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“Eindelijk nog eens een 
WANDEL-kringer,” 

 
stelden we vast, nadat we 
een uitgebreide babbel 
hadden met Wim Pilate 
(°1948), in zijn prachtig 
appartement in een mooie, 
compleet vernieuwde 
Hobokense wijk, waar we 
hem en zijn echtgenote Julia 
Willems (‘Puk’ voor de 
meesten) terugvinden in de 
ongebruikelijke straatnaam 
Schaapskooi. 
 

 
 

Wim heeft trouwens nog heel wat zoete herinneringen aan de ZWK en hij wil 
daar niks van laten verloren gaan, want hij heeft een aantal gedachten vlijtig 
neergepend op enkele blaadjes papier. “Eigenlijk ben ik opgevoed door de 
ZWK”, is één van zijn opmerkelijke uitspraken, net als de melding dat hij ooit in 
eenzelfde bed geslapen heeft met de eerwaardige heer Duysburgh, de alom 
gekende leider van onze kring. 
 
 

Wim Pilate: “Ik ben opgevoed door de ZWK” 

 
 
 

  ZWK WEBSITE Concertmuziek Wandelkringlied 

http://ZWK.be
https://zetweka.weebly.com/opname-concerten.html
https://zetweka.weebly.com/uploads/9/7/8/3/97833982/web_258_wandelkringlied.mp3
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Het gesprek wordt opgenomen in het gezelschap van Roger. Neen, geen 
buurjongen of vriend van het koppel Pilate-Willems. Roger is gewoon de naam 
van het Zwitserse perfectie-apparaat, waardoor Wim beter de woorden kan 
opvangen van de mensen rondom hem. Want hij maakt het van bij het begin 
duidelijk dat hij problemen heeft met het gehoor. Niet helemaal nieuw, maar wel 
een beetje hinderlijk in een gesprek, wat hem bij één van zijn kleinzonen de 
bijnaam ‘opa wablief’ opleverde.  
 
“Ik kan dan ook geen toonhoogte houden, omdat ik de klanken niet juist hoor. 
Er is een schade opgetreden binnenin het oor, waardoor de klanken vervormd 
worden. Soms herken ik nog een lied van vroeger aan de hand van de tekst, 
maar helemaal niet door het muzikale ervan. 
 
Dat was eigenlijk al een beetje zo toen ik bij de ZWK zong. Ik was eerder een 
volumezanger. Als ik naast iemand stond die toonvast was, dan ging het wel. Ik 
stond dikwijls naast Marc Coremans. Hij zong de melodie toonvast en ik gaf 
volume. Meneer Duysburgh waagde het één keer tijdens een repetitie om mij 
als sopraan een solo te laten zingen, maar daar is het bij gebleven. Hij wist 
genoeg.” 
 

 

Maar je was ook vele jaren leraar. 
Had je daar dan geen problemen met 
het verminderde gehoor? 
 
Wim Pilate: “Ik ben maar voor het eerst 
naar een arts geweest toen ik al de 
veertig voorbij was, want als ik aan het 
bord stond, kon ik niet meer exact 
horen welke leerling aan het praten 
was. ‘En had je dat voordien wel? Dan 
had je eigenlijk een uitzonderlijk goed 
gehoor,’ kreeg ik te horen. En zingen 
dat ging wel voor de klas. Het moest 
daar niet altijd 100% juist klinken 
(lacht). Wij zongen veel Vlaamsgezinde 
liederen of stapliederen, waarop ik met 
de kinderen rond de speelplaats stapte. 
Dat heb ik na ‘Zwarte zondag’ maar niet 
meer gedaan. 
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Merkwaardig is wel dat doofheid blijkbaar erfelijk is. Mijn moeder (die begin dit 
jaar op 100-jarige leeftijd overleed) werd echt doof vanaf haar tachtigste, ik 
vanaf mijn zestigste en onze zonen Bart en Geert vertonen de eerste 
problemen nog voor hun 50ste. Typisch: het begint steeds links. Daarna bij mij 
rechts nog wat erger, wegens een bloedklontertje in het oor tien dagen na mijn 
heupprothese.” 
 
Legt dat zware beperkingen ook bij jouw doen en laten van elke dag of bij 
jouw echtgenote? 
 
Puk: “Ik luister dus naar muziek met een koptelefoon op. Maar eigenlijk doe ik 
dat veel te weinig. En in de auto spreken we met mekaar via Roger.” 
 
Wim: “Reizen doe ik dus nooit alleen. En achteraan op mijn fiets heb ik een 
plaatje gehangen onder het zadel ‘gehoor gestoord’, al wordt dat dikwijls niet 
gelezen. Ik heb het zelf ook nog nooit bij iemand anders gezien. En voor het 
UZA-ziekenhuis heb ik een badge, zodat het personeel merkt dat ik slecht 
hoor.” 
 
Contact met meer personen tegelijkertijd moet dan ook moeilijk zijn. 
 
Wim: “Inderdaad. Als de hele familie bij mekaar is – soms 25 personen – versta 
ik er niks van. Ofwel ga ik dan stappen met één van de kinderen of 
kleinkinderen, ofwel zet ik me ergens apart met één van de aanwezigen. Als het 
alleen broers of zussen zijn van Puk, dan gaat het helemaal niet, want die zijn 
helemaal niet gedisciplineerd op dat gebied. (lacht)” 
 
Hoeveel kinderen en kleinkinderen hebben jullie intussen? 
 
