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“Ik ben nooit een haantje-de-voorste geweest” 
 
 
 
Als je dit leest voor 2 september, 
dan is ‘de’ Fons nog altijd ‘maar’ 61 
jaar. 
Dat Fons Carpentier een ‘vaste 
waarde’ is bij de Wandelkring zal 
iedereen kunnen bevestigen, maar 
toch blijft hij liefst op de 
achtergrond. Alle (flauwe) grapjes 
over de politie ten spijt, boos krijg 
je er hem niet mee. De rust in 
persoon (tenzij hij met pesterige 
douaniers te maken heeft). 
Een inspecteur op de radiokamer 
ook, die weet waar hij mee bezig is, 
dat zeker. Iemand met 
verantwoordelijkheidszin, die 
zonder veel woorden initiatieven 
neemt, zoals de jaarlijkse 
wandeling bij de ZWK. Vrienden  

 

zijn immers belangrijk voor deze vader van een volwassen zoon en dochter, en het 
stemt hem dan ook triest als er soms (lichtvaardige) kritiek komt op één van zijn 
initiatieven. 
Een levensgenieter ook absoluut. Je leest er zijn reisverhaal met zijn geliefkoosde 
motor naar de Pyreneeën er maar eens op na, iets verder in dit nummer. Een niet-
opvallende, maar een toffe, alom geliefde kerel in het koor dat hij al bijna 50 jaar 
trouw blijft. “Maar ik ben nooit een haantje-de-voorste geweest,” vertelt Fons met 
zijn aangename basstem en de nodige dosis zelfkennis. 
 
 
 

Fons Carpentier: onze man in het blauw, 
op de moto, op wandeling of als rustige bas 

1.  
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Waar komt die liefde voor reizen met de motor vandaan, Fons? 
 

 

Fons Carpentier: “Ik 
vind het gewoon 
plezant. Het geeft je 
een apart gevoel van 
vrijheid. Je ruikt het 
land en de omgeving 
waar je doorrijdt. Je 
ziet veel meer dan in 
een wagen. Het nadeel 
is natuurlijk dat je ook 
bij warme 
temperaturen met van 
die kleren zit, waarin je 
stevig zweet. Maar ik 
wil ook niet tot die 
mafkezen behoren die 
in short op hun motor  

zitten. Ik geniet van zulke reizen: geen stress, geen race tegen de tijd, leuke 
hotelletjes. Dit jaar waren het de Pyreneeën, maar samen met Luc heb ik ook al 
prachtige reizen ondernomen naar de Moezel of naar Zuid-Engeland. Ik zou nog 
wel eens graag naar het Noorden willen of naar Schotland, maar de 
weersomstandigheden blijven daar zo twijfelachtig. Weet je dat ik al op een 
brommer reed toen ik zestien jaar oud was?” 
 
“Met de moto reizen, geeft een apart gevoel van vrijheid” 
 
Op die leeftijd was je al bij de Wandelkring… 
“Ja, maar de eerste twee studiejaren deed ik niet op Sint-Norbertus. Wij woonden 
in de Brederodestraat en ik ging met mijn zus mee naar ‘Instituut Belpaire’. Maar 
vanaf het derde volgde ik de klassieke weg: Weyers, Haderman, Moonen, De 
Bruyn en in het eerste middelbaar De Vleeschouwer als titularissen. Nadien ging ik 
naar Don Bosco, waar ik een A2 haalde in bouwkunde.” 
 
Maar je kwam dan al vroeg bij de zangers… 
“In het derde leerjaar kwam meneer Duysburgh bij ons thuis polsen of ik niet 
geïnteresseerd was. Waarom ik ‘ja’ gezegd heb, weet ik eigenlijk niet goed meer, 
maar ik weet wel dat het me daar goed bevallen is. Elke dag om 8 uur ’s morgens 
repetitie. Dat veranderde natuurlijk grondig toen ik naar Don Bosco trok, wanneer ik 
alleen nog maar ’s zaterdags naar de repetities kon komen. 
Met meneer Duysburgh klikte het eigenlijk niet zo best: hij vond het ambetant dat ik 
niet naar alle herhalingen kon komen, dat ik lang haar droeg, dat ik met een 
brommer reed, maar ik ben toch gebleven: de repetities, de mis en sommige 
uitvoeringen zoals het jaarlijkse optreden voor de Waterklerken, waar ‘meneer’ 
altijd graag naartoe ging.” 
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Om welke redenen bleef je dan toch bij de Wandelkring? 
“Dat was vooral omdat we een aantal goede vrienden onder mekaar waren: Walter 
Bresseleers, Patrick Spruyt (intussen al helaas overleden), Carl Spoelders en nog 
een aantal anderen. Maar van heel die generatie is er eigenlijk niemand meer bij 
de ZWK overgebleven. Ik was ook getrouwd met de zus van Karel De Colvenaer, 
maar toen die relatie stuk liep, werd ik uitstekend opgevangen door kerels als Leo 
Segers, Marc Mattheussen en Luc Korthoudt. Ik ervoer de Wandelkring als een 
echte vriendenkring: allemaal samen naar de optredens en nadien samen plezier 
maken. Al was ik ook dan nooit haantje-de-voorste.” 
 
