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De mooiste tijd van het jaar is tijd voor elkaar 
 

Beste vrienden, 
 
Na twee jaar eindelijk weer de vrijheid om samen te komen, samen te zingen en het 
leven te vieren. 
 
Wat hebben we genoten van onze eerste brunch in de Wandelkring geschiedenis. 
Onder een stralend zonnetje op het prachtige terras van de Salons van Edel 
gewoon genieten van elkaar en tijd maken om bij te praten na twee jaar in ons kot 
gezeten te hebben.  
 
Later op het jaar deden we dit nog eens over met Sint Cecilia want ja, we hadden 
nog wel iets in te halen: niet minder dan 5 jubilarissen werden in de bloemetjes 
gezet om respectievelijk 25, 50, 65 en 75 jaar samen  zingen te vieren. 
 
Ook Radeske mocht dit jaar 50 kaarsjes uit blazen. Onder het motto “klettert gans 
de dag de regen” , lieten we het niet aan ons hartje komen, vierden we de 
onvergetelijke momenten die zovelen van ons in Radeske mochten beleven: 
bouwen, verbouwen, kampen, wandelingen, kaarten en gezellig samenzijn in de 
‘schoon’ kamer, jongeren-, werk- en familieweekends, feesten. Een pied-à-terre 
waar jong en oud zomaar tijd voor mekaar konden maken. Bedankt Kamiel om dit 
voor ons te dromen en dank aan iedereen die zijn droom hebben waar gemaakt en 
nog waar maakt. 
 
We ontdekten dit jaar ook opnieuw hoe veel deugd het doet om weer samen te 
zingen in de kelder en op zolder en daarna nog even na te praten met een drankje 
en een streepje muziek. 
 
We konden dit jaar ook weer opnieuw gewoon samenkomen om onze overledenen 
van de afgelopen jaren in herinnering te brengen, voor het eerst in de H.-Geestkerk 
waar we ook elke eerste zondag van de maand zingen en waar we eerder dit jaar 
afscheid namen van Dré Fordel en Gis Segers. 

 
   

  ZWK WEBSITE Concertmuziek Wandelkringlied 

Nieuwjaarsbrief 2023 
 
 
 
 
 
 

http://ZWK.be
https://zetweka.weebly.com/opname-concerten.html
https://zetweka.weebly.com/uploads/9/7/8/3/97833982/web_258_wandelkringlied.mp3
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We mochten dit jaar ook een nieuwe zanger verwelkomen, die er meteen flink is 
ingevlogen want  … en  dit wordt onze uitdaging voor de toekomst: per stem met 
genoeg zangers blijven om voldoende kwaliteit te brengen voor onze toehoorders. 
 
Met het bestuur laten we alvast de moed niet zakken en zoeken we wegen om 
nieuwe zangers aan te trekken: we werken aan een nieuw logo, gaan een kort 
promofilmke maken, delen flyers uit, enz. 
 
Tot hiertoe hadden we echter het meeste succes via zoekertjes in ‘Koor en stem’. 
Op die manier vonden Stefaan en Martyn de weg naar ons. Ook mondreclame en 
mensen persoonlijk aanspreken werkt goed. Dus als u dit leest en je kent mensen 
waarvan je weet dat ze graag zingen en misschien ook wel eens op een podium hun 
talenten willen delen en een nieuwe uitdaging voor 2023 zoeken,  aarzel niet hen 
aan te spreken. 
 
Plannen voor de toekomst hebben we alvast genoeg. In maart werken we mee aan 
een jubileumconcert van Alma Musica, het koor dat jarenlang gedirigeerd werd door 
Willy Clerckx zaliger en dat nu aan Johan gevraagd heeft om het dirigeerstokje over 
te nemen. Samen met hen zingen we op zondag 5 maart het Gloria van Vivaldi en 
dit in Sint Walburgiskerk. 
 
Later op het jaar, op zaterdag 9 december, plannen we opnieuw, in navolging van 
Waan-zing een eigen concert samen met Voces Aequales met als werktitel “onder 
een dekentje”. Meegenomen nu de verwarming in de concertzalen overal een 
graadje lager staat. 
 
We dromen er ook al een paar jaar van om “The Armed Man’ uit te voeren.  The 
Armed Man: A Mass for Peace is een compositie voor solisten, koor en orkest van 
Karl Jenkins uit 1999. Hij schreef dit stuk voor het Royal Armouries Museum ter 
gelegenheid van de feesten naar aanleiding van het nieuwe millennium en het werd 
voor het eerst uitgevoerd op 25 April 2000 in Londen.  
 
Wij hadden met dit concert de bedoeling ons 110-jarig bestaan te vieren. We 
hebben echter in de afgelopen maanden al ondervonden dat dit, net als de 
uitvoering van de Carmina voor ons honderd jarig bestaan, opnieuw een hele 
uitdaging gaat worden.  
 
Mijn wensen zijn dan ook dat we samen wegen, tijd  en goesting vinden om ook van 
deze  uitdaging een succes te maken  
 
ZWK wijkt nooit! 
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Jullie toegenegen voorzitter, 
Guido De Graeve 
 
1 januari 2023 
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O Covid, O Covid, 

Je bent aan de negende zit, 

Met dank aan Ranst en Gucht 

Voelen wij ons opgelucht. 

   

O Poetin, O Poetin 

Wat heeft dat nu voor zin ? 

