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Wommelgem 1 januari 2016. 
 
 
Beste wandelkringers, vrienden en sympathisanten, 
 
 
Het jaar 2015 zal voor onze kring altijd een beetje aan Mahler verbonden blijven, 
met als apotheose onze kooruitstap naar Amsterdam: afspraak aan het Hilton-
hotel, stadswandeling langs de walletjes, bootje varen op de grachten, wandelen 
door het Vondelpark, samen ontbijten, het concertgebouw en de staande ovatie 
voor de unieke prestatie van jong aankomend talent in een niet gemakkelijke 
symfonie, waar wij deel van mochten uit maken. Onvergetelijk!  
Toch een wonder hoe de creatie van één iemand nog zovele mensen kan bezielen 
en in beroering kan brengen, tot ver over zijn eigen sterfelijke bestaan heen, als 
een tastbare verwijzing van wat leven na de dood zou kunnen zijn. 
We zijn wat blij dat we in november mogen meewerken om dit werk nogmaals 
muzikaal tot leven te brengen, dit maal met een Venezolaans jeugdorkest in de 
Bozar in Brussel. Een toporkest gegroeid uit een langlopend project – El Sistema -  
dat voor duizenden kinderen uit de sloppenwijken kansen creëert op een beter 
leven.  
Naast Mahler brengt 2016 ons vooral Mozart. Op zondag 22 mei brengen we in 
samenwerking met het Don Boscokoor het Requiem van Mozart in de Sint-
Pauluskerk en op zondag 30 oktober in samenwerking met Alma Musica ander 
werk van Mozart in De Singel. Beide concerten worden gedirigeerd door Willy 
Clerckx, de broer van onze dirigent Johan en tevens oud-wandelkringer. 
Projectzangers die willen meewerken aan deze concerten zijn van harte welkom. 
Meer info volgt op de nieuwjaarsreceptie die doorgaat op donderdag 7 januari om 
20u30 in ons lokaal in het Sint- Norbertusinstituut. 
Als voorbereiding op deze concerten, hebben we ons ingeschreven op een 
koortoernooi dat doorgaat op zondag 13 maart in Ekeren. Hier brengen we een 
werk dat speciaal voor de ZWK geschreven is op tekst van Paul Van Ostaijen, die 
ooit ook nog op de schoolbanken van het Sint- Norbertusinstituut zat. 

Nieuwjaarsbrief van onze voorzitter 
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Muzikaal kan 2016 dus niet meer stuk, voor 2017 is ons muziekblad nog 
onbeschreven, suggesties zijn altijd welkom.  
Verder wens ik jullie alle goeds toe! Een zo goed mogelijke gezondheid, 
vriendschap, warmte, gezelligheid, kansen, uitdagingen, inspiratie, passie, succes, 
… om in tegenstroom van de stortvloed aan negatieve berichten een betere wereld 
voor elkaar te zijn. Of zoals we het op straten en pleinen met Kerstmis in 
Antwerpen zongen:  
“Voor de opwarming van de vrede en de afkoeling van het klimaat.” 
Uw toegenegen voorzitter, 
 
Guido  
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“Gregoriaans past in een gotische kerk als de onze” 
 
Hij is er wel geboren, maar een echte Antwerpenaar wil hij zich niet noemen, want 
toen Bruno Aerts twee jaar oud was, vertrok het gezin naar Hoogstraten. Het 
neemt niet weg dat een intelligente en welbespraakte man zoals hij vooral in 
Antwerpen actief is. Want Bruno Aerts is niet alleen de pastoor van de Sint-
Jacobsparochie, hij is tevens vicaris-generaal van het bisdom Antwerpen (vicariaat 
diocesane diensten), waarvoor hij dikwijls in het bisschoppelijk paleis aan de 
Schoenmarkt vertoeft. “Een meer dan full-time job,” geeft hijzelf toe. Hij is o.a. 
bevoegd voor opleidingen, vormingen en navormingen in het bisdom, de werking 
van de diocesane diensten en hun onderlinge samenwerking. Maar hij is tevens de 
vervanger van bisschop Johan Bonny als die afwezig is. En die vertoeft regelmatig 
wel eens in Rome, is algemeen geweten. 
 
