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Er moet een ster zijn 
voor iedereen die zoekt 
naar wegen en naar woorden 
om anderen tegemoet te gaan. 
Er moet een ster zijn 
voor degene die zoals een herder 
zijn tred vertraagt met aandacht 
voor de achterop geraakten. 
Er moet een ster zijn 
voor wie amper overeind blijft 
maar de verwachting 
als een fakkel in zijn ziel bewaart. 
Er moet een ster zijn 
voor degenen die het licht in zich dragen 
en overal vuurtjes aansteken 
waaraan men zich verwarmen kan. 
Er moet een ster zijn 
voor wie de wijsheid en de eenvoud leren 
om in een doodgewoon gebeuren 
het buitengewone van menszijn te ontdekken. 
Ik wens je van harte dat jij één van hen bent. 
 

Kris Gelaude 
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“Een inspannende ontspanning” 

 

Emile Verhaeren, Charles de Coster, Victor Hugo, Schiller, Goethe, Farnèse, 
Busken Huet, August Vermeylen kregen er een gemakkelijk te vinden straat met 
hun naam als cadeau, maar wie op zoek gaat naar ontdekkingsreiziger Walter 
Scott of ZWK-dirigent Johan Clerckx moet iets langer op de Antwerpse Linkeroever 
rondjes maken. Om nog te zwijgen over de rare vorming van huisnummers in het 
doodlopende straatje. Maar eens de deur van huize-Clerckx voorbij, kom je in een 
pracht van een moderne woning terecht, met veel efficiëntie en goede smaak 
ingericht door de vrouw des huizes. En als meneer de dirigent weer eens 
afgepeigerd van een repetitie terug komt, is er voor hem zelfs een zwembadje met 
 

 

met water tot op borsthoogte 
voorzien. Ten minste, als Hilde er – 
naar eigen zeggen – op dat moment 
niet haar baantjes trekt. 
 
 
We waren echter niet naar 
Linkeroever getrokken om er over 
sport te praten, maar zoals dat in de 
media gebruikelijk is, krijgen alle 
groten der aarde ter gelegenheid 
van Nieuwjaar de kans om hun wijze 
woorden en verwachtingen voor het 
nieuwe jaar uit te spreken. En 
vermits Johan toch stilaan een 
monument mag genoemd worden 
binnen de ZWK met liefst 41 
dienstjaren als dirigent op de teller, 
mag hij gerust zijn mening 
verkondigen in het alom geroemde 
Eigen Krabbels. 
 

 
“Ik ben eigenlijk al sinds 1963 bij de zangers, één jaar voorproef niet meegerekend. 
En ik mocht al vanaf het vierde jaar naar de voorgangers. Mijn broers hadden de 
weg daartoe al geëffend. Ik weet dat ik daar samen met mijn broer Marc solist was 
bij kerstliederen en bij het toneelstuk ‘Jaarmarkt van Sevilla’, trouwens ook in duet 
met Eddy Janssens. Ik speelde ook een rolletje in ‘Radeske en de draak’. Ik moest 
uit de draak komen, de woorden ‘O vader!’ stamelen en dan flauw vallen. Ik ben 
wel lang bij het knapenkoor blijven zingen. Tot in het voorlaatste jaar middelbaar en 

Nieuwjaarsgesprek met onze dirigent  
Johan Clerckx 
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dan ben ik eigenlijk twee jaar weg geweest omdat ik in Hasselt op internaat zat om 
mijn diploma van onderwijzer te halen. Het was ook de periode dat we gedurende 
vele jaren lange fietstochten maakten met de ‘Four J’s’ (Jan Leers, Jos Willems, 
Jules Van Ael en ikzelf). Deze samenstelling maakte dat we zelfs op de fiets 
vierstemmig konden repeteren. De ‘Meesterzangers van Nürenberg’ bijvoorbeeld.” 
En ik ben inderdaad in 1975 al begonnen als dirigent bij de voorzangers.” 
 
Je kwam ook als onderwijzer op Sint-Norbertus binnen en je dirigeerde het 
knapenkoor… 
“Ja, de toenmalige directeur van de school leek het evident te vinden dat ik naar 
Sint-Norbertus kwam om les te geven en het werk van de Wandelkring verder te 
zetten. Tof natuurlijk, maar het nadeel is dat ik nooit ervaren heb hoe het er elders 
aan toe ging? 
Ik werd ook dirigent van het knapenkoor, maar hetgeen veranderde, was dat de 
school gemengd werd en dat er steeds meer meisjes kwamen meezingen en de 
jongens zich terug trokken. Pittige anekdote was dat we een keer samen met het 
kathedraalkoor moesten zingen: zij met 80 zangers, wij met 25, maar dat er meer 
muziek uit onze stemmen kwam dan uit die van hen. Aangezien er geen jongens 
meer in het kinderkoor kwamen, was er geen doorstroming meer naar het 
mannenkoor. Ik weet nog dat een drieling van de familie Verlee – met dochter 
Nancy als enthousiaste medewerkster – één van de laatste was die deel uitmaakte 
van het kinderkoor.” 
 
En toen werd je dirigent bij het mannenkoor? 
“Ik denk dat toen meneer Duysburgh 70 jaar werd en hij afscheid nam als dirigent 
van het koor, hij Willy De Gezelle, Marc Coremans en mezelf bijeen riep om de 
taken te verdelen in respectievelijk pianist/begeleider, dirigent van het mannenkoor 
en ikzelf als dirigent van het ‘gemengd koor’.  
 
Je volgde ook een aantal cursussen voor dirigenten… 
“Zo volgde ik inderdaad een tiendaagse cursus aan zee, waar ik mensen ontmoette 
als Julien Wilmots, Michaël Scheck, Johan Van Bauwelen, Johan Tas, Kurt 
Bikkemberghs… Ik volgde in het conservatorium ook drie jaar een cursus dirigent: 
elke zaterdag van half 2 tot half 6. Vermoeiend en zwaar. In het eerste jaar waren 
we met z’n 60 gestart, daar bleven er in het tweede jaar nog 14 van over en in het 
derde jaar nog 8.” 
 