Moskou - Den Haag is maar een korte vlucht, 

Sla een hele diepe zucht. 

   

O klimaat, O klimaat 

Zeg ons waar het op staat, 

Stijgt de temperatuur in de lucht  

Slaan we met z'n allen een diepe zucht 

   

O Europa , O Europa 

Na 75 jaar aangename rust, 

Word je plots klaarwakker gekust ! 

Sla  snel een diepe zucht 

   

O 2022, O 2022  
Je was een boeiend en vermoeiend jaar 

Voor 2023 staan we met z'n allen klaar ! 

En vanaf de allereerste dag 

Gaan we fris en vrolijk aan de slag ! 

   

Prettige feestdagen ! 

   

           Hugo Broos 
 
 
 
 
 
 
 

Afscheid van 2022, dag 2023 ! 
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‘Dat was in het geval van R.N. natuurlijk niet moeilijk omdat hij nog een brok mooie 
klassieke muziek te beluisteren had in zijn gemakkelijke zetel.’ 
Deze wat kromme zin treffen we aan in Eigen Krabbels van december 2022. 
 
‘Een brok’, dat klinkt behoorlijk zwaar voor wat misschien een lichtvoetig werkje was. (Het 
eeuwige misverstand: klassieke muziek is per definitie zware en serieuze kost, terwijl 
bijvoorbeeld zo’n strijkkwartet van Haydn soms pure ‘joie de vivre’ is.) 
Bovendien lijkt het wel of ‘te beluisteren’ een opdracht inhoudt, een verzoek van wie dan 
ook om eventjes willens nillens naar een ‘brok’ te luisteren. Volgens onze informatie krijgt 
hij slechts heel af en toe zo’n vraag. 
En dan die zetel. Het is alom bekend dat die ‘gemakkelijke zetel’ zich in een  
no-go-zone bevindt. 
Slechts één persoon mag ze betreden en zij is dan ook de enige die weet of in die zone 
wel degelijk een zetel staat en hoe het zit met het eventueel zitcomfort van het meubel. En 
jawel, er staat een zetel. Het sobere ding is zijn stamcafé, een plek die hij deelt met al die 
andere muziekliefhebbers – én lezers – tot in de verste uithoeken van de wereld.  
Mét een koptelefoon. Dat klinkt heel individualistisch, maar het apparaat openbaart meer 
dan de beste luidsprekers soms willen prijsgeven en bovendien is het een efficiënte buffer 
tegen ongewenste omgevingsgeluiden en onwelkome sommaties tot het verrichten van 
niet dringende opdrachten. 
Zolang hij zijn zetel niet verlaat en zijn individualisme niet uitmondt in levensbedreigende 
toestanden – mensen op de openbare weg met hun oren vol oortjes (en hun blik op een 
smartphone) – voelt hij zijn geweten niet bezwaard. 
Al kan hij zich wel vinden in wat de filosoof Roger Scruton over een en ander denkt. 
In een interview met de filosofe Alicja Gescinska zegt hij: 
 
Ik ben geen grote fan van popmuziek, en evenmin van moderne klassieke muziek. 
Maar ik ben misschien nog meer bezorgd over de manier waarop we naar muziek 
luisteren. 
Vroeger was dat een sociaal gebeuren. Het gebruik van tonale harmonie verbond 
componisten, uitvoerders en luisteraars. Het was een gedeelde taal. Muziek was een pijler 
van de gemeenschap en van het gezinsleven. Mensen bespeelden thuis instrumenten, met 
een intiem gevoel van ‘belonging’ en samenhorigheid. Zij waren deel van de muziek, net 
zoals de muziek een deel van hen was. Nu is het allemaal veel individualistischer: 
iedereen zet zijn koptelefoon op en luistert naar wat hij maar wil. Ook naar de grootste 
kitsch. 
 
(Uit: Denkers van vandaag, voor de wereld van morgen) 
 
Concerten blijven nog altijd een voorbeeld van muziek als sociaal gebeuren. 
En dan kan wel eens afgeweken worden van die ‘tonale harmonie’ waar de filosoof 
blijkbaar zo aan gehecht is. Het allereerste concert met een heus orkest dat de man-in-de-
zetel ooit bijwoonde, was gesponsord, betaald dus, door mijnheer Duysburgh.  
 
Een intermezzo: het woord is gevallen, mijnheer Duysburgh. 
68 jaar geleden stond daar in de klas van meester W. plots een jong, blond pastoorke voor 
het bord. Zo’n meester uit het middelbaar in een zwart kleed.   

Kamerzetel 
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Oei, hier gingen serieuze dingen gebeuren. Kwam hij de stoute leerlingen bekeren? R.N. 
kreeg het benauwd, want zijn vader las een ‘slechte’ gazet (en hijzelf dus ook). Mijnheer 
W. noemde een naam en het pastoorke sommeerde het ventje een ‘lieke’ te zingen. 
‘Eentje dat ge in de klas geleerd hebt.’ (Oef, dat leek niet meteen de weg naar het ware 
geloof.) De geselecteerde stootte wat klanken uit die enige gelijkenis vertoonden met wat 
de meester onderricht had! Binnen de kortste keren werd ook R.N. gesommeerd om te 
zingen. Niet iedereen kwam aan de beurt. Mijnheer W. zat dus duidelijk in het complot en 
wist perfect welke schapen het pastoorke in zijn kudde wilde. (Dus toch iets met God.) De 
uitverkorenen (!) kregen de opdracht om zich de volgende donderdagmiddag om twaalf uur 
in een klas aan te bieden.  
Een zekere Sus B. heette ze daar welkom, zei dat ze zich ‘voorzangers’ mochten noemen 
en dat, als ze erin slaagden de cijfers van één tot zeven in heuse muziek om te zetten, het 
lidmaatschap van het schoolkoor hun loon zou zijn.  
‘Kzen bai de zangers’ werd het wachtwoord en de scouts werden de vijand. 
 
