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Anke Seeuws, muzikale collega-dirigent van Johan
Clerckx bij Marcanto
“Onze leden kijken benieuwd uit naar dit vredesconcert”
Anke Seeuws.
Dirigente van het vrouwenkoor
Marcanto uit Hoogstraten.
Tot daar de gegevens die we
meekregen om een interview te plegen
met de mevrouw die aan het hoofd staat
van het koor, dat samen met de
Zingende Wandelkring borg moet staan
voor wel twee bijzondere concerten:
eentje in Hoogstraten (24 november) en
eentje in het Zuiderpershuis in
Antwerpen (8 december).
Maar als we door de prachtig verzorgde voortuin stappen, zien we op de huisbel
‘Casteleyn-Seeuws’ staan. Wacht eens: hebben wij niet ooit in datzelfde
Hoogstraten – maar dan in één van de vele kroegen aldaar – een interview
afgenomen van ene Hans Casteleyn, de dirigent van het Euregio Jeugdorkest, die
ons koor mee naar o.a. het Concertgebouw in Amsterdam bracht voor de uitvoering
van de 2de Symfonie van Mahler.
En jawel, ons vermoeden wordt bewaarheid: Hans is de man van Anke! Straf. Ook
de (muzikale) wereld is klein.
Anke Seeuws blijkt een aangename, mooie, rustige en gemotiveerde gastvrouw te
zijn. Dat de tuinen er voortreffelijk bij liggen, is niet toevallig: één van de hobby’s van
de dirigente. Maar ze heeft nog andere bezigheden buiten het muzikale leven:
meubelen oppoetsen, fietsen met het hele gezin, naaien… Dat er een voetbaldoel in
de tuin staat, is ook geen toeval: zoon Nathan (15) is voetbalfanaat en beoefent
deze sport recreatief bij het nabij gelegen Wortel.
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De kinderen van het gezin Casteleyn-Seeuws hebben ook de muzikale talenten van
de familie in de genen. “Zoon Nathan speelt slagwerk in het Euregio Jeugdorkest,
terwijl dochter Janne (17) in hetzelfde orkest de viool bespeelt. In de voorbije zomer
mochten zij een concert geven in de Gouden Zaal van het Weense Musikverein.
Een kans van ‘once in a lifetime’,” beseft Anke. “Janne zal trouwens tijdens ons
gezamenlijk concert een vioolsolo voor haar rekening nemen!”
Om het muzikale verhaal van deze toffe familie compleet te maken: vader Hans zet
elke vrijdag zijn kinderen en zijn echtgenote af bij zijn ouders in Aartselaar, alvorens
zelf naar de repetities van het Alumni-orkest in Leuven te snellen. “Mijn schoonvader
speelt in de harmonie van Aartselaar nog op de pauken en ikzelf doe dan mee met
de dwarsfluit,” grijnst Anke om die drukke muzikale bezigheden van haar gezin.
Je bent tegelijkertijd dirigente van Marcanto. Hoe kwam je aan die functie?
Anke Seeuws: “Ik zat ook op het
Lemmensinstituut en ik ben dus wel
degelijk professioneel met muziek
bezig. Maar dan eerder als
muziekpedagoge. Ik geef vooral
notenleer. Half-time in de
muziekacademie van Hoogstraten op
dinsdag- en donderdagavond. Anders is
de combinatie met de familie niet te
doen. Ook Hans is dikwijls ’s avonds
weg, maar dat zijn we in ons gezin
intussen wel gewend geraakt.”

Je was al wel jong dirigente…
“Dirigeren zat ook wel in onze opleiding, hoor! Maar het is waar: voordien had ik al
een beetje geproefd van het leiden van een koor. In het laatste jaar op onze school
Spijker in Hoogstraten was het de gewoonte dat de zesdejaars een soort show
gaven voor de leerkrachten. Het was toen het eerste jaar dat er ook een ‘live-koor’ in
het spektakel zat. En omdat ze wisten dat ik toch naar het Lemmensinstituut ging,
werd ik gevraagd om alles in goede banen te leiden. Ik zong toen trouwens al in het
jongerenkoor met onze begeleidster Annemie Ooms.
Toen de dirigent en de begeleidster van het grote koor ermee stopten, hebben ze
ons gevraagd om de werking over te nemen.”
Het duurde wel even voor jullie koor de naam Marcanto meekreeg…
“Het begon inderdaad in de jaren ’80 toen een aantal jonge mensen de
jeugdvieringen verzorgden in de Sint-Katharinakerk. Het heette toen het
‘Jeugdkoor’. Er werd een uurtje geoefend enkele weken voor de uitvoering.
Maar in het begin van de 90’er jaren was er de ’goesting’ om er iets meer van te
maken. Er kwamen wekelijkse repetities, meerstemmige liederen en zelfs concerten.
2