Jullie vormden zelf wel een erg muzikale familie, niet? 
“Dat wil ik een beetje relativeren. Paul is gids in de kerk en zit in het kerkbestuur 
van Sint-Michiel, tweelingbroer Peter was lang één van de beste 
voetbalscheidsrechters in het Katholiek Sportverbond maar geen van beide zongen 
ze of hadden er enig talent voor. Willy is natuurlijk wel bekend als ex-dirigent bij 
Don Bosco en bij Alma Musica. Ook Marc had een goede stem en zong solo in de 
‘Prins van Sint’. Luc en Leo zijn wel allebei lid van het koor geweest, imiteerden 
The Everly Brothers,  maar dat stopte bij hun studies aan de PIVA (de ene ‘zaal’, 
de andere ‘keuken’). Mia hield het louter bij supporteren voor ons. Ikzelf heb nog 
cursussen solozang gevolgd bij Rachel Fabry. En Suzanne stelt haar mooie 
(solo)stem tegenwoordig ter beschikking van het koor Cantabile uit Hove.” 
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Hoe ga je om met positieve kritiek (zie het artikel met Walter Goossens in de 
vorige EK) en met negatieve kritiek (o.a. van de jury na het provinciaal 
toernooi)? 
“Niet altijd gemakkelijk natuurlijk. Ik was het trouwens niet eens met de beoordeling 
van de jury op dat provinciaal toernooi. In een vorig toernooi vonden ze dat we 
naar moeilijker stukken moesten gaan en als we dat dan deden, kregen we als 
kritiek dat we meer ‘muziek’ moesten brengen. Kom nou! 
Ik was zeer verrast en blij met die bemerkingen van Walter Goossens. Pas op: ik 
ben zelf ook kritisch genoeg om te weten wanneer iets goed of minder goed was. 
In dat laatste geval stel ik me ook de vraag: ‘Waar zijn we te kort geschoten?’ In de 
mate van de beperkingen binnen een amateurkoor probeer ik toch zo veel mogelijk 
de perfectie na te streven. Het is soms een zoeken naar het juiste evenwicht 
tussen plezier hebben en de stukken toch zo goed mogelijk brengen. Misschien 
kan de concentratie nog beter om tot een hoger niveau te klimmen.” 
 
Ik dacht ook een uitspraak van jou: de ZWK is niet ambitieus genoeg… 
“Dat is voor een stuk ook waar. 
Maar dat is ook geschiedkundig 
gegroeid. Onder meneer 
Duysburgh hadden we een goed 
koor, maar daar moest hij niet zo 
heel veel moeite voor doen: de 
toevoer van leden kwam toch. Er 
moest geen propaganda voor 
gevoerd worden. We deden mee in 
de opera omdat hij dirigent Frits 
Celis goed kende. Ik neem hem 
dat niet kwalijk, integendeel, maar 
zangtechnisch was hij wel beperkt.  
 
Nu moeten we meer zoeken naar 
dat evenwicht: zorgen dat het 
plezant blijft om iedereen aan 
boord te houden, de sterke 
vriendenband binnen het koor 
moet zeker blijven, maar ik probeer 
iedereen ook zangtechnisch wat bij 
te brengen. Mijn motto is: de 
herhaling is de moeder van het 
geheugen. De Wandelkring is als 
een klasje uit het 2de leerjaar: door 
veel oefenen geraken we op het 
einde van het jaar bij het resultaat 
dat ik wilde halen. Oeioei, hier ga 
ik weer kritiek op krijgen (lacht).” 
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Wat zou je zelf nog willen veranderen, verbeteren? 
“Uiteraard mogen er nog leden bijkomen. Jaarlijks een briefje bussen in de buurt, 
meer promotie maken voor de eigen concerten, dat mag misschien een beetje geld 
kosten. Natuurlijk heeft de Wandelkring haar eigenheid wat het lezen van muziek 
betreft. Dat kan soms een drempel betekenen voor nieuwe leden. Wij hebben het 
Gregoriaans en onze cijfermuziek. Dat vergt een beetje aanpassing, maar je ziet 
toch dat mensen als Eddy Van Driessche, Walter Goossens en Peter Somers daar 
in slaagden als nieuwkomers. Het gaat misschien anders dan de 
‘bollekensmuziek’, maar ik denk dat we er niet vanaf moeten gaan, nu blijkt dat ze 
ook in China op een haast gelijkaardige manier muziek studeren. En Paul 
Dinneweth (dirigent van de Chorale) bevestigde dat ‘ons’ systeem ook in de jazz 
gebruikt wordt. En in de harmonieleer om de toontrappen te benoemen.”  Peter 
Strauven vertelde me een paar maanden geleden dat de Zingende Wandelkring in 
de annalen van het Lemmensinstituut staat vermeld met zijn Gregoriaans en zijn 
cijfermuziek, de Chevémethode!” 
 

 

Zijn we in onze huidige samenstelling 
gedoemd om als ‘toegevoegd’ koor te 
fungeren? Wat kunnen we nog zelf? 
“Bij de grote werken zal dat wel zo 
blijven. Maar ik vind niet dat we daarom 
onze eigenheid moeten opgeven. Ik ben 
echter al jaren vragende partij bij 
hedendaagse componisten om eens iets 
te maken voor mannenkoor. Zelf zou ik 
doodgraag met ons koor eens het 
Requiem van Cherubini zingen, maar 
daarvoor heb je dan weer een bezetting 
nodig zoals bij de Carmina Burana. 
Een ander actiepunt zou wel eens onze 
supporters kunnen zijn. Die worden ook 
een dagje ouder en je ziet hun aantal 
dalen. Daarom vind ik dat we onszelf 
nog beter moeten verkopen. We zijn niet 
altijd overtuigd van ons eigen kunnen.  

Vroeger gingen we ook kaarten voor onze concerten verkopen bij huis-aan-huis 
verkoop. Dat gebeurt niet meer. De nieuwe sociale media zorgen dan wel voor een 
betere 
verspreiding van onze mogelijkheden, maar het persoonlijk contact verdwijnt er een 
beetje door.” 
 