Mijnheer Duysburgh dus. Hij gaf op zijn manier loon naar werken zoals een abonnement 
op Jeugd en Muziek voor de geïnteresseerden. Het eerste werk op het programma was 
‘De Vuurvogel’ van Strawinsky, een schoolvoorbeeld van tonaliteit die al een beetje 
‘wringt’. Het zou de zetelman er niet van weerhouden om het sociaal gebeuren van de 
concertzaal keer op keer terug op zoeken. 
Al wordt het hem en andere concertbezoekers niet altijd gemakkelijk gemaakt. 
Kuchen, hoesten, sniffen, wiebelen met hoofd en ledematen en soms meer getetter dan 
geschetter. Het is van alle tijden en de eerste steen werpt hij niet. 
En de tijden zijn voorbij toen bijvoorbeeld een operavoorstelling wel heel letterlijk een 
sociale functie had en het publiek zelfs geen zittend gat: mensen zochten elkaar op om 
een praatje maken, transacties af te sluiten en dat op een toon die vaak het stemvolume 
van de zangers oversteeg. 
Maar wat ze toen niet hadden, was de nietsontziende stoorzender, het apparaat dat het 
luisterplezier grondig kan verpesten – de smartphone – die altijd wel ergens in de zaal 
flikkert, want de mailtjes en eventueel de stand in het stadion moeten dringend, heel 
dringend gecheckt worden. 
Over die ongemakken schreef Julian Barnes onder de titel ‘Waakzaamheid’ een stekelig 
stukje waaruit we citeren: 
 
Op elke stoel in de zaal moeten elektriciteitsdraden worden aangesloten, waarna er een 
schokje wordt toegediend, variërend in sterkte, naargelang het volume van het gehoest, 
gesnuif of genies van de persoon die er zit. Zoals wetenschappelijke experimenten met 
diverse diersoorten hebben uitgewezen, zal dat de overtreder er meestal van weerhouden 
opnieuw een overtreding te begaan. 
  
(Uit: ‘Verzamelde verhalen’) 
 
Ach, denkt de man in de zetel. 
Een schokje, één heel klein schokje maar. 
Dat moet toch kunnen. 
Crisis of niet. 
 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 
 
 
 

 

“Argentinië wereldkampioen: een dag van eenheid” 
 
Allerlei beelden en verhalen kregen we in het medialandschap over ons hoofd 
geslingerd toen Argentinië enkele weken geleden wereldkampioen voetbal werd. 
Maar plots kwamen we tot de vaststelling dat we eigenlijk een ex-ZWK-lid kenden, 
die in deze periode in hoofdstad Buenos Aires vertoefde. 
En ja, Karel was wel bereid om zijn eigen ervaringen weer te geven aan Eigen 
Krabbels. Het werden fenomenale dagen en beelden in het voetbalgekke Zuid-
Amerikaanse land. Voetbal, de meest belangrijke nevenactiviteit in het leven. Beleef 
het mee met hem. 
 

 
 
  

 
13 december: Halve finale: Argentinië – Kroatië 3-0 
 
“Na het verlies in de eerste match van het toernooi tegen Saoudi-Arabië en de winst 
tegen Nederland na strafschoppen, stapten ze hier met een bang hartje in groten 
getale naar het stadion. De politie was al heel vroeg in de voormiddag op de plaats 
van de obelisk, in het midden van het centrum. Twee uur later zien we honderden 
mensen voorbij trekken in alle rust en getooid met de Argentijnse vlag. 
 
Dat verandert wel enigszins na de winst tegen Kroatië. De mensen zijn hier gelukkig 
dat ze even hun problemen van elke dag opzij kunnen schuiven. Want de sociale en 
economische toestand is zeer slecht in Argentinië, met een inflatie van liefst 100%. 

Van onze correspondent in Buenos Aires 
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Dat alles kan even vergeten worden door de nationale sport, voetbal. Voorlopig nog 
geen uitbundige sfeer, eerder een soort grote tevredenheid. Tegen de avond heb je 
hier altijd wel een aantal dronken herrieschoppers, die de situatie een pak grimmiger 
kunnen maken. Maar de politie houdt zich voorlopig ook kalm.” 
 

 

18 december: finale tegen 
Frankrijk 
 
“Naarmate de week vorderde, 
nam het enthousiasme toe, 
aangevuurd door de media en 
de vele beelden van de ploeg in 
Qatar. Zou het dan toch 
gebeuren dat Argentinië nog 
eens wereldkampioen zou 
worden. De toestand werd met 
de dag enthousiaster en de kans  

op winst werd nog groter gemaakt door de geruchten uit Qatar, dat de Franse ploeg 
zou geteisterd zijn door een griepaanval binnen de spelersgroep.  
 
