
  

Eigen Krabbels 
Editie april 2015 
Maandblad van het Mannenkoor ZWK Sint-Norbertus 

Mannenkoor ZWK neemt op 25 en 26 april 

deel aan uitvoering majestueus werk 

Nog slechts een tiental kaarten beschikbaar 

U komt toch ook op 25 of 26 april luisteren naar een 
indrukwekkend muziekstuk van Mahler, nl. de 2

de
 Sym-

fonie? Eén van de hoogtepunten van dit seizoen, waar-
aan het Mannenkoor ZWK haar medewerking verleent. 
Er zijn nog slechts enkele tientallen kaarten beschik-
baar. Haast je om erbij te zijn om aan verminderde prijs 
kennis te maken met een werk dat slechts uitzonderlijk 
gespeeld wordt, omdat het orkest bestaat uit 105 muzi-
kanten en daarnaast nog eens 100 koorleden. Uniek 
dus! 
 

Mahler Symfonie Nr. 2 “Auferstehung" 

Euregio Jeugdorkest o.l.v. Hans Casteleyn 

Met de medewerking van: 

Inez Carsauw, mezzosopraan en Annelies Meskens, 
sopraan 

Gemengd koor deCHORALE en Mannenkoor ZWK 

 
Zaterdag 25 april 2015 - 20.30 uur - Sint-Anna Antwerpen LO  
Zondag 26 april 2015 - 15.30 uur - Pius X Wilrijk 

Kaarten voor dit unieke concert kunt u bestellen langs de vertrouwde weg nl. 
: tickets.zwk@gmail.com . Zor-reg dat je erbij bent!  
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Mahler Symfonie Nr. 2 
“Auferstehung" 

Gustav Mahler had vele jaren nodig voor zijn 2
de

 Symfonie 

 
Gustav Mahler (1860-1911) kreeg vrij vlug een groeiende waardering als diri-
gent. Als componist was zijn doorbraak veel moeizamer.  
Nadat zijn eerste symfonie voltooid was in 1888, begon Mahler onmiddellijk 
aan een nieuw symfonisch werk, waarvan hij slechts één deel voltooide on-
der de naam van Totenfeier. Het zou later het eerste deel worden van zijn 
tweede symfonie. Het  werd grondig afgekeurd door Hans von Bülow, die als 
de ‘paus van de Duitse muziek’ beschouwd werd. Hij verzorgde de creatie 
van Tristan und Isolde en was ook Brahms voorkeursdirigent.  Bülow had 
wel een grote bewondering voor Mahler als dirigent, maar moest niets weten 
van zijn composities.  
 

Na vijf jaar – in 1893 – herneemt Mahler het werk aan zijn tweede symfonie 
die hij wil besluiten met een grote koorfinale, zoals in Beethovens negende 
en in Mendelssohns tweede (Lobgesang). Hij schrijft de drie middelste de-
len, maar vindt geen geschikte tekst voor een koorfinale. 
Bij de begrafenis van Hans von Bülow (1894) wordt Mahler getroffen door de 
woorden van een koraal op tekst van Klopstock (Aufersteh’n). Voor zijn 
symfonie ontleent hij hieraan de eerste twee strofen en  schrijft zelf het ver-
volg. 
Mahler heeft zelf verschillende keren toelichtingen bij zijn symfonie gegeven. 
Maar hij wijzigde die telkens. Uiteindelijk wenste hij dat er geen uitleg meer 
werd gegeven. Het werk moest voor zichzelf spreken. 
Alma Mahler geeft in haar Herinneringen en Brieven een verhelderende 
toelichting van de componist weer.  

 

Programma van de Tweede Symfonie van Gustav Mahler 
Wij staan voor de doodskist van een dierbaar man. Zijn leven, 
zijn worstelingen, leed en streven trekken nog één keer, voor het 
laatst, aan ons geestesoog voorbij. En op dit ernstige en diep 
ontroerende moment, waarop we al het verwarrende en verlagen-
de van het alledaagse als een deken van ons afwerpen, wordt 
ons hart aangegrepen door een indrukwekkende, ernstige stem, 
die we voortdurend negeren in de oorverdovende drukte van het 
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dagelijks leven: Wat nu? Wat is dit leven – en deze dood?  
Blijven wij ergens voortbestaan? 
Is dit alles slechts een lege droom, of hebben dit leven en deze 
dood een zin? 
En als we verder willen leven, moeten we antwoord geven op die 
vraag7 
De volgende drie delen zijn als intermezzi bedoeld. 

Tweede Deel. Andante 
Een heerlijk moment uit het leven van deze dierbare dode en een weemoedi-
ge herinnering aan zijn jeugd en verloren onschuld. 

Derde Deel. Scherzo 
De geest van ongeloof, van ontkenning heeft zich van hem meester ge-
maakt, hij kijkt naar het gewemel van de verschijningen en verliest het zuive-
re kindergevoel en het stevige houvast dat alleen de liefde kan geven: hij 
wanhoopt aan zichzelf en aan God. De wereld en het leven veranderen voor 
hem in verwarde spookverschijningen; de walging van alle bestaan en ont-
staan grijpt hem aan als een stalen vuist en drijft hem tot een kreet van ver-
twijfeling.  

