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Willy De Gezelle stopt als vaste pianist bij de ZWK

“Ik heb soms stevig gezweet,
zeker op moderne muziek”
Wie was er voor 1958 de vaste
pianist van de Zingende
Wandelkring? De vraag werd
aan een groep huidige zangers
voorgelegd, maar we kregen
alleen gefronste wenkbrauwen
als antwoord. Eéntje durfde
suggereren dat het misschien
wel Nest Smeets kon geweest
zijn. Een andere dacht aan
Albert Nijssen, de ‘Pirre’.

De vraag kwam er eigenlijk omdat onze vaste pianist Willy De Gezelle iedereen
trakteerde ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag, maar er tegelijkertijd aan
toevoegde dat hij vanaf 1 april – en neen, het was geen grap – stopte als
begeleider van het koor. Kon hij een tipje van de sluier oplichten omtrent zijn
voorganger(s)? En waarom stopt iemand, waar iedereen bijzonder tevreden over
was/is?
Willy – altijd even bescheiden op de achtergrond en er eigenlijk niet op uit om een
interview te geven voor Eigen Krabbels (‘Moet dat echt?’) – had zich duchtig
voorbereid op alle discrete en indiscrete vragen en had drie bladzijden notities
voor zich op tafel liggen. Zelfs zijn echtgenote (de zus van Herman Jacobs) kwam
erbij zitten, want ook zij vernam een aantal zaken, waar ze eigenlijk nog niet
1

