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Meer dan 50 jaar bij de kring, maar
nooit lid van de kring
Herman Jacobs: zijn familie, zijn tuintje en meneer
Duysburgh
Er zijn zo van die fenomenen
bij de ZWK.
Illustrerend voorbeeld is ongetwijfeld Herman Jacobs. Elke
Wandelkringer kent hen, zijn
zoon Peter zingt mee in het
koor, jarenlang was hij één
van de populaire kampleiders
en toch) “Ik ben nooit lid geweest van de Zingende Wandelkring,” klinkt het eerlijk bij
de 76-jarige immer jong uitziende Mortselnaar. En voor
dat laatste zijn verschillende
redenen. Zijn kinderen en
vooral zijn zeven kleinkinderen
(van wie er twee in de Verenigde Staten vertoeven) houden hem jong. Bijzonder opgezet is Herman ook omwille van
het tuintje rechtover zijn deur,
waar hij bloemen, groenten en
fruit teelt. Maar als je over de
Wandelkring spreekt, kom je
bij hem steeds terecht bij één
persoon: meneer Duysburgh.
Velen onder ons kennen Herman Jacobs ook als de man die hen leerde tel-

len en lezen. Toen hij op doktersbezoek moest, meende de geleerde man te
moeten vaststellen dat hij toch wel heel traag sprak. Waarop Herman hem
gevat op zijn plaats zette met de melding: ‘Meneer, als je de helft van jouw
leven hebt les gegeven in het eerste studiejaar, dan spreek je zo traag.’ Tegen zulke harts-tochtelijke interventie had meneer doktoor niks meer in te
brengen.

Hoe kwam je eigenlijk in Sint-Norbertusinstituut terecht?
Herman Jacobs: “Toen meneer Hellemans daar in september 1957 met pensioen ging, had ik het geluk die vacature te mogen invullen. Ik had eerst
veertien dagen les gegeven bij de broeders in Westmalle. Maar meneer Tuyteleers – met Mechelse roots zoals mijn ouders – gaf aan dat er een plaatsje
vrij kwam in het tweede leerjaar. In het eerste stonden toen nog legendarische figuren als Vosters (‘een tweede vader voor mij en een schitterend verteller, zeker als het over jachtverhalen ging’) en De Boodt. Maar toen ook zij
met pensioen gingen, nam ik hun plaats in.”

Wat waren daar jouw eerste ervaringen met de ZWK?
“Als beginnend leerkracht kreeg ik onmiddellijk de vroege bewaking toegewezen. Samen met Raf Perneel, de toenmalige studiemeester-opvoeder, wandelden wij de speelplaats op en neer, hier en daar berispend voor ongepast
gedrag. Maar één zaak was verbazingwekkend: sommige leerlingen kropen
zonder toelating op het dakje boven de toiletten om er een bal te halen, of ze
speelden op de intussen verdwenen rotonde bovenop het scoutslokaal of ze
doken ongestoord een bal na, die in de fietsenkelder rolde. Allemaal
‘verboden’ dingen!
Ik vroeg mijn collega Raf waar die gasten het lef vandaan haalden. Op zijn
eigen flegmatieke wijze antwoordde hij me (in het Antwerps): ‘Laat ze doen,
dat zijn de zangers. Niks tegen doen, want ze zijn hier als zanger en niet als
leerling. Vraag het maar aan hun Leider en die zal zeggen dat hij een aparte
verzekering heeft afgesloten en dat die mannen mogen spelen waar ze willen.’
Eén keer vond ik dat het de spuigaten uitliep en ik zette er enkelen ‘als straf’
tegen de muur. Maar stipt om acht uur verscheen de mij toen nog onbekende
Leider, die klapte in zijn handen en alle zangers stormden de trappen op
naar hun lokaal (toen nog de refter aan de kant van de Amerikalei), inbegrepen de ‘gestraften’. Maar ik kreeg er nog één te pakken en hield hem tegen,
waarop de Leider riep: ‘Laat hem los, dat is ne voorzanger’.
Ik begreep meteen dat er een consensus bestond tussen de school en die
zangers en enkele ogenblikken later kwam er een prachtige knapenzang uit
dat lokaal, af en toe onderbroken door de kordate stem van een veeleisende
koorleider. Mijn interesse was gewekt.”

Het was niet eenvoudig om toegelaten te worden bij de zangers%
“Nadat ik ook een concert had bijgewoond, besloot ik contact op te nemen
met meneer Duysburgh. Het was inderdaad een vrij koele, korte, afgemeten
ontvangst: “Vraag maar aan Frans Moonen wat je eventueel kan doen.” Ik
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wist toen nog niet dat hij iedereen zo’n jaartje testperiode wilde geven, alvorens aanvaard te worden. Toen ik in 1958 mee ‘mocht’ op het ‘klein kamp’ in
de Voerstreek, kreeg ik de kans om één en ander bij te praten. Nadat ik geholpen had een conflict met de boswachter uit te klaren (de ‘Beren’ hadden
een jonge eik nogal ernstig toegetakeld) en nadat ik ook was tussen gekomen in een conflict met de verantwoordelijke van het kamphuis, groeide het
wederzijds respect en ik kreeg vooral grote bewondering voor meneer Duysburgh en voor zijn werk.”

