. Er vermits er ook enkele lekkere 
wijnen bij te pas kwamen, geraakten de tongen los aan elke tafel en de vele 
leuke gesprekken konden beginnen. Het eetgedeelte werd afgesloten met 
bavarois van frambozen overgoten met een coulis van aardbeien en munt. 
Hierbij werden ook nog enkele liters koffie en thee rondgedeeld. 
Aan iedere tafel kon men de tevredenheid van de aanwezigen opsnuiven. De 
dj van dienst probeerde dan nog de aanwezigen op de dansvloer te krijgen 
met een aantal openingsdansen uit trouwfeesten, maar dansen is onze regel 
niet dadelijk bij de ZWK, al had dat hoegenaamd geen invloed op de toffe 
sfeer en een geslaagde avond. 
Hartelijk dank aan de organisatoren. Dit feestje was weer eens ‘af’ ! 
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“Ik ben altijd met plezier komen zingen” 
 

Eigenlijk houdt hij er niet van om in de bloemetjes gezet te worden.  
Maar deze keer ontsnapt hij er niet aan: 50 jaar lid zijn van de ZWK is toch 
niet niks en dus vroegen we Guy Davidson om even in de voorbije vijftig jaar 
te duiken.  
In zijn gezellig appartement trekt hij behoorlijk zijn plan. Hij weet er alles per-
fect staan en zijn straffe brillenglazen doen de rest. Want ondanks zijn zicht-
handicap is Guy jarenlang een trouw lid gebleven. Zeker tijdens alle zondag-
diensten. Concerten werden iets moeilijker, omdat hij met zijn rugproblemen 
regelmatig moet kunnen zitten. Maar verder niks dan lof voor Guy vanwege 
zijn vrienden van de ZWK, en door Guy aan zijn vrienden van de Wandel-
kring. 
 

 

Guy Davidson, jong-gepensioneerd en  

50 jaar lid van de ZWK 
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“Het is Guy. Niet Guido, niet Fons, niet Davidsfonds, zoals ze me ook al eens 
lachend durfden noemen,” kan Guy zichzelf voldoende relativeren. Al deden 
er zich ooit wel eens ‘incidentjes’ voor waar Guy zelf hoegenaamd niet mee 
kon lachen, maar die eigenlijk wel hilarisch zijn. “Zoals je weet, moet ik de 
tekst dicht bij mijn ogen houden. Maar blijkbaar wist de vroegere orgelist van 

Sint-Jacob, Jos Lissnijder, dat niet. Zo 
kwam hij eens naar mij en sloeg al 
mijn partituren op de grond. Hij dacht 
dat ik ermee aan het lachen was.” 
 
Guy is sinds november ook officieel 
gepensioneerd. En vermits hij wegens 
50 jaar lidmaatschap gevierd werd op 
de Sint-Ceciliadiner, moet hij dus on-
geveer vanaf zijn 15

de
 bij de Wandel-

kring geweest zijn. Maar dat ontkent 
Davidson ten stelligste. 
“Ik ben er zeker van dat ik al veel eer-
der met de Wandelkring te maken 
had. Tussen het tweede en het vijfde 
studiejaar heb ik zeker de spelnamid-
dagen meegemaakt met meneer Her-
man Jacobs. Je weet wel: met die 
groene hemdjes en een gele das. Na-
dien ben ik wel uit Sint-Norbertus ver-
trokken, maar ik bleef meedoen aan 
de activiteiten. Ik kan me echter niet 
herinneren dat ik ooit voorzanger was, 

maar wel dat ik ineens bij het mannenkoor gepiloteerd werd. Ik veranderde er 
ook van vandaag op morgen van de tweede naar de vierde stem. Ik weet 
echt niet hoe ze ooit dat lidmaatschap berekend hebben.” 
 