Maar eigenlijk gingen we hem niet opzoeken in zijn werkomgeving om over de 
werking van het bisdom te praten, want onlangs geraakte bekend dat er nieuwe 
restauratiewerken op komst waren in de Sint-Jacobskerk. En daar willen ze bij de 
Wandelkring ook wel meer over weten. 
Bruno Aerts: “Eigenlijk zijn ze de kerk al meer dan vijftig jaar aan het renoveren. Er 
was een eerste fase tussen 1966 en 1980. Maar na overleg kwam men tot de 
vaststelling dat een grondige restauratie zich opdrong. Tussen 2013 en 2018 zou 
het volledige proces moeten afgerond zijn.” 
 
Wat was daarin dan de eerste fase? 
“Het onderzoek van de ondergrond en een archeologische site. Misschien 
herinneren jullie je nog wel dat er toen o.a. de benen gevonden werden van een 
koppel in één van de grafkelders.  Toen kwam het op orde brengen van de 
acclimatisering en de warme lucht. Nog in de maand december 2015 werd het 
dossier van de elektriciteit afgesloten. Er waren niet minder dan 13 kilometer 
elektrische kabels nodig om te zorgen voor de nieuwe inplant van de verlichting, 
het geluid, de installatie van vijf camera’s en andere aspecten van de domotica. 
Dat wordt nu allemaal digitaal gecoördineerd. Zo wordt de verwarming o.a. vanuit 
Aken geregeld dankzij een aantal meetpunten in de kerk. Eén probleempje: er is 
een lek vastgesteld aan de noordkant, waardoor het aan de ene kant van de kerk 
ietsje warmer is dan aan de andere kant.” 
 
In welke fase komen we dan nu? 
“We beginnen nu aan de binnenrestauratie. Dan hebben we het over het 
bepleisteren en schilderen van de muren en de restauratie van het meubilair. Maar 
na de laatste werken aan de kerk heeft alles één jaar de tijd nodig om zich opnieuw 

Pastoor Bruno Aerts bereidt zich voor op verdere 
restauratie Sint-Jacobskerk 
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‘te zetten’. Alle houtwerk moet zich b.v. herpositioneren. Na 120 jaar heeft de 
vochtigheid en de binnentemperatuur zich intussen gewijzigd. Daar moeten we 
even op wachten. De start van de werken is voorzien eind 2016, maar realistisch 
gezien vermoed ik dat het begin 2017 wordt. Vanaf dan zal de kerk in fases 
moeten gesloten worden, omdat er dan ook hoge stellingen moeten geplaatst 
worden. Een kerk als Sint-Jacob werd indertijd gebouwd voor de ‘eeuwigheid’. 
Maar zijn de bakstenen, het marmer, de balken intussen nog wel in goede staat of 
moet één en ander hersteld worden.” 
 
Zulke onkosten kan de parochie natuurlijk niet alleen betalen… 
“De bouwheer is de stad Antwerpen. Maar gelukkig leven we in een periode waarin 
de overheden beseffen dat gemeenschappelijk erfgoed moet beschermd blijven. 
En dus zijn we blij dat we naast de stad Antwerpen ook de provincie Antwerpen, de 
Vlaamse Gemeenschap en zelfs voor een stukje de federale regering hebben als 
partners. Misschien moet er mettertijd ook privé-steun bijkomen. Zo kregen we 
onlangs het bezoek van het bestuur van het Amerikaanse ‘Saint-Jacobs Kathedral’, 
die alle kerken met dezelfde naam bezoeken, zoals in Sint-Jacob-van-Compostela. 
Zij schrokken dat wij hier geen betalingen inzamelden via het systeem van 
‘fundraising’ zoals in de Verenigde Staten gangbaar is. We mochten altijd een 
dossier indienen, mocht dit nodig blijken. Want na de restauratie waarover ik net 
sprak, staat er nadien nog het nazicht op het programma van onze twee mooie 
orgels: het Forceville-orgel uit de 18de eeuw en het Anneessens-orgel, beide 
behorend tot de grootste orgels van hun soort.” 
 
Welke zullen de gevolgen van de restauratie zijn voor de kerkgangers? 
“De definitieve afspraken met het restauratieteam moeten nog gebeuren, maar ik 
denk dat we de kerk weer in bepaalde delen zullen moeten afsluiten. Hopelijk 
kunnen we alle erediensten dan nog laten plaatsvinden in het hoogkoor, zoals 
anderhalf jaar geleden al gebeurde, met veel mensen binnen een beperkte ruimte. 
We moeten zien wat we met de schilderijen van Rubens en Jordaens doen. 
Moeten ook zij gerestaureerd worden? En eens zal ook het koor en de rondgang 
onder de werken vallen. Een kwestie van goede planning. Misschien is het op deze 
manier zelfs mogelijk dat we in de zomer de kerk open houden voor de toeristen.” 
 