Een idee aan hoeveel kampen je eigenlijk meedeed en wat
je nog voor de Wandelkring betekende?
“Samen met Frans Moonen, later ook met Marcel Van Herbruggen, leidden
we in de school spelnamiddagen voor kinderen die bij de zangers wilden komen en waarmee we ook geregeld zangstonden hielden, kwestie van nieuwe
stemmen te ronselen. Zo kreeg ik langzamerhand ook wat meer greep op
‘het kleine grut’ dat de Wandelkring van nieuw bloed voorzag.
Ik begon dus in 1958 met het klein kamp in Voeren, waar ik me Chris van de
Wauw nog herinner als de ‘hopman’ van de knapen. Nadien volgden GeelBel, Mol, Wezemaal, Bos en Brem Kasterlee, Lille, Boslicht Lichtaart, in 1970
ons eerste kamp in ons ‘eigen’ Radeske in Lichtaart, verder Hof De Greef
Kalmthout, De Trekvogel Langdorp, Statie Essen, De Maat Mol, HallaarC
enfin, ik schat in totaal zo’n 29 ‘kleine’ kampen. Ik moet wel verduidelijken dat
ik sinds mijn huwelijk in 1971 en de geboortes van mijn kinderen (1972, 1973
en 1976) geen volledige kampen meer meemaakte.
Tot mijn 26 jaar was ik trouwens ook nog groepsleider van de Chiro in Mortsel. Als jonge leerkrachten werden wij ook nog verplicht om minstens 14 dagen verplichte vakantiekampen mee te doen. Er waren jaren bij dat ik tijdens
de grote vakantie amper drie volle dagen thuis was!”

Nog memorabele herinneringen aan die ‘kleine kampen’ met
de ZWK?
“Een massa. Om subsidies te verkrijgen van het ‘Nationaal werk voor kinderwelzijn’ moest meneer Duysburgh – zeer tot zijn ongenoegen – toestaan
dat er controles kwamen op ‘zijn’ kampen. Wij kregen orders als er weer zo’n
‘vrouwmens’ opdook om de kwaliteit van het water te controleren. ‘Geef dat
mens geen tas koffie voor ze het document over het water getekend heeft’.
Belangrijk op zo’n kampen waren ook de koks. Ik herinner me kerels als
Guido Bontenakel, Willy en André De Gezelle, Frans Janssens, Bruno De
Mayer, Guido de Graeve, Roger De Cock, Wim Pilate en Bart VervoortC”

Er was ook elk jaar de bezoekdag van de ouders%
“Soms ook memorabele dagen. De ouders kregen dan sommige speciale
spelen voorgeschoteld zoals het legendarische ‘Rond de heuvel’ en ook de
hindernissenloop of een matchke voetbal. De leiding, verantwoordelijk voor
de verzorging, had dan meestal iets meer werk. Soms moest één of andere
papa nadien zelfs enkele dagen werkverlet nemenC”
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Was meneer Duysburgh ook niet de medisch verantwoordelijke op zo’n kamp?
“Absoluut. Want: ‘ik ben immers brigadier in het leger geweest’, pochte hij
dan tegenover de verbaasde controleurs. Maar ik had daar soms toch mijn
twijfels over.
Op een dag kwam Johan Clerckx – toen nog voorzanger – naar hem met
keelpijn. Meneer Duysburgh liet hem gorgelen met water, waarin een pilletje
Chloramine was opgelost. Wat las ik nadien op de bijsluiter? ‘Te gebruiken
voor het ontsmetten van wonden, van instrumenten, van handen en voor vaginale spoelingen.’ Op het rood op de verpakking: ‘voor uitwendig gebruik’.
Maar kijk, Johan was genezen en zingt nog steeds. Allicht onder het motto
dat de stem toch ook een instrument is.”

