
1 
 

        

      

Eigen Krabbels 
                                      Maandblad van het Mannenkoor ZWK 
Editie november 2018           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ik ben wat bang voor vaste structuren” 
 

 

Een klein jaartje geleden dwarrelde 
er een ons onbekend manspersoon 
wat onwennig binnen in ons 
repetitielokaal. Het was even een 
beetje aftasten of we echt weer een 
lid hadden kunnen strikken of dat 
die vriendelijke man om andere 
redenen tussen ons kwam zitten. 
 
Enkele avonden en enkele biertjes 
later werd duidelijk dat ene Joost 
Leroy niet uitsluitend kwam om 
mee te zingen, maar dat hij ook 
nog andere plannen had met ons 
mannenkoor. Tot ontzetting van 
sommigen liet hij zich ontvallen dat 
hij ons koor ook wel wat wilde laten 
bewegen, iets wat in het verleden 
niet altijd op grootse successen 
uitmondde. Maar stilaan – en 
naarmate hij ook iets meer kans 
kreeg om zijn bedoelingen in 
concrete plannen  

uit te werken – kwam er ook steeds meer begrip voor deze geboren en getogen 
Antwerpenaar, een sociaal-assistent van 62 jaar. Iedereen die we polsten, schatte 
hem minstens tien jaar jonger. Tijd dus voor een nadere kennismaking. 
“Ik ben de derde uit een klassiek gezin van zeven kinderen, dat een ‘degelijke’ 
opvoeding vooropstelde. Mijn rol in het gezin moest ik zelf zowat invullen, wanneer je 
na de eerstgeborene komt (‘de schoonste, de beste’) en na de eerste dochter. Ik 
gebruikte nogal de humor als wapen en ze noemden me mettertijd ‘de nar’. Mijn taak 
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in het huishouden (toen zonder vaatwasmachine) was die van afwasser, soms op een 
stoeltje voor de stapel borden. In zo’n groot gezin moest ook alles ‘zo goedkoop 
mogelijk’ zijn en dus trokken we met vakantie in een camionette met 
slaapverdiepingen. Er was de muziekschool, ik was van mijn zevende tot mijn 
veertiende lid van het kinderkoor van Pius X in Wilrijk. Ik was ook in de 
jeugdbeweging bij de scouts en ik zat in de leiding van de kampen van de Christelijke 
Mutualiteiten in Zwitserland. Mijn moeder was de vriendin van Ann Slootmaekers, die 
ze hielp in haar dansschool met administratie en briefwerk, en daar maakte ik ook 
kennis met choreografie. Mijn vader Hugo werkte bij Gazet van Antwerpen, wat het 
voordeel gaf dat ik met een gratis perskaart kon gaan kijken naar ‘August, August’ 
met Luc Philips en naar alle toneelstukken waarin Jan Decleir de hoofdrol speelde.” 
 
Wat heeft je hoofdzakelijk gevormd tot wie je nu bent? 
Joost Leroy: “Ik was altijd benauwd om in een organisatie te zitten. Ik was bang van 
vaste structuren. Het was ook de tijd van de Bevrijdingstheologie, van Elcker-Ik, de 
vredesbeweging, de opkomst van de groene beweging met Jos Geysels, met 
Lichtaart, met volkskampen. Ik deed mijn burgerdienst bij ‘Kopspel’, dat was 
vormingstheater voor scholen, voor culturele afdelingen en verenigingen. 
Ik werd uiteindelijk sociaal assistent met de klemtoon op expressie en vorming. Ik 
kreeg het advies om meer mijn echte emoties te tonen, maar daarin was mijn 
opvoeding soms een handicap. Op de toneelacademie in Maastricht vonden ze dan 
weer dat ik te bescheiden was, vals bescheiden. ‘Peper in je reet, Joost!’ klonk het 
daar.” 
 
 
 
Je bent eigenlijk ook meer regisseur dan acteur 
geworden. 
“Ik was/ben eigenlijk meer een didacticus, iemand 
die anderen kan ondersteunen. Ik probeer talenten 
bij anderen te ontwikkelen, ook de zintuiglijkheid en 
de fysieke talenten via zingen, bewegen, spelen, 
beeldende kunsten… Ik zou het een missie durven 
noemen, waarbij iedereen zijn intuïtie kan volgen en 
kan doen wat hij voelt.” 
 

 
 
 
Heb je daar concrete voorbeelden van? 
“Ik heb twaalf jaar in Sint-Niklaas theatercursussen georganiseerd voor jongeren tot 
16 jaar. In het Brusselse geef ik regelmatig workshops van een week met ongeveer 
35 leerlingen. Dat wordt een week waarin ze heel veel leren: zich concentreren, een 
tekst van buiten leren, zich presenteren, muziek kiezen en die eraan toevoegen. Door 
de sfeer gaat dat allemaal veel vlotter dan in het klassieke onderwijs, geschoeid op 
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een ‘industriële wijze’ met geordende banken, de neus naar het bord, iedereen die 
alles hetzelfde doet. Dat patroon wil ik juist doorbreken. Ik ben ook nergens vast aan 
verbonden, noem het een eigen-zinnig leven.” 
 
