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Weinigen kennen de 68-jarige Roger De Cock echt goed, hoewel hij al ruim 50 jaar 
lid is van de Zingende Wandelkring. Wie hem echter beter kent, ontmoet in hem een 
kerel met een gouden hart, met een paar handen aan het lijf die al veel goeds 
verrichtten, met een doorheen de jaren opgebouwde gezonde relativeringszin. 
Maar ook iemand met een aantal principes, die niet altijd door iedereen op hun juiste 
waarde beoordeeld worden. Hij was de laatste ZWK’er van wie we het mailadres 
mochten kennen. Hij was tot vorige maand een aandachtig lezer van Eigen 
Krabbels, maar dan wel het gedrukte exemplaar. Hij is ook iemand  
die je zelden op drankgebruik zal betrappen, bijna een rariteit bij ons mannenkoor.  
En wist er iemand binnen de kring dat hij tot voor enkele jaren een verwoed 
verzamelaar van mini-treinlocomotieven was en dat hij haast elke dag als vrijwilliger 
zieken, ouderen of gehandicapten vervoert? Maak kennis met deze merkwaardige, 
sympathieke mens. 
 

  ZWK WEBSITE Concertmuziek Wandelkringlied 

Gouden ZWK-jubileum voor Roger De Cock 
 
 
 
 
 
 

“ Voor mij  
 

is het  
 

elke dag 
 

 ‘Taxi Joris’ “ 
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Wanneer kwam je eigenlijk bij de ZWK? 
 
Roger De Cock: “Vanaf mijn dertiende jaar ben ik die kelder in de Paleisstraat 
ingedoken. Ik zag er kameraden als Fons Carpentier, Leo Segers, Patrick Van Hal 
en nog een aantal anderen binnen gaan en eigenlijk was het hoofdzakelijk uit 
nieuwsgierigheid om te weten wat daar allemaal gebeurde, dat ik ook in de 
repetitieruimte terecht kwam. Het bleek dat ze er zongen.” 
 
Dus bij jou geen meneer Duysburgh die bij jou thuis kwam vragen of je in de 
ZWK mocht komen? 
 
“Ik lees dat hier bij bijna alle reportages van leden of ex-leden, maar zo ging het niet 
bij mij. Toen ik wist wat ze daar deden in die kelder, heb ik zelf thuis gezegd dat ik 
‘zanger’ werd en dat vonden ze goed. Nochtans was in de familie alleen mijn bompa 
muzikaal begaafd. Hij speelde klarinet, hoewel hij geen noot kon lezen. Ach ja, mijn 
oudste broer moest blokfluit leren spelen toen hij in Hasselt voor onderwijzer 
studeerde, samen met Willy Clerckx.” 
 
In tegenstelling tot de meeste andere zangers was je ook niet afkomstig uit 
Antwerpen-Zuid? 
 

 

 
“Klopt. Wij woonden in 
Deurne-Zuid en toen de 
Sint-Annaschool in de buurt 
niet langer lessen gaf tot het 
zesde studiejaar, gingen 
mijn ouders aan de pastoor 
van de Sint-Rochuskerk 
vragen waar hun zonen best 
terecht konden en die prees 
Sint-Norbertus aan. Zo ben 
ik achtereenvolgens bij de 
heren De Boodt, Weyers, 
Loete, Haderman, De Bruyn 
en Marcel Van Herbruggen 
terecht gekomen.” 
 

 
Waren jouw broers en zussen ook muzikaal geïnteresseerd? 
 
“Helemaal niet. We gingen dus met drie broers naar Sint-Norbertus: de oudste deed 
de economische, de middelste deed de Wetenschappelijke A uit en dan volgde ik. 
Maar ook mijn twee jongere zussen – bij wie de jongste op 34-jarige leeftijd 
overleden is – hadden geen muzikaal aanvoelen. Alleen mijn oudste broer komt nog 
naar onze concerten luisteren en hij zal er ook bij zijn als we op 11 december de 
artiestenmis zingen in de Sint-Carolus Borromeuskerk. Ik was dus de middelste van 
vijf kinderen.” 
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Waren de verplaatsingen van Deurne-Zuid naar Sint-Norbertus geen tijd 
vergende bezigheden? 
 
“Eigenlijk moet ik daar nu eens mee lachen. Wij vertrokken elke dag om 8 uur met 
tram 24 vanuit Silsburg en wij kwamen nooit te laat. Straffer nog: ’s middags gingen 
we over huis eten. Dat stond altijd al klaar als we binnen kwamen en we reden met 
de tram terug naar school en we kwamen zelden of nooit te laat. Als ik nu na de 
repetities rond 22u een tram neem, ben ik maar om 23 uur thuis, want ik moet 
minstens één keer overstappen.” 
 
Ik heb me laten vertellen dat je ook een vijftal jaren uit de kring ging… 
 
“Dat klopt. Ik heb vijf jaar een vriendin gehad in Zoersel en omdat ik op het werk 
soms met ‘de vroege’ stond, was dat haast niet meer te combineren. Maar toen ze 
manstemmen vroegen om mee te zingen in een concert met o.a. Voice Mail in de 
Arenberg, ben ik terug bij de ZWK gekomen.” 
 
Je werkte dus al vrij vroeg. Moest je geen legerdienst verrichten? 
 
“Ik heb op ‘den TIB’ (Technisch Instituut Borgerhout) mijn diploma A2 mechanica 
gehaald. Mijn oudste broer moest geen legerdienst doen als oudste van een groot 
gezin. Mijn tweede oudste broer dan weer wel en ik werd vrijgesteld omdat mijn 
vader krijgsgevangene geweest was. Het nadeel was daarbij wel dat ik geen 
rijbewijs had, wat de meesten via lessen in het leger wel verkregen. En dat was 
tevens een nadeel bij het zoeken naar werk.” 
 