Maar je hebt nog altijd ontzettend veel respect voor meneer
Duysburgh?
“Door de kleine
kampen, de vierdaagses, de trektochten in Wallonië – prachtige
tochten – en de
bedevaart naar
Lourdes in 1963
heb ik meneer
Duysburgh leren
kennen als Wandelkringer. Hij
ging ons voor,
leidde ons met
vaste hand.
Nooit, nooit zou
hij en zijn ZWK
wijken. Ik krijg
nog tranen in de
ogen als ik het
Wandelkringlied
hoor zingen. Hij
hield vast aan
grote waarden als
de dagelijkse mis,
momenten van
stilte en gebed en
daarmee wist hij
mij en vele andere jongeren te
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Hij gaf zijn jonge volkje het voorbeeld van volharding, doorzettingsvermogen
en moed. Alleen die jongeren hielden vol, die de geest van de stichter en zijn
opvolger rechtlijnig aanvaardden en beleefden.
Voor mij was meneer Duysburgh een groot en veelzijdig mens, een fijne
vriend, die gul en grootmoedig kon zijn in bepaalde momenten van mijn leven. Ik ontdekte ook de kunstenaar in hem. Hij heeft zijn droom – een eigen
huis voor zijn kring – verwezenlijkt en ik ben blij dat ik daar een steentje kon
toe bijdragen. Zijn Wandelkring leeft nog steeds, zij het enigszins anders.
Maar de diepere waarden die hij heeft voorgeleefd, vind je er nog in terug.
En het schilderijtje dat hij me gaf als een ‘erfenis’, koester ik als één van de
mooiste dingen in ons huis.”

Je bent nog steeds een stevige supporter van het mannenkoor. Je hebt de kring zien evolueren. Hoe kijk je aan tegen
deze veranderingen?
“Ik heb nog steeds een heel diep respect voor het mannenkoor. Ik vind het
nog steeds een zeer kwalitatief sterk koor. Er is nog steeds een sterke leiding, hoewel de toetreding een stuk toleranter geworden is. De oorspronkelijke verplichtingen zijn weggevallen, maar ik weet niet of dat beter of slechter
is. Toen ik kwam luisteren naar de 2de Symfonie van Mahler werd ik gepakt
door emoties en ik heb erbij geweend.
Ik probeer zelf nog mijn steentje bij te dragen als lid van de Raad van Bestuur van Radeske. Ik vind het jammer dat ik nooit op de 11 novembervieringen kan aanwezig zijn, omdat ik intussen zelf dirigent geworden ben en op
dat moment moet optreden bij het parochiekoor uit Hove (waar mijn broer
leider is), nadat ik ook nog 35 jaar dirigent was in Sint-Benedictus Mortsel.
En tenslotte zit ik nog in de pedagogische commissie van het COV, terwijl we
met de oud-leerkrachten van Sint-Norbertus ook nog regelmatig samen komen.”

Hoe zie je de toekomst evolueren voor de ZWK?
“Het mannenkoor staat er nog steeds en zo lang jullie gevraagd worden als
versterking van vrouwenkoren of gemengde koren, zit het zeker snor. Al
moet er stilaan gezorgd worden voor aangroei. De vraag is natuurlijk: waar?
Binnen de scholengroep van Sint-Norbertus zijn er een aantal fusies gebeurd
en mijn ervaring is dat het toch een tiental jaren duurt voor iedereen weer
optimaal functioneert. De lagere school van Sint-Jan is b.v. niet gefusioneerd. Misschien moet het bestuur langs die weg eens moeite doen om aan
verjonging te doen. Terwijl ze zich kan open stellen voor alle afdelingen die
er momenteel binnen Sint-Norbertus bestaan. Ik weet niet of iedereen daarvoor open staat, maar alle mogelijkheden moeten toch onderzocht worden
om er een aantal nieuwe leden bij te krijgen.”
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Wij reizen om te leren  euh zingen !
Zaterdagochtend
De meer ervaren koorleden hadden ons verwittigd. Oeioei, naar Amsterdam
rijden met de voorzitter: als dat maar goed eindigtC
Maar geen nood. Het werd een rustige rit, waarin veel gekeuveld werd over

ditjes en datjes. Alles verliep perfect, zelfs al probeerden we de bezemwagen
met daarin Ludo en Luc regelmatig van ons af te schudden, maar tevergeefs.
Babbel, babbel, keuvel, keuvel, tot Guido ineens tot de vaststelling kwam dat
zijn GPS niet functioneerde. Oei, en hadden we voor Rotterdam niet ergens
een afrit moeten nemen? Ja, hier is een afrit. Het zal deze afrit wel zijn. Met
de bezemwagen met gierende banden achter ons aan de afrit genomen, die
ons naar een godverlaten dorpje leidde. Niet helemaal juist dus! Dan maar
weer een oprit zoeken, liefst in de juiste richting en jawel, de GPS was weer
mee met onze ideeën. De volgende hindernissen werden zonder problemen
genomen. Tot we in Amsterdam zelf onze bezemwagen plots naar links zagen afslaan, terwijl wij eigenlijk rechtdoor reden. Onze GPS kon toch niet fout
zijn?
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Oeps, we reden inderdaad de Apollolaan in en dat mormel van een vrouwenstem gaf aan dat we ‘op onze bestemming’ waren, maar we zagen nergens het Hilton Hotel staan. Bleek dat we wel Apollolaan hadden ingetikt,
maar dan wel het nummer 2. Kon toch niet ver weg zijn. Het nummer 138
bleek echter iets of wat de andere richting uit te gaan en we werden dan ook
op een begrijpende, meewarige glimlach onthaald door de andere koorleden,
inbegrepen de bezemwagen. Echt veel konden ze echter niet zeggen: we
waren eigenlijk zelfs héél stipt om 11 uur ter plaatse. Dank u, Guido!