Waar blijf je zelf de inspiratie en de motivatie vinden om dit allemaal vol te 
houden? 
(Vrouwtje Hilde passeert bij deze vraag en geeft het ‘juiste’ antwoord: “Voor de 
vriendschap en omdat hij daar tenminste nog iets te zeggen heeft” en ze verdwijnt 
schaterlachend in een andere kamer). 
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“Tja, nu weet je het, hé! Neen, ik ben ook gewoon graag bezig met muziek. Veel 
snollen naar mogelijk bruikbare composities, op computer de naam ‘mannenkoor’ 
intikken, zien welke componisten iets moois schreven, maar ook luisteren naar 
hetgeen de leden willen. Zo krijg ik vanuit Klankjorum (het koor waar Johan ook 
dirigeert) soms ‘input’ die bruikbaar is voor de ZWK. Maar we blijven qua 
programmering beperkt als mannenkoor. Ach, ik vind het allemaal een 
inspannende ontspanning. 
Na lesgeven was het misschien nog erger. Thuis komen en dan energie tanken om 
een repetitie te leiden. Maar dan beseffen dat je met adem bezig bent en nadien 
het deugddoend pintje met de vrienden. Daar doe je het ook voor. 
Het meeste plezier beleef ik aan het feit dat ik de koorleden soms moet overtuigen 
dat een muziekstuk wel degelijk heel goed is. Dat stuit soms op scepticisme en 
aanvankelijk is dat ook een stukje een lijdensweg, maar eens ze beseffen dat het 
inderdaad wel mooi klinkt en dat we daarover goed gecommuniceerd hebben, dan 
krijgen ze er zelf ook plezier in en ben ik een tevreden dirigent. Ik kan echt wel 
tegen kritiek, tenminste als die op een redelijke manier wordt geuit.” 
 
Wat was voor jou het muzikale hoogtepunt van onze kring in 2016? 
“Het Requiem van Mozart in Sint-Paulus en het jubileumconcert van Alma Musica 
in DeSingel mochten er zeker zijn. Iedereen was toch tevreden over onze 
medewerking en het algemene beeld voor onze kring was goed.” 
 

 

 
 
Waar kijk je in 2017 naar uit? 
“We hebben in het najaar drie concerten 
die nogal dicht bij mekaar vallen. 
Kerstconcert met het vrouwenkoor van 
Cristel De Meulder, Voces Aequales. 
Daar werken we volop aan. Ook de 
samenwerking met Musica con Goia lijkt 
iets leuks te worden. Al lijkt het optreden 
met Klankjorum nog het meest speciaal. 
Een soort café-chantant, waarbij 
toeschouwers ook op barkrukjes zullen 
zitten in ‘Athena’, de vernieuwde zaal 
van het atheneum van Antwerpen, met 
nieuwe verlichting en een verbeterde 
klankinstallatie.” 
 

 
 
Het wordt wel een gevarieerde muziekkeuze. 
“In de muziekkeuze hou ik het inderdaad bewust bij moderne muziek en vooral 
klassieke muziek. Die is toch ook veel voller. Aan kamermuziek waag ik me niet. Ik 
ben wel blij dat ik zowel bij de ZWK als bij Klankjorum beschik over twee mensen 
die perfect aanvoelen hoe iets moet gespeeld worden en dat ook laten blijken aan 
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de piano, nl. Willy de Gezelle en Tom Smulders. Wat zij kunnen is echt wel een 
stiel apart.” 
 
 
 
Hoe kijk je aan tegenover  leiderschap bij de ZWK? 
“Laat me zeggen dat ik een ander soort leiderschap ambieer dan indertijd meneer 
Duysburgh. Die besliste bijna dictatoriaal wat er moest gebeuren en soms durfde 
Staf Bontenakel daar tegenin gaan. Maar dat was ongeveer de enige. Ikzelf wil wel 
dat ze mij op muzikaal gebied volgen. Ik beslis wat er muzikaal gebeurt en daar 
laat ik niet te veel zeggenschap bij gebeuren. Ik aanvaard natuurlijk wel een 
bepaalde ‘input’ en ik kan luisteren naar argumenten, maar de uiteindelijke 
beslissing neem ik toch. Ik zou het een geleid democratisch leiderschap noemen, 
waarbij iedereen zijn deeltje kan bijdragen.” 
 
 
Moeten we qua mogelijke uitbreiding van het koor soms niet creatiever te 
werk gaan? Onze voorzitter lanceerde vorige maand een oproep tot steun aan 
‘El Sistema België’, een project waarbij jongeren o.a. via de muziek van straat 
gehaald worden. Dat slaat blijkbaar aan in Wallonië. Waarom niet in 
Antwerpen? 
“Je zou je al moeten afvragen of iedereen daar binnen het koor wel voor te vinden 
is. Vervolgens hoe dat praktisch kan aangepakt worden. Misschien moeten we bij 
‘Koor en stem’ eens horen wat daarin de eventuele mogelijkheden zijn. 
Ik ben er zeker ook niet tegen om in de programmering naar nieuwe dingen te 
zoeken, zoals de muziek van de Fin Pärt, waar al verschillende mensen me op 
gewezen hebben. Je noemt zelf het Openluchttheater Rivierenhof als mogelijke 
plaats om eens op te treden. Ik ken daarvoor niet genoeg het financiële plaatje en 
hoe het daar werkt. Maar alle goede ideeën zijn welkom.” 
 
 
Welk soort muziek behoort eigenlijk tot jouw persoonlijke voorkeur? 
“Niet alles wat ze op Klara spelen, maar wel lichtere klassieke muziek, bij voorkeur 
uit de tijd van Mozart. Helaas bestaat daarover dan weer weinig voor 
mannenkoren. Anderzijds is onbekend ook dikwijls onbemind. Ik kende Mahler b.v. 
helemaal niet, maar het werd één van de hoogtepunten voor de Wandelkring 
tijdens de voorbije jaren. De toch wel ontroerende muziek, het feit dat het de ZWK 
een ‘boost’ gegeven heeft op alle gebied: met z’n allen op weekend in Amsterdam, 
wat de vriendschap binnen de kring zeker nog bevorderd heeft. Maar het is dan 
weer geen werk dat je kan opzetten, terwijl je met iets anders bezig bent. Je moet 
er bij gaan zitten, je moet bijna alleen zijn - b.v. thuis-  om het te smaken.” 
 