Eigenlijk heeft Guy een pak goede herinneringen aan Sint-Norbertus en aan 
de ZWK. 
“Ik herinner me nog de voetbalwedstrijden op de speelplaats. Daar deed ik 
graag aan mee. Als het strafschoppen waren, vroegen ze mij altijd om die te 
nemen. Ik beschikte inderdaad over een loeihard shot, waar veel doelman-
nen schrik van hadden, want ik durfde ook wel eens naar het gezicht mikken 
met die bal,” grinnikt hij. 
Zitten we meteen bij één van zijn hobbies, nl. voetballen. Hij heeft liever niet 
dat er veel over gezegd of geschreven wordt, maar het is intussen haast een 
publiek geheim: Guy is wel degelijk supporter van Beerschot. “Gaan kijken, is 
er al lang niet meer bij. Dat was in de tijd toen Lozano, Sanon of Emmerich 
er nog speelden en dat ik met enkele familieleden of vrienden ging kijken. 
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Maar ik blijf hun uitslagen nog steeds met extra aandacht volgen. En voetbal 
op tv volg ik ook nog altijd. Dat ga je toch niet allemaal opschrijven, zeker?” 
Ach Guy, je wordt maar één keer gevierd omwille van 50 jaar lidmaatschap 
en dan hoort dat er ook bij. 
 
Over zijn beroepscarrière wil hij ook weinig kwijt, maar overal waar hij werkte, 
werd Guy zeker gewaardeerd en sommige van zijn vroegere bazen begroe-
ten hem nog altijd met heel veel vriendelijkheid. Of het nu ging om de opti-
cien of om de mensen van de stadsdiensten, waar hij zijn loopbaan beëindig-
de bij de groendienst van de stad Antwerpen; overal deed hij toegewijd zijn 
werk en daar werd hij dan ook om geloofd. 

Muziek 
 

Maar naast de noodzakelijke dingen om in leven te blijven, werd het leven 
van Guy toch ook voor een groot stuk bepaald door muziek. “Ik heb altijd een 
goed gehoor gehad. In het bijzonder een goed muzikaal gehoor. En ook een 
goed geheugen als het om het weergeven van muziek ging, die ik net ge-
hoord had. Als er ergens een piano stond, slaagde ik er redelijk snel in om 
iets weer te geven dat ik even voordien hoorde. Muziekstudies heb ik nooit 
gevolgd, maar iets nazingen of spelen op het gehoor, daar slaagde ik won-
derwel in. Maar dat moet je ook weer niet vertellen, want straks vragen ze 
me nog om eens iets te spelen en ik weet niet of ik dat nog wel kan. En dan 
zeker iets spelen in het openbaar, daar moet je niet mee afkomen, hé!” 
 
Bij de ZWK kwam Guy dan wel volledig aan zijn trekken. 
“Haast niks dan goede herinneringen, want ik vond het plezant om te komen 
zingen. Zeker de zondagse misvieringen lagen me wel. Ik hoorde en zong 
dat gregoriaans graag. Maar ik herinner me ook nog veel andere plezierige 
momenten, zoals de jaarlijkse concerten in de Arenberg. Ik dacht dat wij toch 
ook ooit in de Night of the Proms waren opgetreden in het Sportpaleis of op 
het Vlaams Zangfeest. Daar ben ik niet meer zo zeker van, maar waar ik heel 
graag aan deelnam, dat waren de opvoeringen in de opera als versterking 
van het KVO-koor. Plezante tijden, al moest je b.v. in de ‘Vliegende Hollan-
der’ zowel in het begin als in het slot van de opera aanwezig zijn. Lohengrin, 
de Vervloeking van Faust, de Meesterzangers van Nürnberg (door de zan-
gers omgedoopt in de Meestervangers van Zurenborg)P” Guy somt het vlot-
weg voor de vuist op. 
 