precies van op de hoogte was. En Willy begon aan zijn vlotte verteltocht doorheen
de jaren. Weg alle verlegenheid en eigenlijk toch wel een beetje trots op hetgeen
hij allemaal mee had helpen verwezenlijken bij de ZWK.
Hoe begon het allemaal, Willy?
Willy De Gezelle: “Zoals bij de meeste zangers was het meneer Duysburgh, die bij
ons thuis kwam informeren of ik niet bij de Wandelkring kon komen. Ik zat toen in
het 5de studiejaar en wij hadden thuis een beenhouwerij in de Anselmostraat. Ik
weet nog dat ik in 1953 voor de eerste keer mee ging op klein kamp naar Wildert.
We kwamen daar twee jaar na mekaar en ik herinner me nog dat we rode besjes
gingen plukken in de tuin van de pastoor. Ik moet dus bij de knapen of de
voorzangers behoord hebben en in 1954 werd ik zoals gebruikelijk ‘gedoopt’
tijdens het grote kamp in de buurt van Namen-Dinant. Elk jaar hadden we andere
bestemmingen: de Semois, Echternach, Eupen-Malmédy… Tijdens de vierdaagse
wandeltochten verkenden we alle Vlaamse provincies en sliepen we in een
klooster, maar soms ook op de hooizolder van een boer.”
Je zong dan wel met ons koor,
maar hoe kwam je aan de piano
terecht?
“Ik weet dat ik eerst een tweetal
jaren muziekles kreeg van een
vrouw, die bij ons in de winkel
kwam. Ze volgde de ‘methode
Schmoll’ en ik leerde er noten lezen
en ook wel piano spelen. Die
mevrouw werd ouder en er
gebeurde twee jaren niks meer.
Maar vanaf 1956 – tot 1963 – kreeg
ik lessen van oud-Wandelkringer
Jaak Cassiers, die organist was in
de Sint-Willibrorduskerk aan de
Kerkstraat, en die ook leraar was
aan de muziekschool van,
Borgerhout. Ik leerde bij hem
notenleer, harmonie, begeleiding
van het gregoriaans en uiteraard
piano en harmoniumspel. Vermits
dit alles in dienst was van de
Wandelkring, en meneer Duysburgh
er dus ook wel voor iets tussen zat,
werd ik een tweetal jaren nadien al gesommeerd om het gregoriaans van de
knapen op de piano te begeleiden. Later heb ik ook een tiental jaren de orgelklas
gevolgd aan de academie van Borgerhout, met Jos Lissnijder als leraar
gedurende de eerste jaren.”
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Maar wie was nu uiteindelijk jouw voorganger?
“Ik weet dat ikzelf sinds 1958 (hopla, weer een jubileum) eerst het knapenkoor
regelmatig begeleidde. Capriccio begon in 1959, waardoor Nest Smeets, die toch
regelmatig aan de piano zat, het vaste begeleiden even moest los laten. Ik weet
niet of ze toen beiden nog aan de piano zaten, maar ik heb toch nog geweten dat
Sus Vermeulen lange tijd de vaste pianist van de kring was. Albert Nijssen zette
zich soms ook achter de piano met het mannenkoor. Maar tussen oktober 1964
en december 1965 heb ik nooit meer gespeeld omdat ik toen mijn legerdienst
deed.”
Mogen we vragen waar ergens?
“Eerst zeven maanden in Brasschaat-Polygoon in de artillerieschool, nadien acht
maanden in Hasselt bij een bataljon zware artillerie, waarbij er slechts twee
batterijen van vier kanonnen actief waren (lacht). Ik was er als KRO
schootsofficier van één batterij.”
Toen je aankondigde dat je zou stoppen aan de piano, vroegen sommigen
zich af of je niet opnieuw wilde komen zingen…
“Hoewel ik me vaag herinner dat ik nog ooit solo gezongen heb bij de knapen, zie
ik me dat toch niet meer doen. Ik heb daar geen ‘goesting’ meer in en bovendien
is mijn stem wel redelijk verzwakt om nog mee te kunnen zingen.”
Je hebt in jouw jonge jaren nochtans aardig meegedaan aan allerlei
muzikale en minder-muzikale activiteiten van de ZWK…
“Ik heb inderdaad meegedaan aan een aantal musicals of toneelstukken met
muziek zoals o.a. Repelsteeltje, Radeske of De jaarmarkt van Sevilla… Met Guido
Bontenakel, Bruno De Maeyer en Flor Wauters heb ik ook nog enkele jaren mee
poppenkast gespeeld tijdens het kindernieuwjaar met Maurice (Jan) Van Dael als
koetsier-verteller, die alles aan mekaar praatte.
Ik deed ook graag mee aan de toneelstukken met Karel Dierckx als regisseur. Het
moet rond 1962 geweest zijn dat ik inspecteur was – in ‘De schaduw’ of ‘De fatale
vijfhoek’ – en zelfs mijn vrouw had me daarin niet eens herkend.”
Het verhaal gaat dat je zelfs af en toe dirigent was…
“Klopt. Dat gebeurde op vraag van Jan Vermeersch tijdens meerstemmige
missen. Ik moest dan van hem de motetten tijdens de communie dirigeren. Dat
was dan eerst de toon aangeven en snel naar de dirigeerstoel.”
We herinneren jou zeker ook nog als de chef-kok tijdens vele kampen…
“Ja, ik deed dat ook wel graag, al was het dikwijls ‘plan trekken’. Maar samen met
o.a. Guido Bontenakel, mijn broer André en Bruno De Maeyer lukte dat wel. Niet
altijd even gemakkelijk, want pap maken voor 50 man was niet eenvoudig en je
moest goed opletten dat de pap niet aanbrandde. Maar het mooiste compliment
kwam er toen iemand opmerkte dat ‘het eten veel beter was dan het jaar
voordien’.
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Toen ik aan Sint-Ignatius studeerde
voor licentiaat in de handels- en
financiële wetenschappen, kregen de
examens natuurlijk voorrang. In 1964
heb ik voor de laatste keer het groot
kamp meegedaan. Maar ik heb later
thuis nooit meer gekookt. Ach, er kan
maar één chef in de keuken staan,
hé! (grijnst)”