 
Je zou denken dat een A2 mechanica 
gemakkelijk aan werk kon komen… 
 
“Niet dus. Ze wilden overal mensen met 
ervaring, maar hoe kon ik dat 
voorleggen? Ik heb dus één jaar 
‘gedopt’, hoewel ik solliciteerde op 
Plant 2 bij General Motors, in de 
Ahlers-building, naar Polyolefin met de 
werkbus, ik heb gesolliciteerd voor 
cipier, rijkswachter, brandweerman, bij 
De Lijn, maar het is uiteindelijk Makro 
geworden, waar ik 38 jaar gewerkt heb 
met veel plezier tot de laatste jaren.” 
 

 
 
Welke jobs deed je zoal bij Makro? 
 
“Ik ben begonnen op de ‘Doe het zelf’-afdeling, nadien bij elektro en meubelen, bij 
tv’s, groot elektro, ik werd een tijdje ‘chef’ maar eigenlijk had je niks te zeggen, de 
afdeling fotografie en computers. Ze verkochten toen nog rolletjes van 12 of 24 
fotootjes, zwart-wit of in kleur en ze waren verbaasd dat het niet meer verkocht in het 
digitale tijdperk. In dezelfde afdeling verkochten we ook foto-albums, floppy disks, 
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cd’s… Mettertijd verkocht Makro ook fietsen: zelfs elektrische, die tot bij de klant 
thuis werden geleverd. Een groot succes. 
Maar toch ging het achteruit bij Makro. Ze hadden gewoon de Duitsers terug moeten 
buiten werken, want toen die baas werden, probeerden ze de Duitse manier van 
werken hier in te voeren en dat pakte niet. Veel artikelen die goed verkochten, 
werden afgevoerd, maar anderzijds bleven we achter met 60 verschillende soorten 
olijfolie en thee, die het helemaal niet zo goed deden. De computerafdeling werd ook 
vanuit Düsseldorf geleid, terwijl onze eigen afdeling in België het veel beter deed…” 
 

 

Frustrerend… 
 
“Zeker. Daarom ben ik ook zelf gestopt 
toen ik 61 jaar werd. De laatste 
maanden moest ik in de winter werken in 
een tentje op de parking als ‘vliegende 
technieker’. Ik moest niet in contact 
komen met de klanten, maar er kwam 
ook niet veel werk naartoe. Een 
uitloopbaan eigenlijk. Een aantal 
mensen wilden blijven. Ze moesten  

dan een reden geven: juist appartement gekocht, kinderen studeren nog… Dat werd 
aanvaard, maar twee jaar later volgde een nieuwe reorganisatie en moesten ze 
allemaal buiten. Nee, ik heb geen spijt van de beslissing die ik heb genomen.” 
 
Je was ook altijd iemand die erg actief was in de ‘werkploeg’ van ons eigen 
Radeske… 
 
“Ach, ik heb wel een beetje verstand in mijn kopke zitten, maar ik was vooral sterk in 
het werken met mijn handen. En ik heb ook veel met mijn ogen gestolen. In de oude 
werkgroep – of noem het de opbouwgroep – hebben we b.v. de keuken, die onlangs 
is afgebroken, op een week tijd helemaal in orde gemaakt, samen met Marc 
Coremans en zijn vader, die ook nog alle tegeltjes in de keuken zette. En samen met 
een groepje waarin o.a. André De Gezelle en Jefke Vlayen deel van uitmaakten, 
hebben we grachten gegraven om gas en elektriciteit door te laten. We hebben de 
afloop gemaakt onder het beton en ook de afloop van de beerput en o.a. bij een 
hoop afbraakwerk gezocht naar steentjes die eventueel nog bruikbaar zouden zijn.” 
 
Ook bij andere activiteiten van de ZWK was je wel actief… 
 
“Ik wandelde steeds heel graag. Ik deed dat zo veel mogelijk. Dat werkte 
ontspannend voor mij. Ik ben niet bang om te voet van Deurne-Zuid te stappen naar 
het Rivierenhof, het Ertbruggebos of de Zwarte Arendwijk. 
Ook van de grote kampen bij de zangers heb ik genoten: naar Echternach en naar 
de buurt van Luik, waar we na een zware avond op ‘bedevaart’ moesten naar 
Banneux. Op een bepaald moment mochten de ‘groteren’ dan niet meer meegaan 
van meneer Duysburgh en dan hebben o.a. Jos Willems en Jan Van Rijssen dat 
overgenomen.” 
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Plezant blijken dan ook wel eens de 
heerlijke gastronomische diners met 
bijhorende dranken. Iets voor jou? 
 
“Natuurlijk kan ik genieten van lekker 
eten en bij zulke gelegenheden zal ik 
wel eens een glas meedrinken, maar 
dat zal zelden meer dan één glas zijn. Ik 
drink trouwens zelden alcoholische 
dranken. Dat doe ik alleen als ik niet 
goed kan slapen of wakker lig van de 
stress, zoals vroeger wel eens 
gebeurde. Ik rij ook nooit met de auto 
als ik gedronken heb. Dat heb ik nog 
nooit gedaan. De ideale BOB? Ach, 
iedereen rijdt wel eens om beurt, maar 
ik stap niet in bij iemand die te veel 
gedronken heeft. Het moet verantwoord 
blijven!” 
 

 

De kampen maakte je ook veelal mee? 
 
“Kasterlee, om de twee jaren Radeske, Essen, Langdorp… En nadien de jaarlijkse 
werkgroepen naar Radeske: rond Sinksen of zoals onlangs nog in de herfstvakantie. 
Elk jaar zijn er wel hier of daar herstellingen noodzakelijk. Maar het is juist de 
verscheidenheid in hetgeen we moeten doen, die het plezant maakt.” 
 
 
Wat vind je plezant aan de ZWK? 
 