Maar ook over zijn deelname aan de verschillende nevenactiviteiten van on-
ze kring houdt Guy goede herinneringen over. “Ik dacht dat ik mijn ‘doop’ 
kreeg tijdens het zgn. groot kamp in Echternach. Vier keer kopje onder. Ik 
deed ook mee aan verschillende ‘kleine’ kampen. Ik was toen fysiek ook be-
hoorlijk sterk. Ik herinner me dat ik in een loopwedstrijd op kamp eens als 
tweede eindigde. Daar keken er toen een aantal van op.  
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En tijdens de Vierdaagsen kon ik eveneens goed mee. Dat was altijd een 
avontuur: slapen bij ‘den boer’ of in één of ander klooster, dat meneer Duys-
burgh toen kende. Ik herinner me dat we zelfs één keer in het kot naast de 
varkens moesten gaan slapen. Niks ergs, want we waren gewoonlijk behoor-
lijk moe. Ook de tochten met de schooltjalken waren altijd avontuurlijk.” 
Guy blijft zich trouwens fysiek in goede conditie houden, al was het maar om 
regelmatig te voet de trappen van zijn Deurnse appartement te ‘doen’ van én 
naar zijn vijfde verdieping. Soms al om 7 uur ’s ochtends om zijn krant te 
gaan halen. Laat de energiecrisis maar komen voor deze Davidson, al zou 
het hem spijten, mocht hij daardoor een aantal edities van zijn favoriete soap 
‘Familie’ missen.  
Met zijn ouders, zijn zus en de rest van de familie vulde Guy de rest van zijn 
vrije tijd in tijdens de vele reizen en feestjes van Grand Bazar, waar ook heel 
wat leute te rapen was. En uiteraard voelde hij zich ook goed bij de ZWK, 
waar hij naast zijn goede vriend Ivo ook nog heel wat andere zangers tot zijn 
vriendenkring mocht rekenen. 
 
Nog een ultieme wens, Guy? “Dat ik nog lang kan blijven zingen en musice-
ren, en dat ik zo lang mogelijk in de ZWK kan en mag blijven!” 
Daar twijfelen we niet aan, Guy! 
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“De ZWK? Een plezante bende smeerlappen bij mekaar” 
 

Hij is 63 jaar oud en hij beseft dat hij het geluk heeft om te leven tussen zijn 
ouders en schoonouders enerzijds en zijn kleinkinderen anderzijds. In zijn 
gezellige woning bijna op de grens van Aartselaar en Kontich merk je bij het 
binnen komen dadelijk dat de jongste generatie er zeker even goed welkom 
is om er met opa treintje te rijden of een ander spel dat in de woonkamer een 
plaatsje kreeg. 
Maar naast het familiale leven was muziek toch wel een rode draad door-
heen het leven van Marc Coremans. Al meer dan 50 jaar lang. Met zijn droge 
humor, zijn nuchtere, heldere basstem, zijn zin voor realisme en kennis van 
de muziek, is hij een graag geziene figuur bij het Mannenkoor ZWK en ook 
daar buiten, als we Musica con Goia tenminste op die manier mogen om-
schrijven. Een aangename kennismaking voor wie hem nog niet of onvol-
doende kende. 

 

 

 

Muziek is al meer dan 50 jaar  

een rode draad in het leven van Marc Coremans 
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Marc, kan je ons even jouw start bij de ZWK in herinnering 
brengen op een moment dat je gevierd werd voor 50 jaar 
trouw lidmaatschap. 
 

Marc Coremans: “Ik ben pas in het derde studiejaar naar Sint-Norbertus ge-
komen. Voordien ging ik in de omgeving van de ouderlijke woonst naar 
school in Wilrijk, waar ik trouwens ook twee jaar naar de scouts geweest ben. 
In het vierde studiejaar, bij meneer Janssens, ben ik begonnen bij de activi-
teiten van de ZWK. Ik was niet verplicht om elke ochtend om zeven uur in de 
kapel van de school aanwezig te zijn – zoals dat toen de gewoonte was – en 
dan tegen acht uur mee te zingen tijdens de repetities. Want het excuus gold 
toen dat, als je niet op het grondgebied van de stad Antwerpen woonde, je 
ontheven werd van deze plicht. Ik werd trouwens met een busje opgepikt 
thuis. Toen ik 13 jaar was, mocht ik meezingen met de voorzangers en ik 
denk dat ik sindsdien officieel  lid was.” 

 

Je deed ook mee 
aan de vele acti-
viteiten binnen de 
kring' 
 

“Ik herinner mij alles-
zins de ‘kleine’ kam-
pen in Mol, Wezemaal, 
Lille, Kasterlee, 
LichtaartP het ‘groot’ 
kamp in Echternach 
mét doop, maar echter 
geen vierdaagse want 
in die periode trokken 

we naar zee met de familie.  Ik ben ook twee keer mee geweest met de 
schooltjalken.” 
 