Je nam ook regelmatig muziekstukken mee naar huis om die in te
studeren…
“Ik kreeg van Jaak Cassiers een redelijk strenge opleiding. Als ik één noot
verkeerd gespeeld had, werd dat wel gehoord. Ik kreeg recent een vroegere
partituur in handen waarop hij in potlood geschreven had: ‘vingerzetting stipt
volgen’. Dat zegde genoeg. Ik kon inderdaad niet alles op zicht spelen. Bij elk
concert heb je wel eens moeilijkere stukken. Zeker aan de moderne stukken van
de laatste jaren met muziek van John Rutter en de muziek op tekst van Paul van
Ostaijen heb ik wel gezweet. Maar als pianist moet je zeker zijn: de muziek moet
ook juist weergegeven worden. Het is soms ook wel moeilijk om een foutje, dat je
gemaakt hebt bij de eerste uitvoering, er opnieuw uit te krijgen. Soms toch een
kwestie om de vingers juist te zetten. Ik ben ook maar tevreden als ik goed
gespeeld heb. En je leert mettertijd wel jouw plan trekken met enkele trucjes.”
Jullie zijn intussen 50 jaar getrouwd. Waar hebben jullie mekaar leren
kennen?
“Op een Herfstfeest in Sint-Norbertus. De zangers dienden mee op, net als de
zussen of familieleden van de leraars. En na de ‘dienst’ zakten we af naar het
wijnhuis, daar ontmoetten we mekaar voor het eerst en daar begon alles.”
En mettertijd kwamen er
twee zonen en twee
dochters, die allemaal
toch ook wel muzikaal
begaafd of geïnteresseerd
waren…
“Inderdaad. Dirk had zeker
aanleg, maar de
inspanningen om het te
blijven doen, waren er een
beetje te veel aan. Ingrid is
gestopt met haar
pianostudies toen ze aan
het UFSIA Germaanse ging
studeren. Luc was zeker de
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meest muzikale. Hij studeerde jazzviool aan het conservatorium van Gent, nadat
hij eerst vier jaar fotografie volgde. Hij studeerde ook aan de Jazzstudio in
Antwerpen en nu is hij verbonden aan de academies van Niel en Grimbergen. Hij
was actief in verschillende groepjes, die voornamelijk folk music vertolkten, maar
niet zo’n lang leven beschoren waren. Hij treedt nu zelf af en toe op met
wisselende bezetting (viool, piano, gitaar, contrabas…).
Ook Myriam was muzikaal begaafd en speelde blokfluit.
Ongetwijfeld hebben zij vaak in hun bed liggen luisteren naar de muzikale
uitstapjes van hun vader op de piano. Op ons 50-jarig huwelijksjubileum hebben
ze – samen met onze acht kleinzonen en één kleindochter – een prachtig zelf in
mekaar gestoken muziekstuk gemaakt, waarbij ook de gitaar, de altsaxofoon en
de mandoline te horen was.”
Er nooit aan gedacht om te stoppen bij de ZWK, want er waren de kinderen,
er was de job…
“Het waren meestal lange dagen. Ik heb van 1966 tot 1970 op de Boerentoren
gewerkt bij AVEVE (Aan- en verkoopvennootschap), de commerciële groep van
de Boerenbond. In 1972 verhuisde de directie ‘Aankoopkantoor’ naar Merksem,
waar aan het Albertkanaal een grote veevoederfabriek staat. Ik hield me bezig
met de inkoop van een gans gamma van veevoedergrondstoffen, naast de studie
en de opvolging van Europese landbouw- en invoerreglementeringen. Ik ben er tot
2003 blijven werken, terwijl we qua woonst eerst in Deurne-Noord, nadien in
Deurne-Zuid en uiteindelijk in Mortsel terecht kwamen, waar we nu nog steeds
wonen. Maar ik was soms wel vijftien uur weg van huis als het ook nog eens
repetities waren.”
Waarom besloot je er dit jaar een einde aan te maken?
“Ach, alles heeft zijn tijd en je moet er eens één keer een streep onder trekken. Ik
heb soms ook een beetje last van artrose. Jullie merken dat misschien niet, maar
ik heb met de jaren moeten leren om de zenuwen te bedwingen, ook als ik onder
spanning sta. Ik had steeds gezegd dat ik zou stoppen als ik 70 jaar werd, maar
toen was er het 100-jarig bestaan van onze kring en dat wilde ik toch nog
meemaken. Er zijn ook de parkeerproblemen in de buurt van de school bij elke
repetitie op donderdagavond. Het laatste jaar kwamen er ook nogal veel
uitvoeringen kort na mekaar. En als het ‘corvee’ wordt, dat is het niet langer
plezant. In 1988 heb ik ook een schildklieroperatie ondergaan, waarna het
moeilijker werd om met mijn voeten de pedalen van het orgel te bewerken. Dan
ben ik ook nog eens een maand afwezig moeten blijven nadat mijn netvlies was
losgekomen. Ik probeerde altijd te doen waar de kring voor staat en ik neem geen
vrede met half werk. Maar als de nood hoog is, wil ik nog steeds wel kortstondig
inspringen als ik ook zelf kan op dat moment.”
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En wat dan nu met ons koor? En
met jouw muzikale interesse?
“Ik denk en hoop dat Stefania mijn
taak kan over nemen. Ze moet nog
gewend geraken aan het koor en aan
de dirigent, maar dat loopt wel los,
denk ik.
Wat mezelf betreft: ik kan thuis nog
altijd muziek maken en ik kan vooral
luisteren naar muziek, want ik kan vele
soorten muziek waarderen.
Ik laat de kring trouwens niet helemaal in de steek, want einde mei werk ik nog
wel mee aan de huwelijksmis voor de dochter van Julien Van Ael en tot einde juni
blijf ik het orgel verzorgen op zondagen in de H.-Geest. En verder zullen we allicht
nog iets meer met vakantie gaan.”
Je maakte vele orgelisten en dirigenten mee in al die jaren. Hoe blik je
