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zwklied

Mannenkoor ZWK zingt kerstconcerten met
vrouwenkoor Voces Aequales

Cristel De Meulder: “Wij studeren de partituren thuis in”
Wij kijken er nu al naar uit:
kerstconcerten samen met het hoog
gequoteerde vrouwenkoor Voces
Aequales en haar soliste/dirigente
Cristel De Meulder. Zelf geeft Cristel
met de gouden sopraanstem nog les
aan de muziekacademie in Hemiksem,
ze dirigeert het Illuciakoor uit Puurs, met
Jan Van Mol aan het orgel verzorgt ze in
het kader van Calcant ook nog
concerten en sinds 2001 is ze de
artistiek leidster van het Artiestenfonds
van de Sint-Carolus-Borromeuskerk in
Antwerpen. Een bijzonder aangename
vrouw, die tussen haar drukke
bezigheden en haar privé-leven
verspreid tussen Berchem en Belsele,
toch nog de tijd nam om Eigen Krabbels
te woord te staan. Ze koos voor een
gesprek in afspanning ‘De Nachtegaal’
aan het Middelheimpark. What’s in a
name?

Hoe kwam je aan de samenstelling van het koor Voces Aequales?
Cristel De Meulder: “Dat koor is eigenlijk ontstaan uit de cursussen voor vocaal
ensemble aan de muziekacademie in Hemiksem zo’n twintig jaar geleden. Daar
zaten hele goede stemmen bij. En vermits ik al langer wist dat er veel repertoire
bestond voor drie stemmen – ik trad vroeger op samen met mijn moeder en mijn
zus Griet – werd het koor ‘Voces Aequales’ genoemd, dus gelijke stemmen. En
vermits er toen geen mannen in die klassen zaten, werd het een vrouwenkoor.
Sommigen zijn ook nog actief in andere koren. De leden brachten op hun beurt
vriendinnen mee en wij kregen stilaan meer en meer opdrachten.”
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Zijn jullie in een bepaald genre gespecialiseerd?
“Wij proberen zeker het romantisch Vlaams repertorium te stimuleren. Zo was één
van onze eerste opdrachten de herdenking van componist Gaston Feremans.
Mensen als Peter Benoït en Lodewijk De Vocht – vroeger kapelmeester in de
Antwerpse kathedraal – schreven canticas voor (drie) gelijke stemmen en daar
putten we regelmatig uit. We laten ons ook inspireren door de middeleeuwse
religieuze muziek van b.v. Hildegard von Bingen. We zingen elk jaar de
kerstdagmis in Sint-Carolus (vroeger was dat in Sint-Paulus) en verder treden we
op voor diverse gelegenheden, zoals dit kerstconcert met de ZWK.”
“Optreden in het wit”
Uit hoeveel leden bestaat jullie koor ongeveer en hoeveel keer repeteren
jullie?
“Al naargelang het repertorium treden
wij op met 16 tot 20 leden. Mettertijd is
het koor ook geregeld vernieuwd met
nieuwe stemmen. Wij zitten dan ook
met een grote variëteit van leden
tussen 25 en 70 jaar. Het is belangrijk
om zulke volheid van stemmen samen
te hebben. Wij repeteren ook niet als
het niet nodig is, maar we vragen wel
dat de partituren thuis ingestudeerd
worden en in de aanloop naar een
volgend optreden
komen we dan wel ongeveer elke week