Je combineerde toen ook wel veel muziek met studies' 
 

“Ik volgde inderdaad ook nog de muziekschool in Wilrijk. Zes jaar toen nog 
oersaaie ‘solfège’, gecombineerd met piano. Alles samen drie avonden per 
week en later nog één jaar harmonie. Maar dat bleek niet langer te combine-
ren met een job, met drie kinderen, met overuren, met bouwperikelen, met de 
ZWKP 
Ik had immers twee jaar Sint-Lodewijk gevolgd in de A1 met ‘scheepvaart en 
expeditie’ als specialiteiten. Daar volgde dan ook nog één jaar legerdienst 
op. In Arolsen, ongeveer de verste plaats die je je kon indenken in het toen-
malige West-Duitsland. De trein reed niet verder dan Marburg en dan was 
het nog drie kwartier rijden, soms in een open camion van het leger, om bij 
ons regiment 1° Jagers te paard terecht te komen.”  Een anecdote: als we 
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wacht liepen in het munitiedepot van Kassel, zagen we aan de overkant de 
VOPO’s (Volkspolizei van de DDR) net hetzelfde doen. Gewoon maf!” 
 

Werk vinden, was in die periode amper een probleem? 
 

“Helemaal geen probleem. Ik heb zelfs twee maanden Rijnvaart in Luik ge-
daan bij Maas & C° als vakantiejob, om de Deltawerken in Nederland te voor-
zien van tonnen stenen uit allerlei steengroeven van de Maas. Een groot stuk 
Wallonië ligt dus nu in Zeeland.  Zes weken na mijn legerdienst had ik werk 
bij diezelfde firma in Antwerpen, tot ik een aanbod kreeg van Ford Tractor om 
in de Antwerpse haven te komen werken. Op slag verdiende ik ook 6000 
frank (150€) meer per maand en dus moest ik niet lang twijfelen. Veel papier-
werk op o.a. de transportafdeling, import/export, douaneformaliteiten, EEG-
reglementen, en dat alles zonder computers in die tijd! Dat was behelpen met 
een typ- en een rekenmachine. Veel overuren gemaakt. We kregen er wel 
eetgelegenheid gedurende een 
half uur, maar die tijd werd dan 
afgetrokken van de tijd dat je op 
het werk aanwezig was. Het ge-
beurde dan ook meer dan eens dat 
ik rechtstreeks van het werk naar 
de repetities trok.” 
 

Waar bleef je in die periode 
de motivatie halen om te 
blijven zingen? 
 

“Ik heb altijd graag gezongen en ik 
ben veel met muziek bezig ge-
weest. Eén van de mooiste erva-
ringen vond ik toen onze medewerking met het koor van de opera. Ik stond 
er toen ook verbaasd van hoeveel goede Antwerpse solisten er in de opera 
meededen. Er werd met de spuiters uit onze kring ook een stukje afgelachen, 
hoor! Zoals die keer dat er geen maskers genoeg waren en dat we tegen de 
verantwoordelijke voor de rekwisiten zegden dat bij die en die zanger een 
elastiekje volstond, omdat je toch het verschil niet zou merken. Of de opmer-
king aan één van de koorleden dat hij nu wel zijn masker mocht afzetten, 
terwijl hij er geen droeg! Hilarisch! 
Eén keer hebben we daar ook een gaffel van formaat geschoten. Ik denk dat 
het tijdens Tannhäuser was. We hadden toen een lange periode tussen onze 
twee optredens die avond en dus gingen de meesten kaart spelen. Om één 
of andere reden werden we niet verwittigd dat het aan ons was en dus ston-
den er misschien zeven zangers tijdens een massascène op het podium, 
terwijl we met meer dan dertigen waren. Maar dat is blijkbaar vrij onopge-
merkt voorbij gegaan.” 
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Je bent ook de stichter van Musica con Goia. Waarom was 
je daarmee begonnen? 
 