daarop terug en wat onthou je zeker uit die ganse periode?
“Oei, er was zo veel. Zo herinner ik me nog dat ik als 10-jarige heb meegezongen
in de Mattheuspassie, samen met ‘de Chorale’. Ik herinner me ook nog goed de
reis met de ZWK naar Lourdes, ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de
kring. Er waren de jaarlijkse processies in de straten rond de H.-Geest en SintJacob, de kaartavonden, de worstenbrood- en appelbollenavonden… Ik heb ook
nog een tiental jaren bij Musica con Gioia de piano en zelfs het klavecimbel
bespeeld.
Zo heel veel orgelisten heb ik eigenlijk niet meegemaakt. In de H.-Geest was dat
meneer Cuykens, van wie we af en toe nog een Weesgegroet of een cantate
gezongen hebben. Maar hij is in 1983 overleden. In Sint-Jacob kenden we
jarenlang Jos Lissnijder, die uitstekend kon spelen en improviseren. Ik las in het
vorige nummer van Eigen Krabbels dat zijn opvolger, Peter Strauven, zich – net
als Jos – kon opwinden over het gebabbel van de zangers in zijn buurt. Ik begrijp
dat. Het stoort enorm, want sommigen onderschatten wel het feit dat je al moet
geconcentreerd zijn in het spelen van de juiste noten, maar dat er daarnaast ook
nog de moeilijke coördinatie meespeelt tussen de hand- en voetbewegingen op
het orgel.”
En de dirigenten van de ZWK?
“Ik denk dat ze het allemaal voortreffelijk deden. Ieder op zijn manier: meneer
Duysburgh, Jan Vermeersch, Karel Janssens, André Fordel, Marc Coremans,
Johan Clerckx… Al moesten er wel eens arrangementen gemaakt worden voor de
muziek op het harmonium. Wie ook heel veel van muziek kende, was Albert
Nijssen. Maar één keer heeft het koor – en ikzelf in het bijzonder als pianist – wel
gevloekt op hem. Dat was toen we – veel later dan aanvankelijk gepland –
moesten aantreden op het provinciaal toernooi in Scaldiana in Rupelmonde. Hij
had er toen niet beter op gevonden om het koor te leiden, al wandelend van links
naar rechts op het podium. Soms zag ik hem helemaal niet meer. Dat liep niet
goed af.”
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Wat heeft je steeds aangesproken in de Zingende Wandelkring?
“Uiteraard de kameraadschap. Plus ook het samen musiceren, wat toch een
gevoel van samenhorigheid gaf. Het werkte ook ontspannend. Je had het sociale
aspect. (“En de lekkere diners,” fluistert zijn echtgenote hem in het oor). De
ervaring die me het meest zal bij blijven, is ongetwijfeld de ‘Carmina Burana’ in
DeSingel bij het 100-jarig bestaan van onze kring. Een fantastische belevenis.
Ook de opera’s waaraan we meewerkten en de 2de Symfonie van Mahler met een
bezoek aan Amsterdam, hoorden bij de toppers uit de ZWK-geschiedenis. Maar
van die laatste twee deed ik alleen de repetities mee. Ik vond trouwens dat al
onze uitvoeringen er mochten zijn. Zelfs al waren er slechte generale repetities,
toch slaagden we er steeds in om goede uitvoeringen weg te geven. Een meer
geconcentreerde aanpak van iedereen allicht als reden.”
En hoe zie je de toekomst van de kring evolueren?
“Een steeds weerkerende vraag. Ik vind dat het koor nog altijd beschikt over een
mooie, typische klank voor een mannenkoor. Johan werkt eraan om dat nog te
verbeteren, maar hij wordt daar misschien niet altijd voor geprezen… (lacht) Er is
immers ook een gebrek aan technische muzikale kennis bij de meeste koorleden.
Een inzicht in de constructie van akkoorden. Ik besef ook wel dat het moeilijk is
om iets aan te leren met cijfermuziek, maar toch stonden de mensen van b.v. de
opera verbaasd over de snelheid waarop we een muziekstuk konden
ingestudeerd krijgen.
En de toekomst? Tja, er wordt zeker moeite gedaan met die open deurdagen.
Maar misschien moet er – naar het voorbeeld van Marc Coremans bij Musica con
Gioia – eens naar muziekacademies gestapt worden om te horen of er in de
zangklassen geen geïnteresseerde mensen te vinden zijn.”
De slotvraag: wat gaat Willy De Gezelle allemaal doen in die aangroeiende
vrije tijd?
“Voorlopig nog geen probleem. Ik blijf nog wel een tijdje zelf muziek spelen en
luisteren naar de werken van anderen. Maar buiten dat ben ik nogal handig in
huishoudelijke werkjes: schilderen en behangen doe ik allemaal zelf. En ik heb
ook een nogal grote tuin, waarin ik dringend het onkruid moet wieden en beginnen
aan allerlei noodzakelijk snoeiwerk. Enkele jaren hebben we allerlei groenten
geplant: tomaten, wortelen, prei, selder, aardappelen… Nu beperk ik me tot het
planten en verzorgen van bloemen en het afrijden van de ruime gazonvlakte. In
beweging blijven zo lang het nog kan. Op reis gaan en … allicht nog eens mee
genieten van het jaarlijkse Ceciliadiner met onze vrienden van de ZWK.”
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1 april: Willy en de ZWK met mis van Peter Benoit
Wie Willy De Gezelle en het volledige koor van de ZWK nog eens aan het werk
wil horen, wordt vriendelijk uitgenodigd om op zondag 1 april om 10u30
aanwezig te zijn in de kerk van de H.-Geest (Mechelsesteenweg) in Antwerpen.
We voeren daar de mooie, minder gekende mis uit van Peter Benoit.
En nee, 1 april is geen grap in dit geval. Kom gerust nog eens luisteren!