Zaterdagmiddag
‘Middagmaal onder eigen verantwoordelijkheid’ stond er op onze reisinfo,
perfect voorbereid door een duo/trio nijvere koorleden. Ze kunnen niet genoeg in de bloemetjes gezet worden. Trammetje rijden en kennis maken met
de enorme drukte rond het Amsterdamse station, waar koning fiets heerste.
Precies de publiciteitskaravaan uit de Ronde van Frankrijk.
Nog een snelle hap, waarbij Luc – handig als altijd – snel het gezelschap van
de Chorale dribbelde, zodat we precies op tijd waren om te genieten van een
uitstekende rondleiding
doorheen de Nederlandse
hoofdstad met stadsgids
Renée.
De wandeling werd nogal
bruusk onderbroken, omdat iemand toch een uurwerk bij zich had en opmerkte dat we binnen het
uur in het Concertgebouw
moesten zijn. Plots kon
het niet snel genoeg
gaan. De leden die ook
nog een openbaar toilet
bezochten, werden beladen met allerlei schimpscheuten, die we onze lezers voor het ‘gemak’ en de welvoeglijkheid zullen
onthouden. Maar waarvoor waren we ook alweer naar Amsterdam gekomen.
Och ja, om te zingen natuurlijk.

Zaterdagavond
Misschien waren we wel iets té snel geweest. De koorleden die iets later vanuit Antwerpen kwamen, waren weliswaar al ter plekke, maar de Chorale hadden we eens te meer met minstens een kwartier voorsprong in de vernieling
gereden. Het kwam echter allemaal nog goed en we kennen mekaar zo stilaan, zodat er al gemoedelijk kon verbroederd (door sommigen verzusterd)
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worden. We hadden zelfs nog genoeg tijd voor de kennismaking met dit beroemde concertgebouw, waarna we een halfuurtje zoet gehouden werden
met het opzoekwerk naar de juiste opstelling, gevolgd door drie kwartier opwarming qua stem en
ledematenC Het mocht
stilaan beginnen!
Alleen jammer dat de
inleider van dienst zodanig improviseerde
dat hij van de kuisvrouw tot de opperdirigent iedereen een applausje gunde, maar
wel vergat ons koor te
vermelden. Kleine uitschuiver voorafgaand
aan een verder haast
smetteloze uitvoering, maar daarover lees je verder nog iets in dit blad vanwege onze eigenste dirigent

Zaterdagnacht
Na het vluchtige afscheid van de thuisrijders volgden we op een stevig drafje
onze reislijders voor een uitstekend etentje in het Indonesisch restaurant Puri
Mas. Lekkel, lekkel! Alleen onze voorzitter en één andere snoodaard lieten
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zich betrappen op een extra-consumptie, die onder luid protest van beide
koorleden (‘We hebben zo veel eten terug gegeven aan jullie’) natuurlijk terecht uit eigen zak moest betaald worden. Orders zijn orders!
Na zo’n heerlijke maaltijd lieten de meesten zich nog een ‘digestiefje’ welgevallen op het gezellige Leidsche Plein. En ja, sommigen konden het ook niet
over hun hart krijgen om de zaakvoerders alléén hun tent te zien sluitenC
Sociaal, zo zijn we ook!

