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Je vindt er geen maagden 

Geen lepels van goud. 
De heilige schriften 

Zijn verwarrend en oud. 
Er staat nergens geschreven 

Dat elke zot 
Mag misbruiken en moorden 

In de naam van God. 
 

Want God is liefde en zeker geen haat 
Geen reden voor misbruik of een nep-kalifaat 

Het staat in de Bijbel en in de Koran 
Zonder liefde kan de hemel niet bestaan. 

 
Gegoochel met onzin 

Verdeel en heers. 
De geschiedenis herhaalt zich 

Maar we zijn hardleers. 
De wereld draait vierkant 
En de oplossing stroef, 

Mocht de aarde ogen hebben, 
Stonden ze nu droef. 

 
Want God is liefde en zeker geen haat 

Geen reden voor misbruik of een nep-kalifaat 
Het staat in de Bijbel en in de Koran 

Zonder liefde kan de hemel niet bestaan, 
Zonder liefde kan de hemel niet bestaan. 

 
                                                                     (Bart Peeters) 

 

 

 

Hemel 
 

 

 

 

 

Jeugdsentiment 
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“Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei…” 
 
Tijdens de recente voorzittersverkiezingen bij de ZWK moesten we even 
terugdenken aan figuren die deze functie in het verleden met veel fierheid en veel 
overtuiging vervulden, naast hun vaste job. Heel veel respect verdien(d)en ze! En 
lazen we onlangs in onze berichten geen mededeling dat oud-voorzitter André 
Fordel verhuisd was. Ruim 22 jaar in het ZWK-bestuur en van 1992 tot 2004 de 
gerespecteerde voorzitter. Tijd om hem eindelijk eens met een bezoekje te 
verrassen, vond ons geweten en wijzelf eigenlijk ook. 
 
 
 
Het was daar eventjes zoeken in de 
Pieter van Hobokenstraat. Ze hebben 
het gewezen Onze-Lieve-Vrouw 
ziekenhuis van een vroeger moederhuis 
/ ziekenhuis veranderd in een 
woonzorgcentrum, hadden ze ons 
gezegd. Maar op de plaats waar we 
vroeger al eens een bezoekje gingen 
brengen aan borelingetjes en hun 
ouders, stonden nu stoere Poolse 
arbeiders te boren, te slaan en te 
beuken dat het een lieve lust was. In 
ons beste Pools kwamen we te weten 
dat het woonzorgcentrum op het hoekje 
van de straat gevestigd was en dat de 
grote strook huizen, waar ze nog aan 
het werken waren, ook bedoeld waren 
voor dezelfde doelgroep. Tehuizen voor 
bejaarde mensen liggen blijkbaar goed 
in de aandelenmarkt, hadden we ook al 
gehoord. 
 
  
 
 
 

Onze oud-voorzitter André Fordel is verhuisd 
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Op de hoek vonden we inderdaad het modern ingerichte woon- en zorgcentrum 
Onze-Lieve-Vrouw van Antwerpen, een rust- en verzorgingstehuis dat (dus 
voorlopig) plaats biedt aan 180 bewoners. Je komt er niet zo maar in of uit, 
ondervonden we. “Om de lift in werking te krijgen, moet je op twee toetsen 
tegelijkertijd drukken,” meldden ons twee bijzonder vriendelijke onthaaldames 
nadat de ‘ascenseur’ iets té lang op verdieping 3 was blijven hangen. En nee, langs 
de trap konden we niet naar boven. Voorlopig bestaat er immers geen trap. Alleen 
een brandladder. Onbegrijpelijk in 2016, maar verder geen kritiek. 
 
Tijdens het wachten, hadden we intussen een kijkje genomen in de gang, waar we 
een heus fitnesscentrum ontdekten, waar oudjes met gewichten aan het werk 
waren alsof ze nog de Olympische Spelen van Rio 2016 wilden halen. Maar André 
Fordel was er niet bij. 
Eindelijk op de tweede verdieping beland, troffen we er een groep actieve 
bejaarden aan, die de zee aan het tekenen waren, krekels, schelpen, 
zeemeerminnen… inbegrepen. Maar ook hier geen André.  
 
In de gang was de kuisvrouw aan het werk. “Voor André? Bel maar op nummer 
209 en doe de deur maar open. Hij is daar.” André Fordel is hier duidelijk al vriend 
aan huis, hoewel hij er amper enkele weken vertoeft. 
En inderdaad: onze oud-voorzitter is thuis en verwelkomt ons hartelijk. 
 