8

M/V
Met Pasen zingen we in de Heilige Geest een mis van Peter Benoit.
Op ons ‘partijke’ staat: Mis voor drie mansstemmen.
Maar wat zegt de musicoloog?
Het volgende:
In 1872 publiceerde Schott de Missa tribus vocibus virorum of de Kleine Mis
voor mannenkoor, drie solisten en orgel.
Rond deze mis werden vragen gesteld, bijvoorbeeld omtrent de bezetting.
De titel zegt vocibus virorum, voor mannenkoor dus. Is dat geen commerciële
ingeving geweest van de uitgever, gezien het grote aantal mannenkoren dat in die
periode ontstond?
Het vreemde is immers dat Benoit deze partituur opdroeg aan Constance
Teichmann, leidster van een vrouwenkoor. Overigens uit een ontleding van de
harmonisatie in samenspel met de orgelbegeleiding blijkt dat een bezetting met
vrouwenstemmen veel logischer zou zijn. Bovendien schreef Benoit op zijn
motetten steeds pour voix égales, dus geschikt voor beide soorten koorbezetting.
Tegenwoordig opteren dirigenten meestal voor een vrouwenkoor. Recent werd die
vraag enigszins opgelost, namelijk nadat het handschrift van Benoit werd
teruggevonden met de vermelding sopraan, mezzosopraan, alt dus een
vrouwelijke bezetting.
Wat er ook van zij, historisch is het mogelijk in de jaren ‘60 van de 19de eeuw een
compositie voor vrouwenkoor te vinden en muziek-technisch is een uitvoering
voor vrouwenstemmen beter dan voor mannenkoor.
Overigens zijn van Berlioz een aantal motetten (o.a. Tantum Ergo) bekend met
identiek dezelfde bezetting: sopraan, mezzo, alt, vrouwenkoor en orgel.
Een licht bewerkt fragment uit ‘Peter Benoit de Levenswekker’ van Hendrik
Willaert.
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Schweigt stille, plaudert nicht (BWV 211)
St.-Jacob de Meerdere
Zondag 11 maart 11:03
Peter S. heeft weer oorverdovend subliem de laatste kerkgangers uitgeleide
gedaan.
Een achtergelaten zanger op het hoogzaal wil hem nog even bedanken.
Dan zegt Peter: ‘Jullie hebben vandaag echt mooi gezongen.’
Met enige nadruk vervolgt hij: ‘Het was écht goed.’
De achtergelatene neemt het compliment lichtjes verbouwereerd in ontvangst.
(Niet voor hemzelf, dat spreekt voor zich.)
Dan gaat Peter verder: ‘Misschien heeft het één wel met het ander te maken.’
Al is hij de kluts nog even kwijt, toch weet de zanger nog een kort vraagje te
formuleren:
‘Hoe bedoel je?’
Peter: ‘Jullie hebben vandaag tijdens de dienst nauwelijks een woord gezegd!’
Peter neemt ook nog het woord ‘concentratie’ in de mond.
Alsof hij een verband wil leggen tussen ‘stilte’ en ‘concentratie’.
Na nog wat koetjes en kalfjes en vrome wensen, verlaat de zanger het hoogzaal.
Van zijn collega’s beneden geen spoor.
Ze zijn al vertrokken.
Met stille trom.