samen.
Gewoonlijk treedt een koor op met de
klassieke zwarte kleren, maar toen we
eens in Oostende moesten zingen,
vonden we het leuk om eens in het wit
voor de dag te komen. Aanvankelijk
zaten de meesten met een beetje raar
gevoel. We werden bekeken, maar
uiteindelijk vonden de meeste
aanwezigen dat we op deze manier een
zekere klasse uitstraalden en dus treden
we af en toe ook wel eens op in witte
kleren.”
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Aan welke toekomstige projecten werken jullie al?
“Wij hebben eigenlijk net de CD-opnames achter de rug van muziek voor drie
gelijkwaardige stemmen van een zekere Melvil: heel toegankelijke muziek voor
soli, orgel en zelfs harp. De CD zal pas midden volgend jaar uitkomen.”
In Sint-Paulus spelen ze met de gedachte om alle artiestenmissen op te
nemen als een soort muzikale bibliotheek voor later. Zie je dat ook in
Carolus-Borromeus gebeuren?
“Ik zou het systeem eens moeten bekijken dat ze willen hanteren, maar ik denk dat
ze ‘live streaming’ bedoelen en om dat perfect te krijgen; dat kost toch wel een pak
geld. Waar we wél naar zoeken, dat is naar oude programma’s en informatie over
de artiestenmissen in Sint-Carolus Borromeus, zeker over die van heel lang
geleden. In 2018 vieren we immers het 75-jarig bestaan van de artiestenmissen en
dan willen we wel zo veel mogelijk documentatie verzameld hebben. Als er iemand
is die ons daarbij kan helpen: graag!”
“Wie heeft nog documentatie over de artiestenmissen van vroeger in Sint-Carolus
Borromeuskerk?”
Zie je een heropleving van de klassieke muziek bij de jeugd?
“Ik zie wel redelijk wat jongerenkoren ontstaan. Via ‘Koor en stem’ krijgen de
bestaande koren ook wel ondersteuning. Al durf ik niet zeggen dat er van een
nieuwe stroming sprake is.”
Als we doorheen het repertoire van kerstliederen gaan, dan stel je toch wel
vast dat er een aantal heel melige liederen voor gecomponeerd werden.
“In Vlaanderen zijn we op dat gebied inderdaad nog heel klassiek bezig, terwijl er in
Nederland al sinds 1960 veel modernere muziek voor gecomponeerd werd met
soms atonale of post-klassieke muziek. Maar wat willen de mensen die naar zo’n
kerstconcert komen? Muziek die goed in het oor ligt. Daarom b.v. het succes van
Rutter of Lauridsen. De toeschouwers willen naar huis gaan en zeggen ‘het was
toch mooi’. En dat is muziek die van het eerste moment goed bevonden wordt en
dus zeker geen melodieën waarbij je na drie keer beluisteren zegt: mmm, da’s toch
ook mooi.”
Je bent al in vele landen geweest: Zuid-Afrika, Japan, Argentinië, Uruguay, de
Filippijnen en een pak Europese landen. Welke herinneringen zullen je altijd
bij blijven en wat wil je nog realiseren?
“Ik vertelde je al een vorige keer dat ik tijdens een vredesconcert in Nagasaki
aangesproken werd door een verpleegster die de atoomramp overleefd had en die
zo getroffen was door onze muziek, dat ze zei: ‘Nu ik U heb gehoord, kan ik rustig
sterven’.
En voor 2018 kijk ik uit naar het bamboe-orgelfestival in Las Pinas (Manila) op de
Filippijnen. Het bamboe-orgel is erkend als Unesco-werelderfgoed. Het instrument

4

is gebouwd in de tijd toen de Spanjaarden daar heersten. Het orgel werd verleden
eeuw hersteld toen de parochie in handen was van de Paters Scheutisten. Dankzij
de scheutisten kennen ze daar ook Vlaamse componisten en bekende Vlaamse
vertolkers zodat b.v. Theo Mertens of het Hendrik van Veldeke-ensemble er al
hebben gemusiceerd”.
Je blijft die ontzettend mooie stem behouden. Wat doe je daar eigenlijk voor?
“Ik probeer klank georiënteerd te zingen volgens de methode van Lichtenberg. Je
moet het maar eens opzoeken. Daardoor kan ik de kleur in mijn stem behouden en
verandert mijn stem ook nauwelijks. Verder moet je natuurlijk gezond zijn om goed
te kunnen zingen. Ik heb gelukkig nogal een goede weerstand en een goede
conditie. Rust is ook heel belangrijk en ik probeer een goed evenwicht te vinden
tussen werk, zang en privé. Voor mij geen feestjes de dag vóór een optreden.
Wat blijft tenslotte nog jouw droom voor de komende jaren?
“Dat ik af en toe nog eens een ‘passie’ of ‘oratorium’ mag zingen. Ik ben dankbaar
voor al het werk dat ik kan en mag doen. Ik voel me gelukkig bij het werk en heb
nog vele ideeën die ik hopelijk kan uitvoeren”.
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Leo Segers: 50 jaar ZWK
“Reizen, koken, zingen,
poppenkast, Radeske…”
Je zou het hem niet aangeven: 50
jaar lid van de ZWK. Want Leo
Segers is niet iemand die staat te
drummen om op de eerste rij te
staan. Eerder bescheiden, stilletjes
slurpend aan een Duveltje, wel een
levensgenieter die honderduit
begint te vertellen als je over één
van zijn hobby’s begint. En dat zijn
er wel een aantal: gastronomie
(sommigen menen dat te merken
aan zijn stevige lichaamsbouw),
reizen en natuurlijk zingen met zijn
mooie baritonstem en alles wat hij
de voorbije vijftig jaar allemaal
beleefde met zijn leeftijdsgenoten
Fons en Guido bij de Zingende
Wandelkring. Voor Eigen Krabbels
lichtte hij een tipje van de sluier.