Lawaai 
 
“Ik ben hier zeer tevreden. Echt allemaal héél vriendelijke en behulpzame mensen. 
Een prachtige kamer ook. Kijk maar eens rond. Een hele grote badkamer met een 
zitdouche. Als ik het vraag, komen ze me ook wassen. Een grote wc, met 
armsteunen om je eventueel aan op te trekken, maar dat is nog niet nodig voor 
mij,” weet André met de nodige zelfspot. 
Hij is eigenlijk nog geen haar veranderd. Alleen in het geheugen zijn af en toe 
gaatjes, maar verder heeft hij het er opperbest naar zijn zin. Op de tafel ligt o.a. 
een dik verzenboek van Willem Elsschot. 
“Ik lees wel nog regelmatig, maar geen al te grote stukken in één keer. Beetje bij 
beetje. Deze namiddag organiseren ze hier een dansmiddag met Radio Moderne. 
Maar dat is helemaal niks voor mij, hoor!”, bevestigt hij onze mening. 
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In zijn mooie appartement hangt o.a. een prachtige tekening van een gekruisigde 
Christus van Servaes, een grappige tekening van twee Joden (“allicht bezig 
mekaar iets wijs te maken,” grapt André) en een tekening van het Antwerpse 
Begijnhof, momenteel nagenoeg nét om de hoek bij Fordel vandaan. Hij kan er een 
bezoek aan brengen, suggereren wij. 
“Nee, dat durf ik nog niet. Het is hier nog allemaal nieuw in de buurt en ik ben té 
onzeker of ik de weg terug nog wel zou vinden. Gelukkig heb ik veel steun aan mijn 
zuster, mijn schoonbroer en hun kinderen, die me regelmatig komen bezoeken en 
al eens met mij ergens naartoe gaan. Maar verder ben ik hier echt wel gelukkig, 
hoor! Echt heel lieve mensen om me heen om me te verzorgen.” 
 
Of hij geen last heeft van het lawaai en de werken aan het belendende gebouw in 
de Pieter van Hobokenstraat? “Nee, helemaal niet. Dat ligt helemaal aan de andere 
kant van mijn kamer. Maar toen ik hier de eerste dag was, bleek er net iets te 
gebeuren in de studentenbuurt. Want daar zit ik wel middenin, met de Prinsstraat 
aan de overkant. Ik dacht toen: oei, oei, als dat hier alle avonden zo gaat zijn. Maar 
dat was dus gelukkig niet het geval. En binnenkort hebben die studenten hun 
examenperiode, dan zullen ze wel anders zingen,” grijnst hij met lichte ironie.  
 
“Ik slaap echter goed, al kan ik nog moeilijk tegen laat opblijven. Ik word soms 
alleen even wakker als één van de vrouwtjes hier in de buurt begint te gillen in haar 
slaap. Een beetje zielig, hé!” 
“Maar ja, ik besef ook wel dat dit voor mij een volgende stap is. Een mens is maar 
van twee dingen zeker: hij wordt geboren en hij zal sterven. En daar tussenin? 
Tja… ‘Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei, und nach September kommt 
immer wieder Mai…”, klinkt het filosofisch.  
 
Verder staat er in zijn kamer een behoorlijk groot tv-scherm. “Ik zet de tv alleen ’s 
avonds aan, hoor! Of om te kijken naar ‘de koers’. Van wielerwedstrijden hou ik 
wel, van voetbal niet. Weet je waar ik ook elke avond naar kijk? Naar ‘Thuis’. Een 
soap, ja. Niet te lang. Ik kan het goed volgen en het zijn allemaal uitstekende 
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acteurs. Er gebeurt ook altijd wel iets dat je in het dagelijks leven kan tegen 
komen.” 
 
André als acteur 
 
Dat doet er ons aan denken dat André Fordel in zijn gloriedagen ook een briljant 
acteur was. Niet alleen bij de ZWK was hij onmisbaar in de haast jaarlijkse 
toneelstukken, maar als leraar van het Sint-Lodewijk-instituut stond hij ook steeds 
in de hoofdrollen bij stukken, waar je telkens op het puntje van de stoel ging bij 
zitten om de ontknoping te kennen van b.v. een thriller. 
“Ja, acteren heb ik altijd graag gedaan. Ik zou dat nu niet meer kunnen, maar in 
Sint-Lodewijk vormde ik een vast duo met collega Gaston van den Branden. Wij 
hebben daar schitterende opvoeringen gekend. Apropos, heb jij nog iets gehoord 
van de Gaston, want hij zou niet zo best meer zijn. Ja, hij was ook al iets ouder dan 
ik. 
 

 

En verder herinner 
ik me talrijke 
opvoeringen van 
‘Tuinman van de 
koning’ met ZWK-
‘er Frank Badisco 
als regisseur. Met 
ons tweeën 
hebben we daar 
de provincie mee 
afgereisd: Boom, 
culturele centra, 
noem maar op. 
Een toneelstuk dat 
ik altijd met heel 
veel plezier 
gespeeld heb en 
waarin ik me echt 

kon inleven. Maar ik heb geen idee meer hoeveel keer we dat gespeeld hebben. 
Vijftien keer? 
Het zou kunnen. Dat sommigen vonden dat ik dat beter deed dan Luc Philips 
indertijd? Ach, dat weet ik niet, hoor! Wél dat ik het graag deed. 
 
 
Hoe is het trouwens met de zangers?,” klinkt het plots met een wedervraag van 
André zelf. 
We stellen hem gerust, vertellen enkele laatste nieuwsjes en vragen hem hoe hij 
zich zijn voorzitterschap bij de ZWK herinnert. 
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“Ik heb dat vele jaren graag gedaan, al zijn er natuurlijk altijd wel moeilijke 
momenten in een vereniging. Maar plots loopt alles dan weer op wieltjes en er 
komen enkele succesrijke periodes, waarin je trots bent om voorzitter van de ZWK 
te mogen zijn.” 
 
