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“Oorlogsmens, vredeswens of een andere titel” 
 
Uren, dagen, maanden heeft 
Wandelkringer Luc De Graeve besteed 
aan het zoeken naar een geschikt 
concept voor een concert met liederen 
die van ver of dichtbij te maken 
hebben met oorlog en vrede. Naast de 
beslommeringen in een professioneel 
verantwoordelijke job en de opvang 
van een aantal ingrijpende emotionele 
toestanden thuis, is Luc er intussen in 
geslaagd om met tevredenheid vooruit 
te blikken naar een concert dat 

 

aansluit bij zijn muzikale verzuchtingen en de wens om met het koor nog eens 
naar buiten te treden met twee hoogstaande avonden, waarop alle medewerkers 
fier kunnen zijn. 
 
Met dank aan brainstormers zoals Johan Clerckx, Walter Goossens, Guido De 
Graeve en vele anderen, dank aan de Belgische uitvinder van het internet Robert 
Cailliau, dank aan alle medewerkers van de Zingende Wandelkring en het 
vrouwenkoor Marcanto uit Hoogstraten. 
 
Vooraleer we het hebben over een zoektocht naar een mooi concept toch 
even de vraag: is het onderwerp ‘vredesconcerten’ niet stilaan uitgemolken 
na o.a. alle herdenkingen omtrent wereldoorlog 1? 
 
Luc De Graeve: “Dat was juist de kwestie. Het zijn geen vredesliederen of 
oorlogsliederen en we geven dus ook geen vredesconcerten of oorlogsconcerten. 
Ik ben er zelf nog niet helemaal uit hoe we dit concert best kunnen noemen. 
Voorlopig houd ik het bij ‘Oorlogsmens, vredeswens’ van Raf Van Bortel. Dat 
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staat er dicht bij. Maar eigenlijk bij deze: een oproep aan alle lezers van Eigen 
Krabbels om een gepaste titel te vinden, die we ook zouden kunnen gebruiken bij 
flyers of andere vormen van publiciteit om de concerten aan te kondigen.” 
 
Hoe lang loop je al met de gedachte rond om een dergelijk concert op poten 
te zetten? 
 
“Het was een lang zoeken naar concepten en gedachten. Drie jaar geleden 
dachten we aan een soort herdenking van de eerste wereldoorlog en een 
eigentijdse vertaling naar ‘Nooit meer oorlog’. Er werd toen een werkgroep 
opgericht en we gingen op zoek naar liederen. Maar we kwamen uit bij een vrij 
eentonig repertorium met meestal maar eenstemmige muziek en dus weinig 
koorwerk. 
 
Twee jaar geleden zochten we dan contact met een combo om er wat meer 
swingende muziek in te krijgen. Muziek van na de bevrijding. Ook veel te eenzijdig 
en moeilijk in productie. Toen polsten we even of Marcanto geïnteresseerd was. 
We kregen van Anke een positief antwoord en plots hadden we twee concerten. 
Oké! Dan een plaat vol marsliederen op de kop getikt…” 
 

 

Wat was eigenlijk het grootste 
probleem? 
 
“Om te beginnen, bestaat er een 
gigantische databank vol muziek en 
vergt het uren scrollen, scrollen en 
nog eens scrollen… Dagen zoekwerk. 
Bovendien moet je dan nog muziek 
vinden die in het concept past. Zo is 
er b.v. het lied ‘Were is the love’ van 
Black Eyes Peas. Maar waar vind je 
daarvoor de uitgeschreven 
bewerkingen voor koren met muziek  

voor sopranen, alten, tenors en bassen? Dat wordt dan weer dikke catalogussen 
doorbladeren en zoeken of er bewerkingen van bepaalde liederen bestaan. Dat 
zoeken gebeurde bij mij uiteraard in golfbewegingen: dan weer eens drie uren 
intensief zoekwerk, dan weer een tijdje rustiger en broeden op nieuwe ideeën en 
melodieën.” 
 