Hoeveel toeristen trekt een kerk als Sint-Jacob?  
“Wij hebben jaarlijks gemiddeld 12.000 toeristen. Dat is weinig vergeleken met de 
kathedraal (300.000 toeristen), maar die kerk is dan ook de blikvanger van 
Antwerpen. Sint-Jacob staat eigenlijk een beetje verstopt opgesteld. Als je over de 
Meir loopt, kan je ze alleen even zien via de Eikenstraat. Nochtans – en misschien 
klinkt het een beetje chauvinistisch – zouden we de toeristen er moeten kunnen toe 
overtuigen dat ze na een bezoek aan de kathedraal onmiddellijk Sint-Jacob komen 
bekijken. Want qua stijl is Sint-Jacob de enige gotische kerk  uit de 18de eeuw in de 
ganse provincie, die nog origineel bewaard is gebleven. Dat hebben we te danken 
aan pastoor Mortelmans, die tijdens de Franse revolutie de eed van trouw aan de 
republikeinen zweerde en niet aan de koning. Om die reden is de kerk in haar 
geheel gespaard gebleven. Een indrukwekkende reeks beelden, schilderijen en 
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een prachtig hoogkoor werden op die manier bewaard, al werd de pastoor door zijn 
tijdgenoten als een soort verrader beschouwd.” 
 
Toeristen betalen nog steeds een toegangsprijs als ze Sint-Jacob willen 
bezoeken… 
“Ja. Maar misschien moeten we daar iets op vinden. Anderzijds is het ook zo dat je 
in het buitenland ook in veel kerken inkomgelden moet betalen en zo’n kerk kost 
toch ook wel ontzettend veel. Misschien kunnen we na de restauratie tot een 
uitbreiding komen, in samenwerking met de vzw Monumentale kerken van 
Antwerpen (organisator o.a. van de Nacht van de kerken) en met de toeristische 
diensten van de stad Antwerpen. 
De Sint-Jacobskerk vormde als constructie van bij het begin een eenheid. De 
plannen voor zowel de kathedraal als voor Sint-Jacob waren oorspronkelijk veel 
grootser opgezet met nog meer hoge torens. De kathedraal werd gebouwd met het 
geld van rijke Spaanse kooplui in de Gouden Eeuw van Antwerpen. Sint-Jacob 
kreeg de steun van rijke Portugese kooplieden. Tot nét voor de bouw van Sint-
Jacob lag de grond net buiten de toenmalige stadsomwalling en was het op die 
plaats eigenlijk een kerkhof. Toen de stad uitgebreid werd tot aan de Kipdorpvest, 
mocht de oorspronkelijke omwalling afgebroken worden en kwamen er stenen 
genoeg vrij om de kerk te bouwen. Weet je overigens dat beide kerken zich in die 
tijd in het overstromingsgebied van de Schelde bevonden en dat je b.v. slechts via 
trapjes toegang tot de kerk kreeg.” 
 
Je bent ook nogal trots op een aantal beeldhouwwerken in Sint-Jacob… 
“Ik geloof dan ook in de beeldende kracht van religie. Wij hebben veel 
meesterwerken in onze kerk aan kunstenaars te danken. Kinderen kijken altijd met 
grote bewondering naar het beeld van Sint-Jacob in het hoogkoor. Dat lijkt te 
bewegen en die figuur lijkt er de lol van zijn leven te beleven. En dan heb je nog 
het bijzonder mooie Christusbeeld op de harde steen. Het is niet duidelijk of de 
Christus nog in het graf zit of eruit komt. Kinderen maakten me erop attent dat de 
voeten van Christus aan de onderzijde zichtbaar zijn. Hij is los van de aarde. Kan 
je je een beter beeld van de verrijzenis indenken?” 
 
Blijft zoiets van alle tijden? 
“Ik denk het wel. Ook in onze geseculariseerde wereld, waarin de 
moslimgemeenschap een maatschappelijk gegeven is. Maar als de restauratie 
gedaan zal zijn, dan wil ik toch ook wel enkele stukken moderne kunst in de kerk, 
zoals het beeld van Jan Fabre momenteel in de kathedraal helemaal niet misstaat. 
Ik denk wel dat we daarvoor de toestemming zullen krijgen van de bevoegde 
diensten. Wist je overigens dat de helft van de kunstwerken, die momenteel in de 
kathedraal hangen, indertijd door de gilden in eerste instantie werden afgewezen 
wegens ‘te oubollig’?” 
 