Uit zijn jongere jaren herinneren we ons Dré Fordel ook nog als één van de leden 
van Capriccio, een groep zangers uit de Wandelkring, maar tegelijkertijd een beetje 
‘alternatief’ met een modernere liedkeuze, negro-spirituals en muziek waar ze 
binnen het koor niet vertrouwd mee waren. Capriccio kende echter wel veel succes 
in die periode. 
 

     
 
“Ik heb daar ook veel plezier mee beleefd: de Gizze, Nest Smeets (apropos, treden 
zijn vrouw en zijn dochter nog regelmatig op?), Rik Neel (hij komt toch nog altijd 
naar de Wandelkring?), ikzelf…..” 
 
Er wordt op de deur geklopt: de soep is klaar en André wordt op de derde 
verdieping aan zijn tafel verwacht met zijn vaste tafelgenoten: twee vrouwen en 
een andere man. 
 
Nog een laatste boodschap voor de ZWK vanwege André? 
“Doe ze zeker allemaal de groeten. En ik ben altijd blij met een bezoekje. Zeg maar 
dat ze welkom zijn: zo hoor ik ook nog eens iets over de Wandelkring, in 
afwachting dat ik misschien eens naar Sint-Jacob geraak. Maar dat is nog niet voor 
dadelijk!” 
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Capriccio heeft niet steeds in dezelfde bezetting gezongen. 
Hebben in de loop der tijden deel uitgemaakt van het ‘kwintet’ dat zich eigenzinnig 
‘kwartet’ bleef noemen: Jan Vermeersch, Ghis Segers, Hugo Nelen, André Fordel, 
Walter De Graeve, Hugo Broos, Rik Neel en Nest Smeets, onze pianist. 
Nest heeft ook een paar stukjes voor ons gecomponeerd, o.a. een prachtig ‘Boerke 
Naas’ (naar Gezelle) en ‘Nachtelike optocht’ (schrijfwijze van Paul Van Ostaijen),  
oftewel ‘Taptoe’. Jawel! 
Achter de schermen zorgde Sus Kuypers voor een soortement choreografie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capriccio 
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Met zes waren ze. 
Ze waren natuurlijk niet alleen, die zaterdag in Schoten. 
Heel wat mensen hadden de uitnodiging aanvaard om Wim en Rita bij één van hun 
kinderen op te wachten. 
Die twee hadden zelf geen uitnodiging ontvangen. 
Ze zouden wel met een smoes gelokt worden. 
Verrassing! 
Wat deden al die familieleden, vrienden en kennissen hier?  
Applaus. 
Gewoon, ze wilden Rita en Wim in de bloemetjes zetten. 
Zomaar. Waarom altijd wachten op een officieel moment? 
Een glaasje. 
Gitaarspel. 
Koffie en gebak. 
Soep en broodjes. 
Gezellige eenvoud voor Wim en Rita. 
Dan waren er die zes. 
Wim omringd door vijf. 
Zangers of zanger geweest. 
Geweest of niet, zangers zwaaien nooit echt af. 
Ze zijn hoogstens met onbeperkt verlof. 
 
Vluchtelingen, Trump, Sven Nys of het tekort in de begroting. 
Allemaal belangrijk en gewichtig. 
Maar daar draait de wereld toch niet om. 
Om André bijvoorbeeld, ja.  
Hoe zou het met hem zijn? 
 
Of over Van Cleuvenbergen? 
Die herinneren we ons toch ook nog. 
Waar zou die, als hij nog leeft, uithangen? 
(Hij was van mijn jaar, zei Hugo B.) 
 
Desfossés is dood. 
Die schreef ooit nog partijtjes onder D. F. 
De fraaiste waren die toch van Ghis. 
Hoe gaat het nu met hem? 
 
Over Karel Beuten ging het. 
Ook zaliger. 
Zanger of niet? 

Ronde tafel 
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De archieven reppen met geen woord over hem. 
Voor drie zangers bouwde hij een huis. 
Dus hoort hij toch wat bij de kring. 
 
Cholesterol was goed voor een intermezzo. 
De toestand bleek bevredigend. 
Wat niet weet wat niet deert, opperde er één. 
Einde van het korte, gezien de grijze haren van de zes, niet onbelangrijke 
hoofdstuk ouderdomskwalen. 
 
Het fenomenale geheugen van Chris, daar ging het dan over. 
Een blik in de krant tijdens een Groot Kamp. 
En vraag nu maar. 
Chris, wie was gisteren de zevenendertigste in de Tour? 
Wie staat er op plaats negenenzeventig in het algemeen klassement? 
Zelf viel hij eens op de fiets in slaap. 
In Zwitserland, in een bocht. 
 