Dat biedt niet altijd zekerheid. Lukt zoiets om daarnaast ook nog een goede 
relatie te bezitten? 
“Ik bezit dus een eigen vzw ‘Pose plastic’. Eigenlijk geen goede naam, want ik moet 
hem steeds weer uitleggen. Ook nu weer. De juiste betekenis is: iets uitbeelden met 
jouw lichaam en het in een fotobeeld zetten. Te vergelijken met het kinderspel 
‘Standbeeldje’. 
Mijn beroep bestaat hoofdzakelijk in het werken met groepen. Zo word ik regelmatig 
(vooral in het Brusselse) gevraagd om te werken rond ‘pesten bij kinderen’. Maar het 
blijft inderdaad wachten op opdrachten. In de huwelijkse staat lukt dat best. Ik ben al 
veertig jaar samen met mijn vrouw Lilian Keersmaekers, die zelf dan weer actrice is 
en speelde in jeugdgezelschappen (Laïka, Froefroe, Het Gevolg…), in 
volwassenentheater, in het Reizend Volkstheater. Soms moet ze voor haar werk b.v. 
voor drie maanden naar Amsterdam of voor enkele weken naar b.v. Lyon of Le 
Havre. Ik ben ook de stiefpapa van Ben sinds zijn vierde jaar en ik ben opapa voor 
Bens gezin.” 
 

 

 
Waaruit bestaat dan eigenlijk jouw job? 
“Ik heb enkele jaren technische vakken gegeven op de 
sociale school in Brussel, expressievakken in het 
volwassenenonderwijs… Mijn beroep is eigenlijk een 
beetje freelance dramadocent, acteur, regisseur, 
vormingswerker, werken aan de assertiviteit. Ik was 
ook medewerker drama bij organisatie Wisper, 
NTGent, amateurtheater (o.a. in Kalmthout en 
Waasmunster), Open Doek (een stichting die theater 
promoot en zorgt voor partituren, waarin we ook ‘Koor 
en stem’ terugvinden). Ik werk ook graag met 
jongerengroepen en we maken voorstellingen in 
culturele centra zoals Bornem, Temse, Sint-Niklaas en 
in NTGent kunnen we scholieren soms laten spelen op 
de grote scène. Vinden ze keitof!” 
 

 
 
Werkte je eigenlijk al met koren? 
“Ik deed de regie bij de koren Weerbots en Klankjorum. Eigenlijk is het principe min of 
meer hetzelfde: de koorleden ‘goesting’ in de voorstelling doen krijgen, ze uitdagen 
ook dankzij licht, podium, beweging en natuurlijk klank. De fysieke aanwezigheid van 
publiek maakt dat je het alvast ‘au sérieux’ moet nemen en dat je je kan uitleven. 
Maak het beeldend, boeiend, groot, maar tegelijkertijd: neem je plaats in: jij bent als 
koorlid de baas op het podium. Het is jouw ‘moment de gloire’.” 
 
Kende je ons koor omdat je op ‘het Zuid’ woont? 
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“Ik heb in Wilrijk, Schoten en Antwerpen-Zuid gewoond. Op ‘het Zuid’ woon ik nu al 
ruim 40 jaar, wij hadden het geluk in die tijd een huis te kunnen kopen in een buurt 
die toen nog armoedig was. Dat is ons geluk geweest. We hebben er alle 
veranderingen meegemaakt: van Hippodroom over de sinksenfoor naar de grootste 
parking van het stad met vier evenementenpleinen. Antwerpen zingt, eet, drinkt, 
loopt, danst en dat gebeurt allemaal op het Zuid. Er zit een schepencollege dat 
‘animatie’ biedt aan zijn bewoners, maar eigenlijk zijn goesting doet met 
bouwpromotoren en bedrijven als de echte partners. Maar de ZWK heb ik op een 
andere manier leren kennen.” 
 
Je sprak al over Klankjorum. Zitten we in de goede richting? 
“Precies. Toen ik even met Klankjorum werkte, leerde ik Johan Clerckx en pianist 
Tom Smulders kennen. Daar maakte ik kennis met jullie muziek, want voordien had ik 
wel ooit muziekschool gevolgd zonder instrumentkeuze. Via de Halewijnstichting. En 
ik was dus ook zeven jaar in een kerkkoor in Wilrijk in een kerk met progressief 
gedachtengoed. Twee keer per jaar trekken wij er ook op uit met een 
gelegenheidsgroepje: één dag klank, muziek maken, samen zijn, meestal 
gecombineerd aan een stadsbezoek, maar dat is allemaal puur liefhebberij.” 
 

 

 
Denk je eraan om na onze concerten nog lid te blijven van 
het koor? 
“Dat weet ik nog niet. Natuurlijk wil ik wel nog de ruimte 
behouden om te doen wat ik wil. Als regisseur moet je toch 
meestal ook een zekere afstand creëren. Ik kan wel een 
voorstelling helpen maken. Elke groep heeft daarvoor zijn 
eigen patroon. Ook de ZWK hanteert daarbij een eigenhandig 
patroon.” 
 