“Ik vind vooral het zingen plezant. Plus natuurlijk ook het feit dat we al zo lang een 
goede groep vormen. Je vraagt je soms angstvallig af wat er zou gebeuren, als wij 
ermee zouden stoppen. Ik zou dat zelf een groot verlies vinden. Wat er moet 
gebeuren? Samen met een ander koor zingen? Maar verliezen we dan onze 
identiteit niet. We zijn onze sfeer gewend en wie er nieuw bijkomt, moet weten dat er 
bij ons al eens ‘gezwanst’ wordt, zonder dat daar iemand kwaad mee bedoeld is. Of 
zoals we onlangs met de Zolderzangers en met 75 mensen van de gezinsbond 
samen zongen en leute maakten, is toch ook iets waar we als zanger veel plezier 
aan beleven.” 
 
Vind je de kwaliteit van ons koor nog steeds uitstekend? 
 
“Zeker wel. Onze uitvoering op 11 november was gewoon ‘pico bello’. Heel typisch 
voor de ZWK: als het erop aan komt, dan staan we er wel. Maar als ik kijk naar het 
aantal zangers, dan stel ik vast dat we voor de missen nog maar aan tien tot zestien 
medezangers geraken. Ik denk dat er op langere termijn gezien wel enkele tenoren 
mogen bijkomen, anders geraken we daar in de problemen.” 
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Zing je eigenlijk graag? 
 
“Absoluut. Ik ben ook altijd tenor gebleven. Soms 
overkomt het me wel eens dat ik minder geconcentreerd 
ben en geen maat kan houden, maar dan ben ik blij dat 
ik tussen Jan Leers zit, die een vaste toon kan houden, 
en Stefaan, die niet alleen goed zingt, maar ook heel 
sterk is in het ontdekken van minder goede klanken of 
tonen.” 
 

 
 
Wat doe je intussen in jouw vrije tijd, sinds je gepensioneerd bent? 
 
“Ik ben vier dagen per week vrijwilliger bij CM-mobilo. Ik krijg elke dag mijn 
opdrachten en dan breng ik mensen naar het ziekenhuis, naar de kinesist, naar de 
tandarts, naargelang wat ze nodig hebben. Zo heb ik enkele weken geleden b.v. 
Guido Bontenakel en zijn vrouw Lydie naar de Zoo gebracht. Dat zijn meestal goed 
gevulde dagen. Soms moet ik vijf verschillende opdrachten per dag uitvoeren. Het is 
bijna een full-time job. Ik voel me elke dag zoals in ‘Taxi Joris’ op tv. Het voordeel is 
dat ik niet de ganse dag binnen zit.” 
 
Word je niet ‘deprimo’ als je dikwijls al die trieste verhalen ziet of moet 
aanhoren? 
 
“Nee, integendeel. Of de zon nu schijnt als ik opsta of het regent, dan ben ik steeds 
gelukkig dat ik er nog ben en dat ik dit kan doen voor mijn medemensen. Ik ontken 
wel niet dat sommige zieken me wel aangrijpen, zoals die mevrouw die in de Hoge 
Beuken in Hoboken zat en heel veel pijn had. Ze hebben haar een pijppomp 
gegeven, maar dat hielp niet en die moest er opnieuw uit. Ze is dan naar het 
ziekenhuis in Brasschaat gegaan, waar de dokter zo eerlijk was om te zeggen dat hij 
haar niet helemaal kon genezen, maar dat hij wel kon proberen de pijn te 
verzachten.” 
 
Je komt ook heel verschillende karakters tegen. Is dat niet moeilijk? 
 
“Er zijn erbij die gedurende een ganse rit geen woord zeggen en je hebt er anderen 
die amper te stoppen zijn in hetgeen ze te vertellen hebben. Dikwijls hebben ze heel 
veel te vertellen, zoals die vrouw van 92 jaar, die in maart haar schoonzoon verloor 
en in mei haar zoon. Ze is nu een beetje verward om het allemaal te plaatsen. 
Hoewel de wereld ook klein kan zijn: ik vervoer ook regelmatig een man van 93 jaar, 
wiens broer de grote baas van Makro was.” 
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Kan je met alles overweg wat je tegen komt? 
 
“Onlangs ging ik een vrij jonge vrouw ophalen en toen ik naar de auto stapte, vroeg 
ze om wat trager te gaan, want ze kon niet volgen. Vroeger ging ze met de tram, 
maar als ze dan vroeg om ze ergens mocht gaan zitten, werd ze minachtend 
aangestaard: zo’n jonge vrouw kan toch wel een beetje staan, zag je de 
medereizigers denken. Ik moet soms iemand gaan halen, die rookt en die soms de 
rook in mijn gezicht blaast. Alleen als ze hasj uit Nederland krijgt, is ze niet 
verkrampt en rustig. Als ik dan eens zelf wat stijf ben, dan denk ik: ach, is het dat 
maar.” 
 
Als je zo graag zingt, heb je dan misschien ook een aantal favoriete zangers of 
platen? 
 
“Totaal niet. Ik heb bij Makro 38 jaar aan één stuk naar muziek uit die bandjes 
moeten luisteren en als die gedaan waren, begonnen ze van voren aan opnieuw. 
Nee, daar heb ik een stevige tegenzin van gekregen. Ik geniet gewoon van de stilte. 
Met de Zonderzangers zingen we ‘El condor passa’, welnu ik heb dat op cd staan, 
maar mijn cd-speler is stuk en het zij zo.” 
 
Heb je misschien reisjes op jouw verlanglijst staan? 
 
“Ik heb nooit veel de behoefte gevoeld om te reizen. Ik ben wel twee keer gaan 
skiën, de enige sport die ik eigenlijk in mijn vrije tijd een klein beetje beoefend heb. 
En verder herinner ik me reisjes naar Duitsland, twee keer naar Londen en toen ik 
65 jaar werd, zijn we met de ganse familie naar de Champagnestreek geweest. Ik 
heb niks speciaals op mijn ‘bucket list’ staan, maar mocht iemand me vragen om 
mee op reis te gaan, dan zou ik dat zeker overwegen.” 
 
Is er buiten het vrijwilligerswerk en het zingen nog een activiteit, die je boeit? 
 