Hoe ging het intussen verder met jouw professioneel leven? 
“Zoals de meesten ging ik in het leger: de 6de Artillerie in Soest. Ik heb toen nog 
verder gestudeerd om mijn A1 te halen met avondschool. Geen sinecure. Eerst 
heb ik gewerkt bij een architect van prefabwoningen, waar ik de voorontwerpen 
mocht uittekenen. Een heel plezante tijd. Helaas brak toen de crisis uit in de 
bouwwereld. Gelukkig belandde ik dadelijk als tekenaar in een firma die zich 
bekommerde om industriebouw. Grote gebouwen dus. Maar in mijn omgeving 
vonden ze dat ik toch beter op zoek ging naar een vaste job en via Karel De 
Colvenaer, die al bij de politie was, kon ik meedoen aan een examen bij de stad. 
Ik moest ook naar de politieschool, waar ik al bij de ‘ouderen’ behoorde. Ik was 
intussen ook al vader geworden en ik zat dus in een andere situatie dan de 
meesten. Ik heb toen veel moeten studeren: geen gemakkelijke leerstof  zoals b.v. 
strafrecht, ook een aantal fysieke proeven en – eigenaardig genoeg – kunnen 
bewijzen dat je kon fietsen.” 
 
Ook bij de politie zat je al snel op een motor… 
“In 1981 ben ik definitief bij de politie gegaan en na twee jaar belandde ik bij de 
motorbrigade. Eén van onze taken bestond erin om VIP’s te begeleiden: de 
burgemeester, eerste minister De Haene, maar ook de tennisvedetten die toen op 
het ECC neerstreken: McEnroe, Chang, Lendl… Die gasten trokken zooo’n ogen, 
want dat ze onder politie-escorte naar het Sportpaleis gebracht werden met 
flikkerende lichten, dat hadden ze nog nergens meegemaakt. We moesten soms 
ook alles laten vallen om op hun wensen in te gaan. Zo heb ik McEnroe eens 
begeleid naar een diamantwinkel, want hij wilde een juweel voor zijn toenmalige 
vrouw Tatum O’Neal.” 
 
“Tennisvedetten als McEnroe, Lendl of Chang trokken zooo’n ogen” 
 
Maar je bleef niet in buitendienst… 
“Ik belandde in de radiokamer om er te zorgen voor dispatch-opdrachten: ik moet 
mee beslissingen nemen als er verkeersopdrachten  moeten uitgevoerd worden. 
Door mijn twintig jaar ervaring begrijp ik, vanuit mijn post op het Kievitsplein, soms 
sneller wat het belangrijkste is als er een aantal dingen tegelijkertijd gebeuren. Het 
beleid wil meer ‘blauw’ op straat. Hoewel wij ooit naar een congres gingen, waarin 
een professor de stelling verdedigde dat meer ‘blauw’ op straat niet noodzakelijk 
betekende dat er minder criminaliteit kwam. Tja. Nog een probleem is dat ze 
tegenwoordig interventies willen binnen de twee minuten na de oproep. Maar het 
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nadeel is dat de manschappen van de Noorderlaan moeten komen. Dat wil zeggen 
dat ze nooit in twee minuten van Luchtbal in Wilrijk of Hoboken geraken.” 
 
Je hebt in al die jaren al wel één en ander zien veranderen bij de politie, neem 
ik aan… 
“Absoluut. Vroeger was alles veel gemoedelijker. Een politieagent was een man 
van het volk. Hij werd er niet op nagekeken dat hij al eens een pintje dronk. Dat is 
nu allemaal verleden tijd. Nu een pintje drinken tijdens de dienst wordt gewoon niet 
meer getolereerd. De maatschappij is natuurlijk in die periode ook veranderd. De 
mensen zijn veel mondiger geworden. Vroeger hadden ze schrik van de politie, 
maar toch ook respect. Dat is nu voor een groot stuk verdwenen.” 
 
“Vroeger was alles gemoedelijker” 
 

 

Je blijkt nog een andere 
hobby te hebben: elk 
jaar bezoek je wel een 
dag het Rockfestival in 
Werchter… 
“Dat is een traditie die al 
uit vorige eeuw dateert. 
Maar pas op: ik ga daar 
niet naartoe voor om het 
even welke muziek. Dat 
elektronisch gedoe is niet 
voor mij weggelegd en 
toestanden als 
Tomorrowland al 
evenmin. Maar iemand als 
Bruce Springsteen is dik 

 
in orde voor mij. Iemand die ouder is als ik en die er toch nog altijd staat. Chapeau! 
Vroeger ging ik met Marc Mattheussen luisteren naar groepen als Metallica en ik 
ben dat blijven volhouden. Pearl Jam, de Four Fighters, als je die één maal gezien 
hebt, ongelooflijk. Ik ben verschillende keren naar de Rolling Stones gaan kijken, 
ook in Rotterdam b.v. 
Ik hou eigenlijk van een uitgebreid muzikaal genre: rock en blues b.v., maar ik kan 
ook genieten van Roland of Herman Van Veen. Ik kan genoegen scheppen in een 
veelheid van muziek: van Mozart krijg ik ook rillingen en ik vind het echt wel spijtig 
dat we Mahler niet meer uitvoeren in de Bozar in Brussel. Onlangs kwam dat op tv 
en ik begon zowaar de tekst mee te zingen. Meezingen met dat Jeugdorkest was 
ook een unieke ervaring…” 
 