 
Je volgt ons nu al een tijdje. Wat vind je van ons mannenkoor? 
“Ik ben blij dat ik kennis kon maken met jullie sfeer en dat ik mee in ‘het bad’ kon 
springen, want het is belangrijk dat je aanvaard wordt. En daar komen veel 
ingrediënten bij kijken. Ik vind jullie een zeer loyale groep. Er wordt niet gezeurd. 
Jullie staan altijd paraat en trouw neemt zeker een belangrijke plaats in bij jullie koor. 
Daarnaast zijn jullie soms een beetje schools en best te volgzaam. Jullie hebben ook 
de mentaliteit van ‘het komt wel in orde’. Misschien is dat in het verleden ook meestal 
wel gelukt, maar er kan misschien nog meer uit een voorstelling gehaald worden.” 
 
Heb je zelf een idee hoe dit koor in de toekomst kan verder bestaan? 
“Jullie repeteren al jaren op een donderdagavond samen. Jullie steunen mekaar in 
wel en wee. Daar zit een vast patroon is. Maar ik kijk met grote ogen uit naar jullie 
capaciteit in de toekomst. Het verbindende zit hem momenteel in de optredens en in 
de regelmatige uitvoeringen van zondagsmissen. Zit daar nog een bepaalde 
noodzaak in tijdens de komende jaren?” 
 
Hoe zou je de zoektocht naar nieuwe koorleden kunnen bevorderen? 
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“Jullie hebben het al geprobeerd door flyers in de bussen te steken in de buurt van de 
school, maar ik dacht niet dat zulks veel succes heeft opgeleverd. Misschien kan je 
eens proberen om b.v. driemaandelijks een soort open café-chantant te beginnen, 
waardoor je een groter publiek kan bereiken en je meer mogelijkheden hebt om te 
rekruteren. 
Het is ook jammer dat er – door allerlei omstandigheden doorheen de jaren – een 
kloof is ontstaan tussen hetgeen er bij jullie in de kelder van het instituut gebeurt en 
hetgeen er in de rest van de school gebeurt. Dat zijn twee aparte werelden 
geworden. Ik weet ook niet of voor deze concerten b.v. alle leerkrachten onder de 
koepel van Sint-Norbertus zijn uitgenodigd, maar het zou een leuke ‘try-out’ kunnen 
zijn om te zien of er daar misschien toch belangstelling voor bestaat.” 
 
Wanneer is Joost Leroy tevreden over onze vredesconcerten? 
“Als we een schone ‘exposé’ kunnen manipuleren met een paar aanpalende dingen 
zoals b.v. de belichting. Ik zou het leuk vinden als we een geslaagde compilatie 
krijgen van klank, beeld en tekst. De uitvoering moet ons uitdagen een beetje uit onze 
comfortzone te treden. Wij moeten ten dienste staan van… en kunnen visualiseren 
hoe zoiets er uitziet. Wij moeten de uitvoeringen met zulk ‘sérieux’ brengen dat we 
achteraf een dankbaar publiek mogen begroeten, die opgemerkt hebben dat wij er 
hard aan gewerkt hebben.” 
 
 

 

 

Heb je zelf nog een aantal dromen die 
je gerealiseerd wil zien na onze 
concerten? 
(met glinsterende oogjes) “Ik moet 
natuurlijk werken met hetgeen zich 
aandient. Maar ik zou in de toekomst 
zeker nog graag werken met kinderen 
en jongeren. Zij vormen een dankbaar 
publiek en het heeft ook iets meer 
uitdagend. Gasten tegen hun zin zien 
binnen komen en ze zo ver brengen dat 
ze na een week spijt hebben dat het 
voorbij is en dat ze eigenlijk meer 
kunnen dan ze zelf dachten.  
Ik denk dat ik ook goed ben in lokale 
initiatieven. Je kan daar 
nieuwsgierigheid opwekken en de 
deelnemers zijn dikwijls ook wel 
beweeglijk. Het moeten daarom geen 
‘opgepoetste’ vertoningen worden zoals 
die van Studio 100, maar het moet 
zeker iets meer gepersonaliseerd 
uitgewerkt kunnen worden.” 
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Impressies van onze eerste koordag …. in Radeske 
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Jullie komen toch naar ons uniek concert? 
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Graag hadden we jullie uitgenodigd op een bijzonder concert ‘WAAN-ZINg’, het 
Vredesconcert anders dan anders van mannenkoor ZWK en vrouwenkoor Marcanto. 
Vijftig zangers verwelkomen jullie met liederen over strijd, weemoed, bevrijding, 
respect. 
 
Opdat de oorlogsretoriek van ‘ein frischer, fröhlicher Krieg’ nooit meer zou 
terugkomen. 
 
Het lied als daad, het vers als wapen, het gedicht als klaroenstoot – voor vrede en 
burgerzin. 
 
Wij garanderen jullie een klankrijk en kleurrijk optreden. 
 
Waar? 
 
Marcanto nodigt uit om 20u15 in Hoogstraten op zaterdag 24 november in zaal 
GC Raboeni; 
 

ZWK nodigt uit om 20u15 in Antwerpen op zaterdag 8 
december in het Zuiderpershuis. 
 
Wees welkom. 
 