“We hebben vier kinderen (één meisje, Leen), die intussen allemaal getrouwd 
zijn. Bart (50) heeft vier kinderen, Geert (49) heeft er twee, net als Koen (47). 
En ons Leen (46) heeft drie kindjes in leven en ééntje (Bavo) is jong gestorven. 
We hebben dus een heus voetbalploegje aan kleinkinderen, met een engeltje 
daar boven!” 
 
Daar hebben jullie allicht veel plezier aan? 
 
“Absoluut. En hetgeen ons vooral verheugt, is het feit dat ze allemaal zo goed 
samenhangen. De kleinkinderen bellen soms onderling naar mekaar om af te 
spreken voor b.v. een filmmarathon tot ’ s nachts. Het voordeel is dat de twaalf 
kleinkinderen er kwamen op twaalf jaar tijd, waardoor de leeftijden dicht bij  
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mekaar liggen. Twee keer per jaar komen we gewoonlijk met z’n allen samen 
voor b.v. een gezinsweekend met Pasen of in de herfstvakantie huren we iets in 
de Ardennen, naargelang het uitkomt. Het deed ons dan ook veel plezier dat 
één van de kleinkinderen (weliswaar 24 jaar en samenwonend) enkele weken 
geleden belde of die activiteit in de herfstvakantie nog plaatsvond, omdat ze 
hun vakantiedagen dan moesten vastleggen.” 
 
Nog andere activiteiten in jouw planning? 
 
“Nog een overblijfsel van mijn Wandelkringtijd: ik ga heel graag wandelen. We 
hebben hier in de buurt een wandelclubje van zo’n twintig/dertig personen, 
maar meestal zijn we met een tiental. Ik volg dan de knooppuntenkaart, of ik ga 
alleen, of met een kleinkind, of met Puk als het verharde wegen zijn, want 
wegens hartproblemen kan zij niet ver gaan en moet ze haar scooter gebruiken. 
In dat geval geeft zij het tempo aan, tegen mijn gewoonte in. 
 
En ik ga dus ook graag fietsen: Kruibeke, het Mechels broek waar nog lis staat, 
Hazewinkel, Oost-Vlaanderen en binnenkort is hier om de hoek het fietspad af 
tot in Boom.” 
 
Ik merk duidelijk activiteiten terug uit de Wandelkringtijd… 
 
“Weet je: met alle respect voor mijn ouders en natuurlijk is het overtrokken of 
zwart-wit voorgesteld, maar eigenlijk ben ik opgevoed door ‘de zangers’.  
 

 

 
Wat wil je: als tiener in de 
vakantie eerst het klein kamp, 
later bleven de ‘beren’ (leiding) 
nog iets langer. Kort nadien 
trokken we op groot kamp, dan 
volgden fietstochten en in de 
maand augustus verbleven we 
bijna een ganse maand in 
Radeske in Lille. In het midden 
van die maand kwamen mijn 
ouders één dag langs om het vuil 
goed op te halen en het proper 
goed mee te brengen.” 
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De vierdaagsen in de paasvakantie herinner je je minder, maar je hebt nog 
levendige herinneringen aan de tochten tijdens het groot kamp? 
 
“Zeker. Er waren vier bestemmingen, die om het jaar wisselden: de Semois, de 
Hoge Venen, Namen-Dinant en Luxemburg, met meestal slapen in scholen of 
op een hooizolder. 
 
De herinneringen zijn zo levendig dat we op 13 augustus jl. een stuk van de 
tocht langs de Semois nog eens over gedaan hebben met uitsluitend de 
kinderen en hun partner: Rochehaut, een zware helling naar boven, dan via 
Poupehan over de Semois, terug omhoog en omlaag, dan naar Frahan via de 
‘Crêtes om te eindigen bij een volgende brug over de Semois en terug omhoog. 
Heerlijk, maar wat was het die dag bloedwarm. Ik stelde voor om 6 uur te 
beginnen, maar dat stuitte op zo veel bezwaar dat het 9 uur werd. Nu ja, in de 
bossen viel het nogal mee van de hitte en rond 15u30 kwamen we aan het 
eindpunt. 
 
Volgend jaar staat een wandeling in de Botrange op het programma. Langs de 
venen, de grootste waterval van België op de Bayehon en naar de stuwdam 
van Robertville. We deden die tocht al een twintigtal jaren geleden en wie 
kwamen we daar midden in de tocht tegen: komend van de andere kant, Jos 
Willems met zijn gezin, zonder dat we met mekaar hadden afgesproken.” 
 
Herinner je je nog iets van de fietstochten die jullie vroeger maakten? 
 
 
 
“Dat was wel altijd met een beperkte groep 
van een vijftal man. Nog geen elektrische 
fietsen en hooguit drie versnellingen, meneer 
Duysburgh zelfs zonder versnellingen. En als 
we dan een helling of een bergje tegen 
kwamen, was het altijd ‘koerske’ om het eerst 
boven. Dat was steeds een rivaliteit met Tony 
Ah Munn, maar hij was nooit te kloppen: hij 
eerst, ik tweede, meneer Duysburgh derde…” 
 
 
Hoe lang was je eigenlijk bij de zangers? 
 