Leo als bariton

Leo Segers: “Mijn jeugd bracht ik door in de Volkstraat, naast de gebouwen van het
toenmalige Bell Telephone. Twaalf jaar les gevolgd op het Sint-Norbertusinstituut.
Vooraleer ik in 1974 in het leger ging, deed ik een aantal jobkes her en der. Ik
herinner me nog dat ik ooit een tijdje bij de dokwerkers aan de slag ging en dat ik
daar dan een treinwagon moest laden met vaten van 100 liter. Het kwam niet altijd
goed!
In het leger ging het beter. Na de opleiding in Turnhout werd ik in Altenrath planton
van de QM: ik moest materiaal uitdelen aan de rekruten, zorgen voor de catering
bij de oefeningen, maar ik mocht ook mijn eigen chauffeur kiezen. Na tien
maanden in het leger vond ik vrij snel werk bij CMB/AMI, die een bureautje hadden
voor reisklanten op de Meir nummer 1. Toen ik door de personeelsdirecteur werd
voorgesteld aan mijn collega’s, klonk er ineens een bulderende stem doorheen het
gebouw: ‘Wa komde gai ier doeng?’. Het bleek ex-Wandelkringer Patrick Van Hal
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te zijn, die daar dus ook werkte. CMB ging wat de sector zakenreizen betrof een
fusie aan met Wagons Lits en daar ben ik dan gebleven tot het bedrijf blijkbaar ‘in
moeilijkheden’ verkeerde en ik vrij vroeg kon genieten van mijn prepensioen.
Tussendoor, tijdens een optreden van de ZWK samen met Chorale Caecilia, leerde
ik mijn vrouw Viviane kennen en twee zonen - Matthias 29 en Jonas 25 – maakten
ons gezin compleet.”
Hoe kwam je bij de Zingende Wandelkring terecht?
“Zoals bij de meesten zeker: ze kwamen me vragen. Ik zat toen bij Marcel Van
Herbruggen in de klas. Al vroeg ging ik mee op kamp in Mol, waar we toen ook
konden genieten van een zwembad. En vermits mijn ouders allebei zwemlessen
gaven, zat ik ook al vroeg in een zwemclub: Aegir, later Scaldis, in de Lange
Gasthuisstraat. Ik deed zelfs mee aan zwemwedstijden en later met Peter Gijs
(zoon van ex-leraar Nand Gijs) en de Bastiaenssens maakten we letterlijk en
figuurlijk brokken tijdens het waterpolo in de Nerviërsstraat. Ik moest dan echter
stilaan kiezen tussen zwemmen en zingen, maar ik vond het plezanter bij de ZWK
en daar ben ik dus bij gebleven: eerst als laagste alt en later bij de bassen, waar
Dré Fordel steeds naast me zat en van zijn goede stem kon ik wel genieten. We
speelden ook toneel met Marcel Van Herbruggen, maar vooral de poppenkast vond
ik heel leuk.”

Je was ook jaren één van de
sterkhouders van poppenkast Paljas,
niet?
“Ik heb dat inderdaad lang gedaan. Met
Guido De Graeve, Leo en Fred Jacobs,
plus nog vele anderen. Toen Frank
Badisco erbij kwam, speelden we
duidelijk op een hoger niveau. Ik weet
nog dat ik ‘God’ moest spelen in het
stuk dat ‘De schepping’ heette. Met Dirk
De Graeve, Marc Mattheussen, Luc
Korthoudt, Marc Nelen, Raf Van Bortel
en nog vele anderen hadden wij elke
week repetitie. Los van de
koorrepetities. Dat ging er soms hevig
aan toe. We speelden stukken van Sus
Bontenakel en zelfs Frankenstein
(geschreven door de later bekende
Hugo Matthysen) met hoogstandjes
(Een kast vol reissouvenirs van Leo)
zoals een operatie achter een soort
schaduwdoek, spelers voor en achter de scène en zelfs – met behulp van een
pompje uit een aquarium – met echte watervallen op het podium.”
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Speciale herinneringen aan bepaalde optredens met Paljas?
“Elk jaar hadden we een optreden in de Sint-Aloysiusschool aan de Oude
Steenweg, waar we dankzij Luc Korthoudt ook onze repetities hielden. Plus
natuurlijk optreden op de jaarlijkse Nieuwjaarsdrink in Sint-Norbertus voor de
kinderen en ouders van de leden. Dat was soms iets minder ‘christelijk’ qua
teksten.
Eén speciale herinnering hou ik er zeker nog aan over. Wij waren toen drie weken
met vakantie in Ierland en tijdens een boottocht op de Shannon kwamen we in
gesprek met een Brugse industrieel (met een knappe dochter trouwens) en we
vertelden over onze poppenkast. Het gevolg was dat we uitgenodigd werden voor
een voorstelling in Brugge en de man zorgde ook nog voor het transport van alle
materiaal met een camion. We werden er enthousiast onthaald.
Helaas werden die wekelijkse repetities er stilaan te veel aan. Te meer omdat een
aantal ‘acteurs’ intussen getrouwd waren en kinderen kregen. En toen twee jaar
geleden een grote overstroming de lokalen van het Sint-Norbertusinstituut blank
zette, verdwenen ook de laatste decors in het nat. Alleen een aantal poppen
werden gered en sieren nog steeds ons clublokaal.”

Wat herinner je je nog uit jouw
‘jonge’ jaren bij de Wandelkring?
“Ik heb aan zovele trektochten en
kampen deelgenomen! Tijdens de
schoolvakanties trokken we met mijn
leeftijdsgenoten Fons en Guido naar
Lille. Op groot kamp logeerden we
regelmatig bij boeren en tijdens de
vierdaagse trektochten vonden we altijd
wel een klooster bij de nonnekes of de
paters, of een school om te
overnachten. Eén keer kwamen we
terecht in een kampplaats waar er een
lampje aanging als iemand ’s nachts
naar het toilet ging. En één keer zijn we
’s middags – bij gebrek aan een andere
afspanning in de buurt – wel eens ons
eten gaan verorberen in een
hoerenkotje. De dames waren trouwens
heel vriendelijk!”