 
 
 
 
In de koorwereld zijn er relatief veel zangers die nauwelijks zelfstandig een partituur 
kunnen ontcijferen en die bovendien geen stemvorming volgen. Ontwikkeling van het 
muzikaal gehoor en stembeheersing zijn nochtans enorm belangrijk. Ik heb de indruk 
dat vele Vlaamse (jeugd)koren op dat vlak een inhaalbeweging maken en dat is ten 
zeerste toe te juichen. Verder is er het wegdeemsteren van het fenomeen 
‘parochiekoor’. Door de achteruitgang van het kerkbezoek spelen veel parochiekoren 
niet meer de maatschappelijke rol die ze tot enkele decennia geleden wel hadden en 
vooral de jongere generaties haken af. 
 
Tegenwoordig zijn er zoveel mogelijkheden om met muziek in contact te komen dat 
men niet meer zoals vroeger naar een speciale ruimte (zoals een kerk) hoeft te gaan 
om muziek te horen. Allemaal factoren die meespelen in de maatschappelijke 
herpositionering van het koorleven in Vlaanderen, denk ik. 
 
Uit een interview met Jan Van der Roost, dirigent en componist, in Stemband 1 
 
 

Op de rooster 
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Karel Janssens had een piano. 
Voor de jongeren en de nieuwelingen: Karel Janssens was een lid van het koor en 
een uitstekend en gewaardeerd dirigent gregoriaans. 
Eigenlijk had Karel Janssens geen piano. 
Wel zijn vrouw Marlies. 
Die had ze geërfd van haar moeder. 
Het instrument was een Le Moine, zo genoemd naar een destijds bekende zaak op 
de Mechelsesteenweg. Marlies was de enige in een gezin van zes kinderen die 
pianospeelde. 
Over de verhuis van het gevaarte vertelde ze de volgende anekdote aan haar dochter 
Veerle. 
  
Toen je papa en ik in de jaren 1950 in Edegem een huis gebouwd hadden, heb ik de 
Le Moine meegekregen van mijn moeder. Bij die verhuizing raakten we in Wilrijk niet 
onder de brug door. De verhuiswagen was te groot. Weet je wat de verhuizers toen 
gedaan hebben? De banden laten leeglopen! 
 
Karel moet blijkbaar erg in zijn nopjes geweest zijn met het erfstuk van Marlies. 
Voortaan hoefde hij zich niet meer te behelpen met het harmonium van het Sint-
Edmonduscollege — waar hij onderwijzer was — maar kon hij nu eens eindelijk terug 
op een échte piano spelen. 
Karel, Marlies en de piano, het hele verhaal kunnen we lezen in het boek Vrouw aan 
de piano, geschreven door hun dochter Veerle Janssens. 
Daarom nog volgend fragment om het plaatje min of meer volledig te maken. 
 
Volgens mijn moeder heeft mijn vader als kind leren spelen bij een begenadigd 
pianist. 
Die was de begeleider van het koor de Zingende Wandelkring (ZWK), waarvan mijn 
vader van jongsaf lid en later ook dirigent was. De man kwam bij mijn vader thuis 
lesgeven. Op een zwart instrument herinnert mijn moeder zich. Ook mijn vader was 
de enige in zijn gezin van vier kinderen die erop speelde. Mij komt nu een verhaal 
voor de  geest van mijn meter, tante Maria, de schoonzus van mijn vader. Haar zus 
huurde in de jaren 1940 een verdieping in het huis van mijn grootmoeder in Deurne. 
Wanneer tante Maria op bezoek ging bij haar zus, hoorde ze mijn vader beneden 
pianospelen.  Lili Marlene. In die oorlogsjaren bijzonder populair en volgens mijn tante 
het ‘lijflied’ van mijn vader. Hij zou volgens haar wel vaker Duitse soldatenliedjes 
gespeeld hebben, stapliederen, steeds weer opnieuw, ‘wellicht geleerd van zijn 
kameraden die naar het Oostfront vertrokken waren’. Mijn tante had het daar niet zo 
mee, maar ze had wel een oogje op de oudere broer van mijn vader, Julien. 
Even terzijde. 
Wat mij van Karel Janssens vooral is bijgebleven. 
Dat hij een zeer aimabel man was. 
Dat hij echt op een schoolmeester leek. 

Vrouw aan de piano 
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Dat hij tijdens het dirigeren steeds een minuscuul, neen nog kleiner, potloodje tussen 
de vingers had. 
Dat hij graag kampeerde en als het enigszins kon op — voor die tijd toch — 
ongewone plekken. Hongarije en dat soort dingen. (Is hij trouwens niet op een 
camping in Frankrijk gestorven?) 
Dat hij gezond rookte, want hij doseerde zelf zijn tabak in een vloeitje Riz Lacroix. 
Dat hij een collectie fototoestellen bezat, want dat fotografie ook een hobby van hem 
was. 
Maar pianospelen, neen, dat heb ik hem nooit zien noch horen doen. 
 