“De kleuterschool en het eerste leerjaar deed 
ik in het schooltje van de Van Trierstraat. Wij 
woonden toen op de Markgravelei. Maar 
vanaf het tweede leerjaar werd ik naar 
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Sint-Norbertus gestuurd. Mijn vader (en nonkel Jan) waren trouwens ex-
ZWK’ers. Les gevolgd bij achtereenvolgens meneer Janssens, Janssens (jawel, 
twee jaar na mekaar), Haderman, Moonen en Ghys. Vanaf het derde leerjaar 
zat ik bijgevolg bij de ZWK. Er was daar nog elk jaar proclamatie en ik was 
steeds de tweede na ofwel Leo Van Herbruggen, ofwel Herman Engeler.” 
 
Dan volgde je wel een merkwaardig parcours op school- en ZWK-gebied. 
 
“Vrij uniek, denk ik. Na de lagere school werd ik naar het H.-Pius X-instituut 
gestuurd om er Grieks-Latijnse te doen. Maar in december van mijn vijfde 
leerjaar waren we al naar de Jan de Voslei verhuisd. Kwam daar toch niet elke 
dag de schoolbus van Sint-Norbertus langs met Marcel Van Herbruggen of 
Herman Jacobs aan het stuur. Ik ben dus eerst anderhalf jaar met de bus naar 
school gereden.  
 
Maar ook in het middelbaar bleef ik naar de zangers gaan. Uiteraard niet de 
ochtendrepetities, wél op zaterdagmiddag, plus de missen op zondag.” 
 
Tot hoelang ben je bij de ZWK gebleven? 
 
“Tot 1977. Ik gaf toen al les en elke week moesten er (op donderdagavond) 
rapporten geschreven worden, het gezin breidde uit en ik moest ook elke 
donderdagavond met onze Koen naar de kinesist of de ergotherapeut. Dit 
maakte dat de repetitie bij de zangers erover schoot.                                                                
Mijn leeftijdsgenoten bij de ZWK waren Herman Bulkens, Filip Van de Wauw en 
Tony Ah Munn. Joris De Maeyer en Marc Clerckx waren mijn voetbalmakkers.” 
 
Waarom werd je eigenlijk onderwijzer? 
 
“In het middelbaar kregen we vanaf de laatste drie jaren tegelijkertijd de 
opleiding van de normaalschool, wat soms leidde tot 39 uren les per week. 
Eigenlijk wilde ik na het middelbaar naar Leuven om er geschiedenis aan de 
univ te studeren, maar dat botste op een veto van mijn vader. Hij vond dat ik 
eerst iets in handen moest hebben, want wat als het in Leuven mislukte. Eerst 
was ik daar niet zo best gezind om, maar achteraf had ik er wel begrip voor. 
Bovendien kreeg ik, in het extra-jaar dat we nog moesten doen om onderwijzer 
te worden, de smaak te pakken. Les geven was eigenlijk wel mijn ding. Al moet 
ik toegeven dat ik er het eerste jaar – in het derde leerjaar van de Sint-
Jozefschool in Merksem – instapte alsof het een jeugdbeweging was. Dat was 
toen een serieuze leerschool! Dan volgde een jaar legerdienst.” 
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Hoe kwam je dan in het Hofke van 
Thys terecht? 
 
“Het was toen niet zo evident om een 
job te vinden. Ik had een tante via wie 
ik kon beginnen in een school voor 
gerechtskinderen, waar ik 
tegelijkertijd het 4de, het 5de en het 6de 
leerjaar kreeg toegewezen. Ik had als 
voorwaarde gegeven dat ik weg 
mocht, als er in september een 
andere kandidatuur kwam. Ik heb er 
welgeteld  één dag les gegeven, want 
toen kwam de directeur van het Hofke   

 
van Thys ’s avonds thuis vragen of ik daar wilde les geven. We schrijven dan 
1969. Op één jaar 4de leerjaar na ben ik daar steeds blijven les geven in het 
zesde, de leeftijdsgroep waar ik mij het beste bij voelde. Ik had intussen mijn 
jeugduniform weggegooid. Ik heb zelfs nog les gegeven aan zanger Raf Van 
Bortel, later werden wij zelfs nog collega’s.” 
 
Je werd er zelfs even directeur… 
 
“Ook een vrij unieke situatie. Ik werd inderdaad directeur tussen 1991 en 1994. 
Ik had een goede band met de leerkrachten, de leerlingen en de ouders. Maar 
ik nam alle problemen mee naar huis. Soms werd ik er ’s nachts wakker van en 
schreef ik een gedachte op, die ik niet mocht vergeten. School hield me dag en 
nacht bezig, zelfs in vakanties kon ik me moeilijk ontspannen. En dus heb ik 
gevraagd om in eigen school weer als leerkracht tewerk gesteld te worden…” 
 
Tot je met pensioen ging in 2006. 
 
“Twee jaar te vroeg. Maar er was een probleemkindje bijgekomen in het gezin 
van onze dochter, waar ik me volledig wilde voor inzetten. De maand voor ik 57 
jaar werd, kreeg ik dan ook nog eens te horen dat ik een agressieve 
prostaatkanker had. Gelukkig is dat in orde gekomen na een ruime ingreep. Ik 
heb dus in dat laatste jaar niet veel les gegeven, maar ik heb een gewoon 
schitterend afscheid gekregen. Puk is in dat zware jaar ook nog gecrasht.” 
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Mis je de muziek niet of heb je er iets voor in de plaats gesteld? 
 
“Nee, qua muziek is er niks in de plaats gekomen. Begin van de negentiger 
jaren heb ik – samen met mijn schoonbroer Eddy Janssens – één jaartje 
meegezongen in het Don Boscokoor, op aandringen  van toenmalig dirigent 
Willy Clerckx. Dat was op een vrijdagavond. Maar toen ze daar een extra-
repetitie wilden aan toevoegen, hebben we afgehaakt.  
 