Zwitserland, dat was ook de ‘Konverentie’ van Saas-Tamatten. 
Die jonge garde zou de ZWK op nieuwe sporen zetten. 
(En blijkbaar ook de spelling!) 
De ‘leider’ bleek later ontzet over zoveel lef. 
Wat dachten die snotneuzen wel! 
 
Mijnheer Duysburgh, tussen haakjes, was dat niet de voorzitter van de ABN-
kernen? 
Nog altijd een uniek voorbeeld van een contradictio in terminis. 
 
En zo ging het maar door. 
 
De vrouwen van de zes keken zo af en toe naar hun mannen. 
Ça va, daar aan die tafel? 
De vrouwen wisten best waarover de zes het hadden. 
Ze weten het al lang en treuren er niet meer om. 
‘Gejaagd door de ZWK’. 
Geen kruid tegen gewassen. 
 
Geen nood, beste zanger, uw tijd komt ook. 
Met zes rond de tafel. 
Minder kan ook. 
Wie weet, tegen die tijd. 
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                                            De keukenpieten in Bolderberg met rechts John Michielsen. 
 

                             
 

‘De Tijd van Toen’ 
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1949 Doop in Hogne-Franciskanerbad  - Eupen 
 

              

 
Poppenkast 
Paljas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik ben Pruts 
de politieagent. 
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2015 was het 102de werkjaar uit onze geschiedenis.  Wat had dit jaar voor ons in 
petto ? 
 
Ik zal met Sint-Jacob beginnen, dat is het eenvoudigste.  Daar waren we 12 x 
aanwezig op de tweede zondag en ook op kerstavond (24/12). 
In de Heilige Geest zongen we maar negen keer op een eerste zondag omdat we 
er  – toevallig – drie maanden na mekaar en om diverse redenen verstek lieten 
gaan nl. 
-) in april, vanwege Pasen, 
-) in mei, vanwege de Eerste Communieviering, 
-) en in juni, omdat we toen in Amsterdam waren, maar daarover later meer.  
We waren er wel present op Witte Donderdag (2/4) en Goede Vrijdag (3/4) en op 
zondag 31 mei, ter compensatie van onze afwezigheid in juni. 
We verzorgden het voorbije jaar ook 5 begrafenissen nl. 
-) op 3/1 voor Maurice Bosmans, schoonvader van Luc De Graeve, 
-) op 31/1 voor Simonne De Graeve, weduwe van Arre Mols, 
en verder voor drie oud-leden : 
-) op 10/7 voor Karel Van Essche, 
-) op 11/8 voor Joz. Van Grieken, 
-) en op 12/12 voor Z.E.H. Ferre Caris. 
 
We herdachten op 11/11, hier in Sint-Norbertus, onze overledenen en we waren 
ook te beluisteren op 25/1 in de Heilige Damiaankerk (beter bekend als het TPC) 
naar aanleiding van de week voor de Eenheid der Kerken. 
We vermelden ook nog ons optreden op 9/5 ter gelegenheid van de opendeurdag 
van Sint-Norbertus, campus Sint-Jan en op 19/12 zongen we in de Antwerpse 
binnenstad kerstliederen voor de opwarming van de vrede en de afkoeling van het 
klimaat. 
 
Maar het hoogtepunt van het voorbije jaar was natuurlijk onze medewerking aan de 
drie uitvoeringen van de 2de Symfonie van Mahler.  Twee ervan gingen door in 
onze eigen stad en wel op 25/4 in Sint-Anna ten Drieën op Linkeroever en één dag 
later in de Pius X-kerk in Wilrijk.  Voor de derde uitvoering trokken we naar het 
Concertgebouw in Amsterdam en we maakten van de gelegenheid gebruik om er 
een super geslaagd koorweekend van te maken. De organisatoren kregen meer 
dan terecht heel wat lof voor deze tweedaagse waar het aangename aan het 
nuttige werd gekoppeld of in dit geval het culturele aan het toeristische. 
 
Zo komen we aan de rubriek ontspanning. Wandelen deden we 2 keer nl. op 1/5 in 
Berlare en op 28/9 in Gent.  Op 8/1 was er onze traditionele nieuwjaarsreceptie en 
op 28/11 vond het Sint-Ceciliafeest plaats in De Jachthoorn.  Hier werden een 
gouden en een zilveren jubilaris in de bloemetjes gezet. 

Jaarverslag ZWK 2015 
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Onze Algemene Vergadering hielden we op 26 maart, en dat was dag op dag 102 
jaar na de stichting van ons koor. 
De laatste rubriek gaat traditioneel over ons ledenbestand.  We begonnen het jaar 
met 33 leden.  Aan de ene kant, die van de bassen, noteerden we het ontslag van 
Jaak Van Praet, maar aan de andere (en goede kant), die van de tenoren dus, 
kwam Peter Somers onze rangen versterken. We eindigden 2015 dus ook met 33 
leden. Af en toe volgt er wel een nieuweling één van onze repetities maar dat heeft 
– tot nu toe - nog niet tot kandidaat-nieuwe leden geleid. 
 
Hopelijk hebben we in 2016 meer succes. Dat is alvast de wens van uw dienaar, 
de secretaris. 
 