Zondagochtend
Het werd dan ook vroeg dag en sommigen hebben amper hun kamer in het
Hilton Hotel gezien, hoewel ze een persoonlijk bericht kregen op hun tvscherm en hoewel ze vanuit hun toilet een telefoon bij de hand hadden om
de andere koorleden te verwittigen dat het ‘vijf minuutjes’ later zou worden.
Geen probleem uiteindelijk, want ons organiserend duo/trio had een uitstekende ontbijtplaats gevonden bij De Joffers, waar ieder naar eigen smaak
weer stilaan wakker werd. Maar ook hier weer niet getreuzeld, want er stond
nog een rondrit op het programma met een ‘Hop on, Hop off’-bus. Interessant, maar vooral Hop on! Maar hoe verschrikkelijk rustig, haast slapend lag
Amsterdam erbij, vergeleken bij zaterdag! Plaats, ruimte en tijd genoeg voor
de hongerigen om nieuwe vitamientjes op te slaan.
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Zondagmiddag
Het hoogtepunt van
de dag moest echter
nog komen: een bijzonder interessante
boottocht doorheen
de Amsterdamse
grachten. De sfeer
werd aanvankelijk wel
iets gebroken toen
een koorlid bij de start
een drankje bestelde
en de ober dadelijk
met de gekende Belgische zuinigheid
mocht kennis maken,
wanneer zijn buurman er meteen vier strootjes bij vroeg.
Of zat hij al iets te lang in Nederland? Niet getreurd: de boottocht was met
sterquotering de mooiste kennismaking met een prachtige stad als Amsterdam.
Snakten de meesten nadien naar het weerzien met moeder de vrouw in Antwerpen, dan bleven er nog
een zestal ‘dapperen’ over om
vast te stellen dat de familie
De Graeve daar in Amsterdam zowaar een stulpje bezat
onder de alles zeggende
naam ‘De 3 Graefjes’. We
hadden het kunnen denken!
Die enkele bijkomende uren
verblijf in Amsterdam waren
echter ook de moeite waard
wegens een bezoek aan
‘Nemo’, een gebouw naast de
stadsbibliotheek dat doet denken aan Technopolis in Mechelen. Omdat we al redelijk laat waren, werd de
tentoonstellingsruimte niet meer bezocht, maar wel het afhellend dak, dat
een hoog en prachtig overzicht bood over gans Amsterdam. De ligstoeltjes,
de zithoeken, de ijsjes: alles was voorzien om het hier echt héél gezellig te
maken. Een waardige afsluiter van een prachtig weekeinde. Dankuwel, ZWK!
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Zondagavond
PS: nadat hij enkele biertjes tot zich had genomen, deed Guido een perfecte
rit huiswaarts. Zonder verder commentaar, maar toch ook dank u wel Guido
en dank u wel de andere vrijwillige rijders. Hoeft het gezegd dat de bezemwagen al lang in Wommelgem stond op het moment dat de laatsten nog in
Amsterdam vertoefden?
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Kijk een vol concertgebouw
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Mit Flüglen 
Zo heb ik mij gevoeld!