 

(wijst naar de kast in de woonkamer)  
 
“Ik heb jarenlang locomotieven van 
treinen verzameld. In deze uitstalkast 
zullen er zo’n 50-tal staan, schat ik. 
Maar ik weet bij benadering niet hoeveel 
ik er in totaal bezit, want ik heb nog een 
tiental bananendozen met locomotieven 
in de bergruimte staan. Je begint met 
één treintje en je geraakt er een beetje 
aan verslaafd. Maar ik ben er enkele 
jaren geleden mee gestopt. Je kan dat 
niet blijven bijhouden. Ik denk wel dat ze 
een zekere waarde hebben, maar dan 
moet je daarvoor wel bij de 
geïnteresseerde personen terecht 
komen.” 
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Jouw dromen of doelstellingen voor de komende jaren? 
 
“Gezond blijven, is het voornaamste. Al wat er nog komt, is ok. Misschien wil ik nog 
wel eens meedoen aan iets groots. Een optreden in het Sportpaleis b.v., maar niks 
moet, het moet allemaal een beetje passen. Verder ben ik niet iemand die heelder 
dagen voor zijn computer kan zitten. Ik beperk het bekend maken van mijn mailadres 
dan ook bewust. En dat we elke twee maanden nog met een groepje mensen van 
Makro ergens gaan eten, vind ik zeker één van de leukere tradities, die nog lang 
mogen blijven bestaan.” 
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Als er in Antwerpen één constante is in het uitgebreide muzikale landschap van onze 
stad, dan is het wel de ‘artiestenmis’, elke zon- en feestdag om 11u30 in de Sint-
Carolus Borromeuskerk. 
Het is dan ook een hele eer voor ons mannenkoor om op zondag 11 december 
uitverkozen te worden om deel uit te maken van een wel illustere groep koren en 
zangers die hier al hun opwachting maakten. Het ideale moment om eens wat meer 
achtergrond te vernemen over de artiestenmissen bij muzikaal directeur, Cristel De 
Meulder. 
 
 
 
“Weet je dat de artiestenmissen volgend jaar hun 80-
jarig bestaan vieren, want de eerste artiestenmis vond 
plaats op Pinksterzondag 13 juni 1943. Tot 
ontgoocheling van de organisatoren waren er slechts 
30 luisteraars in de kerk. Maar dat aantal werd de 
eerstvolgende jaren fameus opgetrokken en zelfs tot 
op het hoogzaal luisterde een massa 
geïnteresseerden naar de uitvoeringen,” weet Cristel. 
 

 
Hoe ontstonden de artiestenmissen eigenlijk? 
 
Cristel De Meulder: “De stichting van een artiestenfonds gebeurde na een 
gemoedelijk gesprek tussen Marie-Elisabeth Belpaire, de toen 90-jarige schrijfster en 
mecenas van het katholieke meisjesonderwijs, en haar jongste medewerker Benoit 
Roose. Het doel van het fonds was drievoudig: God, de armen en de kunst dienen, 
in een periode dat er een grote nood aan inkomsten bestond bij de kunstenaars 
tijdens de oorlogsjaren.” 
 
Het succes van de artiestenmissen groeide snel… 
 
“Inderdaad. Na de oorlog werd op 10 juni 1945 een indrukwekkende dankmis voor 
de vrede gehouden en Kerstmis 1945 werd één van de hoogtepunten met nadien 
ook de sublieme gezangen van het Dominikaner knapenkoor. Op 1 februari 1948 
bezocht koningin Elisabeth – een goede vriendin van mevrouw Belpaire – de 
artiestenmis en ze gaf haar steun aan het initiatief, dat de titel ‘Stichting Koningin 
Elisabeth’ mocht dragen. De oorspronkelijke naam was eigenlijk ‘artiestenpenning’, 
nl. penningen inzamelen voor hulpbehoevende kunstenaars. In het begin bestond 
die steun uit materiële giften zoals brood, boter en steenkool! “ 
 
De hoogtepunten zijn allicht te veel om op te sommen, maar welke missen 
blijven in het collectieve geheugen gegrift? 
 

Op 11 december bestaat ons koor uit artiesten 
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“Alle klassieke missen kwamen aan bod: de Kroningsmis van W.A. Mozart, de 
Deutsche Messe (Schubert), de Missa de Angelis (Jef Van Hoof), het Stabat Mater 
(Reinberger), het Requiem van Fauré, de Misa Criolla (Ramirez), Pokajanen Kanon 
(Arvo Pärt), de Paukenmesse (Haydn)…  
 
Ook een aantal bekende koren waren er te beluisteren: de Camerata Belgica, het 
Philharmonisch koor van Antwerpen, het ensemble Theo Mertens, de Capella Caroli 
Borromei, het koor Ortolaan (ons wel bekend, red.), we kregen zelfs een Duits koor 
over de vloer, dat van haar stad – ik dacht Keulen - een budget kreeg om in 
Antwerpen op te treden. Weet je trouwens dat de toen jonge priester E.H. Rudy 
Mannaerts (intussen pastoor van Sint-Andries) voorging in een aantal 
artiestenmissen. Net zoals de bisschoppen Daem, Van den Berghe en Bonny. 
 
Triest hoogtepunt was de brand op zondagochtend 30 augustus 2009 in de Sint-
Carolus Borromeuskerk, maar door het snelle optreden van de kerkraad en het 
stadsbestuur met schepen Philip Heylen, moesten slechts twee uitvoeringen in deze 
kerk verplaatst worden.” 
 
Genoeg over het verleden. Jij bent zelf al meer dan twintig jaar 
verantwoordelijk voor het muzikale beleid. Hoe maak je eigenlijk jouw keuzes? 
 
“Sinds 2001 bestaat er reeds een ‘fichenbak’, waarin alle mogelijke koren en solisten 
genoteerd staan. Soms maken we daaruit onze keuze, soms stellen groepen zelf de 
vraag om te mogen optreden. Dat kan maar omdat we ook al jaren kunnen rekenen 
op een goede samenwerking met het kerkbestuur en met een aantal voorgangers, 
die de artiestenmissen wel zien zitten. 
Voorwaarde is wel dat iedereen zich moet houden aan het kader van die zondagen, 
zodat jullie b.v. in de advent geen Alleluia of Gloria mogen zingen. De uitvoeringen 
moeten ook passen binnen de eucharistievieringen: de uitvoerders staan er ten 
dienste van.” 
 