 
 
 
 
 
 
…er bij de Rattenvanger van Hameln op Linkeroever bekend ZWK-volk op het 
podium stond met Johan Clerckx, Tom Smulders en ook op de blokfluit Hilde Brits.   
…onze voorzitter er zich soms nogal bondig vanaf probeert te maken met de 
mededelingen na de repetities. Zo liet hij noteren dat we met Pasen gevraagd 
waren door de pastoor van Sint-Jacob, maar ‘we moeten er niet zingen’…Euh, toch 
niks speciaals. 
 
…’je dat woord moet uitspreken met een korte ‘o’, want anders krijg ik naar mijn 
voeten van de jury,’ wist onze dirigent bij de voorbereiding van het provinciaal 
toernooi. ‘Dat is mijn interpretatie, maar als de jury dat anders interpreteert, krijg ik 
ook naar mijn voeten!’ Het leven van een dirigent kan hard zijn. 
 
…we nog een raadgeving meekregen van diezelfde dirigent. ‘Je moet meer zingen 
vanuit de buik. Je kunt het vergelijken met een piano: je drukt op de toets, die toets 
drukt met een hamertje op iets dat klank weergeeft. Uw buik is uw toets. Als je 
daarop druk zet, komt er klank uit.’ Commentaar uit de groep: ‘Maar ik heb geen 
buik’. Ander commentaar: ‘Ik zal dan maar zien dat ik niet te laag zit met mijn 
toets.” 
 
…de voorganger van de tweede rij op het provinciaal toernooi intussen intens 
oefent om binnen vier jaar niet achter de derde rij, maar VOOR de derde rij het 
podium op te komen. 
 
…de voorganger van de eerste rij intussen ook intens oefent om het podium te 
verlaten langs de juiste uitgang. 
 
…de ganse groep van het mannenkoor intussen op zoek is naar liederen, die meer 
tegemoet komen aan de wensen van de jury: iets luchtiger, iets om enthousiast 
mee te zingen. Zo kwamen al volgende liederen in aanmerking: ‘Ik zit in een 

Weet je dat … 
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vliegmasjien’, ‘Ik wil deze nacht in de straten verdwalen’, ‘Zie de boerinnekes’, ‘In 
de stille Kempen’, ‘Always look at the bright side of live’, ‘Svi Svonski’… Nee Luc 
en Guy, het lied ‘Rood en wit, liefdevolle kleuren’ werd geweigerd door de jury 
wegens té racistisch. 
 
… op onze dirigent moeten we voorlopig niet rekenen om iets te zoeken. De 
“blauwe accessoires”  om ons nog beter te presenteren bij een uitvoering konden 
niet gevonden worden. Voor meer uitleg over dit fenomeen kan de dirigent altijd 
terecht bij de voorzitter. Hij zal een wetenschappelijke verklaring geven over 
tunnelzicht. Zelfs een historische duiding zal niet ontbreken. NB. Gelukkig kan 
Johan steeds rekenen op de tweede stem, zelfs voor een mooie presentatie op het 
podium. 
 
… het “oude” bestuur terug het vertrouwen kreeg van de vergadering om hun werk 
nog enkele jaren verder te zetten of is er enkel een gebrek aan kandidaten? 
 
…het onze vrienden van de Chorale niet mee zit bij de viering van hun 100-jarig 
bestaan. De reis naar Barcelona moest afgelast worden, de uitvoering van de 
Mattheus Passion van Bach moest wegens de terroristische aanslagen van 
dinsdag verplaatst worden naar zaterdag (hoewel het koningshuis dinsdag was 
aangekondigd) en alsof dat nog niet erg genoeg was, verloren ze ook nog hun 
secretaris sinds vele jaren, Albert Pepermans. Oprechte deelneming. 
 
… dat het bestuur pogingen ondernam om de traditionele wandeling van 1 mei te 
verplaatsen naar 30 april? Dit is natuurlijk zonder de organisatoren gerekend. Zij 
houden vast aan de traditie.  De wandeling gaat wel degelijk door op 1 MEI !  
 
… dat de kalender van ZWK op de website altijd up to date is? Kijk maar eens naar 
1 mei! 
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Uitstekende prestatie vond iedereen, behalve de jury 
   

       
 
Akkoord, het was ook voor de juryleden een zonnige namiddag in de lokalen van 
de Ekerse Muziekacademie. Akkoord, we hadden gekozen voor een moeilijk 
programma met liederen die je niet met handjes klappen kan opvrolijken. Maar 
werd in het verleden de moeilijkheidsgraad in aanmerking genomen en de 
wereldcreatie van een nieuw werk met extra-punten gehonoreerd, dan was daar op 
13 maart weinig van te merken bij de juryleden Rudy Van den Bergh, Dieter 
Staelens, Marijke Coghe, Patrick Windmolens en Inge Sykora. 
Hun kwotering ‘tweede afdeling’ was ronduit belachelijk, want we zongen echt niet 
slecht, al zeggen we het zelf. Eén  
positieve zaak: vanaf volgend jaar 
beoordeelt de ‘provinciale jury’ niet 
langer en wordt die taak toevertrouwd 
aan ‘Vlaanderen’. Wij willen onze 
lezers een aantal beschouwingen 
zeker niet ontzeggen van aandachtige 
luisteraars. En kritiek moet kunnen, 
maar zulke beoordeling is een blaam 
voor de beoordelaars. 
 