Maar toen stuitte je op ‘Adiemus’ van Karl Jenkins… 
 
“Ik kreeg tranen in de ogen toen ik dat werkje ontdekte. Dat wàs het wat ik zocht. 
Het werk heeft niks met oorlog te maken. Het is gewoon een lied zonder taal. En 
plots vielen alle puzzelstukjes in mekaar. Een palet van akkoorden en klanken 
zeggen genoeg. Iedereen is gelijk in die stomme oorlogen, iedereen zit in 
dezelfde shit, wie is er goed en wie is er slecht… En meteen vond ik door deze 
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muziek en deze woorden zoveel vrijheid om doorheen de muziek van alle 
oorlogen te wroeten, of ze nu door Duitsers, Ieren, Britten, Vlamingen, Irakezen, 
Israëliërs, Fransen of wie dan ook werden gezongen. Nu werd het kwestie om van 
de gekozen liederen de aangepaste partituren te vinden.” 
 
Je kiest ook tijdens het concert voor verschillende blokken, voor gevoelens 
die in alle oorlogen voorkomen? 
 
“We hebben inderdaad gekozen voor een evolutie die je ook in de meeste 
oorlogen weervindt. Er zijn de anti-oorlogsliederen tegenover de pro-
oorlogslieden. Veel van die liederen werden geschreven in opdracht van de 
oorlogsmachine.  
 
Vervolgens bidden we en trekken we ten strijde met een medley van verschillende 
marsen. 
 
Al snel knagen echter weemoed en heimwee. Wat zitten we hier te doen? 
 
Dan volgt de grauwe oorlogsellende en komt de bevrijding. Soldaten brengen 
nieuwe culturen met zich mee en er klinkt volledig andere muziek uit die oude 
radio’s. 
 
Tenslotte is er het respect voor de mensen die het allemaal meegemaakt 
hebben.” 
 
Willen we een boodschap meegeven voor de aanwezigen op het concert? 
 
“Nee. Niks. We kunnen de wereld niet veranderen door dit concert. Maar we 
brengen zeker liederen rond die net genoemde emoties waar de aanwezigen 
‘kiekenboebelen’ op de armen van krijgen. Met onze liederen geven we geen 
diepere dimensie. Maar er komt ook nog een overkoepelende tekst van Leen De 
Graeve doorheen het concert en daarin kan wellicht wél een diepere dimensie 
zitten. Maar het is niet dadelijk de bedoeling om de boodschap van na 
wereldoorlog1 te herhalen.” 
 
Een aantal liederen die we tijdens de repetities al eens zongen (‘Over the 
rainbow’, ‘We’ll meet again…) klinken niet dadelijk zoals de meer gekende 
melodieën. Kan dat? 
 
“Het kan natuurlijk wel liggen aan het feit dat we voorlopig nog zingen zonder de 
stemmen van sopranen of alten daarbij. Het kan ook zijn dat iemand van de 
bestaande teksten gebruik maakte om er een eigen versie van te maken. We 
zullen dat mettertijd ondervinden. Momenteel staat 4/5 van de liederen vast die 
we in ons programma willen hebben, maar er kunnen er nog uit verdwijnen en we 
krijgen er zeker nog bij uit Irak, in het Jiddish, misschien ook in het Russisch of 
het Frans…” 
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Anderzijds valt het op dat de Ieren over bijzonder veel aangepaste muziek 
beschikken… 
 
“Vergeet niet dat de Ieren doorheen de eeuwen veel uitgeweken zijn. Zij brachten 
b.v. hun muziek mee naar Amerika en op de bekende melodieën werden dan 
weer andere teksten geschreven.” 
 

 

Waren er dan vrij weinig Vlaamse teksten of 
liederen beschikbaar? 
 
“Ik vind b.v. ‘Gebed voor het vaderland’ een 
bijzonder passend lied. Van eenzelfde kwaliteit als 
o.a. ‘Mansions of the Lord’. Er komen zeker nog wel 
Vlaamse liederen in het concert voor zoals b.v. een 
bewerking van ‘Hemel’ van Bart Peeters. Ik weet ook 
niet wie de catalogi voedt, maar wij hebben in ons 
land haast geen traditie meer over b.v. werken voor 
vierstemmige mannenmuziek. We zongen enkele 
jaren geleden met ons koor een lied van Nicole De 
Paepe op een tekst van Paul van Ostaijen, maar 
voor de rest moet je bijna teruggaan tot de periode 
van Armand Preud’homme. Moderne componisten 
willen er dikwijls ook nog een symfonisch orkest bij 
hebben als ze iets dergelijks maken… 
 
 
Maar met de ontdekking van Adiemus voel ik mij 
bevrijd van alle problemen en alle mogelijke kritiek 
glijdt van mij af, ook al besef ik dat het voor ouderen 
een heel beladen thema is.” 
 