 
Wat wil je zeker ooit eens uitvoeren? 
“Ik vind het Requiem van Cherubini ontzettend mooi. Daarnaast zie ik een 
‘Wallebak liederconcert’ zeker zitten, want dat is wel geschikt voor mannenkoor. 
Misschien kunnen we nog wel eens iets zingen met andere koren of met een 
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orkest, maar voor dat laatste ben ik zelf onvoldoende onderlegd om zelf het 
dirigeerstokje ter hand te nemen.” 
 
 
 
 
 
Wat doe je nog in jouw vrije tijd… voor zo ver die nog beschikbaar is? 
“Begin januari verwachten we na Lua ons tweede kleindochtertje bij mijn dochter 
Elisse. Dat zal allicht nog meer tijd opslorpen qua kinderopvang. Wij hebben met 
Margo en Babs nog twee andere dochters en vier honden, die ook allemaal moeten 
vertroeteld worden. Nog les geven op Sint-Norbertus doe ik niet meer, tenzij het 
om een écht dringende vervanging zou gaan. Maar we moeten hier in huis nog 
enkele kleine verbouwingen afwerken en ook het zomerhuis in Zeeland moet 
onderhouden worden. En voor het overige is het muziek en nog eens muziek.” 
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Heren zangers, 
maak eens een goed voornemen voor 2017 . . . 
 
In de beide kerken waar we de zondagsviering opluisteren, staat al eeuwenlang 
een “missiebuske” om jullie giften in te deponeren. 
Eeuwenlang is misschien een beetje overdreven maar vermoedelijk toch al zo lang 
als we in deze kerken zingen. 
Ik kan maar één reden bedenken voor het plaatsen van deze missiebusjes, nl. dat 
het toenmalige bestuur de leden de kans wou geven om één of ander goed doel te 
steunen.  Want, op het ogenblik dat de kerkheren met de schaal rondgaan, zijn de 
zangers immers ijverig het gregoriaanse offertorium aan het zingen. 
Ik herinner me nog de tijd dat ik zelf, als kleine pagadder aan de hand van onze pa,  
mee ging naar de wekelijkse mis.  Daar waren namelijk twee hoogtepunten aan 
verbonden en wel deze: op het einde van de mis een cent in het missiebusje 
steken en daarna een cola of een fruitsap drinken in één of ander café.  Die cent, 
dat was dan meestal een stuk van 5 of 20 frank; een ruime bijdrage op het eind van 
de jaren 50 of begin jaren 60. 
Iets heel anders is wat er tegenwoordig in het missiebusje valt.  Regelmatig worden 
daar muntstukken van 1 of 2 … eurocent in gevonden.  Dat kan bezwaarlijk een 
gulle gift genoemd worden. 
Dus, heren zangers, maak eens een goed voornemen voor 2017 en laat deze 
“rosse centen” achterwege.  Ze kunnen uitgegeven worden bij de beenhouwer, in 
de krantenwinkel of bij de bakker voor uw dagelijks brood of voor uw zondagse 
pistolekes.  Maar a.u.b. drop ze niet meer in het missiebusje. 
 
Een dankbare missiebuskescentenverzamelaar 
 
PS : in de H. Geest is het bewuste missiebusje al een aantal maanden verdwenen, 
maar met het nieuwe jaar komt er een nieuw exemplaar (gemaakt van 
recyclagemateriaal !) 
 
Opbrengsten en bestemmingen 
 
Hoe groot de opbrengsten zijn of waren hebben wij nooit bijgehouden.  Vroeger 
zullen die waarschijnlijk groter geweest zijn: we waren met meer leden en we 
zongen elke zondag in twee kerken. 
Het goede doel was vroeger: Sint-Jozef op de Luchtbal: een school / internaat voor 
mindervalide kinderen.  Een dochter van Warre Leys is daar nog geweest, maar 
dat is hééél lang geleden. 
De laatste jaren werd de opbrengst van het missiebusje samengevoegd met de 
opbrengst van het Kerststraatzingen. 

Het missiebusje 

 

 
 



10 
 

Zo zongen we de laatste jaren o.a. voor: 

- Music for Live; 
- Eslabon Social, een werking in Ecuador gegroeid vanuit een vriendenkring in 
Wommelgem; 
- Steun aan een schooltje in Madagaskar, via een tante van Marc Van Buul, 
schoonzoon van Jan Vermeersch;  
- Protos, een ngo die werkt rond de installatie van waterputten en watersystemen in 
ontwikkelingslanden;  
- De Tsunami ramp in de Filippijnen, waar ook de opbrengst van de extra-
uitvoering van ons jubileumconcert naartoe is gegaan. 

We geraakten nog wel aan de opbrengsten van de laatste twee jaren: 
- kerst zingen 2016 = 121,52 
- kerst zingen 2015 = 152,37 

- zondag busje 2015 = 110 
- zondag busje 2016 =   45 

Divers:  ( belastingvoordeel bij herstelling kranen Radeske ) = 97,01 euro 
Tussen wal en schip = 100 euro (nog niet in kassa) 
 
Dat maakt alles samen het niet onaardige bedrag van 625,90€ 
 
Ook zongen enkele leden in het RVT Boterlaarhof en voor Ziekenzorg in Merksem,  
zodat we dit jaar toch al zeker een 500€ kunnen schenken aan de werking van 
Koca (Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen) in Antwerpen-Zuid. 
 
Bedankt leden van de ZWK ! 
 
advertentie 

 

http://www.eslabonsocial.be/
http://www.protos.ngo/nl
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Op 17 december verzamelden we traditiegetrouw ten huize Walter Goossens.  
Onze jas was nog niet uit of we werden al getrakteerd op citroenjenever en Tuc-
koekjes. Altijd fijn zo’n warm onthaal. Maar we mogen niet uit het oog verliezen dat 
de schrijver van dit verhaaltje enkele jaren terug van bezorgde vrouwen en 
aanverwanten ‘zijnen bak vol kreeg’ zoals men in Antwerpen durft zeggen. Dit 
gewoon omdat hij wat vrienden had geholpen na een gezellig middagje 
kerstzingen.  Bij mezelf riepen de Tuc-koekjes een nostalgische gedachte op naar 
‘meneer’ op zijn kamer.  In ieder geval de sfeer zat er direct in voor het select 
clubje straatzangers.  
 