De platenkast van Johan Clerckx
…
Heel wat belangstelling in ons clublokaal voor de keuze van onze dirigent Johan
Clerckx, die o.a. met enkele tot dan geheim gebleven verliefdheden uitpakte,
maar ook met een les van vijf minuten waarin je de hele notenleer uitgelegd
kreeg.
Ziehier zijn uitverkoren programma:
- De 9de van Beethoven (Chicago Symphony Orchestra
o.l.v. Riccardo Muti)
- Bernstein: The greatest 5 minutes in music education
- Non Ho l’ Età (Gigliola Cinquetti, winnares Eurovisie
Songfestival)
- Suzanne (Herman van Veen, live in 1995)
- Ik hou van U (Noordkaap)
Gigliola in 1966
- Homeward Bound (Simon & Garfunkel)
Het wordt al uitkijken naar de keuze van de volgende zanger in april.
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Van Essche, Mols, De Graeve…
Het overlijden van Willy “Pater Wim” Van Essche is een geschikte gelegenheid
om nog eens een blik te werpen op de familiale verstrengeling tussen de families
Van Essche, Mols en De Graeve.
Willy had 3 broers nl. Leo, Herman en Karel (eigenlijk 4, want er was ook Guido
die slechts 13 maanden geleefd heeft; zie het artikel in Eigen Krabbels van
februari 2018)
Karel was gehuwd met Simonne Mols. De broer van Simonne (Mols) nl. Armand
(Arre) Mols was gehuwd met Simonne De Graeve. En de broer van Simonne (De
Graeve) nl. Raymond (Mon) De Graeve was dan weer gehuwd met Hilda Van
Essche, de zus van Leo, Herman, Karel en Willy.
Kunt u nog volgen?
Hoeveel kinderen er uit al deze huwelijken zijn voortgekomen, is een vraag die
misschien door één van de talrijke familieleden kan beantwoord worden.
Wat we wel weten is dat de zonen van Mon en Hilda nl. Guido, onze huidige
voorzitter, Dirk en Luc alle drie actief zijn in de ZWK. Samen moeten ze ongeveer
140 dienstjaren tellen. Ze zijn dus goed op weg om in de voetsporen van hun
vader en nonkels te treden.
Naast Hilda hadden de broers Van Essche nog 2 zussen nl. Godelieve en Annie.
Deze laatste is gehuwd met ex-ZWK’er Herman Van de Paer. Hun zonen Jan,
Peter en Dieter zijn alle drie lid geweest van ons koor en één van hun dochters,
Mieke, is getrouwd met Fred Jacobs, ook een ex-zanger.
We kunnen dus gerust zeggen dat de families Van Essche, Mols, De Graeve en
Van de Paer niet alleen vele jaren van de Wandelkringgeschiedenis hebben
meegemaakt; ze hebben deze geschiedenis ook mee gemaakt!

De drie De Graefjes
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Weet je dat…
… er voor de tweede keer op twee maanden tijd weer eens geen De Graeve op
de repetitie aanwezig was. Volgens insiders had het te maken met een
verjaardagfeestje van één van de 87 andere familieleden, die niet eens in het
artikeltje geraakten dat elders in dit blad de familierelaties in onze kring probeert
uit te leggen.
… schooldirecteurs het vlugger warm krijgen in een repetitie. Sommige koorleden
wijten dit aan het aspect dat ze het niet gewend zijn om zich in te spannen.
… volgens andere koorleden dirigeren minder inspannend is dan zingen?
… tijdens een repetitie de bassen worden uitgenodigd om de tenoren te helpen?
Vraag is wel of deze laatsten hier gelukkig mee zijn. Volgens onze dirigent was
het wel een unieke kans voor de bassen. Daar konden de heren tenoren zich dan
weer wel in vinden.
… in de nabije toekomst ‘het legioen gepensioneerden’ in onze kring weer wordt
uitgebreid? In ieder geval een goede reden om uw leven een totaal nieuwe
wending te geven.