Hoe zie je de ZWK evalueren? 
“Ik vind dat er de laatste jaren een positieve evolutie bezig is. Meezingen met Voice 
Mail, concerten verzorgen samen met Markant, met de Chorale, de Pinafore, 
allemaal vernieuwende dingen in onze optredens. Dat zorgde toch voor een nieuw 
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elan. Samen naar Amsterdam trekken was een vrij unieke ervaring en dan ook nog 
altijd ons werk op Radeske. 
Elk jaar trekken we daar met een kleine werkgroep naartoe om de nodige 
aanpassingen te doen. Met succes: al twee jaar op rij is de ganse zomer verhuurd 
en momenteel kan je zelfs nog amper een plaatsje vinden om te huren in de zomer 
2017. En al dat werk gebeurt op vrijwillige basis, al jaren lang: dat project is voor 
100% geslaagd.” 
 
En als koor…? 
“Ik weet ook wel dat we stilaan met steeds meer oudere stemmen zingen. Maar 
zoals we de laatste jaren samen met andere koren zingen, vind ik dat we nog best 
ons mannetje staan. Ik wil dan ook positief aan de toekomst denken. Samen 
werken met Markant, met Alma Musica, het zingen van de Wallebakliederen, van 
oorlogsliederen: dat alles motiveert. Er komt een frisse wind doorheen de kring, de 
sleur gaat eruit en dat wil niet zeggen dat ik afbreuk doe aan hetgeen er allemaal in 
het verleden gebeurd is. 
Zolang mijn gezondheid het toelaat, zie ik dan ook geen enkele reden om te 
stoppen. We moeten ons gewoon spiegelen aan hetgeen andere groepen doen.” 
 
Je draagt ook jouw steentje bij om 
het wandelen als onderdeel van de 
ZWK in stand te houden. 
 
 “Toen Jan van Rijssen stopte met de 
organisatie van de wandelingen, werd er 
in mijn richting gekeken, want ik had 
zogezegd veel tijd, ik was zogezegd 
lange tijd thuis. Het zoeken naar goede 
bestemmingen kon beginnen. Niet zo 
simpel, want aanvankelijk moesten we 
ook nog wegen vinden waar 
kinderwagens door konden, er moest 
voldoende parkeerplaats zijn voor de 
auto’s, het mocht niet te lang of niet te 
kort zijn en de wandelingen moesten 
steeds open staan voor iedereen. 
 
Toevallig kwamen daar de 
stadswandelingen bij in Brussel en 
Gent. Het gevolg is dat we nu zelfs twee 
wandelingen per jaar hebben en dat valt 
blijkbaar in de smaak bij de meesten. En 
dus gaan we elk jaar op zoek naar 
nieuwe bestemmingen. Ik denk aan 
Mechelen of Leuven … Ik wil me daar 
wel voor blijven inzetten, maar dat er 
dan altijd mensen zijn die toch kritiek 
hebben, dat raakt me soms. We doen  
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die inspanningen toch om goed te doen en na de wandeling iets te kunnen drinken 
op de vriendschap. Als dat blijft, wil ik me ook daarvoor verder blijven inspannen.” 
Heb je misschien toch nog een droom voor de komende jaren? 
“Ik stop normaal binnen twee jaar met werken. Als ik nu een dienst van twaalf uren 
heb, wordt die dikwijls gevolgd door drie of vier dagen vrij. Ik ben het dus gewend 
om veel vrije tijd te hebben. Ik ben niet bevreesd om in het zgn. zwarte gat te 
vallen. Ik ben ook graag wel eens alleen. Ik kan daar best mee leven. 
Maar ik heb toch nog één droom: een verre buitenlandse reis. Ik wil ooit eens 
Australië bezoeken, maar dan niet alleen. Liefst met z’n tweeën.” 
Kandidaten kunnen zich melden! 
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“Ja, en verras me ...” 

Met deze woorden kreeg Luc bevestiging op zijn vraag of ik meeging naar de 
Spaanse Pyreneeën voor onze motorvakantie . 

 

                                                                                                                            
We gingen er geen race tegen de klok 
van maken om zo vlug mogelijk op onze 
bestemming te geraken. We namen ook 
geen autowegen en dus deden we onze 
rit tot de Spaanse grens in drie dagen 
met overnachtingen bij een goede 
vriend , een charmante b&b  en als 
laatste een verblijf bij de familie Indigne 
(ex-ZWK) in Saint-Ambroix . 