“Ik ben daar inderdaad in 1999 mee begonnen. Eigenlijk een bevlieging, die 
stilaan uit de hand is gelopen. Ik vond dat de begeleiding van ons koor door 
een piano nog kon verbeterd worden door de inbreng van andere instrumen-
ten. Op die manier konden we onze muziek opsmukken en werden we toch 
ook een tikkeltje anders dan de meeste andere koren.  
Mettertijd zijn we dan verhuisd naar Wilrijk als locatie, omdat we daar ruime 
parkeergelegenheid hadden, alles gelijkvloers, de knappe keuken was ook 
mooi meegenomen en de lokalen waren ook tijdens de repetities op vrijdag-
avond of zaterdagochtend verwarmd, dit soms in tegenstelling tot de kelder 
in de Paleisstraat. 
Van bij de start kregen we hiervoor veel medewerking van het bestuur van de 
ZWK en we teerden in die beginperiode ook op het koor. Met André Fordel, 
Frank Badisco en Johan Clerckx hebben we toen samengewerkt met enkele 
hele mooie uitvoeringen tot gevolg.” 
 

Intussen is die band met de ZWK misschien wat minder ge-
worden? 
 

“In die eerste periode beperkte ons orkestje zich ook slechts tot het begelei-
den van het koor. Op een bepaald moment werden we echter gevraagd door 
Jos De Houwer: of we geen aperitiefconcert konden verzorgen in een RVT. 
Toen bleek pas hoe beperkt ons repertorium was en we hebben toen snel 
van alles moeten bij mekaar scharrelen om met moeite aan één uurtje mu-
ziekstukken te komen.  
Nu hebben we dus wél een repertorium. Aangepast aan onze bezetting,  
want vergeet niet dat er voor elk instrument een apart arrangement moet ge-
schreven worden. Ik heb dat zes, zeven jaar nagenoeg alleen gedaan. Nu 
kunnen we dus zelf optreden,  andere koren begeleiden (meer dan eens 
reeds) en voor het eerst in 15 jaar sta ik met een probleem: op zondagnamid-
dag 21/12 heeft zowel het Mannenkoor ZWK als Musica con Gioia een kerst-
concert geboekt.” 
 

Ik heb het ook nooit anders geweten of jouw familie was 
een trouw supporter van jou en van het koor. 
 

“Zij hebben ons altijd gesteund. Dat is zeker waar. Ook nu nog, hoewel mijn 
moeder Irène al 91 jaar is. Ons vader – in de kring ook bekend als ‘de Louis’ 
– die gespecialiseerd was in het maken van schitterende plaasterversiering, 
heeft ook jaren meegewerkt aan het verfraaien van de ZWK ‘buitenverblijven’ 
in Lille en Lichtaart. En hij wordt 94.  Vroeger was hij ook een vaste klant op 
de kaartavonden op de kamer bij meneer Duysburgh. Er was een tafel voor 
de iets oudere en een tafel voor de iets jongere kaarters voorzien bij het nut-
tigen van enkele al dan niet alcoholische dranken. 
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Het is trouwens een merkwaardige en gelukkige vaststelling dat mijn vrouw 
Janine en ik onze beide  ouders nog hebben – haar ouders zijn 91 en 87 - 
terwijl we tegelijkertijd al grootouders zijn. Want onze oudste dochter Wendy 
heeft intussen een Jonas (3 jaar), een Nore (2 jaar) en nog een derde kindje 
op komst. Helaas verloren we onze zoon Geert, net geen twintig. Een zwarte 
bladzijde in ons leven. En dan is er nog de jongste dochter Mieke, die tegen-
woordig met haar reuzengrote, maar brave hond Casper ongeveer twee der-
den van onze lange zetel inpalmt.” 
 

Als je aan de ZWK denkt, wat vind je dan de sterkte van de-
ze groep? 
 

(zonder één moment te aarzelen) Vriendschap. Qua muzikale kwaliteiten zou 
ik zeggen dat ieder vogeltje er zingt zoals hij gebekt is. Pas op, ik vind dat 
nog altijd goede kwaliteit, hoor! Maar eigenlijk is het daar een plezante bende 
smeerlappen bij mekaar. De gespeelde rivaliteit tenors-bassen gebeurt in alle 
gemoedelijkheid. Er worden soms sneren naar mekaar uitgedeeld, waar een 
buitenstaander niks van begrijpt. Hoe komt dat? We kennen mekaar al zo 
lang. We komen bijna allemaal uit dezelfde stal (lees: school). En die typi-
sche Antwerpse humor, zeker?” 
 