 
Het concept staat er, de muziek is er, wat moet er de komende maanden nog 
bijkomen vooraleer het concert eraan komt? 
 
“Er zou een accordeonist bijkomen, misschien ook nog een percussionist, een 
violist… 
 
Er wordt stevig aan de liederen gewerkt door de dirigenten Anke en Johan, maar 
we willen met de hulp van ons nieuw lid Joost nog zorgen dat de koren een beetje 
bewegen. Geen sinecure voor een koor als het onze. Maar we zien wel. Sommige 
teksten kunnen we misschien van buiten zingen. Zal er mogelijkheid tot projectie 
zijn? Marcanto voert het werk uit in een polyvalante zaal in Hoogstraten, wij in het 
Zuiderpershuis, maar ik wil niet dat er twee verschillende versies komen. Dat 
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wordt gewoon aanpassen aan mekaar. En zoals gezegd: we zijn nog op zoek 
naar een sterke titel voor ons concert.” 
 
Heb je in verband met het concert nog een droom? 
 
“Ja. Ik vind dat we soms niet fier genoeg zijn over hetgeen we presteren. Ik zou 
dus willen dat we nu al publiciteit maken voor deze concerten. Ieder lid moet toch 
in staat zijn een tiental tickets te verkopen aan vrienden, familie, kennissen… Ik 
zou het geweldig vinden, mocht ieder lid ook kaarten kunnen verkopen aan zijn 
eigen kinderen om te tonen hoe fier wij zijn op hetgeen we opvoeren.” 
 
Slotconclusie? 
 
“Een concert maken, is voor een groot deel een saaie bedoening en het is vooral 
werken! Maar de voldoening zal groot zijn, als alles in de juiste plooi valt. En zo 
ziet het er momenteel wel naar uit!” 
 
 

Het lied van de Moorsoldaten 

Het ontstaan van dit lied heeft een geschiedenis. Nadat in Borgermoor 
de nacht van de lange latten had plaats gevonden, bedachten 
gevangenen dat men moest laten zien dat ze niet klein te krijgen 
waren. 
 
Anderen hadden daar bedenkingen tegenover, want misschien lokte 
dat nog meer agressie en strafmaatregelen uit. Toch werd er een 
aanzet gegeven om een soort circusvoorstelling te geven, hoewel 
gevreesd werd dat de nazi’s dit als propaganda zouden gebruiken om 
te laten zien hoe goed de behandeling in Borgermoor wel was.  
 
Toch werden overal aanplakbiljetten opgehangen om de eerste 
voorstelling aan te kondigen van ‘Zirkus Konzentrani’ op een zomerse 
zondag in 1933 om 14u30. 
 
Rond de klok van tweeën begint onder een stralende zon het publiek 
toe te stromen. Een aantal medegevangenen wijst iedereen een plaats 
aan om op de grond te zitten. Een clown loopt rond met een plank op 
zijn buik met daarop verse uit een veen gestoken ijsjes voor 10 
pfenning, in de vorm van grote stukken turf. 
 
Even voor half drie komen de bewakers, met de kampcommandant 
voorop, en zij nemen wat onwennig plaats op de voor hen aanwezige 
zitplaatsen, onder het toeziend oog van 900 stil geworden 
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gevangenen. Wel zijn de bewakers zodanig geplaatst dat ze geen 
foto’s kunnen maken, omdat ze tegen de zon in moeten kijken. 
 
Het optreden van de artiesten van “Zirkus Konzentrani” is een groot 
succes met acrobaten, worstelaars, gymnasten, zangers en 
humoristen. Niets of niemand wordt gespaard – ook de SS’ers niet – 
en met karakteristieke uitspraken van bewakers wordt de draak 
gestoken, het eindeloos tellen bij appél’s, het zingen van een geliefd 
lied van één van de bewakers; het wordt keer op keer herhaald. De 
SS’ers vermaken zich kennelijk uitstekend en nemen de spot voor lief. 
 
Eén van de hoogtepunten is een sentimenteel Wolgalied door één 
zanger gebracht en waarbij het koor neuriënd het refrein ten gehore 
brengt. Het lied wordt enkele keren herhaald tot ook de toeschouwers 
mee neuriën. Dan is het de beurt aan het lied van de moorsoldaten, 
geschreven door mijnwerkers Johann Esser en Wolfgang Langhoff en 
op muziek gezet door Rudi Goguel, een lied dat door veel repetities al 
redelijk bekend en populair was. 
 
