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Hugo Broos blijft fan van ZWK ondanks alles
De jongere generatie kent hem allicht niet
meer. Hij is dan ook al 77 jaar, maar nog
steeds een stevige fan van de Wandelkring.
Als het enigszins kan, komt hij naar de
uitvoeringen van ons koor, want hij is al
gedurende 26 jaar huisman, grotendeels
door de steeds meer ingrijpende ziekte van
zijn echtgenote Lena, die intussen haar
dagen doorbrengt in een Ekerens
woonzorgcentrum. Bijkomend gevolg van
deze situatie is dat hij intussen een
uitstekende kok geworden is, die ons bij het
bezoek aan zijn gezellige Brasschaatse
woning verwent met enkele lekkere hapjes.

Zijn naam: Hugo Broos.
Helemaal niet te verwarren met de gelijknamige voetballer en succesvolle trainercoach. ‘Ik word daar wel frequent over aangesproken, maar ik ben totaal asportief,” lacht onze sympathieke gastheer.
Je bent dus een oorlogskind. Herinner je je daar nog iets van?
Hugo Broos: “Ik was 4 jaar in 1945. Nee, dus. Men heeft me alleen verteld dat ik op
het einde van de oorlog een stuk chocolade heb aangenomen van een Canadese
soldaat. Maar ik weet dus hoegenaamd niet meer of dat waar is. Ik heb er
misschien alleen interesse aan overgehouden voor Canada.”
Hoe ziet jouw familietoestand eruit?
“Ik heb alleen een nog oudere zus van 81 jaar. In 1966 ben ik getrouwd met Lena
en we kregen drie kinderen: twee jongens en één meisje. De komende jaren staan
ons enkele feestjes te wachten van kinderen die 50 worden.
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Intussen hebben we ook zes
kleinkinderen, bij wie er drie op
afstuderen staan aan de universiteit.
Hele lieve kinderen, die altijd klaar
staan als we iets nodig hebben. Toen
mijn echtgenote 48 jaar werd, stelden
geneesheren haar ziekte vast en tot
november 2018 is ze hier kunnen
blijven, maar toen vonden we dat het
beter was om haar in een
woonzorgcentrum onder te brengen.”