 
Vierde Deel. Oerlicht (Altsolo) 
De ontroerende stem van het naïeve geloof klinkt in onze oren. 
‘Ik ben van God en wil weer naar God! God zal me een lichtje geven, om me 
bij te lichten tot in de heerlijkheid van het eeuwige leven!’ 

Vijfde Deel 
We staan opnieuw voor al die verschrikkelijke vragen – en voor de stemming 
van het eerste deel. 
Dan weerklinkt een stem: Het einde van al het levende is gekomen – het 
Laatste Oordeel is op handen, de verschrikking van de Dag der Dagen is 
aangebroken. 
De aarde beeft, graven gaan open, de doden staan op en schrijden voort in 
eindeloze rijen. De groten en de kleinen dezer aarde – koningen en bede-
laars, rechtvaardigen en goddelozen – allen gaan op weg –  de roep om er-
barming en genade weerklinkt angstaanjagend in onze oren. Steeds angst-
wekkender wordt het jammeren – horen en zien vergaan ons, alle bewustzijn 
verdwijnt bij het naderen van de eeuwige geest. De   

‘Grote Oproep’ 
Weerklinkt – de trompetten van de Openbaring roepen; midden in de gruwe-
lijke stilte menen we een heel verre nachtegaal te horen, als een laatste, be-
vende echo van het aardse leven! Zacht zingt een koor van heiligen en he-
melingen: 
‘Opstaan, ja, opstaan zult gij.’ Dan verschijnt de heerlijkheid Gods! Een heer-
lijk, zacht licht dringt door tot in ons hart – alles is verstild en verrukt! 
En ziedaar: Het is geen oordeel – en er zijn geen zondaars, geen rechtvaar-
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digen, geen groten – geen kleinen – er is geen straf en geen beloning! 
Een overweldigend gevoel van liefde verlicht ons met een verzadigd weten 
en zijn. 
 

Mahler stamt uit een joodse familie, maar was niet praktiserend.  In 1897 
heeft hij zich katholiek laten dopen in Hamburg. Wellicht was zijn judaïsme 
een hinder  om  directeur van de Weense opera te worden. Dit sluit niet uit 
dat de componist een grote bewondering heeft voor de christelijke mystiek. 
Voor de tekst van zijn achtste symfonie kiest hij de pinksterhymne Veni, cre-
ator Spiritus, naast het slottoneel van Goethes Faust.  
Het verrijzenisgeloof behoort niet tot het joodse gedachtengoed. Mahler vindt 
dit in het christendom. Maar hij geeft er een eigen wending aan. Er is geen 
wederkomst van Christus en een laatste oordeel, maar een overwinning van 
de liefde op de dood. 
 

 

Johan Van Asch 

Verzekeringsmakelaar 
Lid FVF Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen  FSMA 

11081A 

Gsm 0479 98 10 65  Verzekeraar van het Radeske 
Ondernemingsnummer 0525.898.564 

Agentschaphouder Baloise Insurance en Euromex 
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Het vierde deel van de symfonie is een altsolo Urlicht op één van de liede-
ren uit Des Knaben Wunderhorn. Hierin wordt reeds de hoofdidee van het 
slotkoor voorgespiegeld: 
 ‘Ich bin von Gott und will wieder zu Gott!  
Die liebe Gott wird mir ein Lichtchen geben 
Wird leuchten mir bis an das ewig selig Leben!’ 
 
Op 13 december 1895 dirigeert Gustav Mahler de wereldcreatie van zijn 
Tweede symfonie in Berlijn. Het is zijn definitieve doorbraak als componist. 
De eerste buitenlandse uitvoering heeft plaats in Luik op 6 maart 1898, onder 
leiding van Sylvain Dupuis in het kader van  de Nouveaux Concerts.  Op 15 
maart schrijft Mahler een dankbrief aan Dupuis voor de uitvoering die vol-
gens de critici schitterend was. Voor de herneming van het werk - enkele 
maanden later - komt Mahler zelf dirigeren in Luik. 
Daarna volgen de uitvoeringen in Wenen (1899), München (1900), Basel 
(1903) en Amsterdam (1904). 
 

Chris Van de Wauw  

OISTERWIJK generale repetitie 
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Weet je dat ... 