(Leo aan zijn computer)
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Je stak ook veel vrije tijd in Huize Radeske in Lichtaart…
“Zeker. Vele week-ends en weken in doorgebracht om er te werken met vele
mensen zoals o.a. Dré De Gezelle, Leo en Fred Jacobs plus de ouders, de broer
van Hugo De Maeyer, Marcel Van Herbruggen en natuurlijk meneer Duysburgh.
We moesten wel elke dag naar de mis! Nu nog gaan we elk jaar tijdens de
herfstvakantie met z’n zevenen naar daar om er – samen met de ‘huisbewaarders’
Jos en Barbara – bomen uit te doen indien nodig en de nodige herstellingswerken
uit te voeren. Van een oude boerderij werd een modern gebouw gemaakt. Vooral
Luc (Korthoudt) mag hiervoor veel pluimen op zijn hoed steken voor al het werk en
de tijd die hij er al heeft ingestoken. Het was ook een ideale pleisterplaats voor vele
verenigingen en zelf hielden we er regelmatig grote feesten, zelfs een
autozoektocht in de buurt en tijdens de kampen de klassieke voetbalmatchen
tussen zangers en ouders, waarbij soms niet alleen de bal geviseerd werd. Je
moest iets kunnen verdragen, hé!”

Nooit gedacht aan stoppen bij de Wandelkring?
“Het feit dat Viviane ook uit een koor kwam, zorgde ervoor dat er wel begrip
bestond voor de tijd die ik aan de kring besteedde. Ik heb dan ook nooit gedacht
aan stoppen. De kameraadschap en de vriendenband met velen waren mij te
dierbaar.”
Door jouw job in de reissector heb je natuurlijk ook wel een stukje van de
wereld gezien.
“Klopt. Al heb ik vooral het meest gereisd in de periode voor mijn huwelijk, in de
tachtiger jaren. In die tijd ging er nog veel geld om in die wereld voor het
computertijdperk. Weet je dat we toen nog elk ticket met de hand geschreven
moesten invullen. Geen sinecure als het dan eens ging om een groep van honderd
personen, die dan ook nog een individueel reisschema uitgestippeld kregen met
genummerde tickets. En o wee, als er ergens een ticket bestond met een
‘verkeerd’ ingetikt nummer…
Maar ik heb inderdaad wel een stukje van de wereld gezien: twee maal China
(waaronder één weekend Peking!), Indië, Zuid-Afrika, Peru, Lapland als zgn.
studiereizen en een ‘werkbezoek’ aan Dallas! Maar ook reizen naar Canada
(Montreal), Zwitserland, Griekenland, München…”

9

Wat was één van jouw mooiste herinneringen op gebied van reizen?
“De Taj Mahal was ongetwijfeld het mooiste
gebouw dat ik ooit gezien heb. Maar aan de andere
kant de schrijnende armoede in Indië. In Bombay
(nu Mumbai) zag je mensen op straat slapen, met
vieze, vochtige handen iets eten… Op één van
onze tochten werd er in het drukke verkeer een
vrouwtje overreden, maar de boete en de
ziekenhuiskosten werden er afgekocht. Verder
echter wel een mooi land met gastvrije mensen,
maar als je iets wilde kopen, moest je steeds
afbieden. Ik heb ooit op een plaatselijke markt de
strip zien liggen van ’Kuifje in China’, gedrukt op
een speciaal mini-formaat.”
(Mooie herinnering van Leo aan Indië)

Staan er nog bestemmingen op het verlanglijstje?
“Ik ben eigenaardig genoeg nog nooit in Barcelona geweest. Marrakech wil ik ooit
nog wel eens bezoeken en een groter stukje van Afrika. Want voorlopig beperkten
mijn reisbestemmingen in dat continent zich tot Zuid-Afrika. Nog een merkwaardige
herinnering: ik zat toen in de terugvlucht naast dr. Janssen van Janssen
Pharmaceutica. Het werd een aangename babbel met een aimabel man, die
vertelde welke pillen hij gebruikte om nooit ziek te worden.”
Je moest in die reissector allicht wel verrassende problemen oplossen…
“Ach, improviseren was daar dagelijkse kost. Voor reizen naar en van Zaïre
hadden we dikwijls problemen. Het grootste probleem dat zich voordeed was de
uitbarsting van die vulkaan in IJsland. Dat was toen alle hens aan dek, want je kon
daardoor niet meer naar Amerika en dus moesten er allerlei alternatieve vluchten
uitgedokterd worden. Eén keer moesten we voor een fotograaf een soort reis rond
de wereld met vele tussenstops opstellen. Dat lukte allemaal wonderwel. Nergens
problemen, tenzij op zijn allerlaatste vlucht: grote vertraging tussen Amsterdam en
Antwerpen!”