Hoe kwam je eigenlijk bij de zangers terecht?
“Wij woonden in Borgerhout en dus ging ik naar de lagere school van SintNorbertus in de Groenstraat. Ik was nog maar pas in de middelbare verzeild aan de
Paleisstraat, toen er iemand kwam vragen of deze jongen soms geen zin had om
te komen zingen. Het was meneer Duysburgh en daar is het begonnen: om 7 uur
naar de mis, om half acht eten en om tien voor acht elke ochtend repetitie tot half
negen. Dat moet in 1952 geweest zijn.”
Hoe lang ben je bij het koor gebleven?
“Dat moet zo’n zestien, zeventien jaar geweest zijn. Het gezin, het werk dat me
opslorpte, het was niet allemaal meer goed te combineren. Na Sint-Norbertus
behaalde ik immers mijn graduaat Boekhouden op Sint-Eligius. Eerst kwam ik tien
jaar onderdak bij een bedrijf van accountancy en bedrijfsrevisoren. Nadien volgden
zesentwintig jaren werken bij een mammoettransportbedrijf in Breda. Tot 1997
gebeurde dat voltijds en dan hebben we een mooi akkoord gevonden: één week
twee dagen werken, de volgende week drie dagen werken, zodat ik het huishouden
kon doen.”
Moest je dikwijls naar het buitenland voor dat bedrijf?
“Eigenlijk was ik hoofd van de administratie. Dikwijls waren de buitenlandse
opdrachten voor de ‘technici’. Toch ging ik na één maand in dienst bij die firma
voor een maand naar Dubai, om er de administratieve organisatie op punt te
zetten. Onze firma stond in Europa wel aangeschreven als de beste
landtransporteurs. We werkten hoofdzakelijk met ro-ro-schepen. Maar zelf
beperkten de reizen voor het werk zich tot Noorwegen, Parijs en Engeland.”
Heel specifieke opdrachten dus wel?
“Wij zijn o.a. bezig geweest met het opheffen van de Kursk, de gezonken
Russische duikboot. De hoge golfslagen vormden het voornaamste probleem en
we moesten een oplossing zoeken om die golven van zes meter hoog in bedwang
te kunnen houden.
Een andere merkwaardige opdracht was die in het Red Dog-gebergte in Alaska.
Het bovengedeelte van die bergen was bedekt met een roestige kleur en dat bleek
eigenlijk zink te zijn. Maar in Alaska moesten we wel zorgen dat alles op 11 tot 13
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weken geklaard was, we moesten pontons aanleggen en een weg van wel 90 km.
Je werd echter wel altijd vergezeld van een milieu-inspecteur en soms kwam je
duizenden rendieren tegen, waar je dan moest op wachten tot ze van de weg
gestapt waren. Maar het was daar wel een erg lucratieve job, want die gesteenten
werden gretig gebruikt.”
Terug naar de ZWK. Maakte je ook geen deel uit van de poppenkastspelers
uit die tijd?
“Ja. Maar dat blijft eerlijk gezegd bij vage herinneringen. Ik weet nog dat de vader
van Herman Creten een schrijnwerker was en die maakte alle decors voor ons. Ik
dacht zelfs dat de recent overleden Tim Visterin nog meedeed en dat we materiaal
bij hem mochten stockeren. Guido Bontenakel was daar zeker bij betrokken en Sus
Bontenakel, één van de auteurs van de poppenkaststukken. Of Hugo De Maeyer
erbij betrokken was, weet ik zelfs niet meer, maar ik weet nog wel dat we ooit eens
heel die poppenkast op een platte wagen naar Merksem getransporteerd hebben.”
Wat herinner je je nog uit die ZWK-periode?
“Legendarisch waren de vele uren dat we monopoly speelden bij Flor Wauters en
met Walter De Graeve als één van de vaste medespelers. Natuurlijk herinner ik me
ook nog enkele schitterende fietstochten. Zo zijn we met enkele zangers – Willy De
Gezelle, Flor Wauters, Chris Van de Wauw, Rik Neel en ikzelf – zelfs naar
Luxemburg en Zwitserland gereden. Of naar Westvleteren, waar we na één drankje
van de lokale trappist niet te ver meer moesten rijden. Of de ronde van de Semois,
waar we ooit in Orval mochten blijven slapen boven het varkenshok. In het leger
ben ik later in die streek nog ‘gedropt’ en dus wist ik ongeveer waar we waren.