 

De Franse Pyrenëeen kregen we al vlug in zicht en zo reden we verder via Béziers, 
waar we nog enkele nostalgische momenten bovenhaalden over onze eveneens 
fantastische boottocht over het Canal du Midi, verder richting Perpignan en 
Andorra. Dit belastingparadijs bestaat veelal uit winkels en hotels en in de winter 
allicht een mooi skigebied, wij vulden er enkel onze benzinetank . 

We konden nu vertrekken om dit gebied met zijn mooie wegen, lekkere bochten, 
fantastische uitzichten en de vele hoogteverschillen te verkennen . Een groot deel 
van onze rit loopt langs de goed geasfalteerde N-260 . We rijden eveneens door 
het ruige hooggebergte , de nationale parken en de vele kloven en meren die onze 
tocht echt spectaculair maakt. We klimmen bocht na bocht hoger met enkel de 
roofvogels en de beoefenaars van de parapente als gezelschap, soms leek het wel 
of we op een circuit aan het rijden waren. 

De zon is heel de tijd van de partij en hierdoor lijkt het alsof overdag alles rustig is 
in de dorpjes, vanaf 14.00 uur tot 18.00 uur is er heel weinig beweging in de straten 
en genieten de ‘locals’ van hun siesta, wij rijden met temperaturen boven de 30° 
echter verder . In tegenstelling tot de rust overdag begeeft iedereen zich ’s avonds 
op straat om te genieten van hun tapa’s en andere lekkere gerechten, de 
Spanjaarden beginnen pas rond 21.00 uur en later te eten . 

Omdat we niets vooraf hadden vastgelegd voor onze overnachtingen, want dit 
hoorde bij het avontuur, gingen we elke dag op zoek naar een slaapplaats. Dit viel 
tot mijn verbazing heel goed mee, overal verzorgde kamers met airco en goede 
sanitaire voorzieningen, meer hadden we niet nodig . 

Met ZWK doorheen de ganse wereld 
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Onze respectievelijke slaapplaatsen waren La 
Sue d’Urgell  (2 x), Villaler, Graus en Ainsa. 
Deze laatste stad is zeker een aanrader met het 
oude centrum dat op een heuvel gebouwd is. 

 

Met de omwalling, de kerk, het plein met zuilengang  en de speciale 
straatstenen  vormt het een toeristische trekpleister . 

We maken nog een ritje naar Jaca, eveneens de moeite om dit middeleeuws 
centrum eens te bezoeken met zijn fort en monumentale gebouwen, zijn talrijke 
winkels en restaurantjes maar te druk en veel te warm om dit in een motorpak te 
verkennen . 

We beginnen nu aan onze terugweg te denken en we wanen ons even in de Tour 
de France en beklimmen  de Col d’Aspin en de Tourmalet. Met de motor is het 
alweer genieten en het roept eveneens de beelden op van tijdens de tv-
uitzendingen.Veel respect gaat er van mij uit naar de vele fietsers (m/v) die deze 
klim op hun palmares willen schrijven . 

Via Lourdes rijden we naar onze laatste overnachting in Loches, een hotel waar we 
toch even schrikken van de Franse prijzen want Spanje is een pak goedkoper .We 
bezochten ook nog deze aangename stad . 

We rijden nu huiswaarts langs de kastelen van de Loire waaronder dat van 
Chambord, echt indrukwekkend maar we moeten verder . We zien de Eiffeltoren 
verschijnen en naderen opnieuw de drukte van het verkeer. Via de 
‘périphérique’ vervolgen we onze weg  langs Lille en staan voor de eerste keer in 
file aan de Kennedytunnel. We zijn weer in Antwerpen! 

Heeft Luc mij verrast ? 

Zeker en vast, de 4200 km die we in totaal hebben afgelegd waren voor mij vanaf 
dag 1 een genot en plezier waar ik nog lang van zal genieten . 

Bedankt voor alles . 
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Portugal feest bij de Europese voetbaltitel 
 
De Belgische supporters 
voor de Rode Duivels 
mochten al snel hun 
vlaggetje en andere 
versierselen opbergen 
tijdens het EK. 
 
In een kleine Portugese 
kuststad geloofden ze 
aanvankelijk niet in de 
kansen van Ronaldo en 
co. De rood-groenen 
slaagden er immers niet in 
om ook maar één wedstrijd 
in de pouleronde te 
winnen.   

Maar na de (gewonnen) kwartfinale reed er alvast één wagen toeterend doorheen 
het stad. Na de gewonnen halve finale reden er tientallen auto’s lawaaierig 
doorheen de stad. 
 

  
 
En bij de finale stond het pleintje, waarop de wedstrijd op een witte muur van een 
café op een groot scherm kon gevolgd worden, bomvol drinkende en hoopvolle 
Portugezen. Toen hun ploeg op zeven minuten voor het einde de winning-goal 
maakte, konden we ons hemdje naar de droogkuis brengen, want het was vol van 
de inhoud van de omhoog gegooide bierbekers of wijn in de plastic bekers. 
Portugal Europees kampioen en de ganse nacht stond het stadje op zijn kop en 
werd er tot laat in de ochtend getoeterd en gek gedaan. Je wordt niet alle dagen de 
beste van Europa… 
 

De ZWK was erbij 
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Concertbezoekers of gelovigen? 
 