Het gevolg was dat de finale tegen Frankrijk door iedereen in Argentinië gevolgd 
werd: in de stadions, in het café, thuis. Letterlijk iedereen wilde dit mogelijke feest 
niet missen. Of misschien toch écht niet iedereen…” 
 
Argentinië wereldkampioen 
 
“Een vreugdeuitbarsting van jewelste als doelman Martinez de strafschoppenreeks 
beslist in het Argentijnse voordeel. Iedereen omhelst iedereen, er wordt in kleine 
zwembadjes gedoken, het bier vloeit overdadig, de vreugde is geweldig en aan de 
plaats van de obelisk is er van doorkomen geen sprake meer. Duizenden mensen 
heffen er de klassieke strijdliederen aan, klimmen op verkeerspalen of gebouwen in 
aanleg. Messi wordt naast Maradona de tweede ‘heilige’ van Argentinië. Zijn naam 
galmt over straten en pleinen. Is hij immers niet de beste voetballer ter wereld? 
 
De wedstrijd had in Argentinië op het middaguur plaats, maar als het avond wordt, 
zie ik de supporters nog komen aansleuren met frigoboxen. Ze zijn nog lang niet 
uitgefeest! Overal hoor je ze zingen en rijden de auto’s toeterend door de straten, 
waar dat mogelijk is. Het is een uitzonderlijke dag van eenheid, want doorheen het 
jaar hebben ze hier geen hoge pet op van de politici. Trouwens, de man die Messi 
en co verwelkomde in het stadion in Qatar was iemand van de plaatselijke 
ambassade. Niemand kende hem. 
 
Ondertussen verzamelen de supporters zich en ze gaan zingen bij de huizen van 
Maradona en Messi. Het is intussen al donker geworden en ik hoop dat ik morgen 
op tijd aan de luchthaven geraak, want ik moet toeristen gaan brengen en ophalen.” 
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Nationale feestdag 
 
“Het is intussen wel wachten op de terugkomst van de spelers en dat duurt nog wel 
een dagje. Maar om de feestvreugde compleet te maken, heeft de regering beslist 
dat alle Argentijnen een vrije dag krijgen om de ‘helden’ te verwelkomen. In Buenos 
Aires iedereen tevreden, maar niet in de verder gelegen provincies, waar ze niet 
naar hun wereldkampioenen komen kijken. Waarom dan een nationale vrije dag, 
klonk het daar. 
 
De toeristen naar de internationale luchthaven brengen, lukte wegens het gebruik 
van allerlei sluikwegen in twee uur tijd en drie uur om terug te rijden. Overal volk! En 
aan de autoweg naar de luchthaven waren al tentjes opgesteld met mensen die 
overnachtten bij de autoweg om de goede plaatsen te hebben als de spelersgroep 
toekwam. Je moest ze toch zelf zien, misschien zelfs aanraken en dus kon je maar 
beter de beste plaatsen veroveren.” 
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Chaos 
 
“Wat te verwachten was, gebeurde. Na lang wachten waren ze daar. In een open 
autobus doorheen een massa van vijf miljoen gekke supporters trachten te geraken. 
Het werd een complete chaos. Aan de plaats van de obelisk zijn ze nooit geraakt, 
want na vier uren nauwelijks vooruit gekomen te zijn, werd de toestand echt te 
gevaarlijk. Sommige gekken probeerden vanaf de bruggen te springen om op die 
manier in de spelersbus te geraken. Er werd dan ook voor een drastische beslissing 
gekozen en de spelers werden via helikopters uit de bus bevrijd. 
 

 

Er zou één dode gevallen 
zijn, wat weinig is bij een 
massa van vijf miljoen 
opdringerige aanwezigen. 
Het slachtoffer zou dan nog 
iemand met een 
drankprobleem geweest zijn 
en die lopen er hier ook bij 
trosjes rond. Er zijn enkele 
vernielingen geweest, maar 
dat viel al bij al ook nog 
mee, terwijl de politie de 
onrust niet aanwakkerde en 
zich netjes inhield.” 

 
Nadien 
 
“In tegenstelling tot de Belgische internationals, die al snel weer actief moesten zijn 
bij hun clubelftallen, kregen de Argentijnse spelers rust toegekend om in familiekring 
Kerstmis te vieren. Maar dat gebeurde niet nadat Messi en Di Maria in hun 
woonplaats Rosario en doelman Martinez in Mar del Plata uitbundig onthaald 
werden.  
  
In deze laatste stad 
brachten 150.000 
supporters hulde aan de 
Argentijnse keeper met 
borden waarop hij heilig 
verklaard werd. En op de 
muren van beide steden 
hingen huizenhoge foto’s 
van de lokale helden. 
Voetbalgek volk dus. 
Maar ik denk dat ze hier 
binnen vier jaar zeker 
geen stoet meer zullen 
organiseren.” 
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Er wordt weldra een uitstap gepland. 
Een belangrijke. 
Voor de inleving van een topstuk “dat wat heeft”. 

 
Kledij vrij te kiezen. 
Best warm. Kan guur worden. 
Schoeisel mag zeker niet piepen. 
Dag en uur van vertrek volgen later. 
Aanbod is immers erg weersafhankelijk. 
 