Tot slot. 
Als we ons niet vergissen vroeg Jan Leers zich ooit af of onze schepper in zijn 
almacht, wijsheid en liefde, er ook aan gedacht had om vrouwelijke componisten, 
componistes dus, op de wereld te zetten. 
Jan (en anderen), neem en lees het boek van Veerle en verneem dat hij wel degelijk 
zijn best heeft gedaan, maar dat zijn mannelijke creaties en creaturen heel vaak 
serieus dwarslagen. 
Haar boek eindigt trouwens met het verhaal van Eliane Rodrigues (die al 
componeerde toen ze nog maar drie was!) en dat van haar dochter Nina Smeets. 
En hebben we niet, even dicht bij huis zullen we maar zeggen, Nicole De Paepe? 
Maar in huis? 
Een vrouw aan de piano. 
Alle begin is moeilijk … 
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Sinds enige tijd ben ik vrijwilliger/lesgever bij vzw Feestvarken.  Binnenkort is het 
weer de warmste week en deze vzw is één van de goede doelen, onze meter is 
trouwens Siska Schoeters. 
 
FEESTVARKEN VZW is een organisatie die opgericht is met twee duidelijke 
doelstellingen. De eerste doelstelling is eenvoudig: kinderen die in armoede leven 
een fijne verjaardag geven met een verjaardagspakket met drie dingen in: een mooi 
en nieuw verjaardagscadeau, een traktatie waarmee ze op ‘hun’ dag de 
klasgenootjes kunnen verrassen en alle benodigdheden om thuis een feestje te 
kunnen organiseren: slingers, ballonnen, maar ook een zelf te bakken cake en 
versiering. 

 

Het begrip ‘kinderen in armoede’ is natuurlijk een erg vaag begrip. Wat is armoede en 
hoe ga je dit beoordelen? We kiezen bewust om samen te werken met sociale 
diensten. Zij beoordelen het best welke kinderen in aanmerking komen. We werken 
samen met de plaatselijke OCMW ’s van de gemeenten waar we actief zijn. Het 
contact met het gezin dat het verjaardagspakket ontvangt, verloopt via de 
maatschappelijke werker. Deze geeft ons elke maand een lijst door met de 
geboortedatum en het geslacht van de kinderen die die maand verjaren. Het 
verjaardagspakket wordt samengesteld aan de hand van deze criteria. Het wordt 
overhandigd aan de ouders. 

 

De tweede doelstelling is sensibilisering.  Dit gebeurt door in scholen informatie te 
komen geven over onze werking, maar de leerlingen ook duidelijk te maken dat 
armoede ook bij ons bestaat; dichterbij dan de meesten denken.  Verder vind je ons 
ook op opendeurdagen van bedrijven, organisaties… 
 

Een fijne verjaardag voor elk kind 
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Feestvarken vzw begon in 2014 met 150 pakketten te bezorgen, dit jaar zitten we 
rond de 1750 pakketten. Bovendien zetten 65 vrijwilligers zich in om deze pakketten 
rond te brengen, naar scholen te gaan, standen op te bouwen, … 
 
Om de pakketten klaar te maken, worden we geholpen door de mensen van 
Monnikenheide, in ‘De werkplaats’ te Malle. Hen kun je helpen door kurk te 
verzamelen.  Jullie kunnen jullie kurkenstoppen steeds meegeven aan Guido 
Mertens. 
 
Waarom nu heel dit verhaal? 
Plan je met jouw school, vereniging… een activiteit voor de warmste week, of werk je 
op school rond armoede en wil je aan jouw lessen een activiteit of een goed doel 
koppelen? Denk eens aan ons.  Je kunt ons vinden op Facebook of op 
www.feestvarkenvzw.be.  
 
Een paar weken geleden werd het bier ‘Feestvarken’ boven de doopvont gehouden, 
gebrouwen door onze zoon Tom Mertens.  Ook verkrijgbaar via de website. 
 

 

 

 

 
      Alvast bedankt. 

http://www.feestvarkenvzw.be/
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Je moet ze met een vergrootglas zoeken. 
Maar ze bestaan, de mannenkoren. 
(Tegen wie zeggen we het!) 
En ze hebben een behoorlijk lange houdbaarheidsdatum. 
(Tegen wie zeggen we het!) 
De ZWK is zijn 105de jaar ingegaan. 
De Netezonen doen het nog beter. 
Ze komen uit Lier en hun kring werd in 1882 gesticht. 
Dat is dus 136 jaar geleden. 
Met een beetje vertraging weliswaar vierden zij onlangs hun 135-jarig bestaan. 
Volgens een welingelichte bron mogen die Zonen zich het oudste mannenkoor van 
Vlaanderen noemen. 
Volgens diezelfde bron zijn ze met 52. 
In september gaven ze een aantal jubelconcerten. 
Blijkbaar konden ze die klus helemaal alleen klaren. 
Zonder huurlingen dus. 
De Nete is duidelijk de Schelde niet. 
 
 
 
 
 
Een heel gevarieerde platenkast kregen we te beluisteren. 
Een keuze die erg gevarieerd was en die verwees naar bepaalde momenten uit het 
leven van Peter Somers. 
Zo was er de muziek van zijn openingsdans op zijn huwelijk. Of de opname die hij 
ooit maakte met een beperkt aantal vrienden. Of de herinnering die hij had toen hij in 
een Mechels koor naast het orgel zat waar de gekende Flor Peeters op het einde van 
de mis een klassieker van Johann Sebastian Bach uit zijn vingers toverde. Of een 
meezinger, die talrijke leden nog wel kenden uit de Carmina Burana. 
Bedankt, Peter! 
Misschien wil je het zelf wel eens beluisteren.  
 