Kaftjes met partituren worden klaargemaakt en tijdens de korte generale repetitie 
komen we in gezamenlijk overleg tot een unaniem goedgekeurd  programma.  
Onze dirigent begrijpt heel goed de sterkte van deze aanwezige zangers en 
aanvaardt na enig tegenstribbelen alle goede raad. In alle bescheidenheid 

 

Kerstgezangen in het centrum van Antwerpen 
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vermelden we nog even dat de tweede stem weer goed vertegenwoordigd is.  
Zeker als we het dan hebben over driestemmige stukken. Hiermee is onze dirigent 
in zijn nopjes, hij is verzekerd van een goede mooi klinkende ‘fond’. 
 
Een nieuw lid wordt nog uit zijn onzekerheid geholpen met te stellen dat we aan het 
eind van de dag alle liedjes wel zullen kennen.  Met gerust gemoed trekken we de 
stad in om daar voor de nodige kerstsfeer te zorgen. De uitverkoren plaatsen, net 
als de bijhorende versnapering, zijn met de jaren een zekerheid geworden.  
 
Wat minder zeker is, is het doel waarvoor we zingen.  Sinds vorig jaar ontwikkelden 
we een universele spreuk : ‘Mannenkoor ZWK zingt voor de opwarming van de 
vrede en de afkoeling van het klimaat’. Als dit ondersteund wordt met een 
prachtige klank stroomt het geld binnen.  Daarover bestaat geen twijfel meer.  
Natuurlijk zingen we niet voor eigen belang.  Al werd dit niet altijd even duidelijk 
gesteld. Hier en daar hoor je wel eens gemor. Maar we stellen het luid en duidelijk: 
we  willen onze opgehaalde centjes aan een goed doel schenken. Dit was gisteren 
zo, dit is vandaag zo en dit zal morgen ook zo nog zijn. Alleen dat goed doel 
vinden, die creativiteit ontbreekt soms, of is het eerder … ik wil me niet opdringen, 
vinden de overigen dit wel ok?, en ga zo maar verder. 
 
Plots klinkt dan uit de groep een stemmetje dat toch iets durft voorstellen … ik heb 
misschien wel iets waar we de centjes van vorig jaar, van dit jaar en misschien 
zelfs in de toekomst aan kunnen schenken: Vrienden van Koca. Deze organisatie 
wil voor de Antwerpse jeugd een meerwaarde betekenen. Ze zien er streng op toe 
dat elk kind dezelfde startkansen krijgt. Ze weten dat meer dan één vierde van de 
kinderen in KOCA komen uit gezinnen in duidelijke armoede. Zij zorgen ervoor dat 
deze kinderen of jongeren net als anderen kwalitatief kunnen participeren aan alle 
activiteiten en aangeboden ondersteuning.  
 
Tussen haakjes, we haalden dit jaar een bedrag op van 121,52€ (zie ook elders in 
E.K.). 
 
Blijven zingen is dus de boodschap want … ZWK, wijkt nooit! 
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Rituelen op een maandagavond 

Op 5 december werden we gevraagd door het theatergezelschap "DE NWT TIJD" 
om aan hun maandelijkse maandagavond mee te werken in hun salon in de Sint-
Paulusstraat 23 in het centrum van Antwerpen. 

We werden gastvrij ontvangen met een kom warme soep en een glas wijn tijdens 
de pauze.   

De  avond stond in het teken van rituelen en er werd gezocht naar een antwoord 
op de vraag wat we kunnen vieren of doen als Sinterklaas verdwijnt. Er 
werd  gezocht naar rituelen die andere volkeren over de hele wereld hebben om de 
donkerste periode van het jaar door te komen en ze dachten dat wij als 
‘Gregoriaans mannenkoor’ daar wel ons steentje konden toe bijdragen.  

Als eerste nummer brachten we het Rorate Coeli met volgende duiding:   

Dit lied wordt elke zondag van de advent gezongen ( de vier weken voor Kerstmis ) 
en drukt de verslagenheid uit van het Joodse volk dat onderdrukt wordt door de 
Romeinen. In deze donkere dagen van vertwijfeling zijn zij net als wij nu in deze 
woelige tijden, op zoek naar licht, naar verandering en nieuw leven ( Kerstmis ) en 
groeit de hoop op de komst van een verlosser. 
 

 

De ZWK in het salon 
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Met kaarsjes in onze hand daalden we de trap af naar de verduisterde zaal waar 
de gasten zaten en we brachten hen meteen in de juiste stemming om over rituelen 
te praten. 

Als tweede lied hadden we gekozen voor een gregoriaanse zang uit de Paasritus, 
het hoogtepunt van het geloof van de christenen: heb niet enkel uw vrienden lief, 
maar heb met een open geest oog voor andere groepen, volkeren, anders-
gelovigen, en heb respect voor hun eigenheid en rituelen. Dit bracht een bruisende 
enthousiaste beweging, een revolutie op gang die niet altijd even graag gezien 
werd door het bestaande joodse establishment en die, zoals vele revoluties, 
gewelddadig werd neergeslagen. De dood heeft echter niet het laatste woord, wij 
christenen geloven in de verrijzenis, het nieuwe gedachtengoed leeft verder in de 
harten van de gelovigen, steekt anderen aan en wordt sterker en sterker tot we het 
zelfzeker uitzingen in het Sanctus, het derde lied dat we in overleg uitkozen voor 
deze avond. 

Onze bijdrage werd erg gewaardeerd. Zowel op de avond zelf als achteraf via via, 
kregen we positieve commentaren en werd er zelfs geopperd om misschien nog 
wel eens iets samen te doen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examenkoorts 
 
Geef ons een teken als we de feiten geweld aandoen. 
Onlangs verwees dit blad, zo tussen twee regels door, naar een rapport dat de 
leden van het koor ontvingen. 
Een echt rapport, met de allure van een schoolrapport, een bulletin zoals wij dat 
noemden. 
De jonge zangers, de knapen, kregen het. 
Dat is dus lang geleden omdat we het nu zonder knapen moeten stellen. 
Op basis van dat rapport kregen ze een ‘toelage’, een stadhuiswoord voor een 
zakcentje. 
Het betekende voor de ontvanger een welgekomen aanvulling op het zakgeld dat 
zijn ouders of verwanten hem toestopten. 
 