Maar onze zoon Bart treedt nog regelmatig op met Les voix perdues. Op 11 en 
12 november stellen ze in ’t Gravenhof trouwens hun tweede CD voor. Daar is 
behoorlijk wat werk ingekropen.” 
 
Julia, jij zong vroeger toch ook, samen met jouw zussen in het Sint-
Godelievekoor. Hoe keken jullie tegen de ZWK aan? 
 
Puk: “Ik heb daar inderdaad ook vele jaren graag in gezongen met optredens in 
o.a. Hilversum en Parijs. Daar ben ik mee gestopt toen ik voor lerares 
studeerde in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Maar toen ik jaarlijks – met mijn ouders 
– naar de concerten van de ZWK ging, vond ik dat we als meisjeskoor te kort 
schoten tegen de mooie klank van een mannenkoor.” 
 

 

 
Hoe hebben jullie mekaar 
eigenlijk leren kennen? En van 
waar die naam ‘Puk’? 
 
Puk: “Er was toen nog geen televisie 
en op de radio was er een 
luisterspel met ene kabouter Puk in 
de hoofdrol. Dat was mijn favoriete 
programma. Toen ik eens niet 
dadelijk luisterde, riep mijn moeder 
‘Puk’ en terstond was mijn aandacht 
gewekt. Sindsdien noemt nagenoeg 
iedereen mij ‘Puk’. 
 

Wim: “Dat wij mekaar leren kennen hebben, daar zit de ZWK voor een groot 
deel tussen. Het begon op het legendarische provinciaal toernooi in Scaldiana 
(Rupelmonde). Het Sint-Godelievekoor zong daar en ook de ZWK, maar er 
waren bijzonder lange pauzes tussen de optredens (tot nadeel van ‘Pïrre’ Albert 
Nijssen, die er zijn laatste concert dirigeerde na een ’experimentele gedurfde 
dirigeerstijl, die niet altijd efficiënt was’, dixit de jury). En dus kwamen enkele 
zangers tijdens die pauzes een praatje maken met de zussen Willems. Daar 
werden de eerste ‘echte’ contacten gelegd. Voordien waren er de momentjes  
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op afstand bij de gezellige avonden in de school o.l.v. Marcel Van Herbruggen, 
waar Puk al eens opdiende. Zo is het allemaal gegroeid.” 
 
En je bleef ook fan van de ZWK… 
 
Puk: “Zeker. Ik hoorde hun klank steeds heel graag, of het nu om een religieus 
concert ging of om ontspanningsmuziek. Ook Capriccio behoorde in die tijd tot 
de favorieten. Ik denk niet dat er ooit de vraag of de ambitie was om verder 
eens samen gemengd te zingen. Misschien was dat op lange termijn wel een 
optie, maar toen was de tijd er zeker niet rijp voor.” 
 
Klassieke vraag: hoe zie je de toekomst van de ZWK? 
 
Wim: “Ik denk niet dat ik daar echt een goed zicht op heb. Het zou zonde zijn, 
mocht zo’n koor verloren gaan. En dus moet er volgens mij toch creatief 
gezocht worden naar nieuw bloed. Ofwel fusioneren met een ander koor. Ofwel 
zorgen voor nieuwe initiatieven. Bij vele verenigingen komen die initiatieven er 
gewoonlijk als het al te laat is.” 
 
Wandelen, fietsen, maar heb je nog andere bezigheden om de dag zinvol 
door te brengen? 
 
Wim: “Fotografie en fotoshoppen. Maar dan vooral over de familie en over 
reizen die we maakten. Zo hebben we al heel veel fotoboeken verzameld. 
Verder lees ik regelmatig: thrillers, detectives of geschiedenisboeken zoals ‘De 
Bourgondiërs’. Net als Puk probeer ik mijn hersenen verder te trainen met 
puzzelen en het invullen van sudoku’s. In de parochie ben ik nog 
gebedsvoorganger. Vroeger was dat samen met Puk, maar dat werd voor haar 
te vermoeiend. Wij zijn ook jaren samen betrokken geweest bij ‘Encounter 
Vlaanderen’, begeleiding van koppels voor en tijdens het huwelijk.” 
 
Wat zijn jullie wensen nog voor de komende jaren? 
 
“Dat we beiden voldoende gezond blijven om nog op week-end te gaan met de 
kinderen en kleinkinderen. Dat de verstandhouding en de sfeer binnen onze 
familie zo goed mag blijven als ze nu is. We voelen ons daar mee 
verantwoordelijk voor en willen dat ondersteunen en er zo veel mogelijk bij zijn. 
Hopelijk blijven we nog lange tijd actief. We hebben ons aangepast aan 
mekaars problemen en daar voelen we ons goed bij.” 
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Bedankt voor deze gezellige babbel! 
 
Wim: “Helaba. Bij de ZWK-activiteiten wil ik het toch ook wel over Radeske en 
enkele leuke anekdotes hebben.” 
 
Je hebt inderdaad ook de beginperiode van Radeske meegemaakt… 
 
“Wees maar zeker. Ik herinner me levendig dat we in het rangeerstation van 
Antwerpen-Zuid afgedankte treinwagons sloopten met hun klaptafels en hun 
enorm zware stoelen uit de restauratiewagons, die we in Radeske–Lille 
gebruikten. 
 