Aan welke optredens bij de zangers heb je de beste herinneringen?
“Aan verschillende concerten. Maar de grootste indruk liet toch de uitvoering na
van de 2de symfonie van Mahler in het Concertgebouw in Amsterdam, een
prachtige zaal en wij vlakbij het indrukwekkende slagwerk. Ook het verblijf daar
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behoorde bij die hoogtepunten. Verder heb ik altijd graag de Carmina Burana
gezongen, zeker toen in DeSingel bij ons 100-jarig bestaan. Ik herinner me ook
een heel sterk kerkconcert in Sint-Jacob met helaas veel te weinig aanwezigen,
plus een optreden samen met het koor Mercanto in ‘den Amuz’. En ‘Les voix
perdues’ hebben eens een huisoptreden komen verzorgen in Deurne, maar dat
was niet dadelijk in het kader van de ZWK, hoewel er wel een paar linken waren…”
Over naar jouw hobby’s: is koken er daar niet één van?
“Ik kook inderdaad alle dagen. Soms gewone
dingen, soms gaan we al eens ‘hotelletje’
spelen. Ik ben ooit ook in een kookclub geweest
en toen hebben we voor een week-end een
hotel in de Ardennen afgehuurd. Wij kookten
daar met alles erop en eraan: bar en ontbijt
inbegrepen, hoewel we wel voor een shiftdienst
gezorgd hadden. Vrouwen en kinderen moesten
alleen zorgen dat de bedden in orde geraakten.
Ik heb hier een ganse schuif liggen met
kookboeken en daar haal ik af en toe wel
inspiratie uit.”

(Leo in de keuken)
Je bent dan ook een wijnkenner?
“Neen, helemaal niet. We drinken gewoon wat lekker is. Er is ook geen vast
stramien meer van witte of rode wijnen die bij een bepaald gerecht horen. Ik
probeer er wel voor te zorgen dat de drank aangepast is aan hetgeen aan eten op
tafel gezet wordt. Zelf drink ik trouwens net zo graag een biertje.”

Via jouw zonen heb je ook een band met de scouts in jouw woonplaats
Deurne…
“Wij hebben een half jaar in Berchem gewoond, maar we zijn daarna uitgeweken
naar een groter huis in Borgerhout, waar we eigenlijk 23 jaar gebleven zijn. Mijn
zonen gingen toen al wel naar de scouts in Deurne. En eerlijk gezegd: we zijn uit
Borgerhout weggegaan omwille van de buurt. Er zaten nog wel veel ‘witte’ mensen
en onze Marokkaanse overburen waren schitterende mensen, die hun kinderen
b.v. naar Sint-Norbertus in de Groenstraat stuurden. Maar toen we in Deurne een
dokterswoning te koop zagen staan, maakten we een zevental jaren geleden de
overstap en mits een pak renovatiewerken werd het haast een compleet nieuw
huis.”
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Hoe zie je de toekomst van de ZWK?
“We worden allemaal een dagje ouder, nietwaar! Ik zou zeggen ‘Less is more’. Wij
blijven nog wel met een goede basis aan koorleden zitten. Iemand als Sam is zeker
een welgekomen versterking, maar hoe krijgen wij er mensen bij? Liefst in een
groepje van b.v. vier, vijf mensen die mekaar al langer kennen. Want als we de
stukken goed genoeg instuderen, dan halen we nog altijd een zeer goed niveau.”
Je bent 50 jaar lid van de ZWK, net als Fons Carpentier. Hoe was jullie band?
“Wij zijn van jongs af aan veel samen geweest: ik kwam regelmatig bij hem thuis in
de Brederodestraat en we zijn later ook dikwijls samen uit geweest. Hij was de
eerste van de kring die met een brommer naar de repetities kwam. Wij waren ook
altijd samen op kamp, op Radeske en op feestjes. Want Fons was ook wel een
beetje een fuifnummer. Wanneer meneer Duysburgh ons – via zijn gekende
krassen met de sleutel op het glas van de deur – om half twaalf buiten zette uit ons
lokaal, trokken wij dikwijls nadien naar een café in de Anselmostraat of zeker naar
‘den Amadou’ op de hoek van de Amerikalei en de Verbondstraat. Ook na de
zondagsmissen kwamen we daar naartoe en dan gebeurde het meestal dat de
bazin naar de winkel trok om ‘snoepekes’ te kopen voor de kindjes van de leden
die er toen al bij waren… Heerlijke tijden!”
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Fons Carpentier: 50 jaar ZWK