Route zal lopen vanuit Antwerpen stad door één van de Scheldetunnels tot op 
Linkeroever. 
Bestemming: het huis van onze dirigent. 
Kijkend door het slaapkamerraam naar de stad… dat beeld, dat beeld… 
 

Dat moet je op jouw netvlies branden. 
En jouw stem en geest inspireren. 
Beschermende middelen zoals een bril 
behoren tot het eigen initiatief. 
 

Het valt te verwachten dat na dit ritueel de echte nachtelijke optocht zal volgen. 
Hierover kunnen we op dit moment geen details lossen. 
Of onze inlevingsuitstap op muzikaal vlak haar vruchten afgeworpen heeft, kan je 
beluisteren in het voorjaar van 2023. 
 
Eventuele verhalen over de echte nachtelijke optocht houden we binnenskamers.  
 

Laaiende lansen. 
 

Dat belooft! 
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Een trappenhal zo breed als… ons huis, denk ik. 
Bij een monumentale kerk hoort een dito trap. 
45 treden. 
Toch de moeite, niet? 
Elke nieuwbouw met wat aanzien heeft tegenwoordig een lift. 
We dachten vooraf al lachend aan een katrol. 
Voor hem. 
 
 
 
Niet nodig, dacht onze vriend. 
Waar een wil is, is een weg. 
En zo geschiedde. 
Hoedje af, Eddy. 
Op elke tussenverdiep van de 
trappenhal vond ik alvast een stoeltje of 
twee. 
Ik weet niet of hij hiervan gebruik 
maakte. 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boven aangekomen is het groot.  
Maar dan echt heel groot.  
En een uitermate fraai beeld. 
De inspanning wordt beloond. 
Zondag zitten al die stoeltjes wellicht 
vol. 

Carolus of Castle Brewery? 
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En dan denk je: “Hier gaat het 
gebeuren!” 
Maar neen hoor. 
Onze dirigent wil naar de top.  
Nog een statie hoger dus. 
12 extra treden via een wel heel steile, 
houten trap. 

 
 
Ik denk onmiddellijk aan onze vriend. 
Dit wordt een onmogelijke opdracht. 
Tot in de nok.. dicht bij het orgel? 
Gelukkig is er een conciërge die ons allemaal terugfluit. 
“Verboden terrein jongens.  
“Maximum aantal is 7 personen.” 
We dalen heel voorzichtig opnieuw af tot verdieping 1. 
We laten onze pianist - organist achter bij het orgel. 
Hij glorieert. 
 
Eddy ook.  
Want hij kan samen tussen zijn makkers zingen. 
 
De organist?  
Die blijft achter in het gezelschap van enkele opgestapelde bakken leeggoed. 
 
 

 

 

 
De hemeldrank blijkt reeds verdwenen. 
Enkel God weet waarom deze bakken op die hoogte bewaard worden. 
Hou het stil! 
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Met toch wel een tikkeltje stress, maar toch ook erg geconcentreerd, maakte het 
mannenkoor in de Sint Carolus-Borromeuskerk een heel gewaardeerd optreden 
tijdens de Artiestenmis, een traditie die al 75 jaar plaatsvindt op alle zon- en 
feestdagen. Het werd een succes en de keuze van de Missa in Honorem St.-Caroli 
Borromaei werd door de organisatoren zeer gewaardeerd en bestempeld als 
‘aangename verrassing’. Dat smaakt naar meer! 
 
Terwijl we er toch waren, blikten we even terug in de geschiedenis van één van de 
mooiste barokkerken in de Lage Landen, beschikkend over een perfecte akoestiek 
en een orgel van het gerenommeerde Dillens-Delhaye fabricaat.  
 
De kerk werd tussen 1615 en 1621 gebouwd naar een ontwerp van François 
d’Aguilon en Pieter Huyssens, twee jezuïetenbroeders, zoals dat de gewoonte was 
bij de opbouw van alle jezuïetenkerken in die tijd. Eerst werd de kerk gewijd aan 
Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïtenorde. Toen de orde opgeheven werd, 
veranderde de naam in Carolus Borromeus, sinds 1803 ook definitief de 
parochiekerk van de buurt. 
 
De voorgevel is geïnspireerd op o.a. de Gesu-kerk in Rome en ook Pieter Pauwel 
Rubens zorgde met schilderwerken en beeldhouwwerk voor prachtige decoratie. 
Tussen 1816 en 1830 probeerde koning Willem I nog de barokke praal van de kerk 
te doen verdwijnen door ze in te richten als een Nederlands Hervormde Kerk. Maar 
de toenmalige burgemeester Van Ertborn kon hem van die plannen afhelpen door 
hem de reeds gestripte kerk van de Brabantsche Olijfkerk in de Winkelstraat aan te 
bieden. 
 
 
 
Nog iets typisch voor de Carolus Borromeuskerk is 
dat het schilderij boven het hoofdaltaar drie keer 
per jaar gewisseld wordt via een oud mechanisme. 
Dat gebeurt normaal gezien op Aswoensdag, 
Paasmaandag en één keer in augustus. 
 
Op 30 augustus 2009 ging om 6u30 het brandalarm 
af door brand op twee plaatsen. De oorzaken 
zouden te vinden geweest zijn bij twee lichtspots, 
die vuur gevat hadden. Door de snelle hulp werd de 
brand spoedig geblust en werden er geen 
rechtstreekse beschadigingen aan de kerk en de 
kunstwerken genoteerd. 