B het Mannenkoor ZWK de laatste maanden bijzonder in trek is bij professo-
ren. De ene reist wel een stukje van de wereld rond, maar we hopen hem 
spoedig nog eens terug in onze Antwerpse kring te mogen begroeten! 
B de andere prof een aardig mondje Spaans spreekt, bovendien een tenor is 
en als bijzonder positief punt ook nog eens Marc Marcel heet! Een bijzonder 
hartelijk welkom en hij mocht al na de eerste repetitie ervaren dat hij bij een 
plezierige kring belandde met liefst vier leden die op die avond iets te vieren 
hadden!  
B Marc Marcel het eerst enkele weken probeerde bij de Chorale. Maar het 
pleit voor zijn doorzicht dat hij het bij ons blijkbaar een pakje plezieriger en 
minder gestresseerd vond. 
B de hoofdvogel van de maand werd afgeschoten door Willy Clerckx. Deze 
ex-ZWK’er en dirigent bij het Don Bosco-koor kwam zowaar een vijftal minu-
ten stevig in beeld bij de ernstige Canvas-zender. Hij mocht er zelfs in een 
heel beschaafd Nederlands komen vertellen dat zijn koor het uitstekend zou 
doen in ‘1000 stemmen voor de vrede’, het concert in de basiliek van Koekel-
berg met 1000 zangers uit de ganse wereld. Goede promotie, Willy! 
B diezelfde Willy Clerckx een goede tip had voor alle zangers, die ooit een 
poosje op tv in beeld willen blijven: kies de buitenkant van een rij langs waar 
de camera’s passeren! 
B Johan Clerckx zich even ‘versprak’ bij de melding dat het koor Klankjorum 
enkele liederen zong, die ook de ZWK al gezongen had. ‘Maar laat ons zeg-
gen dat ze bij Klankjorum de betere versie zingen’B Krankjorum, sommige 
dirigenten! 
B diezelfde Johan van onze voorzitter lik op stuk kreeg, toen die publiciteit 
maakte voor enkele uitvoeringen met ZWK-leden (zie elders in Eigen Krab-
bels). ‘Vrijdag en zaterdag is er dus Klankjorum, en zondag krijgen we dan 
het betere werk bij Musica con GioiaB’ 
B de algemene repetitie voor Mahlers 2

de
 Symfonie in het Nederlandse Ois-

terwijk toch heel wat moois liet zien: een heel indrukwekkende zaal (zie foto) 
met de muzikanten in een soort arena en de zangers daar rondom. Impressi-
onant! 
B we in Oisterwijk helemaal geen kennis maakten met de spreekwoordelijke 
Nederlandse zuinigheid: koekjes, koffie, thee naar believen en een heel gast-
vrij onthaal. 
B we onder de indruk kwamen van het Euregio-orkest met haar 105 leden 
uit Leopoldsburg, Brugge, Veurne, Den Haag, Amsterdam, UtrechtB met 
een leeftijd die varieerde tussen 13 en 24 jaar. Knap werk en letterlijk grens-
overschrijdend. 
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B Luc altijd bijzonder bereidwillig is om de medemens in nood zo goed mo-
gelijk te helpen. Zo ook in Oisterwijk! Een lid van de Chorale kwam lichtelijk 
te laat toe tijdens de repetitie en vroeg zich luidop af of hij nog ergens een 
plaatsje kon bemachtigen. ‘Ja, hoor, wij hebben daar vooraan speciaal voor 
U nog een stoeltje vrij gehouden,’ wees Luc als een toonbeeld van hulpvaar-
digheid. De Chorale-man fier naar dat voorbehouden stekjeB waar hij tot de 
vaststelling kwam dat het toebehoorde aan de op dat moment zingende so-
liste. Je kan niet voor heel de wereld goed doen! 
B de stichter van de Chorale natuurlijk Lodewijk de Vocht heet. Een snood-
aard had in een vorige Eigen Krabbels geschreven dat het Lodewijk de 
Vooght was. De schuldige cultuurbarbaar werd inmiddels in Siberië (of was 
het Valencia?) gesignaleerd.  

Wandelen in natuurgebied van Berlare 
 
Noteer 1 mei maar alvast in jouw agenda, want op die dag staat weer de 
jaarlijkse wandeling van de Zingende Wandel-kring op het programma. Met 
deze keer duidelijk de klemtoon op ‘wandelen’. 
 
Ook dit jaar hebben de organisatoren weer een uitgelezen wandelgebied ge-
vonden in het Oost-Vlaamse Berlare (bij Dendermonde), NIET te verwarren 
met Berlaar bij Lier. 
Berlare is niet alleen de gemeente van gewezen Europees commissaris Ka-
rel De Gucht (en zijn Mireille), maar ook een plaats waar we nog prachtige 
wandelingen kunnen maken in de buurt van het Donkmeer. 
 

We komen samen om 13u45 aan de Bareldonkkapel op het Kapelleplein, dat 
is een zijstraat van de Donklaan, zodat we rond 14 uur kunnen vertrekken. 
De Bareldonkkapel is gebouwd op een zandheuvel en ze is thans een bede-
vaartsoord met aansluitend een prachtige Kalvarieberg. De organisatoren 
beloofden echter plechtig dat het geen kalvarietocht zou worden, want na 
korte tijd bereiken we immers het natuurgebied van het Berlaars Broek, dat 
vroeger een moerasgebied was. We wandelen ook doorheen de Gratiebos-
sen en bereiken dan het natuurreservaat De Turfput. 
 

Deze wandeling is ongeveer 10 kilometer lang. Wie wil, kan verder nog een 
ommetje maken langs De Eendekooi, een vogelreservaat langs het Donk  
meer. 

 

WANDELING VAN 1 MEI 
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Niet onbelangrijk: de organisatoren maakten al de nodige afspraken om na 
de wandeling de inwendige mens te versterken.  
 