“Wie wil mee voor een rondrit
doorheen Australië?”
In het septembernummer van Eigen
Krabbels 2016 kon je al uitgebreid
kennis maken met de charmante
persoon die Fons Carpentier is, maar
toch mag hij in het kort nog eens zijn
verzuchtingen en belevenissen vertellen
nu hij 50 jaar lid is van de Zingende
Wandelkring. Tien vragen aan ‘de Fons’.
Fons als bas
Welke zijn jouw muzikale voorkeuren in het algemeen?
Fons Carpentier: “Ik heb eigenlijk een brede interesse voor muziek. Ik hou wel van
Metallica en de Foo Fighters. Maar ik kan ook genieten van Bruce Springsteen en
de goede muziek van al die groepen uit de 70’er jaren. In mijn jeugd was je ofwel
voor de Beatles, ofwel voor de Stones. Ik vond ze allebei goed, maar ik ben wel
drie keer naar een optreden van de Stones gaan kijken: één keer in Rotterdam en
twee keer in Werchter.”
En op gebied van klassieke muziek?
“Elk mooi klassiek stuk kan mijn smaak bekoren. Net zoals Leo vond ik de Carmina
uitstekend tijdens ons 100-jarig bestaan in DeSingel. Ik was ook geïmponeerd door
de 2de van Mahler in Amsterdam. De ganse omgeving en de ganse trip waren een
hoogtepunt.”
Welke herinneringen heb je aan jouw mede-jubilaris Leo Segers?
“Wij verschilden niet zo heel veel qua leeftijd en samen met Patrick Spruyt, Patrick
Van Hal, Karel de Colvenaer en Fred Jacobs trokken we veel samen op. Ik
herinner me zeker de vele kampen in Lille met hen. Met Leo gingen we nogal eens
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een pintje pakken en dan ging hij met zijn fiets naar huis. Die had hij een speciale
naam gegeven: ‘César zal me weer eens veilig naar huis brengen,’ zei hij dan.”
Allicht ook wel leuke herinneringen aan Radeske?
“Tijdens het spelen hadden we eens een stuk muur afgebroken en ik werd met de
taak belast om alles terug te herstellen, zodanig dat de aannemer het niet zou
merken. En dat is gelukt. Ik heb ook mee de fundering helpen gieten bij het tweede
gebouw.”

(Fons met zijn
vrienden in
Brussel)

Ook deugnietenstreken uitgehaald?
“Eén keer heb ik meneer Duysburgh razend kwaad geweten. Hij was er immers via
de eigenaar achter gekomen dat we gaan zwemmen waren in de visvijver op een
moment dat de vissen in hun broeiperiode zaten. Het was toen lange tijd héél stil
op dat kamp.”
Zaken die je altijd zal onthouden over jouw job bij de politie?
“Ik heb eens een hele dag rond gereden met John McEnroe toen hij in Antwerpen
kwam voor het ECC-toernooi. Hij was op zoek naar een leuke diamant voor zijn
toenmalige vrouw Tatum O’Neal en naar een kinderstoel voor zijn zoontje. Veel
dank kreeg ik er niet voor. Die tennissers vonden het maar normaal dat wij dat
deden.”
Nog andere merkwaardige bezoekers bij de Antwerpse politie?
“De ganse wereldtop in het tennis hebben we van ‘de Crest’ begeleid naar het
Sportpaleis, maar ook Dehaene toen die eerste minister was of andere ministers.
Ook toen de paus op bezoek kwam, moesten we met onze moto’s voor de
begeleiding instaan.”
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Je was al vrij jong geïnteresseerd in motorische rijtuigen?
“Ik was de eerste zanger die een brommer had. Ik was toen nog maar 18 jaar en bij
de politie kreeg ik mijn verdere opleiding. Nadien heb ik zelf een moto gekocht. In
mijn ganse leven waren er dat eigenlijk maar twee: eerst een Yamaha en nu bezit
ik nog steeds een BMW. Met Luc Korthoudt proberen we elk jaar een grote
zomertocht te maken: Spanje, Frankrijk, Duitsland, de Ardennen, Luxemburg en
één van de mooiste: Zuid-Engeland met enkele mooie kathedralen, zoals
Winchester Cathedral.”

(Fons op tocht met zijn moto
en met Luc)

Heb je nog een droom qua reizen betreft?
“Absoluut. Ik zou heel graag eens een grote rondrit maken doorheen Australië. Ik
wil dat echter niet alleen doen. Dus bij deze een oproep: wie wil mij vergezellen?
Hoe zie je de toekomst van de ZWK?
“De ZWK moet blijven bestaan. Zij maakt een deel uit van ons leven. Wij vormen
een goede vriendenkring en blijkbaar staan er nog wel enkele ambitieuze plannen
op de agenda, zoals het zingen van een reeks oorlogsliederen gedurende het
komende jaar. Er zit dus wel degelijk nog dynamiek in onze kring.”
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ZWK zong met Klankjorum
‘k Moet het niet weten?