Het werd een groot succes. Het tweede couplet werd al meegezongen 
en bij het laatste couplet werd er door zo’n 900 gevangenen 
meegezongen. Zelfs de SS’ers vonden het prachtig en zongen mee. 
Ze wilden na afloop ook graag de tekst meenemen. Bij het laatste 
refrein ‘dann ziehen die Moorsoldatennicht mehr mit dem Spaten ins 
Moor’, staken de zangers demonstratief hun schoppen in het zand en 
marcheerden van het geïmproviseerd podium af, de schoppen 
roerloos rechtop in het zand achterlatend, als waren het kruisen voor 
hun omgekomen medegevangenen. 
 
Na twee dagen werd het lied echter – op last van de 
kampcommandant – verboden. Kennelijk hadden ze toen de tekst wel 
goed nagelezen. 
 
Maar het lied werd toch nog veel gezongen. Op weg naar het veen 
gaven bewakers soms zelfs de opdracht om het lied te zingen. Buiten 
het kamp waren zij immers de baas. Ook tijdens de Spaanse 
burgeroorlog (1936-39) werd het lied gebruikt als strijdlied en ook 
verzetsmensen in Frankrijk gebruikten het lied. Het werd eveneens 
opgenomen in de liederenbundels van de Arbeidsbeweging. In heel 
Europa was het voor 1945 een bekend lied, dat zelfs al tot in Amerika 
was doorgedrongen. Veel later werd het ook ten gehore gebracht bij 
b.v. demonstraties tegen de Vietnamoorlog en de atoombewapening… 
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Op 1 mei gaan we wandelen in het oudste Belgische natuurreservaat. Het 
grootste deel (93ha) is eigendom van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde 
Antwerpen (KMDA), die naast dit domein ook de Antwerpese Zoo, het domein 
Plankendael en de Koningin Elisabethzaal beheren. 
 

 

 

 
 
De "Zegge" is gelegen in Geel, een uurtje wandelen vanuit Radeske, richting Ark 
Van Noe en de Molen. We bezoeken dit natuurreservaat onder leiding van een 
gids. De rondwandeling door het reservaat duurt ongeveer 2,5 uur. Bij regen zijn 
laarzen een aanrader maar met stevige wandelschoenen lukt het ook wel. 
 

 

 

 
 
Iedereen is van harte welkom. Zowel de leden en hun familie, als de vele 
sympathisanten van de ZWK, die (nog) eens kennis willen maken met dit mooie 
stukje natuur. Een echte aanrader. 
 

 

 We verzamelen om 14 uur op de 
parking van het reservaat:  
Mosselgoren 13 te Geel. 
 
Daarna gaan we een pint 
drinken in het fietscafé 
Knooppunt 30, Stenenstraat 33 
in Lichtaart. 

 

Wie wandelt mee met de Wandelkring? 
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Pol Jacquemyns 
 
De voetbal, dat is niet hetzelfde als het voetbal. 
Professioneel word ik verondersteld dat te weten. 
De bal is rond en het voetbal is een sport. 
Verder reikt mijn kennis niet. 
Een match op televisie zegt me niets. 
Laat staan dat ik ooit een voetbalwedstrijd in een stadion heb bijgewoond.  

 
Correctie. 
Eén keer heb ik het gedaan. 
Mijn vader was iets in de ploeg van het bedrijf waar hij werkte. 

 

Geen speler, dat zeker niet. 
Iets in het bestuur én supporter, veronderstel ik. 
Omdat de zangers me blijkbaar niet opgeëist hadden, zag mijn vader eindelijk de 
kans schoon om mijn opvoeding in een ruimer kader te plaatsen. 
Zo stond ik die zaterdagnamiddag ergens in Hoboken in een tribune. 
Echt ruim was dat kader dus ook weer niet. 
Van de wedstrijd herinner ik me niet bijster veel meer. 
Voor de aanvang van het duel maakte iemand wat foto’s. 
Op één ervan staat mijn vader, netjes in het pak, tussen de spelers. 
Later werd er ook nog door die kerels tegen een bal gestampt. 
Onder veel gejoel en gelach vanuit de tribune. 
Vlug werd me duidelijk dat er op de speelplaats van Norbertus op een veel hoger 
niveau ‘geshot’ werd.  
Tussen de zangers onderling was dat.  
Zelden of nooit werd me gevraagd om mee te doen. 
Dat leek me een goede bal. 
Toch genoot ik van het spel 
Vooral van dat van mijnheer Duysburgh. 
Gebruik makend van zijn kerkelijke gewaden, hield de eerwaarde de bal 
regelmatig uit het zicht van de tegenpartij. 
Voor de goede orde, het ging hier niet om een mirakel, wel om ‘vuil spel’. 
 