Eigenlijk was ik eerder een Lille-man dan een Lichtaart-man. Om de haverklap 
zat ik in Lille om daar het eerste Radeske te helpen opbouwen. Memorabele 
anekdotes. Zo heb ik in Lille één nacht samen met meneer Duysburgh in één  
 
bed geslapen. Dat was in de kerstvakantie. Het was weliswaar een ‘twijfelaar’, 
maar ik was op dat moment nog de enige aanwezige in het huis en ‘meneer’ 
vond dat ik niet alleen in de kou moest overnachten en dan maar in hetzelfde 
bed moest slapen. Je zou nu wat meemaken, mocht dat gebeuren! Anders 
sliepen we op matrassen onder de pannen. Voor die ene keer mocht het ook 
iets comfortabeler.” 
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Nog anekdotes, zei je… 
 
“Op een dag stond er voor het WK-gezelschap kip op het menu. Probleem: we 
hadden alleen een levende kip. Ik zie Herman Jacobs het nog doen: de kop 
eraf, de kip nog even laten lopen en dan de kip pluimen. Dat heb ikzelf nog 
gedaan. Volgens mij heb ik ook de plaat met ‘Radeske’ erop, die nu in Lichtaart 
hangt, eigenhandig gemaakt.  
 
Ik ben ook enkele keren met de schooltjalk meegevaren, die we ooit eens van 
een zandplaat moesten duwen met man en macht. 
 
En weet je dat we hier nog dikwijls een Duysburgh-druppelke drinken. Wat dat 
is? Als een fles wijn of cognac leeg was, werd er een stop op gezet en de fles 
werd omgekeerd. En als na een tijdje die stop er opnieuw afgehaald werd, 
bleek er nog wel steeds een druppeltje uit te komen. ‘Een druppel die anders 
verloren ging,’ was zijn redenering. En op die manier herdenken we eigenlijk 
nog steeds onze vroegere leider met zijn ‘Duysburgh-druppelke’.” 
 
 
 
advertentie 
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‘’t Moest nog eens oorlog worden.’ 

Dat zei mijn moeder telkens ik het waagde om negatieve commentaar te 

leveren op wat op mijn bord verscheen. ‘Als het al verkrijgbaar was, kostte het 

fortuinen’, voegde ze er nog aan toe. 

Tijdens de oorlog had ze niet alleen duizend angsten uitgestaan, maar ook 

honger geleden. (Mijn vader heb ik bijna uitsluitend horen klagen over de 

schaarste aan behoorlijk rookgerief.) 

De honger was ondertussen gestild. 

De angst bleef knagen. 

Deze keer hadden de Russen het op ons gemunt. 

Ze waren er nog niet, maar komen zóuden ze. 

Vroeg of laat werd die Koude Oorlog – onder die naam ging die periode de 

geschiedenis in – een warme, een hete oorlog worden. 

Honger zou dan niet meer het probleem zijn. 

Met de bom was die – derde – wereldoorlog – binnen de kortste keren geklaard. 

Dé bom, want geen mens twijfelde er aan dat Hiroshima en Nagasaki de 

proeftuinen waren geweest voor wat ons te wachten stond. En dat boven- en 

ondergronds die tuigen, vooral door de zogenaamde grootmachten, nog 

uitgebreid werden getest, wist het kleinste kind. 

‘Allemaal de schuld van de atoombom’, zei mijn moeder dan als het klimaat zich 

ergens wat onvoorspelbaar had gedragen. (Geef haar eens ongelijk!) 

Om hun inwoners voor te bereiden op de fatale dag, werden in heel wat landen 

minder of meer ridicule maatregelen getroffen. 

Zo moesten in het – neutrale! – Zwitserland alle nieuw te bouwen huizen, groot 

en klein, voorzien worden van een atoomschuilkelder. (Veel soelaas zou die 

niet bieden, want vele kelders werden binnen de kortste keren alternatieve 

voorraadkamers). 

Ook de Antwerpenaar kon op zijn twee oren slapen. 

Toch de Antwerpenaar met rappe benen. 

Welgeteld 99 schuilkelders werden er voor hem gebouwd. 

De grootste bevonden zich onder de Grote Markt en onder de Groenplaats. 

‘Dat is niet voor ons, maar voor al de schilderijen van de ‘kaark’ smaalde de 

sinjoor. 

En ongelijk had hij niet, want de kelder van het Museum voor Schone Kunsten 

was inderdaad voorbehouden aan, nu ja, de schone kunsten. 

Voordat de bom valt 
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In de States hielden de kinderen op school ‘duck-and-cover drills’ om zich zo 

vlug mogelijk te kunnen verbergen onder een bank. (De oefeningen staan 

opnieuw op het programma: vier keer per jaar krijgen de scholieren er een 

lockdown drill om ... de kogels van een shooter te leren ontwijken!) 

Op – of onder – onze schoolbanken ging het er minder heftig aan toe, maar de 

Rus was nooit ver weg. Steevast, en zeker in de lessen godsdienst werd ons 

gewezen op het Rode Gevaar, de verzamelnaam voor het verderfelijke 

atheïsme dat niet minder vernietigend was dan de atoombom.  

Ook de Belgische krijgsmacht bereidde zijn personeel grondig voor op een NBC 

(Nucleaire Biologische Chemische)-oorlogsvoering. 