 
 

Provinciaal Tornooi 
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Examensfeer 
 
Nadat de kinderen plaats hadden 
gemaakt, kwamen de zwarte 
mannen, doelbewust, vastberaden 
op het schamele podium van de 
Ekerse Muziekacademie, met de 
bedoeling, routineus hun ding te 
doen, niet meer, maar ook niet 
minder als nodig, gewoon omdat het 
moest, op een zondagnamiddag,,, 
 

Zij waren er klaar voor, zover was duidelijk, bijna compleet in aantal, té veel zwart, 
te weinig ‘blauw op straat’, één grijze broek, maar wel statisch en gestreken, niet 
ontspannen, een beetje bang ? 
 
Effe afwachten wat die mannen in hun mars hebben, de moeders en vaders van 
die Mechelse  kinderen verlaten de zaal – zij moeten vroeg naar bed, morgen is het 
school,  dus de zaal ¾ leeg, geen belangstelling, puur “examensfeer”, saai!  
 
De jury, al even duidelijk met tegenzin, met de bedoeling die mannen de les te 
leren, wat denken die wel, dat dit programma indruk zal maken ? 
 
Maar al vlug werd met de klankkleur van de mannen van de ZWK de zaal 
overtuigend opgewarmd - één bas meer zou wel mogen - met een quasi perfect 
gedrilde aanzet, en dito slotakkoorden, waar enkel de juristen geen boodschap aan 
hadden. 
 
 “We zullen hen een lesje geven de volgende keer, en wat meer tingel tangel, 
wiegende heupen en kleurtjes brengen waar zij zullen van opkijken, misschien in 
korte broek, de  “wandelkring” in gedachten, om ons nooit meer te vergeten ! 
 
Dank U Johan, dank U mannen ZWK-ers, ik ben kwaad en blij tegelijk, de 
toekomst ligt open, enkel een les die we geleerd hebben: “het mag ook plezant 
indrukwekkend, minder braaf zijn” ! 

 

 
Anton Bruckners Inveni David, voor 
ZWK-mannen die al sinds 
mensenheugnis wekelijks 
gregoriaanse gezangen ‘brengen’, 
een ‘makkie’,  King David had er wel 
graag trombones bij, voor een 
volgend optreden misschien ? 
 
Jean (Johan) Sibelius, Hymne 21 
altijd mooi voor het slapengaan, er 
mag voor mij anders ook koper bij, 
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Die vrouwen van Haydn, een feministische 
kamertoneel-anecdote om de emancipatie 
van de mannen nog eens op te voeren, 
voor zover nodig, wij wisten al eerder dat 
wij mannen wijs zijn en de vrouwen enkel 
zomaar ‘mooi’… 
  
Paul van Ostaijen, Antwerps enfant 
terrible, als ex -Koninklijk Atheneum 
‘student’,  vergeef ik hem wel wat, hebben 
de mannen van de ZWK er, mede dank 
 

 

aan Nicole De Paepe, nieuw leven ingeblazen, mét trom en pauken en bombardon- 
helaas niet, maar het had gekund, voor herhaling vatbaar dus ! 
 
Calvary heb ik - maar wie ben ik –  altijd al een kalvarieberg gevonden, klaar voor 
de Kroatische volksdans, als interludium om de tijd te vullen, ok ! 
 
Zo, we zijn binnen voor de regen. Afspraak volgend jaar, als onze Johan er tijd en 
goesting in heeft ?  
 
Prachtige wereldcreatie 
  
Ik vond de uitvoering over het geheel echt heel goed en ik kreeg echt de sfeer die 
ik bedoelde. De overgangen van de ene naar de andere stem verliepen ook heel 
vloeiend, zodat alles precies door één stemgroep gezongen werd.  
De atonale akkoorden klonken zoals ik het wou en kwamen mooi op hun poten 
terecht naar de tonale melodie. Ook de hoge noten bij de tenoren klonken geweldig 
mooi, had ik niet verwacht dat ze zo mooi zouden klinken. Proficiat! 
 

 

Ook voor de baritons, hoor, want voor hen was het 
soms ook wel hoog denk ik. En de bassen stonden er 
stevig wanneer dit nodig was. 
Misschien mocht er hier en daar een ‘forte’ en een 
‘piano’ voor nog meer verschil gezorgd hebben en 
misschien was het hier en daar niet perfect samen, 
maar dat is zo vlug voorbij dat het niet opvalt. En tot 
slot wat ik heel leuk vond was de gesproken taptoe 
op het einde. Echt super uitgevoerd! 
Het was voor mij natuurlijk kort, om echt alles kritisch 
te beoordelen zou ik het nog wel enkele keren 
moeten horen. Voor mij is van belang hoe het 
overkwam en dat was zeer geslaagd. Ik kreeg dit ook 
te horen van andere luisteraars die het prachtig 
vonden. 
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eindelijk even een woordje uitleg van de jury over ons geheel optreden. 