08-memento 
 
Flor Peeters plays Bach. Toccata and Fugue in D-minor. BWV 565 (1960s, fom LP) 
https://www.youtube.com/watch?v=FQQMbCQP830 

 
In Taberna Quando Sumus Carmina Burana 
https://www.youtube.com/watch?v=pZhwhd4yJW8 

 
Tracy Chapman. For My Lover (Lyrics in description) 
https://www.youtube.com/watch?v=Lc05jL1d8h8 

 

Ja, de mannen 
 

De platenkast van Peter Somers 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FQQMbCQP830
https://www.youtube.com/watch?v=pZhwhd4yJW8
https://www.youtube.com/watch?v=Lc05jL1d8h8
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Het Engelse Snetzler-orgel uit 
1777, in de intimistische setting 
van het hoogkoor van Sint-Jaocb, 
leent zich uitstekend tot de 
uitvoering van een repertoire dat 
elders minder aan bod kan 
komen. Bedoeld als ‘kamerorgel’ 
werden instrumenten als dit heel 
vaak gebruikt bij de uitvoering van 
concerti voor orgel met ensemble.  
Met uitzondering van Händels 
orgelconcerti wordt deze muziek 
nog maar heel zelden uitgevoerd.  
 
Ten onrechte, zoals bijvoorbeeld 
de concerti van Philip Hayes 
(1738-1797) bewijzen. De 
intekenlijst van deze bundel met 
niet minder dan 455 namen is een 
van de omvangrijkste uit de hele 
18de eeuw, en leest als een who 
is who van de Engelse muzikale 
wereld.  

In Sint-Jacob mag de muziek van Henri-Joseph De Croes (1705-1786) niet 
ontbreken. Hoewel zijn latere loopbaan, als kapelmeester van Karel Van Lotharingen, 
zich vooral in Brussel afspeelde, begon hij zijn muzikale carrière als eerste violist van 
deze Sint-Jacobskerk, waar hij vanop het koordoksaal nog de bouw van het 
Forceville-orgel (1727-1729) meemaakte.  
 
Zowel de Concerts pour clavecin et orgue van de Antwerpse kathedraalorganist 
Pierre-Joseph Vanden Bosch (1736-1803) als het Concerto grosso van de Tiense 
kapelmeester Jean-Jacques Robson (1723-1785) kennen een solistische rol toe 
aan het orgel. Dat is uniek in de sowieso al beperkte Zuid-Nederlandse literatuur voor 
orgel. Anders gezegd: het zijn de enige bekende concerti voor orgel uit Vlaanderen. 
Deze muziek werd pas recent door Peter Strauven, in het kader van zijn 
doctoraatsonderzoek, herontdekt en op cd opgenomen.  
 
meer informatie: 
www.muziekinsintjacob.com 
 
 

 

 

Sint – Jacob     4 november 2018  15 uur 
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…onze dirigent verklaarde dat hij die dag niet goed hoorde. Stem uit het koor: “Prima, 
dan hoor je het niet als wij ernaast zingen!” Maar zooo slecht bleek dat gehoor toch 
niet te zijn. 
 
…onze vereniging op haar 105de verjaardag gevierd werd voor haar 100-jarig 
bestaan. Beter laat dan nooit! 
 
…onze vertegenwoordigers op die huldiging haast van hun stoel vielen, toen ze 
hoorden dat een koor gehuldigd werd op haar 5-jarig bestaan. Tot daar geen 
probleem. Maar dat koor bleek te zingen in het Sint-Jan-Berchmanscollege aan de 
Meir. En laat nu juist die school vallen onder de ‘jurisdictie’ van het Sint-Norbertus… 
 
…enkele fietsers in de toekomst aandachtiger zullen luisteren naar het weerbericht, 
want na een zonnige dag en een aangename repetitie, werden ze in het naar huis 
rijden getrakteerd op de stortbui van hun leven. 
 
…er een duidelijk verschil is tussen Russische en Vlaamse humor, maar dat een 
kleine ‘grog’ wonderen kan doen. Naz-dro-vie! 
 
…enkele bestuursleden van onze kring de bewondering opwekten door de perfecte 
gastvrijheid die wij ook het vrouwenkoor Marcanto boden op de koordag op Radeske. 
Niemand ging zonder honger naar huis. Zo konden we o.m. genieten van de heerlijke 
tonijnsla van Marc M. en als kers op de taart zorgde Tony voor heerlijke zelfgemaakte 
cake. 
 
…sommigen de gevraagde pasjes bij de marsmuziek verwarden met het stappen met 
gestrekte benen zoals in Rusland of er zelfs enkele sensuele heupbewegingen aan 
toevoegden. Arme Joost! 
 
…Walter G. nog altijd vragende partij is om meer te weten te komen over de muzikale 
ervaringen van onze leden in het leger. Meld je tot hem! 
 
…Joost wel zelf gezorgd had voor een keienbak om het geluid van marcherende 
legers weer te geven. Daarmee gaf hij enkele keien uit ons bestuur lik op stuk, want 
niet iedereen zag blijkbaar deze ingreep zitten. 
 