Als we ons niet vergissen — geef ons een teken! — bepaalden de resultaten op 
het rapport ook het bedrag dat tijdens de ‘boekenkeus’ kon gespendeerd worden. 
In die dagen had de ZWK namelijk nog een buitenmuzikale missie: de verspreiding 
van cultuur in bredere zin. 
 
De ‘boekenkeus’, dat waren kartonnen dozen. 

Rapporten, boekenkeuze en financiën 
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Eén keer per jaar stonden ze daar in het lokaal. 
Voor of na de repetitie werd hun waardevolle inhoud uitgepakt en uitgestald. 
Heerlijk waren die zaterdagen en zondagen. 
Voor en na het zingen mochten we die bedrukte waren betasten, doorbladeren, 
doorsnuffelen en vergelijken met elkaar. 
Hadden we dan eindelijk een definitieve keuze gemaakt, dan nam mijnheer 
Duysburgh daar nota van. 
Tijdens onze speurtocht gold de destijds courante slogan van tal van winkels: ‘Wat 
u niet ziet in het uitstalraam, vraagt het binnen’. 
(Voor de taalnazi’s: nu de imperatief meervoud niet meer bestaat, moet het ‘vraag’ 
zijn.  
Bovendien stond er waarschijnlijk ‘vitrine’ en niet ‘uitstalraam’.) 
 
Zo dachten we zelf eens een wit voetje bij mijnheer Duysburgh te halen door wat 
hoger te mikken en een Kramers Woordenboek Nederlands — toen even 
gezaghebbend als Van Dale — op onze lijst te zetten. 
Het afgeleefde product met blauwe omslag hebben we trouwens nog steeds in ons 
bezit, samen met een even beduimelde ‘Jongens en Wetenschap VIII’. 
 
Afhankelijk van de rapportcijfers, kon het uiteraard om meer dan één boek gaan. 
(Telkens we nu door een boekhandel lopen met een tegoedbon in de hand, denken 
we terug aan die zalige dagen: keuren, twijfelen, kiezen en aan de kassa gewoon 
de bon afgeven.) 
Even terzijde: zou het kunnen dat de vader van een (oud-)zanger die onlangs nog 
in dit blad uitvoerig geportretteerd en geïnterviewd werd, een flink aandeel had in 
de levering van die voorraad letteren? 
 
Al deze centjes en boeken werden ons niet zomaar in de schoot geworpen. 
Voor wat, hoorde wat. 
Om te beginnen mocht, wie te veel spijbelde, zich aan een lage rating (én op tijd en 
stond een flinke uitbrander) verwachten. 
 
En dan was er nog ‘the proof of the pudding’: het examen. 
Tijdens de repetities of uitvoeringen konden we — en er is niets veranderd onder 
de zon —onze manke vocale kwaliteiten of ondermaatse ‘partijkeskennis’ lekker 
wegmoffelen onder de betere prestaties van onze naaste buren.  
Maar tijdens de ‘proof’ stond je er moederziel alleen voor al zat je wel aan een 
tafeltje met de examinator, mijnheer Duysburgh. 
Een Lotti of Durieux hoefde je niet te zingen; met wat gregoriaans wist hij genoeg.  
We mochten zelf kiezen uit een proprium dat nog recent gerepeteerd was. 
Je kreeg een begintoon geserveerd en ook niet meer dan dat. 
Je startte, je zong wat, je viel, je struikelde, je reed je vast, je zette jezelf terug op 
de sporen, je zong nog wat, je liet de quillisma’s, mora’s en tutti quanti voor wat ze 
waren (of niet waren) en klonk het niet dan botste het, je was jaloers op wat jij niet 
kon en die anderen wel en die aan dat tafeltje gaf geen krimp en ook geen zetje, 
hoogstens wat schamele punten. 
Was dat tenslotte niet de bedoeling: ons een stevige basis bezorgen voor de 
‘specialité de la maison’, het gregoriaans? 
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Nu, we hoefden niet noodzakelijk hoge toppen te scheren om toch een graantje 
van de toelagen mee te kunnen pikken. 
Zo konden we gratis voor niks genieten van de concerten van Jeugd en Muziek. 
Het eerste werk op ons eerste concert betekende meteen een vuurproef: ‘De 
Vuurvogel’ van Igor Strawinsky. We hadden de indruk dat ook mijnheer Duysburgh, 
de initiatiefnemer en onze vaste chaperon, even naar adem moest happen toen het 
orkest ons de twintigste eeuw (die toch al meer dan halfweg was) inloodste met 
een werk dat ook al wat jaartjes oud was. 
Tijdens een volgend concert, met de Wiener Sängerknaben, voelde hij zich al een 
beetje meer in zijn sas. Stond hij uiteindelijk niet zelf aan het hoofd van een schare 
jeugdige zangertjes, al droegen die dan geen matrozenpakjes? 
En — geef ons een teken als we de feiten geweld aandoen — werden de knapen 
én hun papa’s en mama’s niet elk jaar ergens in de kerstperiode rijkelijk bedeeld 
met snoepjes en snuisterijen op een geanimeerd kerstfeest en werd, nevens de 
bijdragen van enkele gulle sponsors, niet een en ander gefinancierd door hét 
fonds?  
Wegens een dalend aantal knapen en later zelfs het gewoon verdwijnen van deze 
basiszangers, werd hun plaats ingenomen door de kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen van ‘de mannen’. Maar de financieringsbron bleef, vermoeden 
we, dezelfde. 
 
Dat brengt ons finaal bij het onderdeel ‘financiën’ van de Kring. 
Penningmeesters — zeker die van toen — zijn uiteraard de best geplaatste 
personen om enig inzicht te verschaffen in de mechanismen van die schemerige 
kaaimanconstructies waarover altijd wat lacherig en vooral geheimzinnig gedaan 
werd. 
Zoals onze seksuele opvoeding ressorteerden die offshore-tegoeden 
onveranderlijk onder de hoofding ‘Worüber man nicht spricht’, de titel van een 
spraakmakende film uit onze jeugd. Zonder schroom verklaarde en illustreerde hij 
datgene wat onze opvoeders veelal kuis en zedig onder de mat veegden 
(vermoedden we, want natuurlijk mochten we de film niet zien!). 
Maar laten we eerlijk wezen, de sekscode liet zich, ook zonder die film, een pak 
gemakkelijker kraken dan de Panama Papers van de zangers. 
Er zijn geruchten dat een oud-penningmeester een getalenteerde kraker was en 
dat wat beide codes betrof. 
 