In ons vorig nummer van Eigen Krabbels mochten we al even grasduinen in de 
overwegingen die Jan Van Mol had over orkestmissen, koormissen, 
artiestenmissen, cantatemissen in het Antwerpse. Hier komt het vervolg, waarbij de 
organist zich vragen stelt bij het publiek dat naar dit soort missen komt… 
 
Zijn dit geen gelovigen? 
 
Tja, wie bepaalt dat? In Duitsland is het eenvoudig: een ‘Gemeindeglied’ is hij/zij 
die bovenop zijn gewone belasting nog ‘Kirchensteuer’ betaalt.  
 
Hoe bepaal je dat hier bij ons? Wie is hier ‘croyant’ en/of ‘fidèle’. Misschien kunnen 
we de boerenmethode toepassen. Die gaat als volgt: als iets eruit ziet als een gans, 
..akt als een gans en ganzeneieren legt: dan hebben we het allicht te maken met 
een gans. Als iemand ’s zondags naar de mis gaat, de hele ritus volgt, zit en staat 
wanneer dat gevraagd wordt, zelfs te communie gaat: dat zal dan wel een 
kerkganger zijn, zeker? 
 
Misschien is enige milde relativering hier op zijn plaats. De tijd is voorbij dat 
mensen op de brandstapel kwamen omwille van theologische spitsvondigheden. 
Dat het christelijke Constantinopel verwoest werd door andere christenen omwille 
van het ‘filioque’ uit het Credo? Als ik nu ‘hervertalingen’ van de geloofsbelijdenis 
van Nicea hoor (“Ik geloof in de diepe grond van mijn bestaan” tot en met “Ik geloof 
in het bloemetje dat we zo maar aan elkaar geven”) dan begrijp ik niet goed hoe de 
ene gelovige (zelfs al is hij een beroepsgelovige) het gelovig-zijn van de andere  
durft bestrijden. 
 
Zijn dit concertbezoekers? 
 
Laten we wél wezen, het gaat hier niet om concertbezoekers. Het zijn kerkgangers 
die, onkritisch, dat wel, bij hun zondagse eucharistieviering wat muziek willen. Die 
vinden dat muziek bij liturgie hoort. Die vinden dat liturgie niet alleen uit ‘zinvolle 
teksten’ bestaat, maar ook de ruimte moet bieden voor ongearticuleerde verheven 
gevoelens die muziek bij hen oproept. 
 
Het is geen concertbezoeker. Habitués van klassieke concerten zie je hier zelden. 
De doorsnee muziekmis – bezoeker is veel minder kritisch. Dat b.v. in de Sint-
Pauluskerk een Haydn - mis niet wordt uitgevoerd volgens een ‘authentieke’ praxis 
die hier in Vlaanderen toch is ingeburgerd, en te horen is op een manier die je af en 
toe nog in de landen van het voormalige oostblok tegenkomt: niemand schijnt zich 
daaraan te storen. 

 

Over orkestmissen, koormissen, artiestenmissen…                                     
in Antwerpen                               (vervolg/slot) 
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Een ander voorbeeld. In de Carolus Borromeuskerk werd na de restauratie – 
eindelijk – het historisch orgel weer ingeschakeld. (Ondertussen is het weer voor 
minstens één jaar ingepakt, maar dat is een ander verhaal.) Velen hebben het niet 
eens gemerkt. Na afloop van een Artiestenmis, waarop een uitstekend organist, 
ook solistisch, had gespeeld, kreeg hij de opmerking dat “de kerk nu toch ook een 
ander goed orgel had, waarop hij had kunnen spelen”… Pardon, de goede man die 
de opmerking gaf, ging ervan uit dat er op het ‘gewone’ orgel gespeeld werd. En 
dat is een aftands elektronisch instrument dat niet eens meer is aangesloten op de 
externe versterking. Die mensen horen het verschil niet. Ongelooflijk, maar waar. 
Ze zijn zeer zeker geen concerthabitués. 
 
Om iedereen gerust te stellen: zijn dit wel katholieken? Het antwoord is ja. Dat merk 
je aan de relatie tot het orgel. Ik leg dit even uit aan de hand van de plaats waar het 
orgel zich het best zelfstandig laat gelden: het naspel, de ‘sortie’, als de dienst 
beëindigd is. In de protestantse eredienst geldt dit als een deel van de liturgie en 
blijven de mensen zitten tot het gedaan is. Pech voor hen als de orgelist het in zijn 
hoofd haalt een groot werk van Reger te spelen, dat een kwartier duurt. Er wordt 
niet geapplaudisseerd, want dat hoort niet in een kerk. 
 
Bij de katholieken is dat anders. Daar is het orgelspel blijkbaar het signaal om te 
beginnen converseren. Het geluidsniveau van de gesprekken past zich aan bij de 
registratie van de organist en gaat over in het door elkaar roepen vanaf het 
ogenblik dat de organist ‘tutti’ begint te spelen. Het applaus dat soms volgt als het 
orgel zwijgt, lijkt veeleer een teken van opluchting. Het publiek in de Antwerpse 
muziekkerken beantwoordt perfect aan dit katholieke profiel! 
 