Op het programma staan niet alleen koren of zangers… 
 
“Klopt. Er wordt inderdaad geen enkel artistiek onderscheid gemaakt: optredens, 
tentoonstellingen, concerten. Dat staat ook in de doelstellingen van het 
Artiestenfonds. Zo kon je recent nog in de artiestenmis genieten van viool-, klarinet-, 
orgel- of gitaaroptredens. Gewoonlijk is er met Pasen een uitvoering met een 
fanfare, terwijl ook al jachthoorns voor een opluistering zorgden. Er bestaat een vast 
budget van 200€ per zondag voor elk optreden.” 
 
Behouden jullie nog steeds genoeg luisteraars of is dit aantal gezakt? 
 
“Neen. Zoals ongeveer overal hebben wij vooral iets oudere toehoorders. Maar we 
mogen ons nog altijd verheugen in een vast publiek en een zekere constante in het 
aantal aanwezigen. En natuurlijk brengen de uitvoerders ook wel de nodige 
‘supporters’ mee. Vooral op de feestdagen zit de kerk meer dan vol. Dat is soms 
jammer, omdat we op bevel van de brandweer de bovenverdieping niet meer mogen 
gebruiken om toeschouwers te plaatsen. Tijdens de coronaperiode hebben we op de 
eerste zondag van de maand en tijdens feestdagen gedebuteerd met het ‘streamen’ 
van de artiestenmissen.” 
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Treed jijzelf nog steeds op? 
 
“Ik mag niet klagen. Mijn stem doet het nog steeds. Ik kom net terug van een concert 
in Letland en voor volgend jaar staan optredens in o.a. Spanje, Duitsland en 
Portugal gepland. Maar ook in Sint-Carolus Borromeus word ik soms nog gevraagd 
als soliste voor de artiestenmissen. En op kerstdag treed ik op als dirigente en 
soliste met ons vrouwenkoor Voces Aequales, waarmee we trouwens samen met 
jullie een uitvoering gepland hebben begin december 2023. En heel soms zing ik in 
de artiestenmis als er onverwachts een ‘last minute’ afzegging is.” 
 
 
 
 
 
 
Ter info: Raadpleeg de agenda van het Artiestenfonds met bijgeleverde drukknop. 
 
 
 

 
 

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 

WEB 

ARTIESTENFONDS 
 
 

https://artiestenfonds2.myproper.info/index.php?mact=CGCalendar,cntnt01,default,0&cntnt01event_id=2673&cntnt01display=event&cntnt01returnid=84
https://artiestenfonds2.myproper.info/index.php?mact=CGCalendar,cntnt01,default,0&cntnt01event_id=2673&cntnt01display=event&cntnt01returnid=84
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Van Gogh aan zijn oren trekken omdat er zijn die menen dat onze planeet zijn 
laatste baantjes aan het draaien is. 
En oeps, zijn onschuldige Zonnebloemen kregen het op hun bord. 
Met soep. 
Foei, roepen sommigen. 
Anderen vinden dat het moet kunnen. 
De – vaak opgefokte – waarde van een kunstwerk versus die van onze planeet, en 
bij uitbreiding de mensheid. Daar gaat het om. 
Echt origineel waren en zijn de beeldenstormers niet. 
Meer dan honderd jaar geleden moest Velazquez er al aan geloven. 
Een dame, met name Mary Richardson, wou niet meteen de mensheid redden, maar 
wel een niet onbelangrijk segment ervan: de vrouw. 
De vrouw in het algemeen en ook specifiek één vrouw. 
Haar sister in crime, Emmeline Pankhurst, zat – weer eens – in de gevangenis en 
daar protesteerde Mary op haar eigen manier tegen. 
 

 

Ze toog naar de National Gallery in 
Londen en bracht La Venus del 
espejo (Venus voor de spiegel) met 
een slagersmes verschillende 
messteken toe.  
Waarom uitgerekend dát schilderij? 
Niet omdat op het werk een vrouw 
staat afgebeeld in de bijzonder 
schaarse outfit waarmee Eva furore 
maakte – op de rug weliswaar – en 
ze behoorlijk wulps oogt – zelfs op 
de rug. 
 

Neen – en vrouwen hebben voor alles een uitleg – wel om de manier waarop de 
bezoekers naar het werk gaapten. 
Zes maanden cel was haar loon.Maar ze gaf niet op. 
En ook Emmeline niet. 
De twee dames waren zogenaamde suffragettes. 
Tijdens de oorlog die de Engelsen aan het voeren waren – De Groote Oorlog zoals 
we hem later zouden noemen (en soms schrijven) – bleek dat vrouwen duidelijk hun 
mannetje konden staan. (Die uitdrukking is naar het schijnt niet meer correct, maar 
so be it!)  
Als ze wapens in elkaar konden knutselen, zo redeneerden ze, dan hadden ze ook 
het recht om hun stem te laten horen. Door op straat te komen en in het stemhokje. 
Vrouwenstemrecht! 
Ethel Smyth was ook zo’n militante dame. 
Voor haar geen soep maar stenen. 
Die keilde ze door de ramen van een politiebureau om dan op de terugweg nog 
ergens een brandje te stichten. De rekening: drie weken achter de tralies.  

Van tomatensoep met balletjes tot vrouwen met, 
euh, pit 
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De toegevoerde waarde: een opera. 
Het eindresultaat van al die acties: het vrouwenkiesrecht in Engeland in 1918.  
In 1930 componeerde Smyth de opera The Prison.  
Met The March of the Women schonk ze de vrouwenbeweging bovendien een 
soortement ‘zingend gaan we langs de baan’. 
Al werden heel wat van haar werken op cd opgenomen – recent nog haar opera – in 
onze contreien blijft Ethyl Smyth eerder een nobele onbekende.  
 