… Barbara een
verrassingsfeestje
organiseerde voor
Jos zijn 70ste
verjaardag in
Radeske? Onze
huisbewaarders
genoten met volle
teugen van hun
feest. Uiteraard was
de ZWK
vertegenwoordigd.
Zie bijgevoegde
foto’s !

… het bos in Radeske verder vernieuwd wordt? Vogelkers werd verwijderd en
inheemse bomen en struiken worden aangeplant.
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... onze vrienden van het Euregio
Jeugdorkest, met wie we het
genoegen deelden om de 2de
Symfonie van Mahler uit te voeren in
o.a. het Concertgebouw in
Amsterdam, nieuw muzikaal
materiaal brengen. Op zondag 22
april om 15 uur treden ze o.l.v. Hans
Casteleyn op in deSingel. In het
eerste deel spelen ze de ouverture uit
“Hansje en Grietje” van Humperdinck,
waarna zeer sfeervolle muziek volgt
van de Russische componist Anatoli
Ljadov. Na de pauze staat opnieuw
Mahler geprogrammeerd, nl. de 5de
Symfonie. Hij schreef het werk tussen
1901 en 1902 op een moment dat
zijn vrouw Alma Schindler zwanger is
van zijn eerste kind. Het vierde deel
van de symfonie, het Adagietto, is
dan ook een muzikale ode aan zijn
geliefde. De muziek werd gespeeld
op de begrafenis van Robert Kennedy en ook filmregisseur Visconti gebruikte de
muziek voor zijn film ‘Dood in Venetië’. Op 5 maart 1906 kwam Mahler zelf deze
symfonie dirigeren op een concert in Antwerpen. Tickets bij tickets@desingel.be
of 03/2482828.
Advertentie
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R.N.
In het boek ‘Het Dwaallicht’ van Willem Elsschot noemt de krantenvrouw de ikfiguur steevast ‘mijnheer Verbruggen’.
‘Zij neemt mij al dertig jaar voor een ander en nu is het de moeite niet meer waard
haar nog te zeggen dat ik Laarmans heet. Als de dag zal gekomen zijn dat ik geen
kranten meer koop, laat haar dan gerust een traan plengen op Verbruggen.’
In feite is Laarmans Willem Elsschot zelf die eigenlijk Alfons De Ridder heette.
Maar goed, Krabbels mag dan een cultureel tijdschrift zijn, het blad is geen
handboek literatuur.
Ter zake, hoe lang gaat Jan V.D.E. — in de wandelgangen en vooral onder de
gewelven van Sint-Jacob ook Jan Tram genoemd — mij ook nog voor een ander
nemen?
Telkens hij me op zijn typisch joviale wijze ontmoet, buldert hij ‘Dag mijnheer Van
Essche’.
Nu is er niks mis met die naam.
Helemaal niet.
Meer mannen met die naam hebben de ZWK trouw gediend en een aantal WK’ers
zijn bovendien zijdelings ontsproten aan een Van Essche.
Grondig onderzoek van mijn kant heeft uitgewezen dat ik op geen enkele manier
ben in te passen in het duistere familiale kluwen dat in de Kring rond die naam
gesponnen werd.
Mijn naam bevat nauwelijks voldoende letters om op een scrabblebord een
behoorlijk woord te vormen, en dan hebben we het nog niet over de povere
letterwaarde.
Als mensen naar mijn naam vragen, krijg ik vaak blikken van ongeloof.
Zo kort! Die man heeft zeker wat letters ingeslikt, hoort men dan denken.
Of heeft die per abuis zijn voornaam gegeven?
Moet ik Jan V.D.E. dan per se confronteren met de correcte naam?
Eén keer heb ik het trouwens geprobeerd.
Jan stond met zijn tram — denelf— geparkeerd aan het Berchem-Station.
Ik vroeg hem beleefd of ik in zijn ‘voituur’ mocht plaatsnemen.
‘Natuurlijk, mijnheer Van Essche. Natuurlijk! Stap maar in.’
(Voor die fanatieke lezer - Lijngebruiker van E.K.: ik heb mijn rit betaald.)
Maar het vertrekuur van Jan was duidelijk nog niet gekomen.
Wat ons de gelegenheid gaf om in het voorportaal van de tram wat over de dingen
des levens te keuvelen. Op bepaalde ogenblikken ging het er warempel even
ernstig aan toe als in het voorportaal van de kerk. De gelijkenis bracht me dan ook
in verleiding om de vriendelijke wattman te complimenteren met zijn bijzonder
keurig taalgebruik telkens hij in vol ornaat in de kerk het woord tot de gelovigen
richt.
Jan nam de bloemetjes met veel egards in ontvangst en onderstreepte zijn
voldoening met een prachtige volzin: ‘Dat ik zoiets mag horen uit de mond van
mijnheer Van Essche.’
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Juist toen ik mijn slag probeerde te slaan met ‘Jan, eigenlijk heet ik niet Van
Essche, maar …’ keek Jan op zijn horloge. ‘Godver! We zijn drie minuten overtijd.
We hadden al lang weg moeten zijn!’ En omdat de plichtbewuste bestuurder niet
in vol ornaat was, klonk één en ander al een pak minder keurig.
Net voordat ik mijn bestemming bereikt had, richtte hij zich vrolijk hooggestemd tot
mij, en en passant tot alle aanwezigen in het goed gevulde rijtuig, voor een
uitdrukkelijk vaarwel en een gemeend ‘tot ziens mijnheer Van Essche’.
Ik stapte uit. Mijn eindbestemming lag nu binnen loopafstand.
En ik dwaalde nu zelf in de buurt waar ‘Het Dwaallicht’ zich afspeelt.
‘What's in a name? That which we call a rose, by any other word would smell as
sweet.’
Dichtte Shakespeare en ik mijmerde:
Ach, als mijn dag zal gekomen zijn, laat Jan dan gerust een traan plengen op
mijnheer Van Essche. Met of zonder roos.