In 1994 nam ikzelf de leiding over en ik legde de lat meteen een beetje hoger. We
kregen schitterende, uitverkochte concerten en de naam evolueerde naar
‘Jongerenkoor Hoogstraten’. Maar stilaan daalde het aantal jongens, we konden
geen vierstemmige liederen meer zingen en we probeerden het onder een nieuwe
naam ‘Marcanto’. Maar de jongens bleven weg en toen namen we resoluut de
beslissing om een vrouwenkoor te worden. Niet echt een grote beperking, want er
bestaan heus wel wat werken die uitsluitend voor vrouwenkoren bestemd zijn. Kijk
maar naar hetgeen het bekende vrouwenkoor Scala allemaal zingt.”
Merkwaardig vind ik wel dat jullie op zaterdagavond repeteren...
“Dat is automatisch gevolgd uit de
repetities met het jongerenkoor. Het
heeft wel tot gevolg dat we soms al
eens een aantal leden missen wegens
één of andere familiale of andere
verplichting op zaterdag. De meesten
vinden dat echter zeker niet slecht en
thuis vinden dan al eens
‘mannenavonden’ plaats. Maar ik ben
ervan overtuigd dat niemand thuis blijft
om zo maar lui in haar zetel te blijven
liggen. Als iemand niet komt, is dat
gewoonlijk voor een gegronde reden.
Zelf ben ik eigenlijk blij dat de
repetities op zaterdag vallen, want ik
geef les op dinsdag en donderdag,
terwijl ikzelf mee muziek maak op
vrijdagavond in Aartselaar.”
Hoe rekruteren jullie nieuwe leden?
“Niet zo eenvoudig, want in Hoogstraten bestaan er nogal wat koren: een koor voor
kamermuziek Vialta en het Pius-koor, een gemengd parochiekoor. Maar wij vormen
dus het enige vrouwenkoor en nieuwe leden komen dikwijls uit de vriendenkring van
bestaande leden. Toen we eens samen met de plaatselijke fanfare een concert
gaven, traden nadien drie nieuwe leden toe.”
Waaruit bestaan de activiteiten van Marcanto?
“Vorig jaar hebben wij nog een kerstconcert gegeven. We zingen ook in de
voorbereiding op het vormsel en op de vormselviering zelf. In de week na Sinksen
doen we ook elk jaar mee als vaste, zingende groep in de H.-Bloedprocessie in
Hoogstraten. Maar voor het overige zingen we meestal lichtere muziek: pop, folk,
musical… Begin van het jaar hebben we ook onze nieuwjaarsreceptie en voor de
vakantie begint, eindigen we met een fel gesmaakt teerfeest. In het verleden hielden
we al optredens onder de naam Broadway Concert, de Dancing Queens en een
vrouwenconcert.”
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Hoe kwamen jullie in contact met de Zingende Wandelkring?
“Ik denk dat wij samen de huwelijksmis zongen van ons toenmalige lid Erika
Janssens met Steven van Ael, de zoon van jullie koorlid Julien Van Ael en Nicole
Tyck. We deden ook – samen met enkele andere koren - mee aan de ‘Carmina
Burana’ ter gelegenheid van jullie 100-jarig bestaan… En ik heb zelfs het aanvoelen
dat de samenwerking nu vlotter verloopt dan in het verleden. Of misschien komt dat
ook omdat we mekaar intussen beter kennen.”
Beschouwen jullie dit ‘vredesconcert’ als een hoogtepunt van het
koorseizoen?
“Wij zijn er alleszins al sinds januari mee bezig. Tijdens de vakantie lagen we twee
maanden stil, dus vanaf 1 september zullen we er hard tegenaan moeten gaan. Ik
mag wel zeggen dat de meeste leden ernaar uitkijken en dat ik al vragen kreeg of
we geen extra-repetities moesten inlassen. We zien wel hoe het verder evolueert
tijdens onze twee gezamenlijke koordagen: één keer bij jullie in Radeske, één keer
in Hoogstraten. Ik maak me nog niet ongerust, al vind ik dat ik meer gestresseerd
ben in de periode voor een concert, dan op de dag van het concert zelf. Wij
proberen elk jaar een groter concert te programmeren en tot hiertoe is daar nog
nooit iets misgelopen. Het zou een nachtmerrie kunnen zijn dat we ooit een
muziekstuk moeten stopzetten omdat alles in het honderd liep.”
Waar heeft het optreden in Hoogstraten precies plaats?
“Ik heb het gevoelen dat cultuur nooit bovenaan op de kalender staat van de
politieke partijen in Hoogstraten, want een mooie zaal zoals in enkele
buurgemeenten zou zeker een goede zaak zijn. Maar dat is dus momenteel niet het
geval en daardoor treden we op in de Rabboenizaal van het Spijker, een
multifunctionele zaal. Noem het een Gemeenschapscentrum, waar indertijd 800
leerlingen konden geplaatst worden. Het grote voordeel is wel dat we daar kunnen
genieten van een uitstekende klank.”
Wat beschouw je zelf als de hoogtepunten uit jouw muzikale carrière?
“Ik weet dat jullie dan zeker voor jullie koor zouden verwijzen naar de 2de Symfonie
van Mahler of naar de Carmina Burana. Maar aan het eerste namen we niet deel en
onze functie in de Carmina was meer beperkt. Bovendien had ik de Carmina al voor
het eerst meegemaakt in het Lemmensinstituut, voor het eerst met een orkest.
Elk concert betekent echter een nieuwe uitdaging. Wij hebben twee mooie musicals
gezongen en de periode voor het vrouwenconcert vond ik b.v. wel spannend, maar
het resultaat lag boven alle verwachtingen.”
Zijn er al toekomstplannen na het ‘vredesconcert’?
“Wij bestaan volgend jaar als Marcanto vijftien jaar en wij denken eraan om dan een
concert te geven in de Begijnhofkerk met een overzicht van de muziek die wij in die
voorbije periode brachten. Sommige leden vinden het jammer dat we lang
repeteerden op een aantal mooie liederen en die nadien nooit meer uitvoerden. Er is
intussen natuurlijk ook een nieuwe generatie leden bijgekomen en voor hen kan het
een leuke kennismaking worden. Zoiets zie ik wel zitten.”
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ZWK’ers en hun gevolg op Bevrijdingstocht naar
Normandië
Normandië juli 2018
Met in het achterhoofd ons vredesconcert op het einde van dit jaar, planden we
onze motorreis naar Normandië. We herinnerden ons uit onze geschiedenislessen
het heldhaftige verhaal van de inval en de landing op de stranden van de
Normandische kust.
Onze bedoeling was deze kustroute te volgen langs de invasiestranden zoals Juno
Beach, Omaha Beach, tot aan de Mont Saint-Michel en dan landinwaarts via de
landelijke wegen terug te keren.
Om de eerste kilometers wat vlugger te
laten passeren, vertrokken we via de
E17 richting Duinkerken. Van daaruit
verder via de kleinere banen richting
Cap Blanc Nez en Cap Gris Nez, alwaar
de eerste hoge kliffen uit zee oprijzen
met aan hun voet de lange
keienstranden. We genoten van het
glooiende landschap, waarop de
landbouwers druk bezig waren met het
oogsten van het graan en het vlas.