Als uitsmijter gaan we terug naar die contreien én de schilderkunst. 
Madonna omringd door engelen, een pronkstuk van Rubens, hing tot voor kort in de 
Rubenskapel van ons aller Sint-Jacobskerk. Restaurateurs nemen de Madonna 
momenteel onder handen en we mogen veronderstellen dat ze haar van een 
soepbestendig laagje zullen voorzien. 
Voor de centen zorgt o.a. de Boudewijnstichting. 
In één moeite door wordt ook het interieur van de kapel aangepakt. 
Deze keer moet Jan met de pet zelf in de buidel tasten of desnoods met die pet 
rondgaan. 
Maar goed nieuws. Als het startkapitaal van 40.000 euro bereikt is, zal de brouwerij 
Moortgat dat bedrag verdubbelen.  
Op de website van ‘erfgoedchallenge’ vindt u het rubriekje ‘Steun nu’. 
En Moortgat? 
Die weet u wel te vinden. 
 
 
Advertentie 
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Iedereen is wel ergens goed in. 
Zo formuleerde Luc Versteylen-zaliger zijn pedagogische filosofie. 
Allemaal goed en wel. 
Maar aan de eindmeet zijn het meestal de ‘beteren’ die met de bloemen gaan lopen. 
Of met de complimenten en het gesmeer van siroop rond de mond. 
Dat de anderen, de minder goeden, zich hun leven lang uit de naad gewerkt hebben, 
belandt meestal genadeloos in een voetnoot. 
Hun prijzenkast blijft leeg. 
Zeg nu zelf, wat ze deden was toch vanzelfsprekend, neen? 
Hun kinderen hebben het er misschien wel eens over. 
En misschien later hun kleinkinderen. 
Maar daarmee is de kous af. 
Natuurlijk zijn er bij die ‘beteren’ die roem en eer ontvluchten. 
Neem nu mijnheer Duysburgh. 
Als een middeleeuwse kunstenaar deed hij tenslotte alleen maar wat God 
welgevallig was. 
Dat kon perfect zonder veel complimenten en een wat te langdurig applaus joeg hem 
als het ware van het podium. 
Toch werden zijn naam en daden, naast die van andere ZWK-coryfeeën, voor de 
eeuwigheid genotuleerd. Als prijs kan dat tellen. En uiteraard zal niemand betwisten 
dat deze mensen zich dag en nacht hebben ingezet om van hun koor een schone 
zaak te maken. 
Maar neem nu eens een willekeurig lid, een dat die belangrijke kleppers ooit onder 
hun hoede hebben gehad. 
Een jonge snotter was hij toen hij – en nu spreken we van tijdens de oorlog – lid 
werd van het koor. (Een jaar na zijn intrede werd ik geboren en ze noemen me een 
oude man. Kun je nagaan.) 
Tot voor kort heeft hij alle hindernissen op zijn weg naar repetities en uitvoeringen 
krachtdadig ontweken. De afstand, weer en wind, onmogelijke tijdstippen, 
jengelende kinderen, lichamelijke ongemakken, en – heel soms – een kijvende 
wederhelft, een schrijnend gebrek aan schouderklopjes, geen les hield hem aan de 
lijn als de zangers hem riepen. En – de oudere generatie weet er van mee te 
spreken – dat gebeurde om de haverklap.  
Moeten we een lofzang voor hem aanheffen? 
Een gedenksteen oprichten? 
Een medaille overhandigen? 
Een geldbedrag uitkeren? 
Neen en nog eens neen. 
Zoals we hem kennen heeft hij aan al die tralala geen boodschap. 
Misschien wel aan onze oprechte waardering. 
Beste Hugo, hiermee overhandig ik, R.N., u de Goe Gewerkt Lifetime Achievement 
Award. 
Schenk u – en uw trouwe engelbewaarder – een glaasje in. 
En nog één. 
Aandringen hoeft niet, dat weten we. 

 

Hoogste Onderscheiding (met Palm) 
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Het traditionele Cecilia-diner werd dit 
jaar vervangen door een schitterende 
Cecilia-brunch, die in de ruime lokalen 
van Edel in Wilrijk wel tot in de vroege 
uurtjes – nu ja, 16 uur – duurde. Nét 
voldoende om niet ooggeteisterd te 
worden door de beelden van de Rode 
Duivels en nét op tijd om onderweg 
geconfronteerd te worden met 
toeterende Marokkanen en blauwe 
flikkerlichten van de politiediensten. Je 
wist dus al hoe laat het was! 

 

 

 

 
 
 
Maar om terug te keren tot de 
ZWK-feestdis bij uitstek: op de 
organisatie ervan viel alweer 
niks aan te merken. Hartelijk 
dank, organisatoren! Vreugde 
ook om de terugkeer (zonder 
mondmasker) van het gezin 
Jacobs jr.. 
 

 
 
 
 
 
en de aanwezigheid van oude 
getrouwen zoals o.a. Herman 
Jacobs sr., Willem de Cock en 
hun echtgenotes 

 
 

Prijsuitdeling 
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Ander opvallend punt was, dat het uitzonderingen waren die dit jaar nu eens NIET 
gelauwerd werden. Het leek immers op een prijsuitreiking, waarvoor de Mia-prijzen 
klein bier waren. Maar dat lag natuurlijk aan de verdiensten van verschillende van 
onze leden.. 
 