Hoe zie je de toekomst van de kerken in een stad evolueren? 
“Ik denk dat we in de toekomst vooral de sociale functie van de kerken en de 
kerkgemeenschappen moeten naar voren schuiven. Samenwerken met groepen 
die zich bekommeren om mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. 
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Thuisrituelen creëren. Hun functie? Kleine gemeenschappen kunnen de ‘ampleur’ 
van een grote kerk niet bezoldigen. Ik denk dat we daarin moeten komen tot 
hetgeen de Fransen zo mooi omschrijven als ‘cohabitation’. Maar ik vind ook dat er 
b.v. in kerken geen rommelmarkten moeten georganiseerd worden. Er mag toch 
nog wel een inspirerende kracht uitgaan van kerken.” 
 
Muziek in de kerken? 
“Ik ben echt wel een liefhebber van gregoriaanse muziek. Zeker in een gotische 
kerk als de onze, passen deze gezangen uitstekend. De muziek zegt ook elke 
zondag iets anders. En zo kan je niet alleen met de verhalen uit het evangelie, 
maar ook met de muziek elke zondag een ander verhaal aanbieden. Kunst is de 
gestolde uiting van wat geloof ooit voor de mensen is geweest. Muziek brengt ons 
dichter bij onszelf. Ik vind de stiltes tussenin soms echt indrukwekkend in een kerk 
als Sint-Jacob. En het mannenkoor ZWK zorgt door haar variëteit voor een enorme 
bijdrage aan de liturgische identiteit van een kerkgemeenschap. Dat mag best zo 
blijven.” 
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Onder het motto: 

“Voor de opwarming van de vrede en 
de afkoeling van het klimaat” 

zongen we 152,37 centjes bij elkaar. 

3 x 10 €, 4 x 5 €, 20 x 2 €, 20 x 1 € en een kerstmuts vol kleine munten. 
 
In overleg met onze toehoorders groeide het idee om met dit geld bomen te kopen 
voor de aanplanting van ons nieuw bos in Radeske. 

Nadeel hiervan is dat we dan geen Wim De Cock-ske kunnen doen en met behulp 
van de belastingen deze opbrengst kunnen verdubbelen. 
Ludo wist echter nog dat er ergens 100 euro tussen wal en schip was gevallen 
(detail moet Luc maar aan de Ludo zelf vragen), Jan stelde voor om de opbrengst 
van het zondagbuske daar ook bij te voegen en ...  mogelijk kan er een kort 
artikeltje in Eigen Krabbels verschijnen met daaronder een rekening nummer 
waarop men kan storten voor aankoop van bomen voor ons nieuw bos in Radeske 
... 

Maar het laatste woord is daarover nog niet gezegd. We houden U op de hoogte. 

Dankbaar voor elkaars gezelschap, de dirigent en de catering van dienst wens ik 
jullie allemaal een vredevol kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar. 
 

  

 

 

 

ZWK zong kerstliederen in de stad 
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In ons vorig nummer vroegen we onze lezers om herinneringen op te halen aan 
meneer Duysburgh, die ruim tien jaar geleden overleed. 
We kregen alvast een ludiek stukje van ene Saturnus over een 'natte' leider/lijder ... 
Andere inzendingen zijn welkom. 
 

       

 

 

 
 

Een natte meneer Duysburgh 
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Beste (“ex”)-Wandelkringer, 
 
 
Bij de tweede donderdag (LET OP, dit jaar 1ste) van een nieuwe jaar staat in de 
ZWK-agenda al jaren nieuwjaarsreceptie in hun agenda. Wil je ook nog eens de 
sfeer komen snuiven tijdens een repetitie, dat kan, zonder verdere verplichting, 
gewoon even mee komen genieten. Waarom zou je naar een reden zoeken om 
niet te komen?  Er zijn er zoveel om wel te komen, …. 