Overnachten deden we in een gezellige B&B,
genaamd La Pomme Pétillante (het is hier
trouwens de streek van de cider) in Maisnières
bij een ex-collega van Luc.

Na een verkwikkende nachtrust en een uitgebreid ontbijt, zetten we onze route
verder. We passeerden even via Sassetot waar we een kasteel, hoe kan het
anders, van Sissi bekeken.
Het landschap was trouwens bezaaid met abdijen, priorijen, kastelen en landhuizen.
Het plaatje zou niet af zijn als we de culinaire troeven van deze streek zouden
vergeten, o.a. de fruits de mer, de lekkere kazen en charcuterie.
We kwamen aan in Fécamp en bekeken het Palais Bénédictine waar je alles kan te
weten komen over deze vermaarde sterke drank. Op deze locatie waren ook de
Belgische troepen in 1914 ondergebracht.
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Tijdens de ritten geen alcohol dus
verder via de haven van Le Havre naar
de geweldige ‘Pont de Normandie’, een
ervaring om erover te rijden en zeker
voor motards die er gratis over mogen.
Het volgen van deze route verkleint de
afstand tussen Le Havre en Honfleur
van 60 km vroeger naar 24 km nu.
Via Honfleur kwamen we aan in Trouville-sur-Mer waar we in een klein gezellig
hotelletje overnachtten.
Omdat we aan de kust zaten, moesten we het krijsende lawaai van de meeuwen
erbij nemen, maar dat ze al vanaf 5u30 van hun ‘parretten’ begonnen te geven, was
er lichtelijk over …

Terug ‘en route’ via de
‘départementales’, maar op een
gegeven moment hadden we genoeg
van de ontelbare ‘routes barrées’, zodat
we rechtstreeks naar Caen reden, waar
we de in restauratie zijnde kathedraal
en kasteel bezochten.
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We deden een tussenstop aan Juno Beach waar we
een eerste maal met de herinneringen van de
oorlogsjaren geconfronteerd werden,

maar we moesten verder en belandden
in Bayeux waar we het beroemde
wandtapijt gingen bewonderen, onze
geschiedenis van ‘Willem de
Veroveraar’ werd weer ge-updated:
leerrijk en interessant.

Eveneens indrukwekkend was het
Amerikaans kerkhof in Colleville-surMer. Duizenden graven netjes uitgelijnd
en dan vraag je je af waarom deze
jonge soldaten moesten sterven.

We overnachtten in een klein hotelletje op Omaha Beach (St.-Laurent-sur-Mer), met
de zeer toepasselijke naam ‘D-Day House’.
De volgende ochtend kondigde een bloedhete dag aan, dus wij vroeg op pad naar
Sainte Mère Eglise. Deze plaats werd op 6 juni 1944 bevrijd door de
luchtlandingsdivisies als eerste dorp waar de geallieerden binnenvielen. Er hangt
aan de kerktoren een parachutistenpop als herinnering aan John Steele, die bleef nl.
met zijn parachute aan de kerktoren hangen. Hij werd onder vuur genomen door de
Duitsers maar overleefde door zich dood te houden.
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Op vele plaatsen kon je hier ook verschillende musea bezoeken, interessant zeker
en vast, maar met onze warme motorkledij en –laarzen een te zware dobber, dus
zetten we onze tocht verder naar Granville om dan in de richting van Le Mont SaintMichel te rijden.
We overnachtten in Avranches, stonden vroeg op om voor de grote massa en drukte
een bezoek te brengen aan dit indrukwekkend kunstwerk. Daar waar men vroeger
rekening diende te houden met de getijden, werd dit probleem opgelost vermits er
nu een weg aangelegd is en een shuttlebus brengt ons van de parking naar dit
uitzonderlijke bedevaartsoord. De verschillende etappes in de bouw ervan hebben
het tot een uniek architecturaal geheel gevormd dat sinds 1979 als werelderfgoed
door Unesco is geklasseerd.
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We bezochten er o.a. de pre-romaanse
kerk, de abdijkerk en de gotische
kloostergebouwen. Boven kan je
genieten van een fenomenaal uitzicht
op de prachtige baai en hierdoor
getuige zijn van één van de sterkste
getijden in Europa.

Wanneer de grote toeristenmassa in aantocht kwam, verlieten we dit monument en
reden verder via prachtige, kronkelende, landelijke D-wegen naar Le Neubourg.