Geef ons een teken als we de feiten geweld aandoen. 
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Uit de “Postiljon”: het streekblad voor Lichtaart en omstreken 
 
Op topdagen barst Bobbejaanland uit zijn voegen. De parkings nabij het park zijn 
dan ontoereikend voor het aantal bezoekers. Er werd door het management een 
oplossing gezocht en gevonden. Een weiland aan de Heidriesstraat wordt in die 
periode omgevormd tot extra parkeerterrein. Volledig met lichtmasten, afspanlinten, 
onthaalmedewerkers en zwaaiers bij een parkeerplek. Twee pendelbussen rijden 
tussen parking en ingang van het pretpark om de bezoekers te vervoeren. Van ’s 
morgens vroeg tot na sluitingsuur. 
 

 

 
Over deze weide - die 
dienst doet als tijdelijke 
parking - bevindt zich Huize 
Radekse. Dit bivakhuis is in 
de ruime omgeving gekend 
en de werking wordt erg 
gewaardeerd. 
 
 
 
Dit gegeven bracht enkele 
verwanten van Huize 
Radeske onlangs op zotte 
ideeën... 
 

 
 
 
 
 
 
Op een weekdag  - als anderen 
werken - streken enkele op rust-
gestelde eigen leden neer om 
er – inderdaad – ook te werken! 
Op het terrein stond allerlei 
ongekend gemotoriseerd 
materiaal klaar om de klus te 
klaren. Het zou een prettige dag 
worden… 
 

 
 

Bobbejaan is onze buur 
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Slingerend aan een kraan 
trokken ze naar het bos. Daar 
werden een twintigtal 4-jarige 
eiken in de grond gehesen. 
Eerst had een kraan het 
plantgat deskundig voorbereid. 
Mogelijk was dit het werk van 
enkele stoere boskabouters. 
Met een tractor werd vervolgens 
turf en gepaste grond 
aangevoerd om de plantgaten 
weer op te vullen.  
 
  

 

 

 
 
Om toekomstige sluipspelen 
mogelijk te maken werden er 
een hele hoop 
bladlaurierstruiken aangebracht 
naast het bos. Daarna werd  er 
gespeeld. Echt gespeeld. Met 
de tractor werden acrobatische 
toeren uitgehaald. Over het 
gras ok, maar dan ook door een 
gracht. Spektakel verzekerd! 
 

 
 

 



19 
 

 

 

 
Terwijl heel wat gebruikers van 
het bivakhuis Radeske het 
pretpark aandoen tijdens hun 
verblijf, is het bij deze bewezen. 
Je kan ook op het eigen terrein 
heel wat plezier beleven. Veel 
goedkoper en goed voor de 
toekomstige bezoekers. Laat 
het groen nu maar wortel 
schieten. 
 

 
 
 

 

 

 

 
Hartelijk dank Roger, Guido, Leo, Fons en Jos. Nog even geduld en het opschrift 
van Radekse kan veranderen in “Barbaraland”. 
Van uw plaatselijke correspondent. 
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Stevige bezettingsgraad 

 
Ik krijg zo af en toe eens vragen  … wordt Radeske nu goed verhuurd? Bij mezelf 
dacht ik …Ik zal de cijfers eens laten spreken i.p.v. wat lyrische omschrijvingen … 
 

 
Februari 2017 
 

M D W D V Z Z 
  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28      

 

 
Maart 2017 
 

M D W D V Z Z 
  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31   

 

 

 
April 2017 
 

M D W D V Z Z 
     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 

 

 
Mei 2017 
 

M D W D V Z Z 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31     

 

 

 
Juni 2017 
 

M D W D V Z Z 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   
 

 

 
Ha ja, voor de twijfelaars onder jullie … op 5 dagen na, zijn juli en augustus 
volledig volgeboekt. Het is maar dat je het weet! 
 
 
 
 

Wil je Radeske soms afhuren? 
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Open zangdag op donderdag 2 februari 
 
Hallo, 
 
Jullie goede voornemens voor 2017 nog in gedachten? 
Apropos, overigens een gezond nieuw jaar gewenst. 
 
Maar mogen we jullie misschien een suggestie doen? Waarom kom je eens niet  
                                         ZINGEN 
bij een koor vlak in de buurt, nl. in de Paleisstraat ? Je dient jouw zangtalenten 
toch niet alleen toe te vertrouwen aan jouw douche ! 
Of ken je via jouw vader, grootvader, broer, zus of familie iemand die ooit met ons 
meezong en wil je in de voetsporen treden van die illustere familieleden? 
 
En voor wie ons niet kent: wie zijn wij? 
Wij zijn een MANNENKOOR (sorry dames en juffrouwen!), dat luistert naar de 
naam  Zingende Wandelkring. Dus: wij zingen elke week en wij wandelen (iets 
minder). 
 
Wij bestaan al meer dan 100 jaar, maar dat wil zeker niet zeggen dat wij oubollige 
muziek  brengen. Wij zorgen voor een gevarieerd muzikaal aanbod, ook al 
naargelang aan welke optredens we deelnemen. 
 
Wij zijn een gezellige vriendengroep, die elke donderdagavond tussen 20u30 en 
22u00 zingt in de kelders van het Sint-Norbertusinstituut (hoek Bolwerkstraat, klein 
poortje kant Paleisstraat) en nadien wel eens durft napraten. 
Geen zin om daar deel van uit te maken? 
Echte muzikale opleiding is niet noodzakelijk. Wij maken je op een gemakkelijke 
manier wel wegwijs in de knepen van de zangkunst. En een min of meer goede 
stem bezit toch elke man tussen 17 en 77 jaar… 
 
Kom je even kennis maken met ons? Dat kan tijdens onze ‘open deuravond’ op 
donderdag 2 februari vanaf 20u30 in de Paleisstraat. 
Je hoeft geen schrik te hebben dat je er ‘verloren’ zal lopen. Doen ! 
 
Wil je nog meer inlichtingen, dan kan je (meestal) terecht bij onze voorzitter op 
03/3532070 of onze webstek www.zwk.be 
 
 
 
 

 

Waarom jij niet? Of jij? Het is niet moeilijk! 
 