 

 
De verdeelde jury 
Zij waren niet zo enthousiast!  We zongen 
wel juist (hier en daar akkoorden die niet 
direct zaten) maar er was weinig of geen 
muzikaliteit, vonden ze. 
Ook over de compositie waren ze niet 
allemaal eensgezind.  De ene was er 
volledig in mee, de ander vond de 
interpretatie niet zoals zij/hij het dacht! 
 

Dit is natuurlijk het oordeel van de jury; nadien nog gesproken met Peter Ickx 
(countertenors professioneel) en Jeanine Lambrechts (docent zang aan het 
Lemmensinstituut) , twee autoriteiten op koorgebied, en zij vonden onze prestatie 
één om u tegen te zeggen. 
De jury neemt zelfs de moeilijkheidsgraad blijkbaar niet meer mee in de 
beoordeling, dat wat vroeger wel het geval was. De gedetailleerde jurybespreking 
komt later nog. 
Ikzelf was zeer tevreden met onze prestatie!  De moeilijkheid lag zeer hoog en we 
hebben het er goed van afgebracht! 
Conclusie: volgende keer minder moeilijke stukken en meer muzikaliteit om dan te 
horen te krijgen dat het misschien te gemakkelijk was. 
 
Zouden de besparingen overal misschien iets meer gewicht gekregen hebben? 
Ook de koorleden hebben na wel wat zwoegen de ‘Nachtelijke optocht’ met veel 
inzet gezongen.  En onze pianist heeft ook een prestatie neergezet die niet zo 
vanzelfsprekend was. 
 
Bolleke 
Wat jammer van deze beoordeling! Te weinig bollekes gedronken? Niet versagen 
en met vreugde verder zingen zoals we gebekt zijn! en het verdikt van de jury  luide  
 
Potentieel 
Mooie klankkleur, technisch redelijk goed, echter echter te weinig "muzikaliteit".  
We hebben te hard gewerkt en te weinig gezongen, vond een verdeelde jury. 
Volgens meer dan één jurylid hebben we meer potentieel dan er is uitgekomen. 
Meer details volgen, al moet ik jullie nu reeds ontgoochelen: er zijn maar weinig  
opmerkingen gemaakt specifiek voor bassen of tenoren .. 
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Dinsdag. Half negen in de ochtend. 
‘Mag ik even?’ 
Normaal mag het niet. 
Maar voor één keer. 
‘Een dringend bericht van mijn dochter.’ 
Mét beeld. 
De luchthaven. Een puinhoop. 
We zitten op de twintigste verdieping. 
Met zicht op Brussel. 
En Zaventem. 
 
De moeder zoekt meer informatie. 
Op een Vlaamse website. 
‘Goed voor mijn Nederlands’. 
Grapt ze. 
Even praten we over terreur. 
Dan zijn we terug bij de les. 
Over banken. 
Daar is ze zeer goed in. 
 
Een collega komt binnen. 
‘Een bom in Maalbeek.’ 
In die buurt moet ik straks zijn. 
 
Ik bel mijn echtgenote. 
In paniek is ze. 
‘Blijf binnen. Alles ligt stil.’ 
Dan een prangende vraag. 
‘Hoe geraak je thuis?’ 

 
‘Ik geraak thuis.’ 
Hoe, daar pieker ik nog niet over. 

 
Rolluiken neergelaten. Nauwelijks mensen. 
De militairen dragen geen mutsen maar helmen. 
Het dreigingsniveau is duidelijk verhoogd. 
 
In het gebouw dicht bij Maalbeek is men verbaasd. 
‘Ben je niet bang?’ 
Ach, Boys don’t cry. 
Na gedane arbeid vertrek ik. 

22/03: klein Brussels dagboek 
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Met een nummer op zak. 
‘Please bel als je in nood bent!’ 
(Bellen? Ook dat net ligt stil.) 
 
Buiten heerst een onwezenlijke stilte. 
Een cliché. Nooit paste een woord zo goed. 
De drukste assen van de stad zijn hopeloos verlaten. 
 
En nu? 
Antwerpen ligt in het noorden. 
De A12 leidt naar die stad. 
Een fikse wandeling schrikt me niet af. 
Wandelkring, het zit in ons lijf. 
Dwars door Schaarbeek loop ik. 
Hier gaat het leven zijn gewone gang. 
Drukte alom in vooral één vreemde taal. 
Even verzaak ik aan mijn politieke correctheid. 
Dan denk ik aan blank extremisme. 
En alles komt weer goed. 
 
Bij Laken begint wat ik zoek. 
Duim omhoog. 
Na nauwelijks twee minuten. 
Het jonge koppel moet naar Leuven. 
‘Maar we brengen je wel naar Mechelen.’ 
Ook goed. Daar vind ik zeker een trein. 
Die vind ik. 
 