Verder waren er natuurlijk de kleine en grote kampen, die heel plezant waren.”
Ook nadien maakte je nog wel wat reizen met de familie…
“Klopt. We waren fanaten van de landen die begonnen met ‘F’ en ‘R’, maar buiten
Frankrijk, zijn we ook in o.a. Madeira, Djerba, Denemarken of op citytrip naar
Amsterdam geweest. Tot 2013 gingen we meestal elk jaar op reis, maar nadien
was dat niet meer mogelijk.” Eén van onze legendarische trips was die naar
Concarneau in Bretagne. We wisten dat er een aantal gerenommeerde restaurants
waren, maar we wisten niet dat ze allemaal bomvol zaten op de 15de augustus. Ze
hadden ons ‘Chez Marie’ aanbevolen, maar het stond daar vol Bentleys, BMW’s,
Mercedessen en het bleek zelfs een Michelin-ster te hebben. We zijn dan maar
naar een soort frituur gaan eten. Maar het ‘solleke’ dat ik toen op mijn bord kreeg,
proef ik nog steeds met veel genoegen.
En toen ik met Lena een reis geboekt had naar de Loire en ze ons aanvankelijk
naar een hoge verdieping hadden verwezen, maakten ze dat ‘foutje’ goed door ons
een kamer te geven beneden aan het zwembad en vermits het er mooi weer was,
konden we er elke dag buiten eten op ons terras. Zo werd het zelfs nog één van
onze mooiste vakanties.”
Maakte je ook geen deel uit van Capriccio, in die tijd een ‘alternatieve groep’
voor het bestuur van de ZWK?
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“Dat is het minste wat je kon
zeggen van die
samenwerking met de ZWK.
Maar we hielden vol. We,
dat waren Ghiz Segers, Dré
Fordel, Hugo Nelen, Walter
De Graeve en Rik Neel.
Ikzelf was de vervanger van
Hugo Nelen. We zongen
dus vooral negro-spirituals.
We mochten dan toch
optreden tijdens de
concerten van de ZWK.
Ik herinner me dat we zelfs in De Roma zijn opgetreden en in de bibliotheken van
Hoboken en Wilrijk. Onze pianist Nest Smeets wilde toen wat meer beweging in
onze optredens en hij kende balletlerares Jeanne Brabants op de één of andere
manier. En toen één van ons wat té laat toekwam, riep grapjas Ghiz zogezegd
tegen Jeanne: “Jamaar, seg, in die tutu’s krijg je ons niet, hoor!” Tot eind van de
zestiger jaren zijn we zeker met Capriccio opgetreden.”
Hoe kijk jij vanop afstand naar de toekomst van de ZWK?
“Ik denk dat het ofwel op een fusie moet uitdraaien, ofwel op de toelating om het
‘schone geslacht’ in de kring toe te laten. Misschien zijn er enkele factoren lichtjes
verwaarloosd, waar ‘we’ toch gespecialiseerd in waren: het zingen van het
Gregoriaans, nog steeds door heel veel mensen gesmaakt, of misschien het
aspect ‘wandel’-kring als ik zie hoe veel wandelingen er tegenwoordig door allerlei
leeftijden en groepen georganiseerd worden.”
Zijn er hobbies waar je je in de toekomst zeker nog wil op toeleggen?
“Ik word nog altijd gefascineerd door de
filmmagie. Ik keek daar al van jongsaf met veel
bewondering naar. De Katholieke Filmliga gaf
altijd voorstellingen in de Elckerlyc-zaal. En
zeker als pater Burvenich er commentaar bij
gaf, luisterde ik er steeds geboeid naar. Nu nog
ga ik om de veertien dagen naar een film kijken
in de Rix (Grijspeerstraat in Deurne).
En verder volg ik nog kooklessen. Voor ‘oude
mannen’, hé! Niks echt gespecialiseerd, maar
altijd leuk om iets bij te leren en te zien wat
andere mensen bereiden. Ik zorg al wel langer
voor mijn dagelijkse potje, maar je kan steeds
iets bijleren. En ik doe dat ook graag. Je mag
ook wel zeggen dat ik een Bourgondiër ben, ja!”
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Zijn er lessen die je uit het leven getrokken hebt of zijn er zaken die je anders
zou herdoen?
“Tegen ziektes kan je natuurlijk nooit helemaal opboksen. Vandaar dat mijn motto
is: ‘Genieten van hetgeen (nog) kan’. Ik voeg daar ook aan toe: trachten kennis te
maken met veel buitenlandse mensen, die jouw horizon kunnen ruimer maken.”