Ik citeer uit het groene foldertje dat me tijdens de vervulling van mijn dienstplicht 

ter hand werd gesteld en dat – gedeeltelijk – een antwoord was op de vraag 

‘Wat te doen bij een nucleaire explosie’:  

  

 Het aangezicht in de elleboogholte bergen; die houding gedurende 

negentig seconden bewaren; Tellen (éénduizend, tweeduizend, enz.) totdat U 

de ontploffing  hoort; het bereikte getal aan uw chef mededelen. 

 

Nooit zal ik de cynische eindconclusie vergeten van de officier die met ons het 

documentje doornam: ‘De gelovigen onder jullie kunnen best beginnen met 

stevig gebed.’ 

Uiteraard deed ook de filmindustrie haar duit in het zakje. 

In On the Beach (1959) is het in Australië wachten op de fall out, de 

radioactieve neerslag van een kernoorlog die een deel van de wereld van de 

kaart heeft geveegd. 

Onweerstaanbaar grappig, jawel en nog steeds, is Stanley Kubricks Dr. 

Strangelove (1964) waarin een dolgedraaide Amerikaanse generaal met een A-

bom op weg is naar de Sovjet-Unie. 

Een heb-je-hem-al-gezien-film was de fameuze The Day After (1983) die focust 

op de horror waarmee de overlevenden – en dan specifiek in een stadje in het 

Amerikaanse Kansas – geconfronteerd worden, de dag nadat Oost en West 

elkaar met raketten bestookt hebben. 

De film rammelt aan alle kanten en is allesbehalve een realistische weergave 

van datgene waaraan we ons mogen verwachten. 

Dan was de Britse tv-film Threads (1984), die mogelijke gevolgen van een 

nucleaire oorlog voor een stadje als Sheffield toont, veel aangrijpender, echter 

en ook eerlijker. 
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De film introduceert ook het begrip ‘nucleaire winter’, een desastreus fenomeen 

dat vaak onder de mat wordt geveegd door stoere hardliners die het gebruik 

van een bommetje hier of daar wel zien zitten. 

 

Zo af en toe werd die Koude Oorlog behoorlijk heet. 

Eventjes kregen mijn ouders klamme handjes toen de Sovjets tussen 1948 en 

1949 West-Berlijn afsloten van de rest van West-Duitsland, maar de daver op 

het lijf kregen ze pas toen in juni 1953 de oorlog in Korea uitbrak. (Een oorlog 

die officieel nog steeds niet geëindigd is!). 

De Suez-crisis in 1956 – een gevolg van de dreiging van de Egyptische 

president Nasser om het Suezkanaal te nationaliseren – voorspelde niet veel 

goeds en leidde tot een fenomeen dat duidelijk de angst van de bevolking 

illustreerde: hamsteren, of hoe voorkomen dat we tijdens een langdurig conflict 

weer honger lijden. 

En toen de rekken van de kruideniers – supermarkten bestonden er in die tijd 

niet – zo goed als leeg waren, kwamen in datzelfde jaar de Hongaren in 

opstand. 

In de klas werd het gebed steevast afgesloten met de bezweringsformule ‘Heer 

geef ons de vrede’ en in talrijke gezinnen maakten de eerste Hongaarse 

vluchtelingen hun opwachting. (Een schoonzus van mij maakte prompt van de 

nood een deugd en spreekt volgens ingewijden perfect Hongaars.) 

Op zondag 14 oktober 1962 gingen een aantal Vlamingen – voor de tweede 

keer in een jaar tijd – in Brussel betogen voor een zonnige toekomst in een 

ongeknecht Vlaanderen. 

Dat ze het einde van de betoging haalden, mag bijna een wonder heten, want in 

die dagen vroeg de Amerikaanse president zich af hoe het nu verder moest met 

die Russische raketten in Cuba op een steenworp van de States. 

Op de valreep werd een akkoord bereikt, maar volgens de toenmalige 

Amerikaanse minister van Defensie Robert McNamara, stonden we toen op de 

rand van een kernoorlog. In de documentaire film Fog of War zegt hij letterlijk 

‘Whe came that close to a nucleair war’ terwijl hij met duim en wijsvinger nog 

eens duidelijk maakt hoe ‘close’ dat wel was. 

Vreselijk close maar nog net niet raak, was het die nacht van 26 op 27 

september 1983. 

Dat het zaakje toen niet definitief naar de verdoemenis gegaan is, danken we 

aan Stanislav Petrov. Deze Russische luitenant-kolonel die in een 

controlekamer het ‘ongewenst vliegverkeer’ vanuit de VS in het oog moest 

houden, stelde toen vast dat vijf Amerikaanse raketten op weg waren naar de  
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Sovjet-Unie. De man vermoedde dat het om een vals alarm ging en deed dus 

niet wat van hem verwacht werd: meteen reageren en ‘terugschieten’. 

In de aangrijpende documentaire – The man who saved the world – doet de 

(ondertussen overleden) militair zijn verhaal dat hij trouwens tot 1998 voor zich 

moest houden. 

Het lijkt me trouwens niet uitgesloten dat er nog meer verhalen rond ‘that close’ 

onder de mat worden gehouden. 

 

En hoe ziet de toekomst er uit. 

Niet al te best als we Guterres, de baas van de VN mogen geloven. 

En als we even naar de klok kijken. 

Naar de symbolische Doomsday Clock, sinds 1947 bijgehouden aan de 

Universiteit van Chicago. Ze geeft aan hoe dicht de mensheid staat bij de 

volledige apocalyps – twaalf uur – die ze notabene zelf veroorzaakt zal hebben. 

In 1947 gaf ze zeven minuten voor twaalf aan. 