 

 
 

 
 
 
Voorzitter Guido De Graeve had dan 
ook enkele bladzijden en enkele 
microfoons nodig om de laureaten te 
trakteren op hun bijdrage tot het 
Wandelkringleven en de daarbij horende 
prijzen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hoewel zijn 
stemopwarmingsoefeningen 
niet altijd de lof genoten die ze 
verdienden, waren een nieuw 
boekje en bloemen het 
terechte deel voor het 
onbaatzuchtige aandeel van 
onze dirigent Johan Clerckx 
gedurende al vele jaren, 
hopelijk gevolgd door nog vele, 
andere jaren. 
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En dan kwam er nog de huldiging 
van sommige ‘onverwachte’ 
jubilarissen. Gezien het blijkbaar 
overmatig drankgebruik van heel wat 
leden, zal de ‘Drinking Song’ voor 
Hugo De Maeyer hopelijk door hem 
met de mantel van de liefde 
begraven worden, nadat hijzelf 
immers voor zijn meer dan 75-jarig 
lidmaatschap overladen werd met 
een stapel wijnflessen. Nét geen 75 
als we goed geteld hebben met onze 
benevelde geest. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Wie vandaag de eerste bladzijden 
van deze Eigen Krabbels opsloeg, 
zal ook niet verbaasd opkijken als 
een piekfijn uitgedoste Roger De 
Cock gevierd werd voor meer dan 
50 jaren lidmaatschap. De 
communicatie met hem zal 
voortaan nog sterk uitgebreid 
worden, maar hij was misschien 
zelf nog te verbouwereerd om er 
een speech aan toe te voegen. Al 
weten we wel dat hij opgetogen en 
edeltrots de lokalen verliet. 
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Ook de andere jubilarissen 
werden te zeer verrast door de 
gulle cadeaus dat ze de 
spanning niet wilden vergallen 
door een te lang dankwoord. 
Dat was in het geval van Rik 
Neel natuurlijk niet moeilijk, 
omdat hij nog een mooie brok 
klassieke muziek te beluisteren 
had in zijn gemakkelijke zetel. 
Maar hij houdt het toch al wel 
meer dan 65 jaren vol bij de 
ZWK, net als André De Gezelle. 
 

 

 

De enige die wel aan een kleine speech gedacht had, was de jongste jubilaris, nl. 
Eddy Van den Driessche, 25 jaren lid als niet-Norbertijn. 
 
Het dankwoord van Eddy 
 

 

 

 
 
“Neen, heb ik nog drie dagen geleden verkondigd! Neen, ik schrijf absoluut geen 
speech! 
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En wat was het gevolg, dacht je? Iedereen begon me onmiddellijk te helpen en de 
speech werd voor mij geschreven; ik moest hem eigenlijk alleen nog maar 
neerpennen… 
 
En juist dit is volgens mij (nu je het mij toch vraagt) de sterkte van de ZWK-vrienden, 
die je met woord en daad bijstaan, die je trachten te helpen onder alle 
omstandigheden. Je voelt er je ook thuis vanaf het eerste ogenblik, zelfs als jouw 
afkomst niet ‘Norbertus’ was… 
 
Dus eigenlijk heb ik er zelf geen verdienste aan om het al 25 jaar vol te houden. Al 
die eer komt toe aan de vrienden van de ZWK, die me de mogelijkheid gaven om 
mezelf te zijn. 
 
Dus: bedankt mannen! Fijn dat ik erbij mag horen! 
 
En ja, wat heb ik van jullie gekregen?  
 
Een boormachine… dus werkgerief! Neen, geen flauwe grappen over een zaag en 

zo ☹ , want die heb ik al! Neen, een boormachine, zodat iedereen me kan komen 

helpen als ik eens één en ander moet ophangen… Het gereedschap heb ik dan al, 
maar hulp om het te gebruiken, komt altijd wel van pas! 
 
Héhé, ’t is waar: een speech schrijven is echt niet moeilijk! Toch niet als je kan 
rekenen op de hulp en de steun van de ZWK ! Heb ik dan ook al gezegd dat jullie 
allemaal bedankt zijn voor de hulp en de ondersteuning? 
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Zie ze daar staan … 

net twee engeltjes. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
En dan allen uit volle borst ter ere van 
… 
 

Drink! Drink! Drink! 
 

Drink! Hugo! Drink! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En onze nieuwkomer Stefaan die dacht er het zijne van. 
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In het schitterend interview met Hugo De Maeyer in de ‘ZWK Eigen Krabbels’ van 
november 2022 is er sprake van de uitvoering ‘De Oorlog’ van Peter Benoit in 1951. 
Dit Oratorium is ook uitgevoerd op 16.12.1951 in het PSK (Brussel) en opgenomen 
door de NIR. Deze opname is te beluisteren op:  
 
https://www.libraryconservatoryantwerp.be/benoit/titel_audio.php?ID=270 
 
De klankkwaliteit is niet optimaal. Het knapenkoor is duidelijk te horen vanaf 59:26. 
 
In 1993 is ter gelegenheid van ‘Antwerpen, culturele hoofdstad’ is ‘De Oorlog’ 
tweemaal uitgevoerd in de Koningin Elisabethzaal. Ik heb hierin meegezongen met 
het Arenbergkoor (Leuven). De BRT-televisie maakte een opname. Die kan je zien 
en horen op: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2zORCj!DO!M&t=4s. 
 
 
Op zaterdag 26 november 2022 werd ‘De Oorlog’ terug opgevoerd in de Koningin 
Elisabethzaal: 
 
https://www.antwerpsymphoyorchestra.be/nl/deoorlogvanbeniot 
 
De uitvoering van ‘De oorlog’ van Peter Benoit op donderdag 27.11.22 in Utrecht 
werd rechtstreeks uitgezonden door KLARA. Deze is ook te herbeluisteren op: 
 
https://radioplus.be/#/klara/herbeluister/2efd0281-37cb-11e5-817e-
00163edf48dd/b21b977a-6d05-11ed-aee4-02b7b76bf47f. 
 
Het is niet alleen een zeer goede uitvoering met optimale klankkwaliteit, maar de 
inleidende gesprekken met dirigent Jac van Steen en Benoitkenner Jan Dewilde zijn 
zeer verhelderend. 
 