 

Mannenkoor ZWK, 
de artiesten in Carolus Borromeus 
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Intussen ontvingen wij ook mooie kritieken omtrent de artiestenmis van o.a. Walter 
Goossens, die door stemproblemen ons koor niet kon versterken. 
 
 

 

 
 
“Mooi en beheerst Gregoriaans 
proprium. 
 
 
Een sublieme Salve Regina. 
 
Wondermooie zang van de Missa in 
Honorem St. Caroli Borromaei met 
goed opgebouwde crescendo’s. 
 
Uitstekend orgelwerk van ‘onze’ 
Martyn. 
 
Superproficiat aan Martyn en zeker 
aan onze dirigent Johan Clerckx.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo hoor je het ook eens van een 
ander… 
 

 
En wie het niet gelooft: onze vriend Stefaan heeft een opname gemaakt van de 
uitgevoerde stukken. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

DRUKKNOP naar ARTIESTENMIS 

https://zetweka.weebly.com/opname-concerten.html
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Eigenlijk een misleidende titel – ‘fake news’ dus – want het mannenkoor ZWK was 
wel degelijk aanwezig op 18 december in de Sint-Catharinakerk van het Antwerpse 
begijnhof. Maar begijntjes waren er al lang niet meer aanwezig. In 1986 overleed 
immers de laatste afstammelinge van deze merkwaardige groep ‘vrouwen – 
ongehuwd of weduwe - die hun leven wijdden aan God zonder zich terug te trekken 
uit de wereld’. Zo staat het beschreven in alle teksten over dit onderwerp. 
 
De begijnhoven werden ook reeds in de 13de eeuw gesticht. Omsloten 
gemeenschappen die waren ontworpen om aan hun materiële en spirituele 
behoeften te voldoen. 
 
Weet je overigens dat het Antwerpse begijnhof in 1245 opgericht werd, maar dat de 
dames in 1544 naar een nieuw begijnhof vertrokken, omdat het oude begijnhof 
buiten de Antwerpse stadsmuren lag en om veiligheidsredenen trokken de begijnen 
dus naar het nog bestaande – maar behoorlijk gerestaureerde – gebouw in de 
Rodestraat. 
 
De Vlaamse begijnhoven in het algemeen zijn architectorale ensembles bestaande 
uit huizen, kerken, bijgebouwen en groene ruimtes en gebouwd in stijlen die 
specifiek zijn voor het Vlaamse cultuurgebied. De traditie van de begijnen 
ontwikkelde zich in de Middeleeuwen in Noordwest-Europa. 
 
Het Antwerpse begijnhof wordt beschouwd als een pleintype, waaraan een steegje 
werd bijgebouwd. Het vormt nog steeds een oase van rust, die, zelfs bij 
Antwerpenaren amper gekend is. In zonniger periodes kan je er studenten 
terugvinden, die in de binnentuin op het gras rustig hun cursussen inoefenen met 
het oog op nakende examens aan universiteit of hogeschool. 
 
Achter de muren van de huizen bevinden zich meestal mooi verstopte voortuintjes of 
pleintjes. Je komt ook niet zo maar binnen in een begijnhof voor  zonsopgang of na 
zonsondergang, want je moet voorbij een imposante poort met heel wat 
sleutelgaten. Nog niet zo heel lang geleden werden de huisjes verhuurd aan 
hulpbehoevende, meestal oudere mensen, die echter trots waren op hun woning en 
zelf voor allerlei versieringen zorgden.  
 
Later werden de huisjes ook verhuurd aan de meer bemiddelde medemens, 
waardoor er meteen ook geparkeerde auto’s terecht kwamen, die voor een storend 
en weinig fijngevoelig effect zorgden bij bezoekers die zich in eerste instantie 
verbaasden over deze mooie oase van rust. 
 
De sinjoor mag dan al trots zijn op zijn begijnhof, toch behoort het niet tot de dertien 
begijnhoven in ons land die erkend werden als werelderfgoed bij de Unesco. Die eer 

Ons mannenkoor op bezoek bij de begijnen 
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is weggelegd voor de begijnhoven van Brugge, Diest, Lier, Kortrijk, Mechelen, Sint-
Amandsberg, Tongeren, Dendermonde, Gent, Hoogstraten, Turnhout, Leuven en 
Sint-Truiden. Deze dertien begijnhoven getuigen van hun oorspronkelijke functie, 
ook al leden vele schade op, in de tijd van Napoleon, van de Orangisten en 
natuurlijk in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Zij worden nu nog steeds 
beschouwd als toevluchtsoorden van rust, zoals ze dat in het verleden waren. Het 
gevoel van gemeenschap en respect voor de individualiteit worden er fijn in 
evenwicht gehouden. Dat Antwerpen niet bij dit Unesco-erfgoed gerekend wordt, 
zou te maken kunnen hebben met het feit dat de eigendommen steeds meer 
particuliere eigenaars zouden hebben en dat de gebouwen ook wel een tijdje 
verwaarloosd werden. 
 
Maar aan al deze geschiedkundige verhalen hadden de leden van ons mannenkoor 
weinig aandacht, want op verzoek van de verantwoordelijken van de Sint-
Jakobskerk werden zij gevraagd om – tijdens de restauratie van hun kerk – nog 
eens hun veredelde stemmen te laten horen in de Sint-Catharinakerk, die gezet is 
binnen het begijnhof.  
 