Op 3 januari 2020 stond ze op honderd seconden voor twaalf. 

Uiteraard beschikt de mensheid, buiten nucleair geweld, nog over andere 

troeven om zichzelf naar de vaantjes te helpen. Vraag het maar aan Greta 

Thunberg. 

Een Amerikaanse comedian kwam onlangs op tv met een luguber ideetje. 

Misschien wordt het wel tijd voor een vervolg op de wereldoorlogen I en II . 

Een nummer III dus. 

Zijn argument: over I en II  hebben we nu ongeveer alle series en films gezien 

en met III erbij wordt de trilogie, zoals het met goede dingen hoort, netjes 

afgerond. 

Voor het zover is, kan Canvas misschien zorgen voor een waardige afsluiter. 

Ik zeg zomaar wat: ‘De kinderen van de Koude Oorlog’. 

 

 

 

 

    
Uit de archieven van de auteur 
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En nieuwe tijden breken aan. 
We citeren uit het allerlaatste nummer van Stemband, het tijdschrift van 
Koor&Stem. 
 
Velen van ons herinneren het zich nog: die tijd van de provinciale 
koortoernooien – inmiddels is het vijf jaar geleden dat de laatste editie 
plaatsvond. Op vele koor-cv’s pronkt nog het resultaat van het laatste 
koortoernooi waaraan ze deelnamen. Hoewel de klassering op de toernooien 
en het resulterende juryverslag sommige koren hogerop stuwden en 
motiveerden om nog meer uit te blinken, was het voor andere koren een weinig 
geliefd, maar verplicht nummertje om werkingssubsidies te kunnen verkrijgen. 
De toernooien zijn inmiddels verleden tijd. Om als koor een artistieke stand-van-
zaken op te maken of zich eens te meten met andere koren, zijn er in 
Vlaanderen opties die gaan van open koorfestivals tot wedstrijden tot 
koorcoaching. Toch leek het ons dat het verdwijnen van de koortoernooien een 
verlies aan evaluerende podiumkunsten betekende. 
 
Toen Koor&Stem in 2020 de organisatie van de World Choir Games 
binnenhaalde, was het duidelijk dat de Vlaamse koorwereld een meer 
toegankelijke toetssteen nodig had in de voorbereiding op dergelijke en eigen 
artistieke uitdagingen. Het succes van de WCG-presentatieconcerten, waar 
koren zich aan onze jury konden voorstellen, overtuigde ons om dit concept te 
herlanceren, maar dan in de vorm van een festival. De presentatiefestivals 
zullen voortaan drie weekends per jaar en in diverse provincies plaatsvinden en 
bieden koren een mix van podiumkans, try-outmoment, evaluatie, workshops, 
netwerking en gewoon die heerlijke sfeer van een gezellig, wriemelend en 
wemelend festival, inclusief foodtrucks en koorbar. 
 
In de inleiding schreven we ‘allerlaatste nummer’. 
Misschien was u niet meteen een fanatiek lezer van het tijdschrift, maar u kan 
alsnog een en ander goedmaken. Vanaf september dit jaar verschijnt het 
maandelijks als Online magazine waarop de geïnteresseerde koorliefhebber 
zich – gratis vermoeden we – via www.koorenstem.be kan abonneren. 
 
 

 
 

De tijd van toen… 
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Wie toevallig in de buurt van huize 
Radeske komt, laat zich best niet 
opschrikken door deze lieve poes. 
Het beestje liet zich gewillig 
fotograferen zittend op de scheiding 
tussen kasseien en grasplein. 

 

 
De eigenaar van deze poes ondernam reeds heel wat pogingen om Radeske te 
verlossen van dit ondertussen “verwilderde” dier. Wellicht overleeft het op 
allerlei besjes en veldmuisjes. Een hemel op aarde blijkbaar. Mitsie is haar 
naam. 
 
Het dier opnieuw een thuis schenken in het midden van het dorp bleek voor 
haar geen optie. Telkens weer vond ze, zonder kaart of kompas, de weg naar 
haar vorige biotoop. Tot ergernis van de vorige en de huidige bewoners. 
 
De laatste “vangactie” resulteerde in een bloederige bedoening. Zowel man als 
vrouw raakten hierbij gewond. En snijwonde aan de hand van het baasje diende 
door de arts gehecht te worden met wel acht draadjes. Bij de vrouw viel de 
lichamelijke schade blijkbaar mee. 
 
Op zichzelf vormt een extra permante bewoner op Radeske niet echt een 
probleem. Er is immers voldoende ruimte voor het dier. Mitsie zou ook maatjes 
kunnen worden met de wel opgevoede poes van de huidige bewoners. 
 
Maar Mitsie is af en toe te gast in de keuken van het hoofdgebouw. Of ze daar 
op zoek is naar tafelrestjes is mij niet duidelijk. Dit mag echter niet de bedoeling 
zijn. Vele huurders stellen een vreemde indringer niet op prijs. 
 
Hoe dit gegeven verder aangepakt zal worden, is mij een raadsel. Ik vermoed 
niet dat de vorige bewoners nogmaals een poging zullen ondernemen om 
Mitsie te vangen. Ik weet ook niet of de wonden reeds geheeld zijn. Al zal Mitsie 
zich dan wel aan de regels van het huis moeten houden. Het hoofdgebouw dat 
verhuurd wordt, is en blijft verboden terrein! 