Nog een correctie. 
In oktober 1953 deed het medium televisie in ons land zijn intrede.  
Schaars waren de mensen die zich meteen een toestel aanschaften. 
Alhoewel iedereen uiterst benieuwd was naar dit technologisch hoogstandje. 
Bewegend beeld in huis, een cinema zowaar. 

Wie taalt er naar de bal? 
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Kom dat zien, kom dat zien! 
En we kwamen zien. 
Op bezoek bij vrienden of familie, bezitters van 
een ‘kijkkast’ met een tweearmige antenne, 
eindigden abrupt alle gesprekken, alle getater en 
geroddel als het testbeeld verdween en Paula 
Semer de huiskamer toesprak en ons vertelde wat 
we gingen zien. 
Zo maakte ik ook kennis met Pol Jacquemyns. 
 
Tijdens het voetbalseizoen werd op zondagavond 
uiteraard veel aandacht besteed aan onze 
nationale sport. De kijker moest het wel stellen 
met zeer summiere filmverslagen.  
 

 

De cameramannen werden het veld opgestuurd met een beperkte hoeveelheid 
film. 
Het kon dus gebeuren dat ze belangrijke fases, doelpunten incluis, rateerden. 
Maar dan was daar Pol Jacquemyns. 
Omdat de wedstrijden meestal rond dezelfde tijd gespeeld werden, kon hij er 
hoogstens één zelf bijgewoond hebben. 
In de bijbel leest men wel eens over bilocatie, over rare snuiters die op twee 
plaatsen tegelijk kunnen zijn. 
Die werden met vele lengtes geklopt door Jacquemyns.  
Het leek wel of hij in alle stadions van België, en eventueel daarbuiten, tegelijk 
aanwezig was geweest. 
Tot in de kleinste details en met een aanstekelijk enthousiasme vertelde hij de 
kijkers wat zich allemaal op de diverse velden had afgespeeld.  
Zonder spiekbriefje, zonder nota’s (en van autocue was toen nog geen sprake). 
En in een sprankelend, plastisch Nederlands. 
Die bijzondere zorg voor de taal had te maken met zijn belangstelling voor al wat 
mooi is. 
Ook het voetbal was voor hem een esthetische ervaring. 
Lees maar wat hij daarover schrijft in zijn boek ‘Onze voetbalfiguren. 
Geschiedenis, techniek en tactiek van een spel’:  
‘Een groot deel van het publiek onzer voetbalvelden, houdt er chauvinistische 
denkbeelden op na: het waardeert alleen het spel, voor zover het tot de triomf der 
eigen kleuren leidt; het gaat minder naar de wedstrijden om van de schoonheid 
van dit gezonde openluchtspel te genieten.’ 
Het heeft niets met schoonheid te maken, maar we geven u nog even volgende 
passage mee uit bovengenoemd boek dat in 1942 verscheen en dat duidelijk nog 
zeer actueel is: 
‘Het is al erg genoeg dat knapen, die eens een paar doelpunten maakten, zich 
gaan inbeelden dat ze reeds “iemand” zijn in de samenleving. Even bedenkelijk is, 
dat grote en kleine kinderen van hen sportgoden maken.’ 
In 1969 ging Pol Jacquemyns met pensioen.  
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Daarna kon Sportweekend of een gelijkaardig programma me gestolen worden.  
Pol Jacquemyns was ook een duivenliefhebber. 
Omdat ik een grootoom - melker had, wist ik meer dan me lief was over dat 
bizarre hobby.  
Naar Pols uitzendingen over die geringde krengen hoefde ik dus niet te kijken. 
 