Een geweldige ervaring is het geweest om mee te werken aan de
tweede symfonie van Mahler.
Toen ik die vraag toegespeeld kreeg, twijfelde ik er geen moment aan om dit
mee te doen. De aanvaarding van het bestuur was de bezegeling van iets
dat ieder die het heeft meegemaakt tot het einde van zijn dagen zal herinneren.
Natuurlijk wist ik niet waarover ze het hadden; de tweede symfonie van
Mahler was volledig onbekend voor mij.
Dus maar wat opzoekwerk op de computer!
Ik kreeg nogal vlug een idee van wat ons te wachten stond. En dat het niet
eenvoudig zou zijn was ook snel duidelijk.
Marc C. was direct bereid om de muziek om te zetten in cijfertjes, je weet
wel! En als je dan merkt dat het met die cijfertjes ook al niet gemakkelijker
werd, moesten we toch wel een paar tandjes bij steken om de partituur te
lezen en te zingen.
Marc had dan voor het gemak de noten die te hoog waren voor de bassen
een octaaf verlaagd en die te laag verhoogd.
Was eigenlijk niet de bedoeling want Mahler kende blijkbaar de ZWK en
heeft het duidelijk in zijn partituren genoteerd dat deze niet mochten geoctaveerd worden.
Als er drie noten bij de bassen te vinden waren, zette Marc de hoogste bij de
tweede stem van de tenoren.
Dat zijn zo van die geplogenheden die wel geregeld voorkomen bij de kring.
Maar zoals steeds wijken wij nooit en begon het instuderen! Met mondjesmaat!
We ondervonden al vlug dat ons kunnen duidelijk op de proef zou gesteld
worden.
De inzet van het koor is a cappella! En dat gaat een tijdje verder en dan
komt het orkest erbij! Niet simpel om een koor van 200 stemmen op toon te
houden. Het vraagt een concentratie van 200 % van elk koorlid; een toon die
dubbele piano moet zijn, maar die toch verwachting uitstraalt. Inzetten op
een klinker is altijd moeilijk. Het wordt nog moeilijker als het dubbele piano
moet zijn. En als je dan wordt opgedragen de sfeer te maken zonder te
bruuskeren, weet je dat die concentratie op en top moet zijn.
Indrukwekkend C. een geweldige stilte gevolgd door een inzet van tweehonderd koorleden met de tekst “Auferstehen”. Koude rillingen krijg je daarvan.
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Maar C als je daarvoor meer dan een uur moet stilzitten en mag luisteren
naar het fantastische eerste deel, gevolgd door een tweede en derde deel
die haaks staan tegenover het eerste, is het moeilijk om die concentratie te
behouden; voor sommigen is het zelf moeilijk om wakker te blijven laat staan
om geconcentreerd te blijven.
Maar op het juiste moment is die snoodaard toch in staat om de sfeer mee te
brengen!
De twee solisten, sopraan en alt
(mezzosopraan) zijn van
een bovenste beste kaliber.
Met de alte, Inez
Carsauw, heb ik nog
mogen samen zingen in
een octet. Dit was een
heerlijke ervaring om
met acht geschoolde
stemmen te mogen zingen.
Spijtig genoeg heeft dit
groepje, “Komma” genaamd, niet lang mogen bestaan.
De altsolo in het vierde deel was zo gevoelig en warm gezongen dat je haast
de tranen in de ogen kreeg. Welk een warme stem heeft zij in de loop van
de jaren gekregen!
Die bende muzikanten zijn geen simpele jongeren als je het mij vraagt. Zulk
een precisie en samenspel was van de bovenste plank! Wat Hans Casteleyn
met hen bereikt, is onvoorstelbaar knap! Tussen de 13 en de 24 zijn ze! En
dan al Mahler spelen alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Je moet
het maar doen.
Dat brengt ons rechtstreeks bij de dirigenten!
Die van het mannenkoor die ken je wel en daar moet ik niet over uitweiden.
Paul Dinneweth, van de Chorale, is wel iemand die muzikaal toch wat te vertellen heeft!
Het was voor ons wel even wennen om met hem verder in te studeren maar
we waren hem snel gewoon.
Daar kwamen dan de wisselingen van Marc C. naar voren. Het was voor
hem dan wel even wennen om uit dat kluwen te geraken. Maar hij was vlug
mee en was daarmee tevreden.
Hij had een stempedagoge voorhanden die ons klaarstoomde om de zware
partij te kunnen zingen. Kristien Vercammen, echtgenote van Bart Pilate,
zoon van Wim, oud-lid van onze kring.
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Hans Casteleyn, daarover heb je in het vorige nummer van Eigen Krabbels al
heel veel gelezen.
Toch wil ik mijn bewondering voor hem niet onder stoelen of banken steken.
Hij heeft het! Een prachtige orkest-dirigent met een even grote precisie om
ook een koor te dirigeren! Niet vanzelfsprekend. En dan bescheiden en zonder kapsones.
Om die meute van orkestleden en zangers ver genoeg te krijgen legt hij bij
de finale, wanneer het koor ten volle moet zingen, zijn dirigeerstokje neer en
grijpt met zijn twee grote handen het koor vast om, samen met het orkest,
ons op topniveau te krijgen.
Ik denk dat Mahler zeer tevreden moet geweest zijn over deze uitvoering.
En dan zitten wij in het Concertgebouw in Amsterdam. Wie had dat ooit kunnen dromen of ooit voor realiteit kunnen houden?
We hebben het gedaan omdat wij nu eenmaal een mannenkoor zijn en omdat er bij gemengde koren meestal mannen te kort zijn.
Met veel genoegen denk ik terug aan deze unieke gelegenheid.
Muzikaal staat dit op het hoogste schavotje van wat je met een koor kan bereiken.
En dat wij dit met de ZWK hebben mogen meemaken.
Proficiat aan alle leden dat ze dit hebben waar gemaakt.
En wellicht krijgen we in de toekomst nog zulke aanbiedingen.
Nu ze ons kennen en dat we voor geen kleintje vervaard zijn, speelt in ons
voordeel.
Kom maar af! We zijn bereid en we wijken nooit!

Johan Van Asch
Verzekeringsmakelaar
Lid FVF Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen

FSMA

11081A

Verzekeraar van het Radeske

Gsm 0479 98 10 65
Ondernemingsnummer 0525.898.564
Agentschaphouder Baloise Insurance en Euromex
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Emotie
Ik ben niet de enige die geweend heeft van pure emotie! Dank dat ik mocht
deelnemen aan deze uitvoering , aan deze "Auferstehung",
die voor mij wel een onvergetelijke extra dimensie heeft, die ik nooit zal vergeten !
Amaai
Juist nog eens geluisterd naar Mahler.
Dit geeft weer een hoop energie waarop je een eind verder mee kunt.
Deze energie zat in het volledige weekend.
Dank voor de schitterende organisatie.
Maar ook dank aan zij die dit project hebben opgepikt en ons zo Mahler hebben leren kennen
Op zijn Nederlands.
Ik betaal volgende keer om dit prachtig werk nog eens te mogen zingen.
Onvergetelijk
De uitstapjes van voor en na het concert, de gezellige etentjes en ook de
laatste uitvoering van de 2de Symfonie in het concertgebouw van A’dam,
zullen zeker en vast bij ons allen nog lang doorzinderen. We hebben echt de
Z van zingen, de W van wandelen en de K van kring op een fantastische wijze waar gemaakt.
De jonge muzikanten tussen 13 en 24 jaar kunnen zeker en vast ook nog
wel iets opsteken van onze deelname met leden tussen 38 en 78 jaar, waarvan de gemiddelde deelnemende leeftijd juist boven de 60 jaar uitkomt.
Afkicken
Bent u ook nog zo aan het na genieten van dit fantastische project? Wij in
ieder geval wel!
En wat was Hans Casteleyn tevreden. Hij vond het koor prachtig!
Wij vonden het fantastisch om met uw koren één groot koor te vormen!
We hebben u niet allemaal kunnen bedanken. Dat willen we alsnog doen via
deze wat onpersoonlijke weg.
Allen héél hartelijke dank voor uw geweldige medewerking aan het maken
van de opstelling! Het was een hele klus maar het is goed gekomen.
Wij wensen u véél succes met uw muzikale activiteiten en wellicht nog eens
tot ziens!
(Zuid Nederlands Concert Koor)
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Indrukwekkend
Heren, (en nu buig ik even het hoofd met diep respect).
Wat was me dàt een indrukwekkend concert.
Fenomenaal !
Ik kan uiteraard niet vergelijken met andere uitvoeringen (want het was voor
mij de allereerste keer dat ik deze symfonie hoorde), maar àlles klopte.
Het orkest met zijn stille en uitbundige momenten, het koorwerk (idem), het
echt wel bijzonder mooie eerste deel en dan die finale.
Wow!
Een dikke proficiat voor jullie en natuurlijk ook voor alle andere uitvoerders.
Het orkest: zo jong en al zo’n niveau bereiken. Waar moet dat voor die gasten eindigen?
De koren: zoveel stemmen en toch zo stil kunnen zingen, om even later te
laten horen wat een tweehonderd-koppig koor allemaal in petto heeft.
Een ongelooflijk, krachtige dirigent. Hoe die man jullie allemaal (letterlijk) dirigeerde, in goede, bijna perfecte banen leidde: nog nooit gezien.
Dit is toch wel één van de meest intense concerten, die ik ooit bijgewoond
heb.
Het gaf mij een heel goed gevoel, zelfs een zekere fierheid, om jullie tussen
al die andere uitvoerders te zien staan, daar in Amsterdam, op het podium
van het Concertgebouw, hetzelfde podium, waar Mahler zelf een goeie 110
jaar geleden dirigeerde.
Chapeau!
Wat zeg ik?
“Nen dikke chapeau!”
Dit smaakt naar nog,
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Dank
Een speciaal dankwoord aan de besturen en dirigenten van de koren deCHORALE en ZWK
voor hun uitzonderlijke medewerking aan de reeks geslaagde concerten
MAHLER II.
Wat als apotheose aangekondigd was, de uitvoering in het Concertgebouw
Amsterdam, heeft alle verwachtingen overtroffen.

Waar gaan de leden van de Wandelkring met vakantie ?
Guido De Graeve - Zwitserland; Julien Van Ael - Vietnam; Dirk De Graeve Nederland; Luc De Graeve - Frankrijk; Luc Korthoudt - Spanje/Engeland;
Fons Carpentier - Engeland; Jan Leers - Namibië; Johan Clerckx - Nederland;
Jan Van den Eynde - Duitsland; Peter Jacobs - Raversijde (België);
Johan van Asch - Oostenrijk/Berlijn; Raf van Bortel - Frankrijk (Roussillon/
languedoc); Walter Goossens - België; Marc Mattheussen - Spanje ; Luc
Deumens - Italië; Marcel Coppens - Portugal; Tony Ah Munn - Oxford/
Kinrooi; Paul Avermaete - ziekenhuis laatste fase reval.; Chris Van de Wauw
- Frankrijk; Ludo Engelen - Letland/Estland/Litouwen; Marc Coremans - Wenduine;
Willy De Gezelle - Praag; André de Gezelle - België; Rik Neel - België;
Hugo De Maeyer - Belgische kust; Guido Mertens - Parijs; Leo Segers Frankrijk; Tom Smulders - Frankrijk; Eddy Van Driessche - Moezelstreek;
Bart Vervoort - China (Shangaï/Xiamen) - Zuid-Korea;
Aan allen een uitstekende vakantie toegewenst !