Personalia
Overlijden:
Op 12 maart 2018 overleed Willy “Pater
Wim” Van Essche. Hij werd geboren op
23 juni 1927. Na zijn priesterwijding op 2
augustus 1959 vertrok hij als missionaris
naar Congo in 1960, waar hij
bleef totbij
in de
toneel
1997. Deze periode van 37 jaar werd
slechts twee maal onderbroken voor een
pastorale opdracht in eigen land. Van
1997 tot 2014 was hij aalmoezenier in het
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Asse.
Amper anderhalve maand geleden
vertelde hij voor Eigen Krabbels nog met
veel enthousiasme zijn hoop op een
gezonde toekomst. Helaas.
De ZWK verzorgde de uitvaart op 17
maart in Asse en zal hem ook gedenken
tijdens de jaarlijkse gedachtenisviering, die
dit jaar doorgaat op zaterdag 10
november.
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ZWK

Onze voorbije activiteiten :
Zondag 4 maart 2018
Zondag 11 maart 2018
Donderdag 29 maart 2018
Vrijdag 30 maart 2018

Heilige Geest - 3e Zondag v/d vasten
Sint-Jacob - 4e Zondag v/d vasten
Heilige Geest - Witte Donderdag
Heilige Geest - Goede Vrijdag

In de nabije en verre toekomst :
Zondag 1 april 2018 - 10u30

Heilige Geest – Pasen
!!!! Mis van Peter Benoit !!!

Zondag 8 april 2018 - 10u00

Sint-Jacob - 2de Paaszondag

Dinsdag 1 mei 2018 - 14u00
Zondag 6 mei 2018 - 10u30
Zondag 13 mei 2018 - 10u00
Zondag 26 mei 2018 – 13u00

Wandeling - bezoek “De Zegge”
Heilige Geest – 6de Paaszondag
Sint-Jacob - 7de Paaszondag
H. Familie (Hob.) – Huw. An Van Ael

Zondag 3 juni 2018
GEEN
Zondag 10 juni 2018 - 10u00

Heilige Geest – Eerste communie
Sint-Jacob – 10de zondag v/h jaar
Vredesconcert

In samenwerking met dameskoor Marcanto
Zaterdag 24 november 2018 - Hoogstraten
Zaterdag 8 december 2018 - Antwerpen

Werkten mee aan dit nummer :
Johan Clerckx, Jan Leers, Tony Ah Munn, Jenny Backx, Raf Van Bortel, Luc
Korthoudt, Ludo Engelen, Willy De Gezelle, Rik Neel, Guido De Graeve, Marcel
Coppens (v.u.)
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