’s Anderendaags gaat het richting
Amiens, waar we de Notre Damekathedraal bezochten met zijn
buitengewone afmetingen – het zou de
grootste gotische kathedraal van
Frankrijk zijn – enorme glasramen en
zwart/wit gestreepte vloeren, met
verschillende motieven o.a. een labyrint.
Staat sinds 1981 ook op de
werelderfgoedlijst van de Unesco. Niet
te missen wanneer je daar in de buurt
bent.
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Voor onze laatste overnachting reden
we naar Arras, net zoals Amiens zeker
een bezoek waard.
We bewonderen La Grande Place en La
Place des Héros, welke omgeven zijn
door 155 huizen in Vlaamse Barokstijl,
evenals het Belfort en de abdij St.Vaast.

Van Arras reden we verder huiswaarts en genoten verder na van deze prachtige
streek, zijn geschiedenis en cultuur. Normandië heeft het allemaal!!!

Ik bedank mijn medereiziger Luc voor het mee helpen uitstippelen van onze reisweg
en Suzanne, die een voorbeeldige passagier was. En natuurlijk voor hun beider
aangename gezelschap!!
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Eind september fietsen we naar Huize Radeske 1&2

Enkele weken geleden kwam Johan C. met een uitstekend idee af: nog eens zoals
in aloude tijden met de fiets erop uit trekken naar Huize Radeske. Het voorstel kon
dadelijk op heel wat bijval rekenen, zodat het idee verder uitgewerkt werd. Wie van
de huidige generatie zangers of van de vroegere meefietsende oud-zangers nog wil
aansluiten, dienen zich zo snel mogelijk te melden. Ook laatkomers of kandidaatfoeriers zijn nog welkom…
Vijf jaar geleden zijn we er met de mannen al eens op uit getrokken.
Jan VDE had samen met Luc K. het plan opgevat om te voet naar Huize Radeske te
gaan.
Ze hadden een flinke tocht uitgestippeld en vooraf gedeeltelijk uitgeprobeerd zodat
de liefhebbers die mee wilden zonder veel omwegen tot in Lichtaart zouden
geraken.
Het werden op die eerste dag zomaar liefst om en bij de 29 km. ’s Anderendaags
moesten we enkel de tocht van Lichtaart naar Herentals afwerken en de trein deed
de rest!
Ik herinner mij de fietstochten van vroeger met de fiets: van de school naar
Radeske.
Soms voor een weekend, soms in de grote vakantie (meestal augustus).
Daar werden dan de herexamens gestudeerd!!!! En studeerde ook meneer Engels
(luidop) dat hij dan het volgende schooljaar moest gaan doceren! Bij ons werd er
dan duchtig gelachen met zijn uitspraak want het was niet zijn sterkste kant.
We vertrokken in groep aan het klein poortje.
Op deze tocht kwamen we een aantal gevaarlijke stukken tegen.
Het eerste gevaarlijke stuk was de Herentalsebaan in Deurne.
Daar moest goed opgelet worden. Een smalle strook tussen de tramrails en de goot
bracht geregeld iemand in de problemen.
Buiten de gewone smalle fietspaden langs de gewestwegen kwamen we tegen het
einde ook aan zandwegen. Die werden zover mogelijk al fietsend afgelegd. Jan L.
was diegene die er meestal wel helemaal doorgeraakte! Hij was dan ook een
geoefend fietser omdat hij dagelijks met de fiets naar school kwam. De rest mocht
dan de geladen fietsen vooruit duwen.
Nu vijf jaar later gaan we terug naar Huize Radeske: zowel Sint-Pieters-Lille als
Lichtaart.
Op vrijdagavond vertrekken we naar Radeske-Lille en verder naar RadeskeLichtaart.
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Dat zal denkelijk met de voorwacht (een select groepje) zijn zoals dat bij een kamp
hoort.
De tweede dag (met alle medefietsers) trachten we verschillende kampplaatsen van
vroeger te bezoeken. Even terugmijmeren naar de vervlogen tijden.
De rest van de dag zullen we wat rustiger aanpakken. Een siësta b.v. of
denksportjes oplossen.
’s Avonds zal er misschien wel iemand een kwiske in elkaar steken of een andere
activiteit organiseren.
Op zondag is het dan terug naar huis fietsen. Eerst natuurlijk Radeske terug op
orde stellen zodat er ’s anderendaags nieuwe mensen terecht kunnen.
Het zal weer gezellig worden. Met goed of met slecht weer!