Weet je dat 
C zelfs Nederlanders interesse hebben voor de mooie klankkleur van het
ZWK mannenkoor. We werden uitgenodigd om in Sint-Petersburg de Carmina Burana mee uit te voeren.
C er zich alweer een nieuw lid aangetrokken voelt tot onze kring? Grote
kans dat hij blijft, hij is ict’er in het onderwijs en die mannen hebben tijd hoor
ik jullie al denken, zeker in de periode die zich nu aankondigt.
C Johan niet vies is van enige vorm van manipulatie C nog voor er beslissingen worden genomen maakt hij van koorreisjes gebruik om leden warm te
maken voor een project. Handige kerel, onze dirigent! Hij noemt dit zinvol
gebruik maken van de reistijd.
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C Luc het zeker niet zal tegenspreken dat contacten met de Chorale kunnen
leiden tot iets moois. Zo komen we in februari/maart zelfs op tv, want Annemie Struyf kwam bewonderend luisteren naar een koorrepetitie op Linkeroever. Ze had wel een kleurrijk lid van de Chorale in het bijzonder onder vizier,
maar de kijkers van ‘Via Annemie’ zullen zeker een aantal Wandelkringers
ontdekken, die zich ‘strategisch’ hadden opgesteld.
C we ook nog iets kunnen leren van de Chorale: zij hebben per stem een
stemverantwoordelijke.
C we eigenlijk de tekst van Mahlers tweede symfonie ‘van buiten’ moesten
kennen. Maar zagen we daar in Amsterdam niet enkele meesters in de
spiekbriefjes aan het werk. Sommigen zowaar met de muzieknoten erbij. Dat
was dan echter zulke kleine druk dat ze hun bril met dubbele glazen moesten
opzettenC

Personalia :

Overleden

Op 1 juli overleed Karel Van Essche, één van de zangers met de langste
staat van dienst binnen de ZWK. Een rustige kerel, op zijn vaste stek bij de
tweede tenors, nooit het ene woord hoger dan het andere, maar een fan van
onze kring tot in het diepst van zijn hart. Hij was de eerste om in te schrijven
met zijn familie voor het concert t.g.v. het 100-jarig bestaan van onze kring.
Hij werd in 1938 lid, werd korte tijd vrijgesteld van zangdiensten wegens verhuis naar Geel omwille van werkverplichtingen, maar hij werd gevierd om zijn
10-jarig (1948), zijn
25-jarig (1964), zijn 50-jarig (1989) en zelfs zijn 65-jarig (2005) lidmaatschap
van onze kring.
De broer van Willy, Leo, Herman, Hilda, Annie en Lieve trad in 1952 in het
huwelijk met Simonne Mols en ze kregen samen drie zonen en één dochter.
Hij ontsliep zachtjes op
89-jarige leeftijd.
Hij wordt op vrijdag 10 juli om 10u begraven in de Sint-Bavokerk in Wilrijk.
Op 30 mei overleed Jos Becker. Hij was de broer van Marie-Louise, de weduwe van Karel Janssens.
Onze goede vrienden Willem en Rita de Cock-Van de Mosselaer werden
tweemaal getroffen door het overlijden van een naast familielid.
Rita moest afscheid nemen van haar broer Walter op 30 april en Willem van
zijn zus Rita (71) op 4 juni, een trouwe fan van onze kring. Zij was een lieve
en geliefde lerares op o.a. het Van Celstinstituut. Ondanks een slepende
ziekte bleef ze zich bekommeren om het wel en wee van haar uitgebreid gezin. Haar drie kinderen en elf kleinkinderen zorgden voor een emotioneel
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aangrijpende uitvaart, waarin het diepe respect naar voren kwam voor Rita.
Ook de gewezen dictieleraar op Sint-Norbertus, Jef Steylaerts, ging van ons
heen op 84-jarige leeftijd.
De ZWK zal hen op gepaste wijze herdenken.

Onze voorbije activiteiten :
Zaterdag 6 juni
& Zondag 7 juni
Zondag 14 juni

Koorreis naar A’dam en uitvoering
Van Mahler Symphony N°2
Sint-Jacob – 11e zondag vh jaar

In de nabije en verre toekomst :
Zondag 5 juli – 10u30
Zondag 12 juli – 10u00

Heilige Geest – 14e zondag vh jaar
Sint-Jacob – 15e zondag vh jaar

Zondag 2 augustus – 10u30
Zondag 9 augustus – 10u00

Heilige Geest – 18e zondag vh jaar
Sint-Jacob – 19e zondag vh jaar

Zondag 6 september – 10u30
Zondag 13 september – 10u00

Heilige Geest – 23e zondag vh jaar
Sint-Jacob – 24e zondag vh jaar

Voor 2016 noteren we nu reeds:
In het voorjaar
Zondag 22 mei 2016 – 15u00
Jubileumconcert Don Boscokoor
Zondag 31 oktober 2016
Jubileumconcert Alma Musica

Het Provinciaal Tornooi
Sint-Pauluskerk
met oa het Requiem van Mozart
DeSingel – Blauwe zaal
beide concerten o.l.v. Willy Clerckx

Werkten mee aan dit nummer:
Ludo Engelen (ook digitale Extra-Bijlage), Tony Ah Munn, Guido de Graeve,
Johan Clerckx, Dirk De Graeve, Frank Badisco, Paul Avermaete, Raf Van
Bortel, Gerd Hoes, Jenny Backx, Luc Korthoudt, Marc Mattheussen, Fons
Carpentier, Herman Jacobs, Marcel Coppens (v.u.)
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