Mochten er in de week voor 1 mei tropische stormen over ons land razen, 
wordt wel aangeraden om gepast schoeisel mee te brengen. Leute alleszins 
verzekerd, ah-wah!  
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Jos Van Grieken al meer dan         
driekwart eeuw supporter van de 

ZWK 

“Als de vriendschap verdwijnt, is het gedaan met 
het koor” 

 
Jos Van Grieken. De naam zal bij de oudere leden van de Zingende Wandel-
kring zeker nog een belletje doen rinkelen, maar de jongere generatie zien 
we al de wenkbrauwen fronsen. Wie echter zijn foto bekijkt, zal moeten toe-
geven dat hij die man (en zijn echtgenote) al wel eens gezien heeft. Niet 
moeilijk: Jos is na zijn 24 jaar als lid van de ZWK steeds één van de trouwste 
supporters geweest en we zien hem terug op nagenoeg elk concert en op 
elke 11-novemberviering bij de herdenking van de overleden leden of hun 
familie. 
Jos Van Grieken wordt in juni 89 jaar en dat zal je hem niet nageven. Als we 
hem bezoeken in zijn gezellige woning op Linkeroever krijgen wij een erudiet, 
wijs man tegenover ons, die nog exact de geschiedenis van 75 jaar ZWK en 

Antwerpen weet te 
vertellen. Nagenoeg 
alle edities van Eigen 
Krabbels vind je bij 
hem terug in drie mooi 
ingebonden kaften. 
Wij stellen u voor: 
supporter nummer 
één van de Wandel-
kring! 
 
Jos, hoe lang was je 
eigenlijk al lid van 
onze kring en hoe 
kwam je daartoe? 
Jos Van Grieken: “Al 
wie in de buurt van 

Borgerhout woonde, ging eerst naar het ‘klein Sint-Norbertus’ in de Groen-
straat. Maar wij woonden in de Kloosterstraat en mijn zus liep school op Mè-
re Jeanne aan de Van Heurckstraat (vroeger de Gezondheidsstraat) en een 
beetje verder op de Tabaksvest lag het ‘grote Sint-Norbertus’. En omdat ik 
dan met mijn zus mee naar school kon, werd dat de bestemming, waar ik 
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zowel de lagere school als de middelbare afdeling doorliep. En dat ik bij de 
Wandelkring kwam, lag aan ‘de Savoei’, zoals we de vroegere voorzitter, me-
neer Greeve, een beetje oneerbiedig noemden.” 
Hoe ging dat dan? 
“Wij moesten bij meneer Greeve eerst een examen afleggen. Stel je daar niet 
te veel van voor: we moesten gewoon de toonladder zingen: do-re-mi-fa-sol-
laB en dat was het. Ik moet zes jaar geweest zijn toen ik lid werd en later 
mocht ik dan in het kinderkoor. Al zeg ik het zelf: ik had wel een goede stem, 
zodat ik af en toe wel eens een solo mocht zingen.” 
Werd er toen ook veel gewandeld? 
“Absoluut. Tijdens elke vakantieweek deden we één uitstap. We waren aan 
het wandelen toen de eerste V-bom viel in Antwerpen. Heel de stad stond 
toen overhoop. Tot het einde van de oorlog waren er trouwens niet veel an-
dere mogelijkheden dan te gaan wandelen. Soms begonnen we te stappen 
zonder te weten waar we zouden uitkomen: met de boerentram, naar Schil-
de, naar de bossen van ZoerselB” 
Hoe verliep dat: naar school gaan en werk vinden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog? 
“In 1942 zaten we met 50 man in de klas voor handelswetenschappen. Op 
zekere dag kwam directeur Swinnen binnen en die vond dat de slimsten ei-
genlijk in deze afdeling niet thuis hoorden en beter naar de nieuwe afdeling 
‘wetenschappen’ vertrokken. Wij vonden ons allemaal ‘slim’ en dus trokken 
er heel wat leerlingen naar die afdeling. Toen we ons middelbaar gedaan 
hadden, kwam echter de kat op de koord: het bleek dat wij geen recht had-
den op een diploma, omdat we daar één jaar te weinig over zouden gedaan 
hebben. 
Een ramp voor mijn goede maat Frans Adriaenssens, want op het ministerie 
was een diploma een noodzaak. Ikzelf werkte als tijdelijk bediende aan de 
stad, maar om vast aangenomen te worden, moest ik ook aan een examen 
deelnemen. Ik ben naar meneer Raets geweest, een leraar op school, die 
een briefje schreef dat ik wel alle lessen gevolgd had, maar dat ik ‘door oor-
logsomstandigheden’ geen diploma had meegekregen en de deuren gingen 
voor me open. Ik heb mijn hele leven op de technische dienst van de haven 
gewerkt.” 
Heeft het koor nooit problemen gehad tijdens of na de oorlog? 
“Ik herinner me alleen dat er tijdens een zangfeest in Lier ‘kweddelen’ waren, 
maar die hadden niks met het koor te maken.” 
Je was zelf altijd heel erg met cultuur begaan< 
“Klopt. Ik ben toneel gaan spelen binnen en buiten de Wandelkring, o.a. bij 
het Reizend Volkstheater en het Antwerps Volkstoneel o.l.v. Charles De 
Vooght, oud-leerkracht op Sint-Norbertus. Meestal samen met mijn vriend 
Piet Eyckermans, die zelfs ooit nog bij de KNS speelde. Voor stukken over 
de herdenking van de Boerenkrijg moesten we soms naar Turnhout gaan 
spelen. Dat was zes uur heen en weer in die tijd, ik kwam een stuk in de 
nacht thuis en moest de volgende ochtend weer fris en monter aan het werk. 
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Dat was niet vol te houden.” 
En dus: toneel bij de ZWK< 
“Probleem: in die tijd deden nog geen meisjes mee aan het ZWK-toneel en 
zo heb ik eens de (vrouwelijke) rol van Blondinnetje vertolkt. We speelden 
ook ‘De moord van Nijlen’, een stuk dat Staf Bontenakel nog geschreven 
had. In het college was ik bij de toneelgroep ‘Reinaert’ met Frans Cuypers en 
later Karel Dierickx als regisseur. Af en toe moest ik ook invallen bij poppen-
kast Paljas, waar Willy Van Essche en Sus Bontenakel toen de gangmakers 