…onze dirigent op het einde van de koordag had opgemerkt dat er een goede 
verhouding bestond tussen ZWK en Marcanto. En dan had hij nog eens de 
ochtendsessie moeten meemaken. 
 
…onze pianiste Stefanya opgetogen was over de manier waarop Katjoushka nu toch 
zal uitgevoerd worden vol passie, gevoel en ritme. 
 

Weet je dat … 
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…sommige leden – tegen beter weten in – nog steeds blijven geloven in de promotie 
van ‘Malinois’. Door de Beerschotsupporters trouwens gekend als KV M€ch€l€n… 
 
…we alle jongere kinderen of kleinkinderen van onze leden de Sinterklaasstoet in 
Berchem kunnen aanbevelen, die op 18 november plaatsvindt onder de regie van 
oud-WK’er Jos Tyck. De Sint landt rond 13u30 op de luchthaven van Deurne en trekt 
met zijn vele aanhangers doorheen de voornaamste Berchemse straten om rond 16u 
de kindjes persoonlijk te ontvangen op zijn troon aan het Frans van Hombeeckplein 
(zie ook bijgevoegde affiche). 
 
…we met veel genoegen Luc Deumens opnieuw zagen opdagen, die meteen een 
rondje gaf voor zijn verjaardag. Het wachten is nu op ‘de Sam’ en binnenkort zou ook 
Roger DC weer volop zijn opwachting maken. Welkom allemaal, natuurlijk! 
 
…het bevriende koor Arti Vocali o.l.v. Dirk De Nef op 17 november om 19u in de Sint-
Carolus Borromeuskerk een uitvoering geeft van de Messa di Gloria van Puccini. 
 
…onze vrienden van Chorale Caecilia op 11 november om 20u in de Elisabethzaal 
zorgen voor de uitvoering van het Requiem van Mozart, Eternal Light van Goodall en 
In ballingschap van Lode De Vocht. 
 
… onze vriend Luc Deumens tot ieders genoegen zijn wederoptreden maakte en hij 
deed dat in stijl met een traktatie voor zijn verjaardag. Ook Roger De Cock bleek 
voldoende hersteld om zijn vaste plaats op de repetities in te nemen. Nu onze vriend 
Sam nog... 
 
 
 
 
 

Overleden:                                            Frans ‘Sus’ Adriaensen 
 
°01-12-1926 
Overleden op 14 oktober in WZC Meerminnehof in Mortsel. 
 
“Muziek was zijn lust en zijn leven”, stond er terecht in de doodsbrief. 
Wij denken dat met Sus één van de trouwste supporters van de ZWK heenging. Tot 
op het laatste moment bleef hij enthousiast onze uitvoeringen volgen, tot onlangs 
meestal in het gezelschap van zijn vrouw Renée. Hij bleef op de hoogte van ons 
doen en laten. Steeds was hij bereid om zijn muzikaal talent met ons te delen. 
En tot op het laatste moment bleef hij ook het leven rond de Wandelkring volgen en 
was hij een vaste lezer van Eigen Krabbels. 
Hij heeft veel wijsheid meegenomen. Hij heeft veel wijsheid hier gelaten, klonk het bij 
het afscheid van Sus. Een mooie gedachte. 
Ook hem zullen we op 11 november om 12 uur in het Sint-Norbertusinstituut 
(Amerikalei 47) herdenken tijdens onze jaarlijkse mis voor de overledenen. 
 
 

Personalia 
… 
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                                                                  Inge Bosmans 

° op 5 augustus 1965 
Overleden op 30 oktober te Edegem in de kliniek van UZA 
 

 

Op de meest triestige dag van het jaar 
gaf het zonneke in huize Luc De 
Graeve haar moedige strijd op: om 
19u30 overleed Inge Bosmans, nadat 
ze nog ultiem afscheid had genomen 
van haar meest geliefden. 
Inge werkte jarenlang in een 
apotheek, maar toen de eerste 
symptomen opdoken van het 
kankervirus, werd ze bedankt. Het 
maakte haar razend kwaad en ze  

vocht daardoor extra tegen de ziekte. Na een tijdje leken de problemen van de baan 
en met een aanstekelijk enthousiasme stortte ze zich op de jaarlijkse verkoop van 
viooltjes, ten voordele van acties die het kanker hielpen bestrijden. Ze glunderde als 
de opbrengst weer iets groter was dan het jaar voordien. 
 
Ze kon ook genieten van het lezen van een boek in haar tuinstoel tussen de bomen 
en de bloemen. Ze was haast alom geliefd in haar buurt en ze genoot van de 
regelmatige straatfeesten, waarin ze iedereen een beetje dichter bij mekaar wilde 
brengen en waarop haar Luc dikwijls voor de vrolijke muzikale noot zorgde.  
Bezig zijn met de natuur en met paarden stonden ook op haar agenda. En naaien of 
breien. Maar nog meer was ze een moeder, die eerst lang voor haar ouders gezorgd 
had, die vooral gelukkig was als het met haar man en haar kinderen goed ging. 
Bijzonder tevreden was ze over het feit dat haar beide dochters sinds kort een vaste 
job hadden. 
 