Er is echt niet te veel muziek in onze kerken. En het peil ervan is vaak 
angstwekkend. 
 
 

 

 
Laten we niet 
weggooien wat nog 
teken van leven geeft. 
Denk niet dat de tempel 
die afgebroken wordt in 
drie dagen 
heropgebouwd kan 
worden (ondanks Joh. 
16-11) en bedenk toch 
ook het gezegde: “In 
het huis van mijn vader 
zijn vele woningen…” 
(Joh. 14:2). 
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‘Binnenkort is ’t hier allemaal in ’t Latijn.’ 
Met deze bondige uitspraak probeerde onze dirigent de eucharistieviering van die 
tweede zondag in juli in Sint-Jacob de Meerdere samen te vatten. 
Zelfs een minder aandachtige waarnemer kan er niet omheen: in voornoemde kerk 
vliegen tegenwoordig de Dominus Vobiscums samen met een lading preconciliaire 
gebeden de gelovigen om de oren. 
De voorganger in deze semi-Tridentijnse opwelling (of is het een voorspel naar 
meer?), 
E.H. Pierre François, is de parochievicaris, ooit onderpastoor genoemd, die op 
gezette tijden pastoor Aerts vervangt. 
Hij is priester van de Prelatuur van het H. Kruis en Opus Dei.  
Die beweging heeft tot doel ‘de verspreiding in alle milieus van een diep besef van 
de universele roeping tot heiligheid en apostolaat, door de uitoefening van de 
gewone beroepsarbeid’ (bron: Kerknet). 
Een potje Latijn blijkt de beste garantie op succes. 
En de gelovigen, zij stromen voorlopig nog niet in groten getale toe. 
Toch dragen wij, de zangers, ons steentje bij tot het succes met de wervende 
kracht van onze stichtende gezangen. 
In het Latijn. 
 
Die zondag droeg ook Peter S., de organist, weer uitbundig zijn steentje bij. 
Terwijl hij die van het H. Kruis en Opus Dei uitgeleide deed, waren de muzen hem 
weer zeer genadig. Een gregoriaanse melodie was ook dit keer voor hem 
voldoende om zich eens lekker te laten gaan. Een zanger, die daar steeds met 
volle teugen van geniet en — dat gebeurt wel meer — de indruk had dat hij naar de 
soundtrack van een film stond te luisteren, stelde Peter S., dan ook de volgende 
vraag: ‘Heb je er ooit aan gedacht om filmmuziek te schrijven?’ 
‘Dat heb ik al gedaan.’ 
Zo simpel was Peters antwoord. 
Waarna hij zich nader verklaarde. 
Een zekere Jan Fabre, niet helemaal onbekend in kunstkringen, wou een stukje 
film over Rubens maken. Rubens, zo redeneerde hij, dat is Sint-Jacob. Sint-Jacob, 
dat is ook Peter en zijn orgel. Een paar nachtjes opnames in de kerk en de 
soundtrack was klaar. 
Of hij een partituur had uitgeschreven, vroeg de zanger. 
‘Och, ik had wel wat ideetjes in mijn hoofd en ben dan gewoon achter mijn orgel 
gaan zitten…’ 
Dat is Peter. 
 
Nog orgelnieuws 
De voorganger van Peter, Jos Lissnyder, had wél een partituur en ook een lieve 
dame, zijn echtgenote, tourneuse de pages en engelbewaarder. 
 

Diverse 
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Die lieve dame, mevrouw Simonne Dewaele, is op 27 juni in Tienen overleden. 
Zij werd geboren in Diksmuide op 23 juli 1921. 
 
Die eerste zondag van de zomermaand augustus stonden aan de trappen van de 
Heilige Geest de madammen L.M & L.C. hun zingende echtgenoten op te wachten. 
Zei L.C., met instemming van L.M. (we vertalen): ‘Jullie hebben prachtig gezongen 
ook al waren er maar weinig koorleden.’  
Johan, de dirigent, wist nauwelijks wat zeggen en zei dan maar als bedankje dat hij 
van plan is om ons in de toekomst wat Franse chansons aan te leren. Waarna L.C. 
begon te glunderen. 
Tussen haakjes, die dag bestond het koor, op één lid na, uitsluitend uit 
gepensioneerden. 
Dat ene lid was een tenor.  
En wat lezen we in Het Nieuwsblad? 
Een interview met Jan Jambon, onze Minister van Binnenlands Zaken. 
Wat zegt deze excellentie: ‘Als ik een talent had mogen kiezen, dan was het zingen 
geweest. Tenor, dat zou iets voor mij zijn.’ 
 
No comment. 
 
 
 
 
 
Advertentie 
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Voor wie de Brexit nog zwaar op de maag ligt – en uiteraard ook voor wie er 
helemaal niet van wakker ligt – is 18 december een datum om nu reeds te 
onthouden. 
En neen, het wordt geen kerstconcert want ditmaal gaat McG helemaal de Engelse 
toer op. 
Met nummers als Nimrod, de Enigma variatie van Edward Elgar, English 
Folk Song Suite van Vaughan-Williams, en All at Sea geïnspireerd op 
Henry Wood zijn “Fantasia on British Sea Songs”. Je waant er jezelf 
warempel middenin de “Proms”, de echte dan welteverstaan …. 
 