advertentie
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On - zin
Oudere mensen suffen wel eens.
Soms gaan ze dan ook nog piekeren.
Onlangs heb ik me suf gepiekerd.
En wel over het volgende.
Over de titel van ons najaarsconcert.
‘Waan - zin’ zal de titel zijn.
Met liggend streepje.
Stel, je krijgt een uitnodiging voor het concert.
Wat denk je dan?
Dat wordt lekker griezelen?
Die gaan zingen over allerlei gekken?
Of over Friedrich Nietzsche?
Misschien zingen ze wel fragmenten uit Lucia di Lammermoor?
Of uit een andere opera uit de 19de eeuw?
(Gestoorde figuren met de vleet in die tijd in de opera!)
Om te beginnen heb je dan over het liggend streepje gekeken.
Het gaat niet over waanzin.
Waarover dan wel?
Het concert gaat over oorlog en vrede.
Hopelijk staan er ondertitels onder ‘waan-zin’ om dat duidelijk te maken.
Over het woord waanzin, zonder liggend streepje, hoeven we dus niet te piekeren.
Iedereen weet het onderhand wel: oorlog is waanzin.
Het heeft een tijdje geduurd voor de mens dat doorhad.
‘Ein frischer, fröhlicher Krieg’.
Met deze strijdkreet gingen de Duitsers in 1914 nog de Grote Oorlog in.
Na afloop van wat enkele decennia later de Eerste Wereldoorlog bleek te zijn, wisten
zij − en de rest van de wereld − beter.
Organisaties en vrome intenties zouden die waanzin uit de wereld moeten helpen.
Tevergeefs.
De Amerikanen noemden de Tweede Wereldoorlog soms ‘The Good War’.
Tussen aanhalingstekens, want ‘war’ en ‘good’, beseften ze, viel niet echt te rijmen.
Meer zin konden ze aan die waanzin niet geven.
Die aanhalingstekens hadden ze voor de dirty war in Vietnam niet meer nodig.
Soms doen gestoorde leiders hun best om die waanzin goed te praten.
Bush jr., Blair en hun adepten hebben dat foefje geprobeerd met de inval in Irak.
Historici en andere wetenschappers breken zich nog steeds het hoofd over de
omvang van het prijskaartje dat die heren de wereld gepresenteerd hebben.
Neen, aan waanzin geven we geen zin.
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‘Waan - zin’ dan, met liggend streepje.
Zin geven aan ‘waan’.
Het kan, maar simpel is het niet.
Wat doe je bijvoorbeeld met iemand die in de waan is dat hij of zij goed kan zingen?
Je kan het hem of haar uit het hoofd praten.
Florence Foster Jenkins, de Amerikaanse ‘sopraan’, was er stellig van overtuigd dat
ze een fantastische stem had. Haar − talrijke − publiek heeft het arme schaap gewoon
in de waan gelaten. Het gaf geen ‘zin’ aan die waan. Het betaalde en maakte van het
arme schaap een rijke madam.
Wie in een waan leeft, vertoeft in een imaginaire wereld.
Hij of zij zweeft, laat zich op sleeptouw nemen door zijn of haar verbeelding.
Een verbeelding die niet spoort met de realiteit.
Een hersenschim die in het slechtste geval leidt naar een afdeling psychiatrie.
In het beste geval naar een groep met mensen die zich niet aan die waan storen.
Of naar Carnegie Hall, het eindstation van de waan − zij zong er nog net voor haar
dood − van Florence Foster Jenkins.
Is oorlog een waan?
Een product van de verbeelding?
Een kwade droom?
Verkoop dat maar eens aan de Syriërs.
Of aan de Jemenieten of de Afghanen.
Of aan de Palestijnen.
Als die ze zien vliegen, zijn het alvast geen losse flodders.
Die bommen, raketten en granaten bestaan niet alleen maar in hun fantasie.
Zullen we die mensen op het hart drukken dat ze nu eens eindelijk moeten ophouden
ons met die waanbeelden lastig te vallen?
Het zijn knappe koppen die enige zin bespeuren in een waan die er eigenlijk geen is.
Oorlog is waanzin.
Punt aan de lijn.
De schamele zin die wij er misschien kunnen aan geven: er over zingen.
Of er boeken over schrijven en films over maken.
Na een oorlog, hoe lang die ook duurt, komt er vrede.
Ook die vrede kan men bezingen.
Al is die van korte duur.
En illusies hoeven we ons niet te maken.
Nieuwe gewapende conflicten zijn constant in de maak.
Met of zonder liggend streepje.
Waan-zin.
Mij hoef je de truken van de foor niet te leren.
Ampersand, uitroepteken, liggend streepje en de hele poespas.
Ze brengen de argelozen in de waan dat daar heel diepzinnige dingen achter schuilen.
Neen, met dat liggend streepje hebben ze mij niet liggen.

14

Een Nederlandse wijze van dirigeren…

Vox Luminis is een internationaal vocaal ensemble, zeg maar een koor, met basis in
Nederland.
Het zingt voornamelijk Engelse, Italiaanse en Duitse muziek uit de 16de tot de 18de
eeuw.
De leden repeteren tot ze het kunnen.
Dat noemen ze zelf hun eerste pijler.
Het koor heeft nog een tweede pijler.
Lees maar.
(We citeren uit de krant De Standaard):

Het zingen zonder dirigent is de tweede pijler van hun succesformule.
Tenor Philippe Froeliger kan het zich bijna niet meer anders voorstellen.
‘Ik heb zeker tien jaar gewacht op een groep als deze. Na elk slecht project wilde ik
stoppen met zingen. Dat heb ik nu nooit meer. Doordat wij zonder dirigent zingen,
zijn we veel vrijer om écht naar elkaar luisteren.’
Robert Buckland, de andere tenor, komt erbij staan en geeft ons een kort college in
muzikale groepsdynamiek: ‘In een klassiek ensemble heb je één grote klootzak en
dat is altijd de dirigent. Zelfs als hij een vriendelijk man is. Hij beslist en de groep
moet volgen, ook als het eigenlijk niet goed klinkt. Bij ons staat iedereen op gelijke
voet met elkaar.
Iedereen mag zijn mening inbrengen en dus ben je om de beurt elkaars “klootzak”.
Dat kan soms erg hard aankomen. Maar het werkt.’