Intussen was, tegen de verwachtingen in, de kwalijke ziekte weer opgedoken. Ook nu 
weer bleef ze met onverbeterlijk optimisme - en met de bijzonder grote steun van 
haar gezin - strijden. Genieten van hetgeen er nog te genieten viel, was de leuze. 
Ook al werden de reisjes voor deze dappere vrouw steeds korter: de Voerstreek, 
Nederland, Frankrijk, Duitsland... Het ging nog net en ze genoot ervan, zeker als ook 
haar ganse familie en schoonfamilie even 'langs kwam'. Ze was trots op haar Luc en 
ze verheugde er zich over dat hij - naast zijn job - veel tijd en energie stak in de 
muziek en zeker in het opzetten van een groots en gedurfd concept rond liederen 
over oorlogen. Een maand kwam ze te kort om het allemaal nog 'live' mee te maken, 
maar we zijn ervan overtuigd dat ze van hierboven velen zal overtuigen om toch eens 
te luisteren. 'Mijn man en mijn vele vrienden van de ZWK,' zou ze gelukzalig 
glimlachen. 
 
Inge wordt begraven op zaterdag 10 november  in de kerk van Sint-Jan-Berchmans, 
Robianostraat 214 te Borsbeek om 10 uur.  . 
 
Ook haar zullen we gedenken in de viering van 11 november. 
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ZWK                                                                     Antwerpen, 30 oktober 2018 
  N 
 
 
Het bestuur en de leden van het Mannenkoor ZWK Sint-Norbertus nodigen u vriendelijk 
uit, samen met hen te komen bidden voor de overleden leden, familieleden en 
sympathisanten. 
 
Deze viering heeft plaats in de gebouwen van Sint-Norbertus, 
Amerikalei 47, op zondag 11 november 2018 om 12 uur. 
Er is mogelijkheid tot parkeren op de speelplaats, ingang Amerikalei 47. 
 
Dit jaar gedenken wij in het bijzonder: 
 
 

Mevrouw Lutgard Van Kersschaever, weduwe van de heer Leo Van Essche 
 

De heer Jan Renders, weduwnaar van mevrouw Lucie Ceusters 
 

Mevrouw Germaine Delafontaine, weduwe van Raymond Backx 
 

Mevrouw Renée Van de Zande, echtgenote van de heer Frans Adriaensen 
 

Z.E.H. Willy Van Essche 
 

Mevrouw Marlies Becker, weduwe van de heer Karel Janssens  
 

De heer Maurits Kersschot, echtgenoot van mevrouw  Marie-Thérèse 
Eyckerman 

 
Mevrouw Rita Dillen, echtgenote van de heer Luc Deumens 

 
De heer Frans Adriaensen, weduwnaar van mevrouw Renée Van de Zande 
 
Mevrouw Inge Bosmans, echtgenote van de heer Luc De Graeve 

 
 

 

 

HEER, GEEF HEN DE EEUWIGE RUST 
 

Naar U gaat mijn verlangen, Heer. 
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Zondag 7 oktober 2018 – 10u30 Heilige Geest – 27ste zondag v/h jaar 
Zondag 14 oktober 2018 - 10u00 Sint-Jacob – 28ste zondag v/h jaar 

 
 
 
 
 
Donderdag 1 november 2018 – 10u30 Heilige Geest – ALLERHEILIGEN 
Zondag 4 november 2018 – 10u30 Heilige Geest – 31ste zondag v/h jaar 
Zaterdag 10 november 2018 – 10u00 Sint-Jan-Berchmans (Borsbeek) – 

Uitvaart Inge Bosmans 
Zondag 11 november 2018 - 10u00 Sint-Jacob – 32ste zondag v/h jaar 
Zondag 11 november 2018 - 12u00 Sint Norbertus – Gedachtenisviering 

overledenen ZWK 
Zaterdag 17 november 2018 In Hoogstraten – Koordag leden 
  
Zaterdag 24 november 2018  
                 – 20 u 15 te Hoogstraten 

organisatie Marcanto 

 

WAAN-ZINg 
Vredesconcert met dameskoor 

Marcanto 
 

 
Zondag  2 december 2018 – 10u30 

 
Heilige Geest – 1ste zondag v/d advent 
 

Zaterdag 8 december  2018  
                 – 20 u 15 te Antwerpen 

organisatie ZWK 

WAAN-ZINg 
Vredesconcert met dameskoor 

Marcanto – Zuiderpershuis 
 

Zondag 9 december 2018 - 10u00 Sint-Jacob – 2de zondag v/d advent 
Zaterdag 22 december 2018 v.a.                                                                                                                       
14u00 tot 17u00 

Kersttocht door de Antwerpse 
middenstad 

Maandag 24 december 2018 – 23u45 Sint-Jacob – KERSTNACHT 
  

 
  
Werkten mee aan dit nummer :    
Raf Van Bortel, Inge Van Hauwaert, Luc Korthoudt, Guido De Graeve, Joost Leroy, 
Jenny Backx, Rik Neel, Johan Clerckx, Jos Tyck, Peter Somers, Ludo Engelen, Tony 
Ah Munn, Marcel Coppens (v.u.). 
 

Onze voorbije activiteiten : 

In de nabije en verre toekomst : 