waren.” 
Het werd alle-
maal te veel om 
nog lid te blij-
ven? 
“Daar kwam nog 
bij dat ik de biblio-
theek van het Da-
vidsfonds in 1956 
had overgenomen 
en de openings-
uren waren 
woensdag/vrijdag 
tussen 18u en 
20u, en zondag 
tussen 11u en 
13u. En die uren 
waren niet langer 
verenigbaar met 

de zondagsmissen van de ZWK. Bovendien hield ik me in die periode ook 
bezig om sociaal minder bedeelden te leren lezen of schrijven.” 
Er kwam ook ene Renée De Rycke in jouw leven. De zus van Suzanne 
De Rycke, die met Herman Van Essche getrouwd was. Kennis gemaakt 
via de zangers? 
“Ik kende natuurlijk wel Suzanne – tante Suzy – als de vrouw van Herman, 
maar ik had toen nog geen oogje laten vallen op haar jongere zusje. Ik denk 
dat we met mekaar kennis gemaakt hebben in ‘klein Sint-Norbertus’. Of wij 
toen moesten optreden, weet ik niet meer, maar ik weet wel dat zij toen mee-
deed met de volksdansgroep. We hebben anderhalf jaar gevrijd en we zijn 
getrouwd in 1953. We verschillen wel zes jaar in leeftijd. We reden in die tijd 
met de fiets naar de Bloedprocessie in Brugge, naar de IJzerbedevaart in 
Diksmuide of we gingen te voet naar Scherpenheuvel. Intussen hebben we 
zes kinderen (drie jongens en drie meisjes), twaalf kleinkinderen en twee 
achterkleinkinderen.” 
Welk soort muziek zongen jullie in die tijd? 
“Ik herinner me b.v. dat ik tijdens een Peter Benoit-avond als bariton een solo 
mocht zingen: ‘Mijn Moederspraak’. We zongen ‘De Schelde’ in de feestzaal 
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op de Meir. Maar er is zo veel veranderd. Mijn periode bij de ZWK kan je niet 
vergelijken met later. Dankzij de ZWK heb ik veel meegemaakt. Ik heb ze 
ook zien evolueren van een vriendenkring, naar een plezante kring, naar een 
koor. Het koorgedeelte had in onze tijd zeker niet dezelfde impact als nu. Er 
waren de jaarconcerten, waarbij de opbrengst ging naar onze missionarissen 
zoals John van de Steen, Jan van de Paer en anderen.” 
Ook na jouw officieel afscheid bleef je de ZWK op verschillende manie-
ren volgen. 
“Ik ben inderdaad ook altijd in cultuur geïnteresseerd gebleven. Ik heb nog 
gedeclameerd op de eerste concerten. En tussen 1958 en 1960 heb ik prak-

tisch in elke Eigen 
Krabbels geschre-
ven, vooral poëzie. Ik 
bleef naar de jaarlijk-
se concerten komen, 
op 11 november tij-
dens de herden-
kingsmissen bleef ik 
ook steeds mensen 
kennen.  
Intussen had ik de 
bibliotheek van het 
Davidsfonds aan ‘De 
Kalkoense Haan’, 
het lokaal van de 
katholieken, overge-
bracht naar Linker-
oever en daar heb ik 
de bibliotheek ook 
jaren ‘gerund’. Ze 
was erkend, we kre-
gen subsidie en op 
Linkeroever  werd 
het tegelijkertijd een 
ontmoetingsplaats 
voor jongeren. Ik wil 
niet weten hoeveel 
koppeltjes mekaar 
daar leerden kennen, 
onder het mom dat 

ze naar de bibliotheek gingen.” (lacht) 
Hoe zie je de toekomst van de ZWK? 
“Ik weet het niet goed. De traditionele aanvoer vanuit de school is weg geval-
len. Ik vraag me ook af of onze eigen cultuur stilaan weg valt. Maar er komen 
wel andere activiteiten, die wellicht andere families aantrekken.” 
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Je was uiteraard ook een geïnteresseerde aanwezige tijdens de festivi-
teiten van ons 100-jarig bestaan< 
“Heel goed georganiseerd. Een prachtige uitvoering van de Carmina Burana. 
Als je zulke werken uitvoert, kan het ook niet anders dan dat je met gemeng-
de koren optreedt. Ik vind wel dat we er zorg moeten voor dragen dat het ook 
‘ONS’ koor blijft. Mijn mooiste ervaring met de ZWK is dat vooral de vriend-
schap er belangrijk was. Mocht de vriendschap binnen het koor wegvallen, 
dan valt alles weg.” 
 