Einde citaat.
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Weet je dat …
…het soms nuttig kan zijn om een Spaans of Portugees sprekende man in het koor
te hebben om de uitspraak van een Spaans vredeslied op punt te zetten.
…het koor intussen ook nog op zoek is naar iemand die vlotjes het Welsh en het
Jiddish beheerst om ons te helpen bij de mogelijk juiste uitspraak.
…onze voorzitter betrapt werd op het rijden door een rood licht, maar dat er
beterschap op komst zou zijn. Nieuwe brillenglazen???
…sommigen nog amper durven vertellen naar waar ze op vakantie geweest zijn, uit
schrik dat Marcel ze dan vraagt om een artikeltje voor Eigen Krabbels te maken.
…diezelfde tirannieke bezetene momenteel op zoek is naar getuigenissen over
soldatenliederen die tijdens de ‘dienstplicht’ gezongen werden door en mét onze
lezers. Alle reacties worden discreet behandeld!
…het avontuur van André DG in Marseille te leuk is om hier niet te vertellen. Toen
hij – kort na het beëindigen van het WK voetbal - uit het vliegtuig stapte in die
Franse havenstad en op zoek ging naar een huurauto, werd hij met enorm veel
‘égards’ behandeld door de bijna voltallige bezetting van het verhuurkantoor.
Waarom, vroeg hij zich af. “Je bent een Belg en jullie speelden veel beter op het WK
dan de winnende Fransen. Je krijgt van ons een betere wagen dan diegene die je
bestelde. Gewoon omdat je een Belg bent!” Andre wil niks meer horen over
fanatieke Fransen!
…ons aller vriendin Cristel De Meulder opnieuw een meezing-moment op The
Messiah van Händel organiseert op 29 september om 15u in de Sint-Carolus
Borromeuskerk in Antwerpen. Algemene inkom: 10€. Meer info op
www.artiestenfonds.be
…in afwachting van de restauratie van de twee historische orgels in de SintJacobskerk, organist-titularis Peter Strauven op zondag 2 september om 15u een
concert verzorgt met twee iconische werken uit de 19de-eeuwse orgelliteratuur, nl.
het Grande pièce symphonique van César Franck en de Symphonie Romane van
Charles-Marie Widor. Volgende concerten op 7 oktober (CD-voorstelling
Anneessens-orgel) en 4 november (slotconcert), telkens gevolgd door een receptie.
…onze Braziliaanse vriend Samuel de zakdoek van Luc toch kon gebruiken na de
wereldmatch van de best voetballende ploeg van het wereldkampioenschap!
…Peter de laatste weken te veel schroom heeft om goeiendag te zeggen bij
aankomst in de repetitie… Zit KV Mechelen daar voor iets tussen?
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…fietsen zonder hulpmiddel een uitzondering wordt bij zestigplussers. Het
mannenkoor is daarvan het zuiverste bewijs! Tegelijkertijd wordt het
parkeerprobleem in de buurt van de school verkleind.
…onze vrienden van de Chorale (met relatief weinig manstemmen) een gesmaakt
voorsmaakje gaven op de Antwerpse Cultuurmarkt van hun komende uitvoeringen.
Vraag: moet ons koor daar in de toekomst ook niet vertegenwoordigd zijn?
Bijkomende vraag: had ons koor ook niet het ‘Canto General’ op haar verlanglijstje
voor de komende jaren en zien wij dat nu bij de Chorale op het programma voor
2019 staan??? Vreemd!
…Barbara, de conciërge van Radeske, de laatste tijd extra verwend werd door hare
Jos. Ze is nu zo goed als hersteld van een elleboogbreuk, zodat Jos het ook
opnieuw iets rustiger kan doen.
…Veerle Janssens (dochter van ex-ZWK-dirigent Karel Janssnes) werkt mee aan
het 10 Stoetenfestival onder de titel ‘Let’s Modal Shift’ op zondag 9 september
tussen 15u en 18u30 op Spoor Oost. Allen daarheen!

Personalia
…
Geboortes
Ex-Wandelkringer Jos Willems en zijn Lin werden voor de tweede keer grootouders.
Zoon Roeland Willems en zijn Itske verrijkten de wereld op 24 augustus met een
(klein)zoon Pol met als statistische gegevens: 3,900 kg en 49 cm. Proficiat aan alle
betrokkenen!

Huwelijk
Het is lang geleden dat we er hier melding konden van maken, maar op 6 juli trad
Tom Mertens in het huwelijk met Lies Vandepoel. Tom is de tweede zoon van onze
jarenlange, plichtsgetrouwe tenor Guido en zijn echtgenote. Het feit dat het huwelijk
plaatsvond op de (historische) dag van België – Brazilië op het WK voetbal maakte
dat alle aanwezigen een gedisciplineerd publiek vormden, want velen wilden de
match ‘live’ volgen. Enkele dagen later trok het jonge koppel op huwelijksreis naar
het mooie Bali, waar o.a. Lombok bezocht werd… een week voor de aardbeving.
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Overlijdens
Op 28 augustus overleed ex-Wandelkringer Tim Visterin (°13-11-1940), in het
knapenkoor tijdsgenoot van o.a. André Fordel, Rik Neel, Willem De Cock… Na zijn
aanwezigheid in jazzgroep The Jokers en nadien in de rockband Roland et les
Bémois, werd hij bekend met zijn succesnummer ‘De vogel’, waarvan meer dan
100.000 exemplaren verkocht werden. Voor een zestal liederen, waaronder
‘Kinderen over heel de wereld’, op zijn LP deed hij een beroep op ons knapenkoor.
Later werd hij Belgische uitgever voor Sweet, Mud, de Bee Gees en nog later werkte
hij samen met o.a. Helmut Lotti
Twee trouwe supporters
Marlies Becker (°05-12-1924 - + 11-07-2018)
Terug naar de realiteit van leven en…
dood... schreef dochter Veerle Janssens.
Dag op dag 33 jaar geleden, omstreeks dit
uur, aan de vooravond van Quatorze Juillet,
overleed mijn vader Karel (62) geheel
onverwacht, op een camping in Frankrijk.
Vandaag bereid ik met mijn zussen en
broers de rouwdienst voor ons moeder (93)
voor in de H.-Familiekerk Edegem
(Elsdonk).