DIVA
Diamantmuseum van Antwerpen. De afkorting ligt voor de hand.
En toch willen ze dat niet gebruiken in één van de nieuwe, fraaie gebouwen die de
stad Antwerpen rijk is. “Diva verwijst gewoon naar de betekenis van het woord
zelf,” verklaren ze in het museum.
Wie echter in het woordenboek naar de betekenis van het woord ‘diva’ gaat
zoeken, botst op niet minder dan 17 verschillende verklaringen. Diva komt
aanvankelijk van een Keltische meisjesnaam, die ‘goddelijke’ betekent. Andere
betekenissen verwijzen naar een aangebeden persoon, een beroemde actrice, een
filmster, een gevierde operazangeres zoals b.v. Maria Callas. Maar in het geval
van het Antwerpse museum houden we het misschien best bij vedette, of nog
beter: ster.

Want er fonkelen daar op de Suikerrui heel wat sterretjes, sinds het diamant- en
het zilvermuseum samengevoegd werden. Momenteel loopt er daarnaast ook nog
een heel speciale tentoonstelling met pronkstukken van kunstverzamelaar Axel
Vervoordt, terwijl voor het najaar een verzameling geprogrammeerd staat van het
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befaamde Antwerpse duo Wouters en Hendrix, die na een dertigtal jaren kunnen
bogen op o.a. een uitgebreide collectie fraai bewerkte edelstenen. Zij zorgden b.v.
bij voorstellingen van de ‘zes van Antwerpen’ voor de nodige ‘accessoires’.
Diamant
Al sinds de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw was Antwerpen het
wereldcentrum van de luxe, met objecten die verzameld zijn in de zgn.
‘Wonderkamer’ van het museum. In het ganse museum kan je niet minder dan 607
objecten bewonderen, zowel uit die beginperiode als uit actuele tijden, zoals het
befaamde ECC-tennisracket bewijst. Nadat Ivan Lendl het eerste met goud en
diamant bewerkte racket mee naar zijn kluis nam, na drie keer het sjieke
Antwerpse tennistoernooi gewonnen te hebben, moesten de organisatoren naar
een nieuw, bijna gelijkaardig pronkstuk uitkijken, dat echter nadien nooit meer
gewonnen werd. Vandaar dat het nu tentoon gesteld staat in het Diva.
Maar ook in de zestiende eeuw, en zelfs na de val van Antwerpen in 1585, bleven
de adel, de magistraten, rijke kooplui, kunstenaars, vooraanstaande burgers en
ambachtslieden zich in de Metropool verzamelen om mekaars soms zeldzame
collecties te laten bewonderen. Zo vind je in het Diva nog de befaamde en
populaire Uilenbekers (drinkbekers in de vorm van een uil, met een lijfje uit
kokosnoot, dat indertijd geloofd werd omwille van de zgn. geneeskundige kracht),
gouden haarnaalden versierd met een kostbare parel uit Ceylon of Indië en gouden
leeuwhangers met geslepen diamanten, robijnen, smaragden, saffieren, parels
en/of email.
Iets verder liggen een groot aantal zilveren molenbekers, gouden en zilveren
snuifdozen, pijpenkoppen, parfumflesjes, broches, horloges of een zilveren
poederdoos, allemaal bewijzen over hoe goed sommige mensen het wel hadden,
al zullen sommigen misschien de neus ophalen voor zo veel ‘bling bling’. In die tijd
vonden velen dat die rijkdom best mocht doorgetrokken worden naar de kerken.
Daardoor zie je in het Diva een groot aantal bewerkte monstransen, een zilveren
beeld van Onze-Lieve-Vrouw met kind en het Vlaamse Hart, een typisch juweel dat
vooral in het Antwerpse vaak geschonken werd aan de kerk.
Vervolgens komen we in de kamer van het Diva, waarin vooral
gebruiksvoorwerpen uit de diamantsmeedkunst geëxposeerd staan en het bewijs
dat de diamanten werkelijk naar alle werelddelen getransporteerd werd in de vorm
van hangertjes, ringen, oorbellen.
Voor ons één van de leukste zalen, is die van de bijzonder bewerkte
keukenvoorwerpen zoals mosterdpotten, groentekommen, olie- en azijnstelletjes,
zoutvaatjes en heel in het bijzonder een ganse tafel met niks anders dan
dienbestekken. Ideaal om een aantal quizvragen te stellen aan mensen uit de
horeca, zonder dat ze eerst mogen kijken naar het antwoord op de vraag waartoe
b.v. dat mes dient. Wedden dat ze nooit de aspergetang vinden?
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Je kan ook nog de kluizenkamer bewonderen, maar misschien is het nu wel tijd om
over te schakelen naar iets anders, heel merkwaardigs.
De wonderkamers van Axel Vervoordt
Volgens de lokale gids begon de bekendste antiquair van Antwerpen zijn
verzameling met een kist, waaraan meer dan tien sloten de toegang
vergrendelden. Volgens dezelfde verteller kende de geschiedenis van Axel
Vervoordt een merkwaardig vervolg. Bij zijn vele vrienden, die hij gemaakt had
tijdens zijn legerdienst, vroeg hij of hij niet een aantal voorwerpen bij hen thuis of bij
hun grootouders kon komen ophalen, die toch ‘in de weg’ stonden. Zijn verzoek
kreeg een geweldig succes. Tijdens één van die tochten bleek er zich zelfs een
Magritte in één van zijn camions te bevinden. Stond toch in de weg.
Toen zijn ouders hem vroegen, waar hij
nu met ‘al die rommel’ ging blijven,
poogde hij hen te overtuigen dat bij hen
thuis te herbergen. Maar een stevig
‘njet’ deed hem op zoek gaan naar een
ander onderdak en na wat
onderhandelen kon hij twee huisjes in
de Vlaeykensgang opkopen, waar hij –
later met de hulp van de stad – een
fraai onderkomen vond voor zijn steeds
uitbreidende collectie, waarvoor nu
dichtbij het Albertkanaal in Wijnegem
een tweede opvallend onderkomen
gevonden werd.
(Vlaeykensgang met oa het Restaurant Sir
Anthony Van Dijck)