 

 
Maar ook het hedendaagse oeuvre wordt niet vergeten. Wat te denken 
van James Bond z'n Skyfall, griezelen met Midsummer Murders en 
Inspector Morse ? En zeker niet te vergeten: Beatlemania, een potpourri 
van drie legendarische nummers, een creatie van Werner De Bleser. 
 
Iedereen van harte uitgenodigd in 't Kallement in Wommelgem op 
zondag 18 december om 11u00. 
 
Volledig adres: WZC St-Jozef, Kallement 1, Wommelgem     
 
 
 

Musica con Gioia gaat de Engelse toer op 
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In het Franstalige Sint- Pieterscollege van Jette startte de Nederlandstalige 

afdeling in 1927.   In de beginjaren werd het muziekonderricht in de lagere school 

en in het secundair gegeven door mijn vader.  

                                                                                                      
In de periode 1946 - 1956 was er een 
vierstemmig knapenkoor CANTABILE 
geleid door drie priester-leraars met 
repetitie tijdens de middagpauzes. Vooral 
misvieringen werden verzorgd (met 
Glühwein na de middernachtmis van 
Kerstmis).  
Er werd intens deelgenomen aan het 

Vlaams cultuurleven met optredens o.a. 

in het toenmalige Paleis van Schone 

Kunsten (nu BOZAR).  Zoals getoond op 

de foto van de kooruitstap naar Lourdes 

werd opgetreden in korte broek met 

versierde bretellen. 

In een uitzonderlijk jaarconcert werd er 

“choreografisch” gedanst tijdens het 

zingen van “Zeg kwezelke, wilde gij 

dansen?”.   

 
 

 
 
 

 
 
 

‘Begint moral te schraive …’ 
‘Neen Guido, ik schrijf niet meer.’ 
Maar dat vindt Guido een onbevredigend antwoord. 
Als onze babbel op zondagochtend ook maar eventjes richting ‘Beerschot’ uitgaat 
— en sommige zangers hebben er een gemeen genoegen in om het telkens zover 
te laten komen — dan vlagt Guido gedecideerd af met zijn ‘Begint etc. …’. 
Wel, ik begin! 
En wel hierom. 
 

Ein Wunder, ein Wunder … 

Een extra-muras “Tijd van Toen” 

 

15jaar 
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Wat een thriller: Beerschot Wilrijk kampioen in laatste seconde 
 
Zo berichtte Gazet van Antwerpen ergens in de maand mei. 
’t Is intussen oud nieuws, ik weet het en het zou al lang tussen de plooien van de 
wereldgeschiedenis vermorzeld zijn, ware het niet dat ik naast GVA ook nog het 
parochieblad lees. 
Dat Beerschot kampioen is, raakt mijn koude kleren niet. 
Mijn vader draait zich om in zijn graf als ik zo’n boude uitspraak doe. 
Geboren op ’t Kiel was hij etnisch bepaald om die ploeg in zijn hart te sluiten, maar 
hij heeft de Kielse Ratten nooit zien spelen. Wel kon hij vreselijk pissig zijn als ze 
het onderspit moesten delven. Had ‘den Antwerp’ hen die nederlaag toegediend, 
dan kon hij zijn ongenoegen probleemloos over een paar dagen spreiden. 
Maar van mijn vader heb ik alleen zijn polshorloge geërfd en verder wat fatsoenlijke 
en minder fatsoenlijke trekjes, maar met de adoratie voor zijn ploeg, en bij 
uitbreiding voor het voetbal, zit ik niet opgescheept. 
Wat wist dat parochieblad dan te melden? 
Verbijsterend nieuws onder de kop: ‘Paarse bedevaart als dank voor mirakel’. 
Mirakel! 
Wat blijkt? 
De God der Hemelse Machten heeft zich met het zaakje bemoeid. 
Vol zijn Hemel en Aarde van Zijn Heerlijkheid, want vanaf Zijn tribune in den Hoge 
heeft Hij Zijn beproefde trukendoos nog eens boven gehaald en na de 
vingeroefening met Zijn Enige Zoon heeft Hij weer een grafsteen weggerold. 
Surrexit Beerschot! 
‘Het is een heropstanding uit de doden’ jubelden luid die van TQB, de volgelingen 
van de Begenadigde Ploeg, de Behoeders van het Goede. 
(Al was de klus deze keer niet geklaard op drie dagen!) 
En dat verdient een bedankje. 
Een bedevaart bijvoorbeeld. 
Omdat Lourdes wat ver van ’t Kiel ligt, werden dan maar wat kaarsjes in de Onze-
Lieve-Vrouw-van-Lourdesbasiliek in Edegem aangestoken. Ook voor Rik Coppens 
werd er eentje gebrand omdat het vermoeden bestaat dat hij Daarboven — waar 
men ondertussen van onze eigenste Leider-zaliger wel een aardig woordje 
Antwerps zal opgestoken hebben — flink wat gelobbyd heeft. 
Na de ceremonie, zo lezen we nog, trokken de bedevaarders in processie naar ’t 
Kiel waar ze opgewacht werden door een schare fietsers - Beerschotters, net terug 
uit Scherpenheuvel alwaar zij hun kaarsjes gebrand hadden. 
De moraal: God is dan wel Almachtig, maar misschien doet ‘den Beerschot’ er 
goed aan om het ook eens te proberen met deftig voetbal. 
En: God zet zichzelf buitenspel, want hij is niet neutraal. 
(Maar dat zal Guido worst wezen.) 
Meer wou ik niet ’schraive’. 
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… onze dirigent in een verstrooide bui de bassen een complimentje gaf. “Jullie 
zingen die ‘do’ helemaal juist, maar eigenlijk is het een ‘re’. Laat die ‘re’ dus maar 
staan op jullie partituur, maar zing ze misschien zoals vandaag als een ‘do’…” U 
kan toch nog volgen? 
 