Dag moeder

Marlies Becker overleed dinsdagnacht, 11
juli 2018, in haar kamer in het rusthuis.
Minder onverwacht, na een kleine week van
strijd en een lang leven. Maar toch...

Dankbericht van de familie Janssens
Beste Wandelkringers,
Graag willen we jullie nog van harte danken voor het opluisteren van de
afscheidsdienst van ons moeder. Niet alleen wij waren tevreden dat we jullie
gevraagd hebben – zelfs al gingen we daarmee een beetje in tegen de wens van
ons moeder voor wie de uitvaart ‘heel gewoon, zonder muziek’ mocht zijn. Ook van
vele aanwezigen kregen we enthousiaste reacties.
De ZWK maakte onmiskenbaar deel uit van het leven van ons moeder. Zo ook
Radeske. Daarom geven we als dank graag een gift voor Radeske, een idee
waarmee ons moeder zeker zou ingestemd hebben. Dat jullie nog lang mogen
zingen!
Veerle Janssens, mede namens Walter, Hilde, Herwig en Els.
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Maurits Kersschot (°29-04-1923 - + 23-07-2018)
Echtgenoot van Marie-Thérèse Eyckerman
De uitvaart had plaats op 1 augustus 2018 in de Sint-Bavokerk in Wilrijk en de
dienst werd eveneens opgeluisterd door de ZWK, nadat de naam van ons koor
herhaaldelijk vermeld werd door diverse sprekers.
Een woord is een woord
maar geen woord te veel
alleen zakelijk, nodig, gevat.
Ook geen half werk
en het moet juist zijn
zo kom je vooruit
daar ben je zelf het bewijs van.
De laatste jaren waren moeizaam,
je hebt ze moedig gedragen,
te gehecht om afscheid te nemen van moeke,
jouw kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen.

André De Gezelle over het Wandelkringleven van Maurits Kersschot
– 12 april 1954: Maurits wordt op het jaarlijks ‘familiefeest’ gevierd voor 10 jaar
lidmaatschap, samen met Jan Vermeersch en John Michielsen (die ik wel actief
gekend heb, als knaap en, niet lang meer, als beginnend tenor; ik herinner hem als
één van de hoogste tenoren, en vooral als goedlachse, fijne humorist: hij wist elke
gelegenheid die de toenmalige dirigenten Albert Nyssen, Ferre Caris, Kamiel
Duysburgh aanboden, te gebruiken om het koor aan het lachen te brengen!)
– mei 1964: Maurits wordt lid van de Algemene vergadering van de VzW – het
‘financieel verslag over het boekjaar’ en het ‘ontwerp van begroting’ zijn – zo blijkt uit
het handschrift – opgemaakt door voorzitter E.H. Theo Greeve.
‘Schatbewaarder’ was toen Matthieu De Belder, in opvolging van Staf Bontenakel,
maar ik heb zo’n vermoeden dat zij niet al te veel ‘schatten’ hoefden te ‘bewaren’…
Secretaris was toen Karel Janssens.
Detail: in de ‘begroting 1965’ onder de rubriek ‘vooruitzichten’ vinden we o.m.:
… “ Wij staan echter voor de behartiging van 2 nieuwe prijzenswaardige initiatieven.
a) Aanschaffing van 25 witte kooralben voor de in corona zingende knapen. Raming
500 x 25 = 12.500 fr.
b) Huur vanaf 15 Aug. tot 31 Dec. 1965 (jaarprijs 4.800f.) van ene kleine ongebruikte
hoeve 2.000f.
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– februari 1970: Maurits is nog steeds ‘gewoon’ lid van de VzW, ‘schatbewaarder’ is
dan Jan Vermeersch.
In het verslag van de AV dd. 23 februari 1970 treffen we 2 financiële verslagen aan:
zoals alle jaren: één in het handschrift van voorzitter E.H. Theo Greeve; een tweede
van Maurits, mooi uitgetikt in de stijl die we van hem in de volgende jaren gewoon
zouden worden.
Er zijn posten en bedragen die in beide versies overeenkomen, maar er zijn er
evenveel die afwijken!
Vermoedelijk heeft Maurits op basis van het verslag van Theo Greeve een
‘professioneel’ document gemaakt!
De materie was dan ook, door de aankoop van Huize Radeske in Lichtaart in
oktober 1969, erg ingewikkeld geworden. Bovendien moest vanaf dit jaar aangifte
gedaan worden bij het Ministerie van Financiën en die moest sluitend zijn! Voordien
vielen de activa beneden het wettelijke grensbedrag.
Maurits was dan ook professioneel accountant!
De volgende jaren heeft Maurits de zware opdracht moeten vervullen om van het
kluwen van de financies rond Radeske een aanvaardbaar financieel verslag te
maken, deels door het feit dat meneer Duysburgh een eigen stijl had rond het
beheren van de gelden in en uit, met de nodige transfers van de ‘kas van ...’ naar de
‘kas van ...’; transparantie was in die tijd niet evident!
We hebben Maurits dikwijls horen smeken om ‘documenten’, “al was het maar een
kasbonneke, Kamiel!”
Toegegeven, meneer Duysburgh had het in die periode ook niet gemakkelijk om de
gelden van de VzW te doorgronden, laat staan in handen te krijgen: meneer Greeve
liet niet zomaar los: hij bleef voorzitter van de VzW tot aan zijn overlijden op 17 juli
1976 , hoewel meneer Duysburgh al van 1971 waarnemend voorzitter was.
– maart 1986: Maurits blijft gewoon lid en zorgt nog steeds voor het financieel
verslag, terwijl Willem de Cock de functie van ‘schatbewaarder’ overneemt van Jan
Vermeersch, die secretaris wordt in opvolging van Karel Janssens, overleden in de
zomer van 1985. Ik vrees dat, trouw aan het verleden, Willem ook niet veel
‘schatten’ te bewaren had…
– maart 1995: Herman Van Essche volgt meneer Duysburgh op als voorzitter, die
wel lid blijft tot aan zijn overlijden tien jaar later.
– maart 2005: Maurits maakt voor de laatste maal de financiële documenten op.
Luc Korthoudt, reeds lid van de AV van maart 1995, volgt Willem op als
‘penningmeester’, zo heet de functie nu!
Hij had al een tijdje de financies in handen (een trendbreuk in de WK!), nadat
meneer Duysburgh een paar jaar eerder van ‘zijn burcht’ aan de Amerikalei naar
WZC de Regenboog in Zwijndrecht verhuisde.
Begin juni van dit jaar overlijdt KD daar, net geen 90.
Dat jaar nemen ook Herman Van Essche als voorzitter en Karel Dierckx ontslag.
Ik word voorzitter benoemd, Jan Leers secretaris.
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– maart 2006: Maurits neemt ontslag uit de VzW, hij is dan bijna 83 jaar oud.
Zijn ogen bleken al een tijd achteruit gegaan; nu werd zijn zicht echt te beperkt om
het rekenwerk nog uit te voeren. In 2005 was bovendien ook de nieuwe wetgeving
op de VzW’s van kracht geworden, die, zoals hij al een paar jaar eerder had
aangekondigd de dubbele boekhouding oplegt.
– oktober 2006: in het testament van K.D. dd. 8 februari 1984, neergelegd bij notaris
De Deken Amerikalei, lezen we o.m.
‘… dit bedrag aan buitenlandse obligatieleningen is eigenlijk bestemd om er
grond mee te kopen naast of achter Radeske. Mocht dit echter onmogelijk of
inopportuun zijn, doe er dan uw goesting mee. Ik suggereer: (enkel suggestie!)
– vooreerst een goed etentje, bij voorkeur, als ‘t gaat, in Huize Radeske
(vergeet dan Maurits Kersschot niet) ...’
In uitvoering van dat testament nodigt de VzW dan ook Maurits, en ook Herman en
Karel met hun echtgenote uit voor een ‘etentje’ in ‘De Wilde Zee’, toen in de
Lombardenvest.
Ik heb Maurits nooit (bewust) als actief lid gekend, wel heb ik hem altijd aanwezig
geweten op ZWK-activiteiten, en later bij mijn intrede in de VzW in 1971, heb ik hem
beter leren kennen als medelid, en als auteur van het jaarlijks overzicht van
inkomsten en uitgaven en van de begroting voor het volgend werkjaar, document
dat moest neergelegd worden bij het ministerie van financiën, zoals nog steeds, om
de VzW-taks te bepalen.
Je kan hem niet los zien van de figuur van meneer Duysburgh: beiden hadden een
merkwaardig wederzijds respect, zoals blijkt uit het testament van KD!
Alle leden van de VzW hebben Maurits altijd gekend als een minzame, geduldige,
correcte, Wandelkringer, zij het niet meer als koorlid, en een bekwaam vakman, die
tot voor zijn ontslag de fiscale en VzW-wetgeving nog op de voet volgde en die met
gedrevenheid de financies van de ZWK in goede banen leidde, vooral de
verantwoording ervan.
Hij blijft in het geheugen en de annalen van de VzW leven!
Ik denk dat hij zijn WK-testament ook zou eindigen met de woorden waarmee
meneer Duysburgh zijn testament eindigde:
“Het ga de W. en elk onderdeeltje goed!
Diligentibus Deum, omnia cooperantur in bonum!!!
vrij vertaald: “Optimist tot in de kist!”