 
Aanvulling . 
Eén keer zag ik een volledige wedstrijd op televisie. 
Van de aftrap tot het eindgefluit. 
Enigszins tegen mijn goesting, dat wel. 
Maar goed. Je wederhelft had voor enkele dagen het pand verlaten. 
De zeelucht zou haar goed doen en je had ideeën genoeg om de ontstane leegte 
te vullen. 
Die hadden twee van haar broers ook. 
TV-loos dwaalden zij door de grote stad op zoek naar een onderkomen en een tv-
toestel. 
Want ergens in Mexico werd er voetbal gespeeld. Belangrijk, niet te missen 
voetbal.  
Tussen Brazilië en Italië zou het gaan, die avond waarop mijn schoonbroers de 
leegte kwamen opvullen. De WK-finale, instrueerden ze mij op de toon van de 
echte kenners, en of ik mee wilde kijken. Omdat ik op een blauwe maandag op 
een bank gewerkt had, wist ik dat men bij een overval zo min mogelijk weerstand 
moet bieden. En wat is nu een gijzeling van negentig minuten of iets meer.  
De overvallers waren wel zo vriendelijk om de gifpil wat smaak te geven. 
Telkens er een doelpunt werd gemaakt, door om het even welke partij, zou er 
getoast worden. Met een stevige borrel whisky. Voetbalkenners moeten zelf maar 
uitzoeken in welke mate het volume van de (volle) fles Johnnie Walker na afloop 
gedaald was. 
Nogal sterk, zo kon ik de volgende dag ervaren. 
 
De moraal. 
Het voetbal is een schone zaak. 
En schenkt het mensdom veel vermaak. (Vrij naar Multatuli)  
En … 
Wil je tijdens het WK alcoholvrije dagen vermijden? 
Drink dan niet — uitsluitend — op de doelpunten van de Rode Duivels! 
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Koen Meulenaere: “Dit doe ik nooit meer” 
 
Nu we het in dit nummer toch even over sport hebben, wil ik even een artikel uit 
2015 in herinnering brengen. Ik had toen voor het Handbalmagazine een interview 
met Koen Meulenaere, een heel toffe ex-collega die intussen furore maakt als 
schitterend cursiefjesschrijver ‘Kaaiman’ met meestal ironische artikels in ‘De Tijd. 
Hij gaf toen zijn mening over de sport, de sportverslaggeving en de evolutie van 
de journalistiek. Maar laten we hem zelf aan het woord… 
 
“Kaaiman geeft nooit interviews.” De belangrijkste reden is dat niemand er ons om 
vraagt. Een tweede is dat er al genoeg gezeverd wordt en wij in alle 
bescheidenheid menen niets te vertellen te hebben, wat nooit door iemand is 
tegengesproken. 
 
Maar als dan een oude kameraad als sportjournalist Marcel Coppens vraagt voor 
een interviewtje voor het driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Handbal 
Vereniging, kan zelfs een hond als Kaaiman geen nee zeggen. U mag weten dat 
wij vroeger nog de bloedstollende handbaltoppers tussen Sasja, Neerpelt en 
Hasselt verslagen hebben voor de radio. 
 
Het vraaggesprek vond plaats eind augustus, maar werd jammer genoeg pas 
gepubliceerd in de Handbal X-tra die vorige week (midden oktober) in de bus viel. 
En daarin bestaat het de grote sportkenner Kaaiman om te declameren: ‘Peter 
Sagan? Wat heeft die al gewonnen? Misschien hier en daar een ritje, maar 
vergeleken bij kampioenen als Bernard Hinault, Franceso Moser of Jan Raas is hij 
een flapcoureur. Ik spreek niet eens over Roger De Vlaeminck of Eddy Merckx. 
Sagan zeg, laten we ernstig blijven. Als die jongen één grote koers wint, eet ik de 
Velo Gotha op.’ 
 
Het zal smaken. (Sagan werd begin oktober wereldkampioen, nvdr). Wij 
herinneren ons plots een chef voetbal van Gazet van Antwerpen die eind jaren 
zeventig, toen de jonge Lozano furore begon te maken bij Beerschot, aan de 
beruchte bar van de socio-club op het Kiel de schouders ophaalde en uitriep: 
‘Lozano? Wa kan ‘m? Geen kloten kan ‘m!’ 
 
Spijts dit gebrek aan talent speelde Lozano nadien zeven seizoenen voor 
Anderlecht en twee voor Real Madrid, werd drie keer kampioen, won twee UEFA-
bekers, en werd door zijn collega’s uitgeroepen tot Profvoetballer van het jaar.  
 
Er wachten Peter Sagan mooie jaren! 