… Tony als een volleerde treinbestuurder losweg door het ‘rood’ rijdt in het gedacht 
dat de lichten op groen staan. Een oproep van getuigen leverde niet meer 
duidelijkheid op. 
 
… Raf als aandachtige aanwezigenopschrijver een probleem heeft met Ludo. Want 
die is wel altijd aanwezig, maar dat gebeurt dikwijls in de gang, waar hij de vochtige 
partituren een opbeurbeurt geeft. 
 
… de eerste tenoren – mede door de terugkeer van een gezonde André – 
tegenwoordig met het grootste aantal zangers present zijn. 
 
… de broers Clerckx soms al eens van mening verschillen tijdens een repetitie, 
maar het heeft als voordeel voor de zangers dat de discussie over een bepaald 
muziekfragment wordt overgeslagen tot bepaald wordt wie gelijk had: Mozart of 
Clerckx. 
 
… het bestuur overweegt om voor het volgende concert bepaalde plaatsen in 
DeSingel voor te behouden aan rolstoelgebruikers… Euh, spoedig herstel gewenst 
Magd, Jeanine en Leo. 
 
… er nog steeds kaarten beschikbaar zijn voor dat concert in DeSingel op 30 
oktober. Men leze de bijlage in dit nummer. 
 
… Luc Deumens wel op een heel ongelukkige manier zijn vakantie moest afsluiten. 
Heel veel sterkte Rita en Luc! 
 
… er overwogen werd om bij snikhete temperaturen halfweg de repetitie de 
zangstonde even te onderbreken voor een drankmoment; Te veel tv gekeken, 
vonden de verantwoordelijken. 
 
… na de zware overstroming van mei ons lokaaltje terug gezelligheid uitstraalt. Na 
iedere repetitie kan iedere tenor en bas er weer terecht voor een hapje en een 
drankje. Dit was zelfs aan de oren gekomen van Henri. We vernamen dat zijn zaak 
voortreffelijk loopt. Spijtig genoeg was het die dag net even te warm voor een 
goede kom soep. We veronderstellen wel dat de verse soep van de 
nieuwjaarsreceptie ondertussen elders werd verorberd. 
 
…Peter S. begin september een einde maakt aan zijn actieve loopbaan om zich te 
begeven op een minder-actief  pad. Of is het nét omgekeerd? Al weten we zeker 
dat we Peter nog vele jaren in Sint-Norbertus en in de ZWK zullen weerzien. Met 
nog meer plezier! 

Weet je dat … 
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Zondag 3 juli Heilige Geest – 14e Zondag vh jaar 
Zondag 10 juli Sint-Jacob – 15e Zondag vh jaar 
Zondag 7 augustus Heilige Geest – 19e Zondag vh jaar 
Zondag 14 augustus Sint-Jacob – 20e Zondag vh jaar 
 
 
 
 
 
Zondag 4 september – 10u30 Heilige Geest – 23e Zondag vh jaar 
Zondag 11 september – 10u00 Sint-Jacob – 24e Zondag vh jaar 
  
Zondag 2 oktober – 10u30 Heilige Geest – 27e Zondag vh jaar 
Zondag 9 oktober – 10u00 Sint-Jacob – 28e Zondag vh jaar 
  
Zondag 30 oktober – 15u00 DeSingel – Blauwe zaal 
    Jubileumconcert Alma Musica concert o.l.v. Willy Clerckx 
    Toegangskaarten te bestellen via: tickets.zwk@gmail.com 
  
 
 
 
 
 
 
 
Werkten mee aan dit nummer: 
Guido de Graeve, Johan Clerckx, Marc Coremans, Walter Goossens, Guido 
Bontenakel, Jenny Backx, Paul Avermaete, Fons Carpentier, Tony Ah Munn, Ludo 
Engelen, Rik Neel, Jan Leers, Luc Korthoudt, Marcel Coppens (v.u.) 
 
 
 

In de nabije en verre toekomst : 

Onze voorbije activiteiten : 

mailto:tickets.zwk@gm