Axel Vervoordt verkreeg connecties tot in de hoogste kunstkringen en verschillende
koningshuizen kwamen discreet langs om te zien of hij hen geen speciale
voorwerpen of schilderijen kon bezorgen. De tentoonstelling ‘Room of wonder 1:
Axel Vervoordt’ is de eerste van een reeks waarin speciale gasten hun interpretatie
komen geven van de ‘Wonderkamer’, met een rariteitenkabinet of curiosa. Je krijgt
er merkwaardige combinaties te zien.
Weet je dat Pablo Picasso ook metalen voorwerpen ontwierp? Of ken je de
varkens van Wim Delvoye versierd met Franse overgordijnenstof? Of de Ghanese
kunstenaar, die een gans doek ontwierp met stukjes papier of sluiters van flesjes
bier? Of werken uit het Victoria & Albertmuseum in Londen? Kijk naar de namen
van de kunstenaars: Anish Kapoor, Alexander Calder, Jan Fabre, Jan II Brueghel,
Lucas Cranach, El Anatsui, Jef Verheyen, Lucio Fontana, Marina Abramovic, David
Huycke, Paul Van Hoeydonck, Octave Landuyt, Niki de Saint Phalle en vele
anderen en je weet dat de tentoonstelling die loopt tot 28 april nog meer dan de
moeite waard is. Alleen gesloten op woensdag en info op www.divaantwerp.be
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Beste ZWK-vrie

Lierke, plezierke

Stoeten, daar zijn ze bij ons goed in.
Op één mei stapten de socialisten stoetsgewijs door de straten op weg naar een
stralende toekomst.
Een paar dagen later was het de beurt aan de katholieken om ook hun arbeiders
een plaatsje onder de zon te gunnen.
Hoewel de socialisten altijd mooi weer hadden en de katholieken snertweer.
Zo wou toch de legende.
Die stoeten bestaan nu nog, maar ze heten nu optochten.
Met carnaval maakten dan weer ‘de zottekes’ de straten in onze stad onveilig in
een soort stoet in schuifkens.

(Sacramentsprocessie 1963 H. Geest)

De lijst is verre van volledig,
maar over één stoet willen we
het nog even hebben.
Heel wat parochies hadden
destijds zo hun eigen stoet: de
processies.
Die van de parochie ‘Heilige
Geest’ was een jaarlijks
weerkerend evenement
waarvoor ook de zangers
opgevorderd werden.
Die zondag trokken ze dan al
zingend door de met wit zand
en confetti bestrooide straten
die onder het gezag van de
Heilige Geest stonden.
Met in hun kielzog een schare
kwelende vrouwen in die
identieke outfit waarmee ook
de zangers bekleed waren.