Je kreeg ook ‘promotie’ door koordirigent te worden' 
 

“Op zekere dag besliste meneer Duysburgh om te stoppen. En dus werden 
Willy De Gezelle, Johan Clerckx en ikzelf op zijn kamer geroepen. Bij één – 
of meer dan één -  borrel en één van die typische TUC-koekjes werd ons als 
opdracht meegegeven: ‘Jullie pakken het over’. Johan nam, als leraar op Sint
-Norbertus, aanvankelijk eerst de knapen en de gemengde stukken (knapen 
en mannen) onder zijn hoede, terwijl ikzelf het mannenkoor ging leiden.  
Maar in 1999 bleef er van dat knapenkoor niet veel meer over. Johan heeft 
het nog een tijdje met een kinderkoor geprobeerd. Even was er sprake van 
een hervorming naar een gemengd koor (met vrouwen ditmaal) en stonden 
alle opties open. Er werden zelfs werkgroepen opgericht, maar uiteindelijk is 
het bij een full-mannenkoor gebleven.  
En ik denk dat we intussen de ideale mixte gevonden hebben. We vragen 
vrouwen- of gemengde koren als versterking indien nodig, en zelf treden we 
aan bij grote projecten zoals bij de Carmina Burana. En onze eigenheid blijft! 
Trouwens: een Antwerps mannenkoor, waar vind je dat nog?”   
 

Zie je het zitten met de toekomst van de ZWK en Musica 
con Gioia? 
 

“Met eigen concerten en ‘gemengde’ concerten moet dat zeker nog een tijdje 
lukken.  Het niveau is nog steeds behoorlijk, ondanks het feit dat het ook hier 
allemaal liefhebbers zijn. De gemiddelde leeftijd ligt bij Musica con Goia na-
tuurlijk wel een pak lager. Maar we kunnen nog steeds één extra fluitspeler, 
violisten en altviolisten gebruiken. We tellen momenteel 22 muzikanten. Op 
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22 maart 2015 brengen we een moderne mini-opera en fragmenten uit Hans-
je en Grietje van Humperdinck, verteld door Marleen Merckx.  Noteer alvast 
die datum.” 
 

Kan je zelf nog muziek spelen? 
 

“Alleen instrumenten met toetsen: piano of orgel b.v. Ik heb trouwens al en-
kele keren moeten depanneren in Sint-Jacob of de H.-Geest bij afwezigheid 
van de vaste orgelisten en de mensen zijn toch niet weg gelopen uit de kerk.” 
 

Heb je als jong-gepensioneerde nog tijd voor andere hob-
bies? 
 

“Ik ben inderdaad sinds een vijftal jaren met brugpensioen. Maar met het huis 
en de tuin onderhouden, helpen bij de opvang van de kinderen, al eens hel-
pen bij ouders en schoonouders en dan nog alle muzikale bezigheden, heb ik 
best de handen vol. Soms blijft er wel eens tijd over voor een tochtje naar de 
Ardennen, de zee of Duitsland.” 
 

Heb je nog dromen of ambities op muzikaal gebied voor de 
komende jaren? 
 

“Ik zou graag nog wel eens iets samen doen: het koor en het orkest. Ik kijk 
ook uit naar de uitvoering van de Tweede Symfonie van Mahler in 2015. Een 
heel speciaal stuk. Niet gemakkelijk om uit te voeren en lang wachten, want 
de koren komen pas in het laatste deel aan bod. En met de ZWK kunnen we 
best nog eens optreden in iets massaals à la Carmina of De Schelde, ofP Ik 
sta voor veel open.” 