Net voor de eeuwwisseling ontstaan als gelegenheidskoor.
Een verjaardagsfeest moest het worden.
Het 20- jarig bestaan van het popkoor Klankjorum.
Een gezellige grote bende met ongeveer 60 leden.
Een gezonde mix van oud en … iets jongeren.
Gezellig en laagdrempelig. Wij voelden ons al snel welkom.
Om hen muzikaal te ondersteunen.
In aanvang met velen. Dan met iets minder. Om de balans niet te verstoren.
Wat mij opviel was de hartelijkheid.
Tijdens de pauzes, met een drankje aan de toog, tijdens de repetitie.
En gewoon zingen omdat het plezant is.
Het kost wel energie, maar het schenkt je ook energie.
Na een repetitie rondgaan met een mandje vol met mini mix Mars, Snickers,
Bounty, Twix , met zelfgebakken koekjes of mini-chocomousses. Dit ter
gelegenheid van een verjaardag.
Of een lied uit het repertorium kiezen dat dan samen gezongen wordt.
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Of na een repetitie niet uitgezongen geraken en uit volle borst karaoke zingen.
We waren er allen getuige van.
Het voedt de samenhorigheid en het plezier..
Uit het hoofd en met het ganse hart.
Het kan. Met een perfect leesbare tekstondersteuning die geprojecteerd werd
achter het publiek.
Zonder vervelende partituren. Het geeft je bewegingsruimte.
Enthousiast en frivool.
Als de jury op een provinciaal tornooi hen een grote pluim geeft omwille van het
plezier bij het zingen, kan ik hen enkel volmondig bijtreden. Het is de nagel op de
kop. En het werkt aanstekelijk.
Als er één ding is wat wij kunnen meenemen is het wel dat!
Bedankt voor de uitnodiging.
Bedankt dat ook wij mee op jullie podium mochten zingen om het beste van onszelf
te geven.
Bedankt voor de vele oorwurmen waarmee ik huiswaarts mocht keren.
Ik ben er zeker van dat er na die 20 jaren nog vele jaren zullen volgen. Want de
oproep voor de luisteraars om eens mee te komen proeven blijft zeker niet zonder
gevolgen. Daar kan je vanop aan.
Proficiat Klankjorum.
Proficiat met jullie verjaardagsfeest.
Nog veel plezier tijdens jullie feestjaar.
Geniet van jullie BBQ in ons Radeske.
Geniet samen met Johan en met Tom.
Maar ook die blijven van ons!
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Weet je dat…
… de opbrengst van ons benefietconcert in Wommelgem in samenwerking met
Musica con Gioia aan 47 gezinnen in Ecuador drinkbaar water zal opleveren en de
kans op een gezonder leven. Dat kon bezieler van Eslabon Social, Guy Mennen,
de aanwezigen op de 11 novemberviering in het Sint-Norbertusinstituut melden.
… ons gewaardeerd koorlid Walter G. voortaan niet meer op een keukenknechtje
of ladder zal klimmen. Zijn laatste poging bekwam hem zo slecht dat hij met een
heupbreuk moest afgevoerd worden. Een spoedig algeheel herstel, Walter!
… sommige ijdele koorleden de affiche van ons kerstconcert bij Sint-Anna-tenDrieën (zie vorige Eigen Krabbels) veel mooier vonden dan de nieuwe affiche (zie
deze Eigen Krabbels).
… alle koorleden de ganse zomer de muziekstukken instudeerden voor het concert
met Klankjorum, maar dat een deel van hen dienst deed als muurbloempje met
amper drie liedjes op het repertoire. ‘Om de balans in evenwicht te houden
tegenover de alten,’ klonk de verklaring.
… sommige koorleden nu in spanning leven om te vernemen of de alten van het
vrouwenkoor Voces Aequales wel voldoende in balans hangen, zodat ze zelfs voor
méér dan drie liedjes mogen optreden op ons kerstconcert.
… onze ‘muurbloempjes’ nog meer in de verdrukking kwamen toen het koor zong
over ‘I like coffee, I like tea…’, terwijl zij het in het beste geval moesten stellen met
een leeg glas Duvel.
… één van onze onfortuinlijke collega’s van Klankjorum eigenlijk een walske moest
uitvoeren tijdens de voorstelling, maar dat hij net de dag voorzien over een bak
Duvel gestruikeld was en met een barstje aan de voet in een rolstoel zijn kunstjes
moest demonstreren.
…zijn confrater – die door onze ‘meneer’ indertijd zou vervloekt geweest zijn met
de legendarische woorden ‘zak, zak, zak’ – werd dan weer door de zenuwen
bevangen en hij had het over deuren die ‘wijgenwaad’ open stonden.
…een derde Linkeroeverse collega in de gietende regen aan het Atheneum wilde
vertrekken ruim na het eerste concert, maar moest vaststellen dat één autoband
kapot gesneden was.
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… onze voorzitter even in vertwijfeling verzeilde bij de vraag of paars en bordeaux
nu wel degelijk dezelfde kleuren zijn, ten einde min of meer eenvormig voor de dag
te komen op het concert met Klankjorum. Zelfs bij de muurbloempjes die maar drie
liedjes meezongen. Tja, bij het ploegje dat tegenwoordig voor zijn deur komt
trainen, zijn bepaalde kleuren ‘verboden’.
… er bij het koor Klankjorum verschillende kandidaten rondliepen om – zoals bij
ons Willy Sebastian Bach – iedereen te trakteren op een ‘tournée générale’.
… onze dirigent nog een wijze raad had voor alle zangers in het ‘café chantant’: je
mag alleen met je ogen naar de tekst op het bord kijken, maar met je lichaam kijk
je naar mij!
…onze dirigent nog méér verduidelijkte: “Jouw ogen moeten als vuurtorens naar
mij kijken”. Twee keer een lang en één keer een kort signaal?
… ons bestuur even bij Fons moest te rade gaan om te vragen of het
samenscholingsverbod in de Brederodestraat en de Amerikalei ook voor ons koor
gold.
… een kersverse opa alle voeling met de werkelijkheid kan verliezen? Moeten wij
hier niet komen zingen vandaag? Komen ze mij niet ophalen vandaag? Marc, de
missen in Heilige Geest beginnen al jaren om 10u30. Marc M. begint precies ook te
lijden aan het GDG-syndroom. Opletten dat dit niet heel de eerste stem aantast!
… deze eerste tenor intussen opnieuw met beide voeten op de grond staat dankzij
ondersteuning uit (jawel, hoor!) de tweede stem.
… dat Louis Coremans (96), vader van de al even nuchtere Marc C., op 11
november de wijze woorden sprak: “Ik denk dat ik hier de oudste ben” en zich
vervolgens tot Tony M. wendde met de woorden: “Gij zijt precies ook al nen oude,
hé, want U ken ik niet!”
… dat het mannenkoor ZWK tijdens onze maandelijkse uitvoering in Sint-Jacob
ongeveer één vierde van de aanwezigen vertegenwoordigt?
… het bevriende koor Arti Vocali (met Suzanne Clerckx) o.l.v. Dirk De Nef op 10
december om 15u in de Sint-Pauluskerk in Antwerpen een uitvoering geeft van het
Weihnachtsoratorium (1 en 3) van J.S. Bach. Info op www.artivocali.be.
…onze vrienden van Klankkleur (met Johan Van Asch) voor de 30ste keer in het
bestaan van het Koninklijk Harmonie orkest van Schelle optreden in zaal
Scherpenstein in Schelle op 5 en 6 januari 2018 om 20u. Meer info in ons volgend
nummer.
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…ex-zanger Frank Badisco weer de regie voert bij toneelkring Veredeling in
Vosselaar. In hun zaaltje aan het Konijnenbergpad 9 kan je lachen met de tragicomedie ‘Vaders’. Optredens nog op 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14 en 15 december.
Reservaties via reservaties@veredeling.be. Twee vragen lopen doorheen de
vertoning: hoe werkt dat, een open huwelijk? En neem je jouw terminale vader in
huis als die vroeger nooit voor je zorgde?
…Hart voor muziek op 17 december ook een kerstconcert organiseert in DeSingel
om 15u met Eliane Rodrigues, Thomas Vanderveken, Nina Smeets e.a. als
vertolkers van muziek van o.a. Mozart, Brahms, Grieg, De Falla, Pärt, Schubert,
Sjostakovich. Kaarten via de Fnac-winkels.
…Willy C. op de groepsfoto ontbrak omdat hij tijdens die dagen zowel gevierd werd
voor zijn jarenlange werking bij Cobesko (onderwijs) als bij zijn ex-koor Alma
Musica. Proficiat Willy! Het is je vergeven dat je er niet bij was om samen met
Klankjorum te zingen.