Welke mooie herinneringen of ontgoochelingen maakte je mee met de 
ZWK? 
“Ontgoochelingen niet echt. Ik herinner we wel nog dat we veel succes ken-
den met het werk van Orlandus Lassus.” 
Welke figuren uit de ZWK zullen je altijd bij blijven? 
“ Bij meneer Greeve kon je steeds terecht in de Lange Gang of gewoon tij-
dens een wandeling doorheen de stad om eens over van alles te praten. 
Staf Bontenakel was dan weer een uitstekende organisator. Beiden hebben 
zich steeds helemaal belangeloos ingezet voor de kring.  
Piet Eyckermans was dan weer mijn ‘buddy’. 
Wim Janssens was een goede mentor, tegen wie ik met het nodige ontzag 
opkeek en die ook over heel veel onderwerpen kon meepraten. 
En dan heb je nog de mensen van ‘het kranske’: met z’n twintigen begonnen 
en nog zeven in leven momenteel. Wij komen nog wel om de zes weken bij 
mekaar. Willy Van Essche ken ik natuurlijk ook zeer goed. Mochten er met 
hem mogelijke discussies zijn, dan denk ik wel dat die op een diplomatische 
wijze kunnen opgelost worden.” 
Waarmee hou je je verder op 88-jarige leeftijd nog bezig in jouw vrije 
tijd? 
“Met van alles. Voor de ZWK ben ik b.v. bezig om alle studenten-voorzitters 
van de Wandelkring eens op een rij te zetten. Weet je nog dat Chris Van de 
Wauw, Chris Van de Velde of Karel van Ael ooit voorzitter waren? Wij gaan 
nog altijd naar de zondagsmis, al is het na het in brand steken van de O.-L.-
Vrouw ter Scheldekerk vlak bij huis op Linkeroever iets moeilijker geworden 
om naar de Sint-Lucaskerk te trekken in het midden van de Linkeroever. De 
benen, weet je! 
In de hall van onze woning staat ook een piano. Al onze kinderen hebben er 
op gespeeld, maar niemand is er verder in gevorderd. Ook de kleinkinderen 
raken die piano graag wel eens aan. Er zit wel muzikaal bloed in de familie, 
maar ik vrees dat we met die piano blijven zitten. En verder probeer ik op de 
hoogte te blijven van de actualiteit. Mijn interesse voor lezen is nog altijd ge-
bleven. En voor de ZWK ook, natuurlijk!”  
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Onze secretaris stelt het jaarverslag 

van onze vereniging voor 

Januari 2014 – december 2014 : het eerste jaar van onze tweede eeuw en al 
meteen een primeur want dit is het eerste jaarverslag van een kalenderjaar.  
Het vorige verslag, dat hier in februari 2014 werd voorgesteld, omvatte een 
periode van 16 maanden, als gevolg van het omschakelen van ons werkjaar 
van een schooljaar naar een kalenderjaar. 
 

Wat presteerden we zoal in ons 101 ste werkjaar ? 
In Sint-Jacob waren we 12 x te gast op de tweede zondag maar ook op Pa-
sen (20/4) en met de Middernachtsmis op kerstavond. 
In de H. Geest zongen we 11 keer op de eerste zondag, want op 4/5 waren 
we vrij omwille van de Eerste Communie.  We verzorgden hier nog wel 5 an-
dere vieringen n.l.  
-) op 23/3 onze eigen Dankviering n.a.v. ons 100-jarig bestaan, 
-) op 17/4 en 18/4 resp. Witte Donderdag en Goede Vrijdag, 
-) op 18/7 tijdens het gouden huwelijksjubileum van Walter en Lutgard 
-) en op 1/11 met Allerheiligen. 
Zowel na onze dankviering als na Walters jubileum werd gebruik gemaakt 

Beste lezer, 

Een repetitie over onze landsgrenzen heen. Op een zondagnamiddag.in Nederland. 

 

Niet iedereen had oog en oor voor koor en orkest.  

Ook de infrastructuur deed sommigen likkebaarden. 

Op verschillende plaatsen troffen we een affiche aan. 

Bij een vluchtige blik betrof het een vraag naar een milde gift. 

Niet onmiddellijk aan de orde bij onze koorleden... 

Licht - of zwaar kalend, kortgeschoren. 

 

Niet aan ons dus om een droom mee waar te maken.  

Maar het kan nog. Op 15 april 2015.  