Op vrijdag 28.11. heb ik de Koningin Elisabethzaal (Antwerpen) de uitvoering van 
‘De Oorlog’ bijgewoond. De bomvolle zaal heeft zeer enthousisast het werk en de 
uitvoerders begroet. Zelf was ik ook onder de indruk, Rik Neel trouwens ook.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Oorlog 
 
 
 
 

https://www.libraryconservatoryantwerp.be/benoit/titel_audio.php?ID=270
https://www.youtube.com/watch?v=2zORCj!DO!M&t=4s
https://www.antwerpsymphoyorchestra.be/nl/deoorlogvanbeniot
https://radioplus.be/#/klara/herbeluister/2efd0281-37cb-11e5-817e-00163edf48dd/b21b977a-6d05-11ed-aee4-02b7b76bf47f
https://radioplus.be/#/klara/herbeluister/2efd0281-37cb-11e5-817e-00163edf48dd/b21b977a-6d05-11ed-aee4-02b7b76bf47f
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…ons koor een goede naam had bij de mensen van Alma Musica, maar dat die 
helemaal verdween toen we na maanden zonder repetitie plots ‘Nachtelijke optocht’ 
van de plaatselijke pianiste moesten zingen. 
 
…deze laatste ons vertelde dat we bij een nachtelijke wandeling doorheen de stad 
een beetje bang moesten rondkijken en dat in onze muziek naar voren brengen. 
Compleet fout voor de meesten: ‘Ik wil deze nacht in de straten verdwalen…’ en geef 
ons maar Wannes. 
 
…ons koor een goede naam had bij de echtgenotes en partners van onze leden, 
maar dat die ook helemaal verdween na het zingen van de ‘Drinking song’. 
 
…sommigen nog altijd niet weten wat onze dirigent bedoelt met ‘het putteke’ in hun 
buik. Bij sommigen is dat immers ook niet meer zichtbaar. 
 
…onze dirigent een syllabus bezit met opmerkingen over ‘wat de muziek in ons 
lichaam teweeg brengt’. Stem uit het koor: ‘Maar dat wil je niet weten’. 
 
…er een heftige woordenwisseling ontstond bij de derde stemmen bij de vraag wie 
er nu eigenlijk ‘juist’ zong: de eerste rij of de tweede rij, maar zeker geen van beide. 
 
…onze pianist Martyn de opmerking maakte dat een mannenkoor in Nederland wel 
anders is. Hij kreeg gelijk, hij wist ook wel waarom bij vanuit Nederland naar België 
verhuisd was (en toen had België nog niet tegen Kroatië gespeeld). 
 
…ons erg gewaardeerd nieuw lid Stefaan even straf uit de hoek wilde komen, toen 
hem zijn kaft overhandigd werd: ‘Zie je wel, mijn kaft komen ze brengen’. Waarop de 
welbespraakte buurman antwoordde: “Ze zien hier direct wie hulpbehoevend is.” 
 
…het bestuur een heel drukke agenda heeft: profilering van het mannenkoor ZWK 
vraagt nu éénmaal veel tijd. Vandaar dat er hier en daar op repetities al verdacht 
lijkende foto’s en opnames gemaakt werden. Of is er daarvoor ook nog een You 
Tube-opname van Nachtelijke optocht? 
 
…de werkploeg van Radeske van de herfstvakantie gebruik maakte om weer één en 
ander in orde te maken. Raf was weer hoorbaar in zijn nopjes met het zaagwerk 
(aan de bomen natuurlijk) en Guido kon zijn technisch vernuft gebruiken om aan de 
nodige vernieuwingen te denken. 
 
 
…de Zolderzangers weer bijzonder 
actief zijn: vier optredens in november 
(Deurne, Wilrijk, Ekeren, Rumst) en 
kerstconcerten in december (14/12 
Oelegem, 16/12 Schoten, 19/12 Sint-
Antonius en 22/12 Merksem). 
  

Weet je dat… 
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…onze vriend Ed Kooyman en zijn folkband Kandaris op 26 december om 20u het 
Wommelgemse cultuurcentrum ’t Brieleke verblijden met een folkband-concert. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
…pianiste Nicole De Paepe voor 
ontroerende kerstverhalen over 
Nello en Patrasche zorgt in de H.-
Geestkerk (Mechelsesteenweg 135, 
Antwerpen) op 10/12 om 18u30 en 
op 11/12 om 14u (familievertoning). 
Tickets via 
parochieheiligegeest@outlook.com 
of 0476/245401. 
 

 
…sommige koorleden zo populair zijn dat ze ook nog actief zijn in het koor ‘Jong van 
hart’. Merk op dat ons mannelijk koorlid helemaal rechts staat bij nog een 20-tal 
mannelijke kornuiten in DeSingel en dat zijn vrouwelijke fanclub van meer dan 100 
leden zich aan de andere kant bevindt. Je moet je plaats kennen. 

 
 

 

 

 

mailto:parochieheiligegeest@outlook.com
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Zondag 1 november 2022  Heilige Geest – Allerheiligen 
Zondag 6 november 2022 Heilige Geest – 32e zondag v/h jaar 
Vrijdag 11 november 2022 Heilige Geest – Zielmis overledenen  

 
 
 
 
 
Zondag 4 december 2022 – 10u30 Heilige Geest – 2de zondag v/d advent 

 
Zondag 11 december 2022 – 11u30 Carolus Borromeus – Artiestenmis 

 
Zondag 18 december 2022 – 10u00 Catharinakerk – 4de zondag v/d advent 

(Begijnhofkerk)    Rodestraat 39 Antw. 
 
Zondag 1 januari 2023 – 10u30 Heilige Geest –  

feest van Heilige Maria 
 

 
 
 
 
 
Zondag 5 maart 2023 – 14u30 Sint-Walburgis – Jubileumconcert van Alma 

Musica met o.a. Gloria van Vivaldi 
 
 
 
Werkten mee aan dit nummer:  
Ludo Engelen, Tony Ah Munn, Roger De Cock, Guido De Graeve, Luc Deumens, 
Jenny Backx, Jan Leers, Raf Van Bortel, Eddy Van den Driessche, Rik Neel, Luc 
Korthoudt, Cristel De Meulder, Chris Van de Wauw, Marcel Coppens (v.u.). 
 
 

Z a l i g    K e r s t m i s 
 
 

 
 
 
 
 

Onze voorbije periode … 
 

 

En de toekomst … 
 

 

Hou in het oog … 
 

 