Kaaiman geeft nooit interviews 
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Je zou het ze zo op het eerste gezicht niet aangeven, maar een vijftal 
stadsmussen geholpen door een plaatselijke jubilaris – genaamd Jos – legden de 
ruimte rond Huize Radeske opnieuw aan. 
 

   

Stadsmussen veranderen de natuur in Radeske 
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Gewapend met kleine 
en grote spaden, een 
soort drilboor, een 
kruiwagen en stevige 
handen werd de 
Amerikaanse 
vogelkers met succes 
te lijf gegaan. Maar in 
elke nieuwe lente is 
er minstens één 
nieuw geluid en dat 
vertaalde zich in de 
aanplanting van 
laurier, rododendrons 
in verschillende 
kleuren en beuken.  
 

 
 
En geloof het of niet: één van de stoere werkers ontdekte nog een achtergebleven 
paasei, volledig verpakt. Je raadt nooit wat daarmee gebeurde, maar je vindt het 
de komende maanden zeker niet bij de nieuwe aanplantingen. De aanblik van het 
‘nieuwe’ Radeske was immers al verfrissend genoeg! 
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In april was het aan Johan Van Asch om ons zijn 
platenkeuze te laten horen. 
Heel uiteenlopend: soms gekoppeld aan zijn 
persoonlijke levenservaringen, soms omdat hij ze 
gewoon muzikaal hoogstaand vond. Een tip: 
beluister het gekozen werk van Richard Strauss 
iets langer dan alleen (maar) de bekende 
inleiding… 
Zijn keuze: 

- Kraftwerk: Autobahn Single version 1974 

- Do Re Mi uit ‘The sound of music’ with 

lyrics 

- Richard Strauss: Also sprach Zarathustra 

Op 30 

- Boston: More than a feeling 

- Electric Light Orchestra: My blue sky 

Official M 

Benieuwd wie volgende maand uit de (platen)kast komt… 
 

 
Advertentie 

 

De platenkast van Johan Van Asch 
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... de familie De Graeve er tijdens de paasdienst fijntjes op wees dat ze met z’n 

allen aanwezig waren. Als het er echt op aan komt! 

… Willy De Gezelle zich verontschuldigde omdat hij één van de meest 

onderschatte dirigenten van het koor vergat te vermelden. Bij deze rechtgezet, 

Marc M.! 

… er op Witte Donderdag in de H.-Geestkerk bijna even veel kerkgangers als 

zangers aanwezig waren. Met paasdag haalden de kerkgangers het ruim van de 

zangers. 

… vergissen menselijk is. Zo gaf de voorlezer tijdens de paasdienst te kennen dat 

de Heer waarschijn… euh, waarlijk is opgestaan. 

… Bruno Aerts niet alleen pastoor is van Sint-Jacob, maar ook vicaris-generaal.  

Dat is een belangrijke functie in ons bisdom, eigenlijk de rechterhand van 

bisschop Johan Bonny. Bruno is in de periode tussen Pasen en Pinksteren dan 

ook vormheer, d.w.z. voorganger in de Plechtige Communieviering van de 

vormelingen. In één van de Merksemse parochies werd hij bij het begin van 

dergelijke viering verwelkomd en aangekondigd als …  generaal Aerts. Zou 

minister Vandeput dat al weten? 

 

… onze dirigent tijdens de repetitie vroeg of iemand van de leden soms thuis 

iemand kende die viool speelde. ‘Ja, we kennen er hier heel wat die thuis iemand 

kennen die er eerste viool speelt’, klonk het uit verschillende deskundige 

stemmen. 

 

… zelfs het nobele Facebook voor geen haar meer te vertrouwen is. Sommigen 

verheugden zich reeds op een traktatie van onze dirigent, die einde april zijn 

verjaardag zou vieren, maar helaas voor de drankzuchtigen verjaart hij slechts 

één keer per jaar en dat is in januari. 

 

… sinds Fons zijn robuuste moto ruilde voor een flauw afkooksel van een 

stadsfietsje, hij regelrecht in zijn ongeluk liep en zich tot aller verbazing ontpopte 

Weet je dat … 
… 
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tot een brokkenpiloot. Gelukkig liet de ongelukkige reeds weten dat zijn 

(sleutel)been goed verzorgd wordt. 

 

… Fons nu overweegt om zijn voorziene passagier de knepen van motorrijdersvak  

aan te leren, zodat zijn jaarlijkse vakantietocht toch niet helemaal in het water zou 

vallen. 