Geïnteresseerden kunnen de juiste locatie opvragen bij de redactie. 

 

Een lid van onze ZWK wilde - mogelijk onbewust - een echte promostunt uithalen. 

Wie de correcte naam en voornaam van deze man instuurt voor 15 april, krijgt van-

wege de redactie een leuk verzorgingspakket voor de haren.  Voor hem, en niet voor 

haar! 
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van de ruimte achteraan in de kerk om een gesmaakte receptie te houden. 
Buiten onze vaste werkgevers waren we ook nog te beluisteren op 10/1 in de 
Heilige Rozenkrans voor de begrafenis van Piet Goossens, op 22/6 in de 
Verrezen Heer ter gelegenheid van het 70-jarig priesterjubileum van Ferre 
Caris en op 11/11 hier in Sint-Norbertus voor de herdenking van onze overle-
denen. 
Vers in het geheugen liggen nog de twee kerstconcerten nl. op zaterdag 
20/12 in Sint-Lodewijk te Mortsel en één dag later in Sint-Fredegandus te 
Deurne. 
Als ik goed geteld heb brengt dat ons totaal op 35 uitvoeringen. 
 

Naast deze inspanningen, en niet te vergeten de wekelijkse herhalingen, was 
er natuurlijk ook tijd voor ontspanning. 
Op 29/11 vierden we onze patrones in de Jachthoorn en tijdens dit gezellig 
feest werden 2 gouden jubilarissen in de bloemetjes gezet. 
Op 1/5 werd er gewandeld in Sint-Pieters-Lille waar we met z’n allen door 
een fikse regenvlaag in een schaapstal werden gedreven.  Beter weer was er 
op zondag 28/9 toen we in Brussel op stap gingen. 
Op 9/1 hielden we onze nieuwjaarsreceptie en onze Algemene Vergadering 
ging voor het eerst door  in februari, nl. op 13/2. 
Na vele jaren werd ook heraangeknoopt met een oude traditie, want op 1 /2 
konden we nog eens genieten van een worstenbroodavond.  Na het smullen 
van de lekkere broden en bollen was er nog – op diverse vlakken – een wed-
strijd tenors versus bassen.  En ik citeer Eigen Krabbels: “de tenoren won-
nen”. 
Over Eigen Krabbels gesproken.  Toen op het einde van 2013 Rik Neel zijn 
pen als hoofdredacteur neerlegde en Jul Van Ael zijn ontslag als verantwoor-
delijke uitgever aanbood, zag het er even naar uit dat het exemplaar van fe-
bruari 2014, dat ik hier in mijn handen heb en waaruit ik zojuist citeerde, het 
laatste van een lange rij zou worden. 
Maar, er volgde geen “Auferstehung” zoals Mahler het zou zeggen, want dat 
zou betekend hebben dat Eigen Krabbels dood en begraven was.  Neen, 
Eigen Krabbels werd “weitergesetzt”, een werk van hoofdredacteur Marcel, 
bijgestaan door zijn administratieve assistenten Ludo en Tony. 
In ieder geval : zowel voor de oude als voor de nieuwe ploeg is een dank en 
proficiat hier wel op zijn plaats. 
De laatste rubriek in dit jaarverslag is steeds het ledenbestand. 
Nadat tijdens de vorige Algemene Vergadering 6 “alte Kameraden” hun 
“Wiederanschluss” bekend maakten (we zijn blijkbaar op de Duitse toer van-
daag) steeg ons ledenaantal van 27 naar 33.  Dat is vandaag nog steeds het 
geval en we kunnen alleen maar wensen dat er in de toekomst nog af en toe 
enkele nieuwelingen onze rangen komen versterken. 
Dat is alvast de hoop van uw dienaar  
Jan  
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CONCERTBESPREKINGEN 

Wat doe je < 
 

F als twee van je beste (muzikaleoptreden ? 
Wel, dan ga je ’s zaterdags naar d) vrienden, de ene met een koor en de an-
dere met een orkest, in hetzelfde weekeinde e ene luisteren en ’s zondags 
naar de andere. 
 

ZWK bij Klankjorum 
 

Zo trok ik dus op zaterdagavond 21/3 (het begin van de lente) naar Linkeroe-
ver waar Klankjorum, in samenwerking met de rockgroep Revival Tribute, 
hun Lenteblues serveerden.  Het dirigeerstokje was in handen van “onze” 
Johan en “onze” Tom begeleidde het koor op zijn keyboard. 
Ik moet zeggen dat van enige weemoed of depressie bij de uitvoerders geen 
sprake was.  Ze beloofden en brachten frisse hedendaagse en herkenbare  
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nummers.  Sommige liedjes, zoals “You raise me up” en “Nella Fantasia”, 
konden de aanwezige Wandelkringers bijna meezingen; alleen werden ze nu 
in een versie met sopranen en alten gezongen.  Maar ook Revival Tribute 
bracht songs van vroeger en nu die bijna voor iedereen tot het collectieve 
geheugen behoren.  Tijdens deze nummers maakte het koor bijgaande ritmi-
sche bewegingen, maar dat was soms een beetje à la ZWK d.w.z. de ene al 
met wat meer schwung dan de andere. 
Na de pauze ging dit muzikale feest verder o.a. met “La Nuit” (ook gekend bij 
ZWK) en een versie van Adèle’s “Someone like you”.  Weer was er de ge-
slaagde afwisseling met de rockgroep en op het einde werd een ruime selec-
tie uit West Side Story gebracht inclusief een sopraan- en een tenorsolo.  
“Onze” Johan zong “Maria” op ontroerende wijze. 
Na het welverdiende applaus kregen we nog liefst 3 bisnummers.  Dat van 
Revival Tribute was een nummer van Raymond van het Groenewoud nl. 
“Maria, Maria ik hou van jou” en het koor ging bijna uit de bol toen dat op het 
laatste klonk als “Klankjorum, Klankjorum ik hou van jou”. 
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ZWK bij Musica con Gioia 
 