Wij gedenken onze overledenen op 10 november e.k.
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Onze voorbije activiteiten :

Sint-Jacob – 14de zondag v/h jaar
Heilige Familie – Uitvaartdienst Marlies
Janssens-Becker
Heilige Geest – 18de zondag v/h jaar
Sint-Bavo – Uitvaartdienst Maurits
Kersschot
Sint-Jacob – 19de zondag v/h jaar

Zondag 8 juli 2018
Dinsdag 17 juli 2018
Zondag 5 augustus 2018
Dinsdag 7 augustus 2018
Zondag 12 augustus 2018

In de nabije en verre toekomst :

Zondag 2 september 2018 - 10u30
Zondag 9 september 2018 - 10u00
Weekend van 28/29 en 30
september 2018

Heilige Geest – 22ste zondag v/h jaar
Sint-Jacob – 23ste zondag v/h jaar

Zondag 7 oktober 2018 – 10u30
Zondag 14 oktober 2018 - 10u00

Heilige Geest – 27ste zondag v/h jaar
Sint-Jacob – 28ste zondag v/h jaar

Fietstocht naar en rond Radeske

Vredesconcert
In samenwerking met dameskoor Marcanto
Zaterdag 24 november 2018 - Hoogstraten
Zaterdag 8 december 2018 – Zuiderpershuis
Antwerpen
“The armed Man”
In samenwerking met Mjoezik
Zaterdag 16 maart 2019 – Pius X-kerk Wilrijk

Werkten mee aan dit nummer :
Guido De Graeve, Johan Clerckx, Anke Seeuws, Jenny Backx, Ludo Engelen,
André De Gezelle, Fons Carpentier, Suzanne Clerckx, Luc Korthoudt, Jan Leers,
Tony Ah Munn, Rik Neel, Marcel Coppens (v.u.).
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