De volgende morgen, heel vroeg. 
Het Schumannplein. 
De man tegenover mij. 
‘Gisteren kwam ik voorbij Maalbeek.’ 
Hij was met de fiets.  
De bom net ontploft. 
Hij verhaalt wat hij zag. 
Andere voorbijgangers en hij deden wat ze konden. 
Waar bleven brandweer, politie en de rest? 
Tijd is geen mechanisch begrip. 
Dat besefte hij toen. 
 
’s Avonds dacht hij plots aan zijn fiets. 
Verboden terrein. 
Een vriendelijke agent ging op zoek. 
‘Alstublieft, uw fiets mijnheer.’ 
 
Een dag met een happy-end. 
Het enige, vermoed ik. 
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Ondertussen 
 
Maakt Eendracht weer Macht en La Force. 
Na de dood van een dochter schreef Vondel: 
 
O krancke  troost! wat baat 
De groene en goude loover? 
Die staatsi gaat haast over. 
Dat uiterlijk vertoon is dus maar voor even. 
 
(Maalbeek, dat geef ik nog mee, was een zeer mooi station.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Advertentie 
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Ja, wij weten ook dat het oude bestuur voor enige verwarring probeerde te zorgen. 
Op verschillende werklijsten zal je dan ook vinden dat de wandeling op 30 april 
gepland staat. Neem dit a.u.b. onze voorzitter niet kwalijk! We weten allemaal al 
dat hij zich al eens durft vergissen. Eerlijkheidshalve moeten we wel toegeven dat 
hij hier weinig kon aan doen. Zonder organisatoren geen wandeling, zij hebben dus 
het laatste woord. Ook dit jaar zal de wandeling traditiegetrouw doorgaan op:  
 

1 MEI. 
 
Omdat we ’s morgens nog een mis zingen, zoeken we het heel dicht bij huis. Of je 
nu in ’t stad woont, aan de rand van ‘t stad of ergens op een parking in Zoersel of 
Lier, Westmalle is voor iedereen vlot bereikbaar. 
Bovendien kan je heel makkelijk parkeren op de parking van Café Trappisten, 
Antwerpsesteenweg 487, 2390 Westmalle. We spreken af om 14.00u . 
We opteren voor een mooie boswandeling van een kleine 10 km. Als we de 
Antwerpsesteenweg hebben gekruist, komen we al heel vlug bij een gevoelig 
plekje. Dit kunnen wij natuurlijk onmogelijk links laten liggen.  We zullen dan ook 
ten volle genieten van dit prachtig stukje natuur.  In het hart van de Kempen mag je 
‘lekker wandelen’ héél letterlijk nemen. Hier proef je de Kempen: gul en gastvrij. Je 
enige dilemma: een dubbel of tripel? Voor, tijdens of na jouw wandeling. 
Traditiegetrouw doen wij dit na de wandeling! 
 
Alles nog even op een rijtje … 
Wanneer ? Zondag 1 mei om 14.00u 
Waar? Parking café Trappisten 
Hoe lang is de wandeling? Niet langer dan 10 km 
 
Wij hopen jullie allen te ontmoeten op 1 mei. 
De organisatoren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarlijkse wandeling op 1 mei 



23 
 

 
 
 
 
Adreswijziging: 
 
Vanaf dinsdag 8 maart 2016 verliet ons lid en ere-voorzitter André Fordel zijn stek 
bij de eerwaarde zusters aan de Rosier. Hij verblijft nu om gezondheidsredenen op 
kamer 209 in het Woon- en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw van Antwerpen, Pieter 
van Hobokenstraat 3 te Antwerpen. 
 
 
 
 
 
Zondag 6 maart Heilige Geest – 4de zondag vd vasten 
Zondag 13 maart Sint-Jacob – 5de zondag vd vasten 
Zondag 13 maart Provinciaal Tornooi - Ekeren 
Donderdag 24 maart Heilige Geest – Witte Donderdag 
Vrijdag 25 maart Heilige Geest – Goede Vrijdag 
Zondag 27 maart Sint-Jacob – Pasen 
 
 
 
 
 
Zondag 3 april – 10u30 Heilige Geest – Beloken Pasen 
Zondag 10 april – 10u00 Sint-Jacob – 3de Paaszondag 
  
Zondag 1 mei – 14u00 ZWK-wandeling in Westmalle 
Zondag 1 mei – 10u30 Heilige Geest – 6de Paaszondag 
Zondag 8 mei – 10u00 Sint-Jacob – 7de Paaszondag 
Zondag 22 mei – 15u00 Sint-Pauluskerk 
    Jubileumconcert Don Boscokoor met o.a. het Requiem van Mozart 
  
Zondag 30 oktober – 15u00 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: 
Guido Bontenakel, Kioni Papadopoulos, Paul Avermaete, Rik Neel, Jan Leers, Lisa 
Deckers, Jenny Backx, Frank Badisco, André Fordel, Luc Korthoudt, Luc 
Deumens, Guido De Graeve, Johan Clerckx, Fons Carpentier, Ludo Engelen, Bart 
Peeters, Nicole De Paepe, Tony Ah Munn, Marcel Coppens (v.u. 

In de nabije en verre toekomst : 

Onze voorbije activiteiten : 

Personalia: 
 