’s Anderendaags was het dan tijd om naar cc De Kern in Wilrijk te gaan en 
om er naar Musica con Gioia te luisteren.  Ter gelegenheid van hun 15-jarig 
jubileum brachten ze een dubbelconcert. 
De mini-opera “De Pop” werd gecomponeerd door B Werner De Bleser en 
dat is ook de dirigent van het kamerorkest (met de moeilijke naam, zoals ze 
zelf melden in het programmablaadje). 
We beleefden een echte wereldpremière en dus kon de soms vreemd klin-
kende melodie nog niet herkenbaar zijn.  De teksten van de solisten Christa 
Biesemans en Dirk De Ridder verschenen op groot scherm en dat zorgde 
ervoor dat de belevenissen van de stadse schooljuf in het “boerengat” goed 
te volgen waren. 
Na een korte onderbreking werd Hänsel & Gretel van de Duitse componist 
Engelbert Humperdinck uitgevoerd.  De door Marleen Merckx vertelde 
teksten klonken eerder gruwelijk en hadden weinig gemeen met het gekende 
sprookje van Hans en Grietje en het peperkoekenhuisje.  Gelukkig brachten 
de muziekfragmenten wel een sprookjessfeer in de goedgevulde zaal. 
Ook hier kregen de uitvoerders, bij wie we “onze” Marc en opnieuw “onze” 
Tom aan het werk hoorden, op het einde een deugddoend applaus. 
Marc had enkele vrijwillige tappers van de ZWK gemobiliseerd om het pu-
bliek na afloop een drankje te bezorgen.  Dit zorgde voor een uniek moment 
nl. meer zangers achter dan voor de toog. 
Na zo’n weekeinde is de kans klein dat ik tijdens de volgende Algemene Ver-
gadering als cultuurbarbaar word bestempeld. 
 

niet ppp (pianissimo) 
niet fff (fortissimo) 
maar ttt (tenor-tapper-toehoorder)  
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Personalia 

Geboortes 
 

* Op 22 maart hadden Wendy Coremans en Tarik Menbhi een leuke verras-
sing in petto voor Marc Coremans, uitgerekend in het weekeinde van zijn 
concert met Musica con Gioia. 
Zij zorgden met NOAH (3,070 kg en 48 cm) immers voor een broertje voor 
Jonas en Nore en een derde kleinkind voor opa/bompa/grootvader Marc. 
Dikke proficiat aan heel de familie ! 

Zondag 1 maart – 10u30 Heilige Geest – 2
de

 zondag vd vasten 
Zondag 8 maart – 10u00 Sint-Jacob – 3

de
 zondag vd vasten 

 

Onze voorbije activiteiten : 

Donderdag 2 april – 20u00 Heilige Geest – Witte 
Donderdag 

Vrijdag 3 april – 20u00 Heilige Geest – Goede 
Vrijdag 

Zondag 12 april – 10u00 Sint-Jacob – Beloken Pasen 
 
deelname van de ZWK aan Mahler Symfony N° 2 
Zaterdag 25 april – 20u00 Sint-Anna op Linkeroever 
Zondag 26 april – 15u30 Pius X te Wilrijk 
 
Vrijdag 1 mei -  Wandeling 
Zaterdag 9 mei vanaf 14u00 Basisschool Sint-Jan-

Berchmans 
Opendeurdag  

Zondag 10 mei – 10u00 Sint-Jacob - 6
de

 Paaszondag 
Zondag 31 mei – 10u30 Heilige Geest – Heilige Drie-

eenheid 
 
Zaterdag 6 juni & Zondag 7 
juni 

Mahler Symfony N°2 
Op Zaterdag 6 juni – 20u15 

Koorreis ZWK naar A’dam en 
met onze deelname in het 
befaamde concertgebouw van 
Amsterdam  

 

In de nabije en verre toekomst : 

 
Werkten mee aan dit nummer: 
Tony Ah Munn, Ludo Engelen, Raf Van Bortel, Guido De Graeve, Jenny Backx, Paul 
Avermaete, Marc Coremans, Johan Clerckx, Luc Korthoudt, Gerd Hoes, Jan Leers, 
Fons Carpentier, Chris van de Wauw, Luc Deumens en Marcel Coppens (v.u.). 