Advertentie
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Personalia :
Geboorte:

toneel bij de ZWK
Lis Mattheussen
° 31 oktober 2017
Dochtertje van
Maarten en Jasmien
Eerste kleindochter
Van Marc Mattheussen en
Lieve Korthoudt
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Onze voorbije activiteiten :
Woensdag 1 november
Zondag 5 november
Zaterdag 11 november
Zondag 12 november
Zaterdag 25 & zondag 26 november

Heilige Geest – Allerheiligen
Heilige Geest – 31e zondag v/h jaar r
Sint-Norbertus –
Gedachtenisviering ZWK
Sint-Jacob – 32e zondag v/h jaar
Café chantant met Klankjorum

In de nabije en verre toekomst :
Zondag 3 december – 10u30
Zondag 10 december – 10u00

Heilige Geest – 1e zondag v/d Advent
Sint-Jacob – 2e zondag v/d Advent

Vrijdag 15 december – 20u00 – in de kerk van de Heilige Geest en
Zaterdag 16 december – 20u00 - in de kerk van Sint-Anna-ten Drieën (LO)
Kerstconcert met Voces Aequales
Zondag 24 december – 23u40

Sint-Jacob – Kerstnacht

Donderdag 4 januari 2018
Zondag 7 januari 2018 – 10u30

Nieuwjaarsreceptie voor leden en
oud-leden na repetitie
Heilige Geest – Openbaring van de
Heer (Driekoningen)

Zondag 14 januari 2018 – 10u00

Sint-Jacob – Doop van Jezus

Werkten mee aan dit nummer :
Ludo Engelen, Jenny Backx, Tony Ah Munn, Johan Clerckx, Guido De Graeve, Raf
Van Bortel, Luc Korthoudt, Herman Degroeve, Leo Segers, Fons Carpentier,
Cristel De Meulder, Jan Leers, Marcel Coppens (ver.).
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