 

… wij in de gegeven omstandigheden zo goed als verplicht zijn om te melden dat 

het koor Cantabile op 6 mei om 15u het 50-jarig bestaan viert van de Sint-

Jozefparochie in Hove en dat zij op 27 mei om 15u onder de naam ‘Musica Forta’ 

voor een gevarieerd programma zorgen in de Sint-Benedictuskerk in Mortsel met 

Rik Pelckmans aan het orgel en Monique Rothheut als violiste.  

 

 

 

… er op zondag 6 mei om 15u in de Sint-Jacobskerk in 

Antwerpen een concert plaatsvindt met Engelse 

kamermuziek en orgelconcerti op het Engels orgel. 

Peter Strauven bespeelt het orgel, Piet Stryckers de 

barokcello, Ann Cnop en Birgit Goris de barokviool. 

 

 
Tickets € 10 
Vvk en abonnementen via www.muziekintjacob.be 

 

… Johan Van Asch alle sympathisanten van de ZWK uitnodigt op 4 mei om 20u in 

de blauwe zaal van DeSingel, waar Koninklijke Harmonie Orkest Schelle ons 

vergast op Symphony nr1 ‘The Lord of the Rings’ van Johan de Meij en de 

Belgische première van ‘Farnese Bridge’. Snel bestellen is de boodschap. 

 

… ook Sint-Anna3 op Linkeroever op zaterdag 5 mei om 17u uitpakt met een 

‘Concert at the movies’ met filmmuziek vertolkt door Harmonie-Orkest Temse. 

 

… ex-zanger Chris Van de Velde op 15 en 16 juni om 20u bijkomende 
vertoningen geeft van zijn monoloog ‘Wees gul met uw organen’ in het Lofttheater 
(Heistraat, Wilrijk). De vertoning van 8 juni is uitverkocht en voor 9 juni zijn nog 
slechts enkele plaatsen vrij. 
 

 

 
 
 
 

http://www.muziekintjacob.be/
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Julien Van Remoortere 

 
 

 

 

Op 6 april overleed in Oostende Julien Van Remoortere. 
Hij werd geboren in Beveren-Waas op 8 april 1930. 
In Oostende was hij stadsbediende. 
Tijdens zijn vrije uurtjes schreef hij boeken. 
Dat moeten heel wat uurtjes geweest zijn. 
Zijn bibliografie vermeldt zowat 400 titels waaronder wandelgidsen, jeugdverhalen 
en romans. 
In de jaren zeventig verscheen een soortement autobiografie. 
Drie boeken had hij nodig om het hele verhaal te vertellen:  
Een veilig, stinkend nest, Op de rand van het nest en De laatste uit het nest. 
Wie ze ooit gelezen heeft, zal zich nog herinneren dat Van Remoortere het in Op 
de rand … 
heeft over de Tabakvest waar hij ‘het middelbaar’ deed. 
Op Sint-Norbertus dus. 
Misschien publiceren we in een volgend nummer enkele uittreksels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norbertus te boek 
 
 
 
  
 
 

toneel bij de ZWK 
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Zondag 1 april 2018 Heilige Geest - Paaszondag 
Zondag 8 april 2018 Sint-Jacob – 2de Paaszondag 

 
 
 
 
 
 
Dinsdag 1 mei 2018 - 14u00 Wandeling - bezoek “De Zegge” 
Zondag 6 mei 2018 - 10u30 Heilige Geest – 6de Paaszondag 
Zondag 13 mei 2018 - 10u00 Sint-Jacob - 7de Paaszondag 
Zondag 26 mei 2018 – 13u00 H. Familie (Hob.) – Huw. An Van Ael 
  
Zondag 3 juni 2018        GEEN Heilige Geest – Eerste communie 
Zondag 10 juni 2018 - 10u00 Sint-Jacob – 10de zondag v/h jaar 
  
Zondag 1 juli 2018 - 10u30 Heilige Geest – 13de zondag v/h jaar 
Zondag 8 juli 2018 - 10u00 Sint-Jacob – 14de 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, Guido De Graeve, Rik Neel, Jenny Backx, Jan Leers, Ludo 
Engelen, Raf Van Bortel, Luc Korthoudt, Roger De Cock, Luc De Graeve, Johan 
Van Assche, Tony Ah Munn, Marcel Coppens (v.u.). 
 
 

Onze voorbije activiteiten : 

In de nabije en verre toekomst : 