 

Permanentie verzekerd… 
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…onze dirigent zichzelf verraste. “En nu ook met de vierde stem erbij.” Stem uit 
de vierde stem: “Maar wij hebben dat daarnet ook al meegezongen”. Dirigent: 
“Oei, dat heb ik dan niet gehoord!” 
 
…sommige leden zelfs naar het verre buitenland uitweken om hier niet herkend 
te worden. Helaas, zijn guitige lach en zijn stem hebben ook delen van Italië 
gecharmeerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…onze vrienden van Klankjorum 
hun 25-jarig bestaan vieren met 
een concert ‘Endless Desire’ ten 
voordele van BOKS vzw. De 
uitvoeringen hebben plaats op 12 
november om 20u en op 13 
november om 15u in Ter Vesten 
Beveren. Tickets te bekomen op 
03/750.10.00. 
 
 

 
 
…onze vriend Ed Kooyman op 2 september om 20u, begeleid door gitarist 
Frank Bierque, zijn liederen ten beste brengt in café Exter, Eksterlaar2 in 
Deurne. 
 
…onze vrienden van Sint-Anna-ten-Drieën op Linkeroever uitpakken met de 
muzikale vertelling van ‘Tsjaikovski’s geheim’ met Vic De Wachter als verteller, 
gesteund door het Desguinkwartet op 22 oktober om 20u. 
 

Weet je dat… 
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…onze vriend en ZWK’er Marc Coremans met zijn groepje Amici op 17 
september om 14u30 een concertje geeft in het Ganzenhof in Schelle 
(Steenwinkelstraat 377). De toegang is zowaar gratis en er kan (niet gratis) ook 
geproefd worden van de lokale bieren. 
 

 

 
 
 
 
…er ook in 
Radeske inventief 
wordt 
omgesprongen 
met het 
kampvuurverbod? 
 
 

 
…onze vrienden van het Saxofoonorkest ons uitnodigen op het 
septemberconcert van zaterdag 24 september om 20u in de Sint-Andrieskerk in 
Antwerpen. Dansende figuren, een nieuwjaarsknipoog en de getalenteerde 
musicalzangeres Oonagh Jacobs staat er op het programma. Kaarten te 
bestellen bij guntherverberckmoes@hotmail.com (0485/724563). Aanbevolen! 
 
…ons jarenlang lid Guido Bontenakel al even verblijft in het woonzorgcentrum 
Groenveld, Spoorweglaan 1/3  in Wilrijk. Hij woont er op het gelijkvloers van de 
beschermde afdeling. Sinds vorige week woont nu ook zijn echtgenote 
Elisabeth (Lizzy) Chevolet in hetzelfde gebouw. Zij is terug te vinden op de 
eerste verdieping, kamer 117 van de open afdeling. Beiden kijken uit naar een 
bezoekje.  
 
…we zeker onze andere ex-zangers niet vergeten. Guy Davidson verblijft nog 
steeds in wzc De Pelikaan, Bosuil Deurne, terwijl Willy Clerckx in het wzc 
vertoeft van de Aalmoezenierstraat in Antwerpen (zijstraat van de 
Nationalestraat) 
 
…wij uitermate geflatteerd waren om een proefritje te mogen meemaken in de 
‘nieuwe’, amper geluid producerende witte BMW van één van onze trouwste 
leden, die zijn naam liever niet op deze bladzijden wil zien verschijnen. 
Jaloezie, weet je wel! 
 

mailto:guntherverberckmoes@hotmail.com
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Huwelijk: 
 

 

Op de zonnige zaterdag 20 augustus 
trad An Mertens in het huwelijk met 
haar vriend Glenn Plessers. 
 
 
An is de dochter van ons ZWK-lid 
Guido Mertens en zij trouwde kerkelijk 
in de Sint-Annakerk in Maaseik, in 
aanwezigheid van haar ouders en 
haar grootouders (Mariette Aernouts 
en Jozef Mertens).  De dienst werd 
opgeluisterd door haar broer Stefan, 
die zijn muzikale talenten 
demonstreerde op piano en met de 
gitaar. 

 

 

 

 
Terwijl het jonge koppel op 
huwelijksreis vertrok, ontfermden 
Guido en zijn echtgenote zich over de 
kat en de hond van de tortelduifjes. 
 
 
Aan de ganse familie onze hartelijke 
gelukwensen. 

 

 
 
 
 

Personalia: 
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Zondag 7 augustus 2022  Heilige Geest – 19e zondag v/h jaar 

 
 
 
 
 
 
Zondag 4 september 2022 – 10u30 Heilige Geest – 23e zondag v/h jaar 
Zondag 2 oktober 2022 – 10u30 Heilige Geest – 27e zondag v/h jaar 

 
 
 
 
 
 
Vrijdag 11 november 2022 – 11u00 !!! Heilige Geest !!!! – Zielmis overledenen  
  
Zondag 11 december 2022 – 11u30 Carolus Borromeus - Artiestenmis 
  
Zondag 5 maart 2023 – 14u30 Sint-Walburgus – Jubileumconcert van 

Alma Musica met o.a. Gloria van Vivaldi 
 
 
 
 
 
Werkten mee aan dit nummer:  
Guido De Graeve, Luc Korthoudt, Wim Pilate en ‘Puk’ Willems, Guido Mertens, 
Rik Neel, Tony Ah Munn, Raf Van Bortel, Jenny Backx, Ludo Engelen, Marcel 
Coppens (v.u.). 
 
 
 

Onze voorbije periode … 
 

 

En de toekomst … 
 

 

Hou in het oog … 
 

 