Een staaltje van gendergelijkheid die ons toen, eerlijk gezegd, nauwelijks opviel.
Verder stapten nog op: communicanten, blazers en toeters, devote parochianen en
ander schoon volk.
Het sluitstuk van de stoet werd gevormd door de kerkmeesters die het baldakijn
torsten waaronder meneer pastoor en Ons Heer in Zijn monstrans schuilgingen.
Nu en dan werd er halt gehouden aan een of ander kapelletje en werd nog eens
extra gebeden en gezongen.
“De heemlen roemen de namen des Heren,
en juichend schallen zij hem voort …”
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Na een stadswandeling van zo’n drie uur bereikten ze afgepeigerd weer de zaal
Grüter.
Daar konden ze zich dan eindelijk ontdoen van dat onnozele, door een palmtak
bevlekt, lang kleed met een soort overtrek met witte duif − de Heilige Geest himself
− op de borst.
En van die vermaledijde witte turnpantoffels.
Misschien dat de oude garde reikhalzend uitkeek naar deze ommegang, maar wij
herinneren ons nog dat we niet stonden te springen om mee op te stappen.
Nu wil het geval dat onlangs iemand wist te vertellen dat ze in de Netestad nog
altijd van geen ophouden willen weten. Daar dragen ze blijkbaar ene SintGummarus hoog in het vaandel. Ze zetten hem daarom op gezette tijden in de
bloemetjes, en zeulen hem dan, middels een stoet, zeg maar een processie, door
de straten van Lier.
Een zwaar geval trouwens
En als wij nu, de zangers dus, eens mee opstapten en zingend deze heilige alle lof
toezwaaiden die hem toekomt.
Hoe meer volk, hoe meer vreugde, wist die iemand er nog aan toe te voegen.
Zetten we onze schouders onder die gewichtige Sint?
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‘Oh!’ What a lovely War!
Moest dat wild applaus nu echt?
Hij moest alleszins even op adem komen.
Dat War Requiem van Britten, het had hem, weer eens, serieus bij de keel
gegrepen.
En daarmee zijn we rond, dacht hij, toen hij het concertgebouw verliet.
Een waardige afsluiting van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog, vond hij.
Al wist hij dat het werk van Britten eerder een bittere vrucht was van de Tweede.
Neen, er stond nog een definitief eindpunt op zijn programma.
Een concert dat zich onder een nogal vreemde titel presenteerde.
Maar hij had er vreemder gezien.
In een buurdorp gaven ze er één dat best kon concurreren in raadselachtigheid en
overbodige wolligheid: Vrede in-zich(t).
Het kon dus nog gekker.
De affiche van het concert in dat dorp was bezaaid met die blijkbaar nooit
verslenste papavers.
Die mogen nu wel definitief op de composthoop, meende hij.
Zo trok hij op een zaterdag onder een striemende regen naar het zuiden van de
stad aan de Schelde.
Naar het gebouw waar twee koren, een mannen- en een vrouwenkoor de Groote
Oorlog zouden uitwuiven.
Veronderstelde hij toch, want ook op hun aankondiging prijkten weer die eeuwige
papavers. Dat zou later een vergissing blijken.
Aan de ingang werd hem een programmaboekje in de handen gestopt.
‘t Is gratis mijnheer.
Dat was maar goed ook.
Want bij nadere beschouwing was het minder dan een cent waard.
Met stijgende verbazing nam hij het ding door.
Hier was duidelijk een Pollock aan het werk geweest.
Kwak de verf maar op het doek en we zien wel.
Pollock hangt in musea over de ganse wereld.
Het bundeltje programma kon zo naar het oud papier.
Van een ordentelijke bladschikking, geen spoor.
Van een fatsoenlijk taalgebruik, geen spoor.
Zelden had hij zo’n opeenhoping van grammaticale blunders, spelfouten,
interpunctiefouten en noem maar op gezien (en hij dacht dat hij toch wel wat
gewoon was).
En dan dat schabouwelijk Nederlands.
Vanwaar toch, vroeg hij zich moedeloos af, die grenzeloze minachting van nogal
wat Vlamingen voor hun eigen taal.
Onverveerd voor Outer en Heerd, maar als de dood voor een fatsoenlijke taal.
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Sint-Joris geeft dan wel kleren en brood, een cursus Nederlands heeft hij duidelijk
niet in de aanbieding.
Het boekje maakte ook melding van een ‘concept’.
Hij begreep er niet veel van.
De tekst had veel weg van een patchwork, samen gesprokkeld uit overjaarse
jongensboeken en stripverhalen uit de oude doos, maar een raakvlak met de
realiteit vond hij nergens.
(Of werd het tijd dat hij toch eens een degelijk boek over oorlogen zou lezen?)
Een raakvlak met de lijst van liedjes vond hij evenmin.
Ja, ‘Die Moorsoldaten’ wordt in een stuntelig Nederlands − hoed je voor Wikipedia
− in het lang en in het breed geduid, maar laat het nu net geen oorlogslied zijn.
En, vermoedde hij, met die ‘medley van verschillende marsen’ werd waarschijnlijk
verwezen naar de horeca-formulering ‘Marsmuziek à la carte’.
Smakelijk!
Verder kreeg geen enkel werk ook maar het miniemste plaatsje in het concept.
Hij stelde dan maar zijn hoop op de aangekondigde mevrouw die met een
‘overkoepelende tekst’ − wie of wat ze zou ‘overkoepelen’ wilde hij wel eens weten!
− misschien enige klaarheid in het conceptuele duister zou brengen.
Net nadat hij deze stille wens had geformuleerd, was het tijd om zijn ogen te
sluiten.
Dat doet hij altijd als hij naar muziek luistert, thuis of in de concertzaal.
En, het moet gezegd, over de uitvoering van de muziek geen kwaad woord.
Vele wijsjes kon hij zelfs meezingen, maar hij hield zich in.
Alle werken werden in de originele taal gezongen.
Al zou menig ‘native speaker’ er niet echt wijs uit raken.
‘Die Moorsoldaten’, duidelijk aangekondigd in het Duits, moest het dan weer stellen
met een Nederlandse vertaling!
Raar.
Plots kreeg hij het even benauwd.
Wat was dat?
Een colonne kerels van het Vlaamsch Legioen op weg naar de middenstatie en de
strijd tegen het bolsjewisme?
Stamp, stamp, stamp.
Van vrees vervuld, deed hij even zijn ogen open.
En warempel, daar stampten ze, een horde zwarthemden.
Ach neen, hij zag niet meer dan wat zielige grijsaards die niet verder zouden raken
dan de stamkroeg van het Sint-Maartensfonds.
Later zou hij nu en dan nog eens een blik werpen op het spektakel.
Zo’n videoclip was niet echt aan hem besteed.
Nu ja, mensen zijn tegenwoordig gek op prentjes.
Slimmeriken hebben het dan over ‘meerwaarde’.
Een goede vriend van hem, een goede zanger met een beperking, zou beslist niet
als meerwaarde in dat prentje gepast hebben.
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Dan was er ook die mevrouw.
Zij onderbrak regelmatig de liederen.
Maar ook zij repte met geen woord over het fameuze concept of over de inhoud
van de liederen en het verband met het concept.
Hij herkende ergens Paul van Ostaijen − die man moet dringend afgeserveerd
worden wegens onderhand finaal oorlogsmoe − en El Bachiri die ook langzaam
maar zeker tot de laatste druppel uitgewrongen wordt.
Verder had hij nergens over te klagen.
De muziek was hem bijzonder bevallen.
En daar was hij tenslotte voor gekomen.
De rest vond hij een beetje bladvulling.
Al is ‘meerwaarde’ natuurlijk ook een mooi woord.