 

 

 

 
 
Het valt al dadelijk op dat de kerk een lichtjes andere stijl heeft dan de andere 
gebouwen binnen het domein. In 1799 werd immers de oorspronkelijke kerk 
verwoest en pas in 1827 werd ze opnieuw gebouwd, volgens sommige bronnen 
onder leiding van een zekere Pierre Bruno Bourla, de man die in datzelfde jaar ook 
de plannen tekende voor de Bourlaschouwburg (vroeger het Grand Théatre 
Français genoemd, later de Koninklijke Nederlandse Schouwburg en tegenwoordig 
het Toneelhuis). 
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Merkwaardig in de Sint-Catharinakerk van het begijnhof zijn het fraaie orgel en de 
mooie raamschilderingen. Qua bezoekers aan de zondagsdienst leek deze niet het 
aantal traditioneel aanwezigen in de Sint-Jacobskerk te overtreffen, maar het was 
dan ook een mis op een bijzonder ijskoude zondag. 
 
 
Advertentie 
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…het voor Dirk V. in de Carolus Borromeuskerk een debuut betekende voor een 
‘groot’ optreden met onze kring en dat het met heel veel goesting succesvol verliep. 
 
…zijn bewondering voor het grote orgel en de manier waarop Martyn erop speelde 
immens was. Hij was er niet van weg te slaan. 
 
…het logische gevolg dan ook was dat hij door Martyn werd aangeworven als 
assistent of met andere woorden, als officiële bladomdraaier. Ook met veel succes, 
want de aanwezigen in de kerk gaven hem een spontaan applaus. Of was dat voor 
Martyn bedoeld? 
 
…een andere recente nieuwkomer, tenor Stefaan D., het over een andere boeg 
gooit? In plaats van aan te geven dat zijn kaft mag gebracht worden, knielt hij nu 
neer en geeft spontaan een handkus aan zijn buurman. Dit mooi christelijk gebaar 
werd in Carolus Borromeus zeer gesmaakt door het mannenkoor. 
 
…diezelfde jongeman, net voor elke inzet van een nieuw gezang, achter onze 
dirigent sloop. Het resultaat kan je elders in dit blad vinden bij ‘muzikale opnames’. 
 
…er soms zelfs bij uitvaartdiensten een glimlach op het gelaat kan verschijnen. 
Zoals voor de man, die op het einde van de mis spontaan applaudisseerde omdat hij 
onze gezangen zo mooi vond. Eén elleboogstomp volstond! 
 
…Willy’s dochter Marleen een goochelnummer van haar vader wilde imiteren: hoe je 
van een 20 frank-briefje zomaar 5 Euro kon ‘toveren’. Het briefje met de waarde van 
het oude Belgische muntstelsel viel gewoon op de grond. Dat was de truuk. Maar de 
lokale koster haastte zich om snel het briefje van 20 frank opnieuw aan Marleen te 
bezorgen. 
 
…het erg gewaardeerd werd dat de familie Clerckx na de eerstvolgende repetitie in 
onze lokalen opdook en het koor dankte met drank en hapjes. 
 
…Willy’s echtgenote zelf ook genoot van de vriendschap van de koorleden en 
prompt aankondigde dat ze wel elke week als vaste barmadame wilde dienst doen. 
Maar wie we de volgende week niet zagen opduiken… 
 
…R.N. de verrassing voor zijn meer dan 65-jarig lidmaatschap toegekend kreeg na 
een repetitie. Hij ging naar huis met enkele flessen lekkere wijn en een attentie voor 
zijn engagement in de kring zoals optreden als presentator op concerten, ontelbare 
cursiefjes in Eigen Krabbels, enkele jaren in het bestuur en de samenstelling van 
ons jubileumboek. 
 
 
 

Weet je dat … 
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… de tweede symfonie van Mahler op 
10 en 11 maart te beluisteren is in de 
Sint-Anna-ten Drieënkerk op 
Linkeroever. Uitvoerders zijn 100 
conservatoriumstudenten o.l.v. Lars 
Corijn, mezzo-sopraan Neomi Shadmi 
en sopraan Kristien Doumen. Inkom 
slechts 5€. Kaarten te bekomen via 
www.anna3.be . 
 

 
 
 
…het Saxofoonorkest van Zwijndrecht, 
waarmee de ZWK indertijd optrad, haar 
175-jarig bestaan in eerste instantie viert 
met een Nieuwjaarsconcert in de Blauwe 
Zaal van deSingel op zondag 29 januari 
om 15u. Ook zangeres Dorine 
Mortelmans zal het feest mee 
opluisteren. Kaarten in voorverkoop 
(20€) te bekomen via 0485/724563. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.anna3.be/
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Goede kameraad, toffe ex-klasgenoot, hoe ongelooflijk snel het allemaal gegaan is! 
Toen we je hier een kleine tien jaar geleden uitgebreid  ondervroegen voor een 
artikel in Eigen Krabbels, plaatsten we nog als titel: “De stroper die boswachter 
werd.” 
 