Je bent van harte welkom op donderdag 7 januari 2016. 
Plaats en tijdstip zijn niet veranderd. U herinnert zich allicht nog de refter van Sint-
Norbertusinstituut en het klein poortje in de Paleisstraat. Vanaf 20.15 tot 21.00 u is 
dit poortje open.   
Wie de repetitie niet haalt, is welkom in ons lokaaltje ook langs dat klein poortje.  
Gelieve met uw sleutel te tikken op een glasdal van de Bolwerkstraat waar je licht 
ziet branden, of gebruik het GSM-nr 0485 032 810 of 0497 472 028 en wij komen 
zeker open doen. 
Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om u een Zalig Kerstfeest en een 
Gelukkig Nieuwjaar toe te wensen.   
Wij hopen u  te ontmoeten op donderdag 7 januari 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Nieuwjaarsreceptie 
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Sint - Ceciliafeest 
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Advertentie 
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… die zondag in de Heilige Geest hun schoentje goed gevuld was. 
Maar aan noten had de Sint niet gedacht. 
Muzieknoten. Gregoriaans. 
En dus moesten de gelovigen het stellen met een soortement vervangprogramma. 
In de volkstaal, een ander woord voor Nederlands. 
Geen Introïtus, Offertorium of Communio. 
Geen Rorate! Nog pas gerepeteerd en zelfs helemaal van buiten. 
Maar de Geest kreeg de anders zo vurige tongen voor die unieke parel niet in 
beweging (en de letters van al die i-dingen zijn verduiveld klein). 
 
Ga dan op weg. 
Zongen zij dan maar tot slot  
Benieuwd  wie de Zwarte Piet krijgt. 
(Of moet dat nu ook Roetpiet zijn?) 
 
 
…we op straat zongen voor de opwarming van de vrede en de afkoeling van het 
klimaat? 
 
…de luisteraars met een hart vooral geld gaven voor het milieu, misschien ook wel 
voor de mooie gezangen 
 
… “eigenbelang” ook een goed doel is om voor te zingen? 
 
… bij de uitvoering van een driestemmig stuk de helft van het koor de derde stem 
zingt? 
Is het daarom dat de tweede stem dan zo mooi klinkt? 
 
… er tegenwoordig meer licht brandt in Sint-Jacob, dan dat er parochianen zijn? 
 
… Veerle Janssens, de dochter van ex-dirigent Karel Janssens en enkele 
maanden geleden nog praatgast in Eigen Krabbels, na 15 jaar werken op De Tijd is 
overgestapt naar een andere job. Ze is voortaan de halftijdse communicatie-
coördinatrice bij Ringland. Als Ringland-ambassadrice komt ze ook aan huis bij 
families, vrienden of kringen om te debatteren over dit onderwerp. Wie haar wil 
steunen of meer info verlangt, kan terecht op www.ringland.be 
 
 
 
 

Weet je dat … 
 
 
 

http://www.ringland.be/
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Zondag 6 december 2015 Heilige Geest – 2de  zondag vd advent 
Zaterdag 12 december 2015 Verrezen Heer – Requiemmis van 

Z.E.H. Ferre Caris 
Zondag 13 december 2015 Sint-Jacob  - 3de zondag vd advent 
Zaterdag 19 december 2015 Antwerps winkelcentrum - Kerstzingen 
Donderdag 24 december 2015 Sint-Jacob – Kerstnacht 
 
 
 
 
 
Zondag 3 januari – 10u30 Heilige Geest - Epifanie 
Donderdag 7 januari – 20u30 Nieuwjaarsreceptie voor de leden. 

Oud-leden zijn ook welkom. 
Zondag 10 januari – 10u00 Sint-Jacob  - Doop van Christus 
  
Zondag 7 februari – 10u30 Heilige Geest – 5de zondag vh jaar 
Zondag 14 februari – 10u00 Sint Jacob – 1ste  zondag vd vasten 
  
  
Zondag 13 maart – 14u30 
    Provinciaal Tornooi (inkom gratis) 

in de muziekschool van Ekeren – 
Ferdinand Pauwelstraat 102  

Zondag 22 mei – 15u00 Sint-Pauluskerk 
    Jubileumconcert Don Boscokoor met oa het Requiem van Mozart 
Zondag 30 oktober  DeSingel – Blauwe zaal 
    Jubileumconcert Alma Musica beide concerten o.l.v. Willy Clerckx 
Donderdag 10 november  Bozar Bxl  - 2de Symfonie Mahler 
     Met een jeugdorkest uit Venezuela o.l.v. Christian Vasquez 
  
 
 
 
Werkten mee aan dit nummer: Luc Korthoudt, Raf Van Bortel, Guido De Graeve, 
Veerle Janssens, Jenny Backx, Rik Neel, Guido Bontenakel, Bruno Aerts, Tony Ah 
Munn, Ludo Engelen, Marc Mattheussen, Marcel Coppens (v.u.) 
 
 

In de nabije en verre toekomst : 

Onze voorbije activiteiten : 