 

 
 
 

 

http://www.zwk.be/


22 
 

 
 
 
 

 

 

17-27 juli 1952 Kamp te Averbode   
 

  
20 juli 1952 – Averode familieuitstap    1949 “De Pudding” 
Kareltje Stinders zingt “De Grote Aria” uit Blondinnetje 
 

Uit de oude doos 
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20 juli 1952 
Familieuitstap 
“Mijn 
mannekes 
zingen” Ach 
Katinka wordt 
mijn 
bruid!...(aldus 
de toelichting 
van Sus 
Bontenakel) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 17-27 juli 1952 Kamp Averbode Roeien op de vijver van de paterkens 
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…onze voorzitter graag uitpakt met enkele gespecialiseerde uitspraken uit de 
muziekwereld.  
 
Weet je wat een introverte dubbele forte is? Deze uitspraak van de hand van 
Jeanine Lambrechts wordt met veel liefde voorgedragen door onze dirigent. Hij 
probeert dit als volgt te vertalen naar het koor : Je moet met dezelfde intensiteit van 
een forte een pianissimo kunnen zingen. Probeer dat maar eens aan een eerste 
stem te verkopen … 
 
…ze in Sint-Jacob geen problemen hebben met de geactualiseerde tekst van het 
Onze Vader? Ze zeggen hem gewoon in het Latijn. 
 
…ze ook in Carolus Borromeus geen problemen hebben met die nieuwe versie. De 
voorganger meldde er doodleuk dat ze het ‘Onze Vader’ in de oude versie gingen 
doen, omdat de briefjes met de nieuwe versie nog niet gedrukt waren… 
 
…onze dirigent de illusie heeft dat er op donderdagavond wel naar hem geluisterd 
wordt? 
 
…de dirigent zelf ook best luistert naar zijn koorleden, zo weet hij een week later 
nog waar er fouten in de partituren zitten … 
 
…hij overigens uitgaat van duidelijke communicatie met zijn leden: ‘Mannen, het 
Ave Maria dat begint met een A’… 
 
…onze dirigent ervan uitging dat het tussen Kerstmis en Nieuwjaar vakantie is voor 
onze leden, zoals hijzelf dat vroeger gewend was in zijn beroepsleven. Maar daar 
werd door de leden, bezield met een grote muzikale bezetenheid, een ferm stokje 
voor gestoken… 
 
…onze verschillende dirigenten bij het zien van de leider van de Wiener 
Sängerknaben het voortaan vertikken om nog langs de kapper te gaan en dat ze al 
aan het oefenen zijn om die lange haren deskundig achterover te zwieren… 
…ze ook al aan het oefenen zijn om te zien hoe ver ze kunnen achterover leunen 
op hun pianokrukje zonder het evenwicht te verliezen… 
 
…een aantal leden een nieuw doelpubliek ontdekt heeft: nl. de bewoners van de 
RVT’s en de bejaardenflats. Naar het schijnt kunnen ze op heel wat succes terug 
blikken… 
 
…het concert van de Wiener Sängerknabel liefst 40 gegadigden via de ZWK 
aantrok. 

Weet je dat… 
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…sommigen in de wandelgangen van de vernieuwde Elisabethzaal zowaar hun ex-
leraar Engels, de heer Janssens, ontmoetten… 
 
…sommige vrouwen van onze leden allergisch zijn voor de gebruikte lijm in de 
Elisabethzaal… 
 
…alle anderen van de beleidsverantwoordelijken van de Elisabethzaal nog steeds 
aan gunstige prijs vier concerten aangeboden krijgen:  
 

 3/02/17 - 20:00: Ivan de Verschrikkelijke - Met Choeur de Chambre de Namur 
en Octopus Symfonisch Koor  

 25/02/17 - 20:00: Lucifer van Benoit - Met het Kinderkoor Opera Vlaanderen 
en Octopus Symfonisch Koor  

 24/03/17 - 20:00: Oratorium met opera-allures - Met Collegium Vocale Gent 
olv Philippe Herreweghe  

 19/05/17 - 20:00: Philippe Herreweghe 70 - Met collegium Vocale Gent olv 
Philippe Herreweghe. 

Info: www.defilharmonie.be 

…de bezitters van een digitaal abonnement kunnen nog luisteren naar onze 
uitvoering van ‘The first Nowell’… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indien uw apparatuur het toelaat, open 
de toegevoegde MP3-file en geniet mee 

van de onprofessionele live-opname 
van de ‘The first Nowell’ zoals we dit 

zongen tijdens de afgelopen 
Kerstnacht. 

http://www.defilharmonie.be/
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Zondag 4 december 2016 Heilige Geest – 2e Zondag vd advent 
Zondag 11 december 2016 Sint-Jacob – 3e Zondag vd advent 
Zaterdag 17 december 2016 Kerstzingen in A’pen 
Zaterdag 24 december 2016 Sint-Jacob – KERSTNACHT 
  
 
 
 
 
Donderdag 5 januari – 20u30 Sint-Norbertus – Nieuwjaarsreceptie 

voor leden en ex-leden 
Zondag 8 januari – 10u00 Sint-Jacob – Zondag van de 

Openbaring of Driekoningen 
Zondag 15 januari – 10u30 Heilige Geest – 2e Zondag vh jaar 
  
Zondag 5 februari – 10u30 Heilige Geest – 5e Zondag vh jaar 
Zondag 12 februari – 10u00 Sint-Jacob – 6e Zondag vh jaar 
  
Zondag 8 oktober – in de namiddag Concert met Musica con Gioia 
Zaterdag 25 en zondag 26 november Concert met Klankjorum 
 
 
 
Werkten mee aan dit nummer: 
Hilde van Kampen, Hugo De Maeyer, Tony Ah Munn, Ludo Engelen, Guido De 
Graeve, Johan Clerckx, Luc Korthoudt, Raf van Bortel, Paul Avermaete, Jan Leers, 
Jenny Backx, Rik Neel, Guido Bontenakel, Marcel Coppens (v.u.) 
 
 
 

Aan al onze lezers een gezond en zalig 2017 gewenst! 

 

In de nabije en verre toekomst : 

Onze voorbije activiteiten : 