Want je was een rakker in jouw jonge jaren! Altijd goed voor een grap en de 
animator op de familiefeesten. In Sint-Norbertus was jij de enige die een bulderende 
wiskundeleraar Laforce in een mum van tijd een glimlach op het gelaat kon doen 
toveren. Of de jongeman die – bij een onverwachte toets – erin slaagde de haast 
lege blaadjes uit de tas van de leraar te halen en ze te vervangen door beter 
geslaagde antwoorden op nieuwe blaadjes. Dat alles met de hulp van jouw maatje 
Jules Tondu en ‘den Driessens’, die meneer Bos aan de andere kant van de klas 
moesten aan de praat houden. De leraar stelde in een volgende les trouwens met 
de nodige ironie vast dat er verbazend goed op de ‘toets’ geantwoord werd. 
 
Je ging er ook prat op dat je in Don Bosco de jongste directeur ooit was: 28 jaar, 
nadat je eerst het 2de, het 3de en het 6de als leraar had doorlopen. Je had trouwens 
als ‘people manager’ voldoende ervaring opgedaan bij de Chiro Sint-Michiel en bij 
de ZWK, bij wie je tussen jouw achtste en jouw zestiende lid was. 
 
Het muziekvirus kreeg je trouwens ook op Sint-
Norbertus mee, toen je in het vierde leerjaar bij 
meneer Hadermann de klas mocht dirigeren en 
je dat blijkbaar uitstekend deed. Spelen op de 
piano probeerde je ook en nadien werd je 
oprichter van het Don Bosco-koor, waar je op 
een niet zo propere manier bedankt werd. 
Gelukkig kon je nog terecht bij Alma Musica en 
als zanger met een luide stem bij de ZWK. Je 
voelde je in onze kring altijd goed thuis en je 
werd ook dadelijk door iedereen aanvaard. Na 
afloop dronk je steeds met veel plezier één 
porto-glas leeg en als broer Johan het niet 
merkte, konden dat er ook wel twee worden. 
Stilaan merkten we echter dat je niet alles meer 
zo aandachtig kon volgen en met een knipoog 
wezen we de juiste bladzijde aan. 
 
Tot we het bericht kregen dat ook in andere 
omstandigheden de mist in jouw hoofd jou parten 
begon te spelen. Maar vriend Willy, we zullen 
zeker nog herhaaldelijk de leuke momenten met 
jou boven halen en ik ben zeker dat je er zelf ook 
mee zou kunnen lachen hebben.  

 

  
 

Adieu Willy! 
 

Adieu Willy 
 



23 

 

 
 
 
 

Overlijdens : 
 

• Hennie Smits – Hollander (° Roosendaal 22/01/1943 - + Bergen-op-

Zoom 29/11/2022) 

 
 
Kort nadat ze nog haar geliefkoosde muziek gezongen had, overleed Hennie 
op 79-jarige leeftijd in Bergen-op-Zoom. 
Zij was de weduwe van Jac Smits, de moeder van onze pianist Martyn en zijn 
broer Bart, en oma van vier kleinkinderen. Een delegatie van onze kring was 
aanwezig op de uitvaart in Roosendaal. 
 

• Willy Clerckx (° Antwerpen 06/07/1946 - + Antwerpen 05/12/2022) 

 

 

 
 

 

Personalia … 
 



24 

 

 
Nadat het al enkele jaren erg mistig geworden was in zijn geest, overleed 
ZWK’er Willy op 76-jarige leeftijd in het Huizeke van Nazareth. Hij was de 
echtgenoot van Danielle Doyen, broer van Peter, Paul, Marc, Luc, Leo, onze 
dirigent Johan, Suzanne en Mia Clerckx, vader van Michiel en Marleen 
Clerckx. Voor een volle Sint-Michielskerk zong ons koor mee de uitvaartdienst. 
 

• André D’Hollander (° Beveren-Waas 30/06/1950 - + Melsele 21/12/2022) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lief is zacht, 
Is innerlijke kracht. 

 
Na een vrij lange ziekte overleed op 72-jarige leeftijd André, de echtgenoot 
van Mira Martinez-Garcia en vader van Cindy, de echtgenote van 
Wandelkringer Luc Korthoudt, en grootvader van Louis en Manou.  
De uitvaart had in intieme kring plaats.  
 
Al deze overledenen worden door de ZWK herdacht tijdens de 
gedachtenisviering op 11 november 2023. 
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Zondag 4 december 2022  Heilige Geest – 2de zondag v/d advent 
Zondag 11 december 2022 Carolus Borromeus - Artiestenmis 
Zondag 18 december2022 Catharinakerk – 4de zondag v/d advent  

 
 
 
 
Zondag 8 januari 2023 – 10u30 Heilige Geest – Openbaring v/d Heer 
Zondag 8 februari 2023 – 10u30 Heilige Geest – 5de Zondag v/h jaar 

 
 
 
 
 
Zondag 5 maart 2023 – 14u30 Sint-Walburgis – Jubileumconcert van Alma 

Musica met o.a. Gloria van Vivaldi 
 
 
 
Werkten mee aan dit nummer:  
Tony Ah Munn, Johan Clerckx, Guido De Graeve, Rik Neel, Raf Van Bortel, Stefaan 
Delrue, Walter Goossens, Jenny Backx, Karel Van Ael, Hugo Broos, Ludo Engelen, 
Luc Korthoudt, Martyn Smits, Marcel Coppens (v.u.) 
 
 
 
 

G E L U K K I G     N I E U W J A A R 
 

en het beste voor 2023 
 
 
 

Onze voorbije periode … 
 

 

En de toekomst … 
 

 

Hou in het oog … 
 

 