 

Onze voorbije activiteiten: 

Zondag 9 november Sint-Jacob – Kerkwijdingsfeest van de 
basiliek van Lateranen 

Dinsdag 11 november Sint-Norbertus – Herdenkingsmis van onze 
overledenen 

Zaterdag 29 november Kontich – Sint-Ceciliafeest voor leden en 
echtgenotes 
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ZWK-weetjes2 

Weet je dat… 

… natuurlijk wisten jullie al dat de katholieke kerk in West-Europa moei-

lijke tijden doormaakt. In Sint-Jacob nemen ze dit wel heel letterlijk, de 

kerk staat al maanden in de stellingen en het mannenkoor ZWK moet er 

gekooid zingen. 

… natuurlijk weten wij dat onze dirigent heel goed kan luisteren. Na niet 

minder dan een half jaar, juist voor een generale repetitie, hoort Johan 

plots dat de tweede tenors een nootje te weinig zingen. Verontwaardiging 

alom bij deze partij die altijd gewetensvol ieder nootje op toon zingt als 

ze tenminste op hun partijtjes staan! 

… ‘Je uit de buik moet zingen’. Dat kan voor de bassen toch geen pro-

bleem zijn. Als ze bij een uitvoering ten toneel verschijnen, zie je eerst 

dit lichaamsdeel en dan de rest. 

… Johan er bij een ander kerststukje op aandrong om dat te zingen 

‘tussen de tanden’. Sommigen met een vals gebit grepen vertwijfeld naar 

de mond. 

… ondanks het feit dat ‘den Beerschot’ thuis speelde, Guy aanwezig was 

op het Sint-Ceciliasouper en dit vraagt duidelijk om herhaling. 

… het Sint-Ceciliasouper  weer een succes was. Zowel de oudste aanwezi-

ge, 87 lentes jong, als de jongste telg, nul min twee maanden oud, genoten 

van een heerlijke maaltijd in een gezellige sfeer (zie elders). De aanwezi-

gen luisterden naar de ‘vlotte’ speeches van de voorzitter. Hij was weer 

in de wolken …  Thuis gekomen merkte Guido dat hij ‘het een en ander’ 

vergat, of was het Gerd die hem naar beneden haalde? 

… Nicole toch nog enkele laatbloeiers op het Sint-Ceciliasouper in ver-

twijfeling achterliet met de terloopse melding dat ze een ‘landingsbaan’ 

had… Dat vroeg om opheldering vonden ze, maar de vogel was gaan vlie-

gen. 
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In de nabije en verre toekomst: 

Zondag     7 december-10h30   H.Geest - 2de zondag vd advent 
 
Zondag  14 december-10h00   St.Jacob - 3de zondag vd advent 
 
Zaterdag 20 december-20h00 St.Lodewijkkerk - Mortsel  
 (in eigen beheer) 

 
KERSTCONCERT 
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Werkten mee aan dit nummer: 
 
Tony Ah Munn, Guy Davidson, Marc Coremans, Raf van Bor-
tel, Ludo Engelen, Jenny Backx, Gerd Hoes, Lieve Korthoudt, 
Luc Korthoudt, Marcel Coppens, Paul Avermaete, Guido de 
Graeve, Hilde Brits, Karen Peeters. 

Zondag 21 december - 15u00 Sint-Fredegandus te Deurne 

KERSTCONCERT 

 Woensdag 24 december - 24u00 Sint-Jacob - KERSTNACHT 

 Zondag 4 januari 2015 - 10u30 Heilige Geest - Epifanie (Driekoningen) 

Donderdag 8 januari 2015 - 20u30 Sint-Norbertus - Repetitie 

              en Nieuwjaarsreceptie voor de leden en oud-leden 

Zondag 11 januari 2015 - 10u00 Sint-Jacob - Doop van Christus 

Zondag 25 januari 2015 - 15u00 H. Damiaankerk (TPC) - Antwerpen 

                  Gebedsdienst n.a.v. de Week van de Eenheid der Kerken (ARK) 

 deelname van de ZWK aan Mahler Symphony N° 2 

Zaterdag 25 april 2015 - 20u00 Sint-Anna op Linkeroever 

Zondag 26 april 2015 - 15u00 Pius X te Wilrijk 

Zaterdag 6 juni 2015 - 20u00 Concertgebouw te Amsterdam (NL) 
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Is dit niet de herinnering aan het gele sjaaltje van Guy? 
Een foto van een groen hemd vind ik spijtig genoeg niet meer. 