advertentie
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Schooltjalk ‘Ortelius’ wordt verkocht
Duwt den boot …‘voesj’ !

Het stond in niet al te grote
lettertjes in de krant, maar toch
hadden veel ZWK’ers het
gelezen: “Den Ortelius staat te
koop”. Een schooltjalk, waaraan
heel wat herinneringen kleven
uit een vroeger ZWK-leven en
heel wat zangers hebben er
duidelijk een aantal plezierige
en soms ook minder plezierige
momenten op beleefd. Even
terugblikken!

De bestaansgeschiedenis van deze boot begint reeds in 1898, toen de ‘Ortelius’
met zijn 5 meter breedte en zijn 22 meter lengte oorspronkelijk een vrachtschip
was.
In 1945 kocht burgemeester Lode Craeybeckx de ‘Ortelius’ en ook ‘De Gerlache’
aan en hij schonk de boten aan het stadsbestuur. Meteen veranderde ook de
bestemming van beide boten, want in plaats van vrachtschepen werden het
schooltjalken en werden ze officieel beschermd als ‘varend erfgoed’. De bedoeling
was om de schoolgaande jeugd uit het Antwerpse warm te maken voor de
watersport. Daarom werden er korte rondvaarten mee gedaan op de Schelde en
iets langere rondvaarten naar Nederland.
Dat duurde tot 2005, toen de boten naar de Droogdokkensite werden overgebracht.
In 2018 werd dan door het stadsbestuur beslist om de ‘Ortelius’ te verkopen, terwijl
‘De Gerlache’ nog zal gebruikt worden voor kleine evenementen.
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ZWK en schooltjalken
En zo gebeurde het dat ook de ZWK enkele keren gebruik kon maken van de
‘Ortelius’ in de zestiger jaren, sommigen vaarden er ook nog op mee in het begin
van zeventiger jaren.
“De Ortelius was meestal voorbestemd voor de leerlingen van de katholieke
scholen, maar toen sommigen zagen in welk ‘wrak’ ze vertoefden, vergeleken bij
‘De Gerlache’, die meestal voorbehouden werd voor de stadsscholen, steeg er
gemor op. Maar blijkbaar was dat een politieke kwestie en dus bleef alles zoals het
was, hoewel ‘De Gerlache’ mettertijd ook lichtjes werd afgebouwd om het verschil
met de Ortelius een beetje kleiner te maken,” herinnerde één van de zangers zich
nog.
Tweede fenomeen waren de schippers. “Je moest weten hoe je die mannen moest
aanpakken. Deed je dat een beetje diplomatisch, dan kreeg je er alles van gedaan.
Deed je dat niet, dan kreeg je een dikwijls norse man tegenover je, die gewoon zijn
eigen zin deed. Ik denk zelfs dat de ZWK gestopt is om reisjes met de
schooltjalken te maken na een heftig dispuut tussen meneer Duysburgh en één
van die kapiteins. Waarover het juist ging, weet ik niet meer, maar onze leider
stond er roodgloeiend bij van woede. En wie hem kende, weet wat dat betekende,”
weet een andere zanger.
Derde typische zaak van zo’n schooltjalk was dat hij ‘aanmeerde’ op een zandplaat
in de Schelde, in Belgische of in Nederlandse wateren. Dat gebeurde bij eb, maar
eens de vloed er kwam, kon die boot opnieuw waren. “Maar soms waren er
schippers, die wel eens aan land durfden gaan om er één jeneverke (of veel meer)
achter de kiezen te kappen. Sommigen hadden daar ook vrienden, familie of
kennissen in een lokale kroeg zitten en zo gebeurde het dan wel eens dat ze de
vloed van hun schip misten, waardoor de boot zes uur langer op de zandplaat
moest blijven liggen. Niet altijd tot genoegen van de opvarenden.”
Maar verschillende ZWK’ers, die na een gretige zwembeurt in de Schelde opnieuw
aan boord klauterden, zullen nooit die keer vergeten dat de tjalk - met de schipper
nochtans prima op tijd – maar niet van de zandplaat geraakte. En wat bleek dan de
enige oplossing te zijn: met z’n allen opnieuw het water in en de boot gewoon
voortduwen. Het lukte nog voorwaar! Het was hier geen Russisch verhaal van ‘trekt
den boot voesj’, maar van ‘duwt den boot voesj’.
Iemand anders herinnerde zich nog een ander sterk verhaal. Waar gebeurd. “Zo
legde de boot die keer aan in Terneuzen en we mochten onder geen beding het
schip verlaten. Wij, zwk’ers, trokken er ons niets van aan, we vierden de boot
dichterbij de kade en trokken de Nederlandse havenstad in. Achteraf bleek het
waterpeil van de Schelde echter zodanig gezakt te zijn, dat onze tjalk scheef in het
water lag, omdat de touwen te strak waren aangespannen. Dat was niet onze
beste zet, want we zijn toen niet verder dan Middelburg geraakt omdat de motor
het ‘zogezegd’ had laten afweten en dat de wisselstukken vanuit Antwerpen
dienden te komen.”
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Wie deze verhalen hoort, plus het feit dat er aan boord (met iets meer of iets
minder succes) moest gekookt worden en dat de meeste aanwezigen als ontbijt
van die grote soldatenkoeken op het bord kregen, samen met een stuk chocolade
Côte d’Or, deed de vraag rijzen of de clubkas van de ZWK misschien nog vet
genoeg gespijsd was om de ‘Ortelius’ in eigen beheer aan te schaffen. Toen onze
penningmeester hoorde dat er een minimumbod van 15.000 Euro onder gesloten
omslag moest overgemaakt worden tegen 26 april, trok hij bedenkelijk de
wenkbrauwen op… Wij vrezen dus dat het bij herinneringen aan de schooltjalken
zal blijven!
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Platenkast Guido Mertens
1. Yevgueni - Als ze lacht.
https://www.youtube.com/watch?v=w0Ws-T-Q5n4
Alleen maar omdat dit nummer je vrolijk maakt als je het hoort.

2. Alan Parsons Project - The turn of a friendly card part2.
https://www.youtube.com/watch?v=SURclGLblcU
Alan Parsons misschien beter bekend van 'Eye in the sky" maar dit nummer is
minstens even goed zo niet beter.

3. Jan Puimège, Standbeeld.
https://www.youtube.com/watch?v=w519M2c_i4g&t=59s
Kleinkunst van de bovenste plank en dan nog uitgevoerd door een artiest uit
Antwerpen; jammer genoeg veel te vroeg gestorven.

4. Pachebell, Canon in D, uitgevoerd door Academy of St. Martin's in the Field
orchestra.
https://www.youtube.com/watch?v=C8KWpSCGlg4
Hiervan bestaan enorm veel uitvoeringen zowel qua orchestratie als qua
tempo. Klassiek nummer en geniaal qua opbouw en compositie.

5. Sierra Boggess. Think of Me Phantom of the Opera. (25th Anniversary).
https://www.youtube.com/watch?v=ncvnA8p4lww
Niet eenvoudig om de beste song/performance te selecteren uit het grote
aanbod van deze pracht musical Deze springt er zeker uit qua emotie en
perfecte techniek(stembeheersing)...

6. One Day More! - Les Miserables 10th anniversary concert at the Royal Albert
Hall.
https://www.youtube.com/watch?v=IddP8AAIGTQ
Starring Colm Wilkinson, Michael Ball, Lea Salonga, Philip Quast, Alun
Armstrong, Ruthie Henshall, Jenny Galloway.
"tomorrow we will discover what our God in Heaven has in store"
Niet alleen om de prachtige muziek maar ook omdat het gisteren 20/02 mijn
verjaardag was, dus vandaag one day more...
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Weet je dat …
…wij maanden op zoek waren naar een pianist om tijdelijk onze Stefaniya te
vervangen en dat er plots een knaap uit eigen rangen opstond om die functie even
gauw over te nemen. We noemen hem nog nét niet P. ‘de mol’, want hij bedondert
onze leden niet.
…onze dirigent eindelijk tot de conclusie kwam dat we beter zongen zonder
dirigent dan mét een dirigent, waarop hij zich ostentatief bij de tweede stem
voegde, die ook even niet meer wist waar ze het had.
…diezelfde dirigent op zijn voor hem ongewone plaats wél dadelijk had opgemerkt
dat ‘het aan de bassen lag dat we weer in toon zakten’.
…we bijna een optreden met zeemansliederen in de schoot geworpen kregen voor
het Havenbedrijf. In laatste instantie ging dat echter niet door. Volgens wilde
geruchten wilden sommigen nl. een betaling in natura, lees cocaïne, en die
hoeveelheid was blijkbaar uitgeput.
…het maar goed was dat die uitvoering met zeemansliederen uiteindelijk niet
doorging, want sommigen hadden intussen in hun kasten gesnold en vastgesteld
dat hun ‘Pinafore’-kostuumpje – bewaard uit een eerdere vertoning van deze
musical - tekenen vertoonde van werken in de tuin of van schilderwerken. Geen
respect voor het ZWK-erfgoed!
…onze dirigent intussen in de ban is van Russische liederen en benadrukte dat je
daarin amper mag horen ademen. Waarop een pienter lid de vraag stelde:
“Wanneer mogen we dan eigenlijk ademen?” Van sommige collega’s kreeg hij het
antwoord: “In het begin en op het einde”, maar onze dirigent was milder: “Waar je
het aanvoelt…”
…er nu sprake is van de komst van ene jonkvrouw Carmen in het najaar. Als dat
maar goed eindigt! Vooral met dat aanvoelen…
…onze voorzitter volop revalideert van zijn heupoperatie en hoopt binnen een
maand weer present te zijn op de repetities, al rijzen er vragen over het gebruik
van zijn hulpstukken in het naar beneden komen. Blijven oefenen, voorzitter!
…velen zich afvroegen bij het vorig nummer van Eigen Krabbels in de rubriek ‘De
tijd van toen’ wie die mysterieuze ‘mister X’ wel kon zijn op de foto. Bij meerderheid
van stemmen werd akkoord gegaan om te melden dat dit Sus Smits moest zijn, de
vroegere drukker van o.a. alle druksels bij de ZWK. Soms zelfs nog ‘last minute’
gedrukt. Vers van de pers!
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…de Chorale uitpakt met een mooi programma: ‘De 7 kruiswoorden’ van Haydn,
het Agnus Dei van Samuel Barber, plus meditaties door Willem Vermandere. Te
beluisteren: ofwel in DeSingel op woensdag 27 maart om 20u, ofwel op zondag 31
maart om 16u in de Sint-Anna-ten-Drieënkerk op Linkeroever.
…onze vrienden van Klankjorum op zondag 7 april een koorconcert geven in het
SAC, Hanegraefstraat 5 op Linkeroever. Toegang: 5€.
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Onze voorbije activiteiten :
Zondag 3 februari 2019 – 10u30

Heilige Geest – 4e zondag v/h jaar

In de nabije en verre toekomst :
Zondag 3 maart 2019 – 10u30

Heilige Geest – 8e zondag v/h jaar

Zondag 7 april 2019 – 10u30
Donderdag 18 april 2019 – 19u00
Vrijdag 20 april 2019 – 19u00

Heilige Geest – 5e zondag v/d vasten
Heilige Geest – Witte Donderdag
Heilige Geest – Goede Vrijdag

Op zaterdag1 juni 2019 om 15u30 en om 20u00
in het kasteel van Schoten, Kasteeldreef 61
Concert in samenwerking met Nicole De Paepe

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