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Een boeiende vrouw met een heerlijk warme stem. 
Misschien soms een tikkeltje aarzelend over wat ze nu eigenlijk het beste kan, maar 
zoals een duizendpoot komt ze altijd wel mooi op haar pootjes terecht. 
En dus is ze – samen met Christel De Meulder – één van de solisten op het 
jubileumconcert van Alma Musica. Want in de klassieke, vaak religieuze werken 
voelt ze zich uitstekend thuis. Met Mahler, Wagner, Brahms en Weill als geliefde 
componisten komt ze prima aan haar trekken tijdens liederavonden.  Zoals goede 
wijn, komt Inez’ stemkleur met het ouder worden steeds meer tot volle ontplooing. 
Geniet van haar prachtige mezzo-sopraanstem en haar innemende persoonlijkheid! 
Maar Inez is meer dan een uitmuntende zangeres. 

 
   

  ZWK WEBSITE Concertmuziek Wandelkringlied 

Inez Carsauw: “Ik ben in wezen een duizendpoot” 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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Wie haar parcours bekijkt, beseft dat deze sympathieke dame over meer kan 
meepraten dan alleen klassieke muziek. Piano, blokfluit, zang, maar ook 
kandidatuur Pol&Soc, … schrijven, ingangsexamen voor kleinkunst aan de Herman 
Teirlinck Hogeschool, lessen jazz-zang, overtone singing, astrologie, yoga, fitness, 
leesclub met de buren uit Merksem, groene vingers, jazz-muziek, reizen, 
fotografie… 
“Ik ben inderdaad een duizendpoot,” bekent lieve Inez met een bescheiden lachje 
als we het lijstje overlopen. 
 
Maar hoe kwam ze er uiteindelijk toe toch hoofdzakelijk voor muziek te kiezen. 
Zat het van jongsaf aan in haar genen? 
 
Inez Carsauw: “Ik herinner me nog dat ik in het zesde studiejaar een opstel moest 
maken met als opdracht: wat wil je later worden. Ik heb daar toen al neergepend dat 
ik zangeres wilde worden. Op de tekening erbij stond ik met lange blonde lokken en 
op de voorgrond allemaal kopjes van een verondersteld publiek.  
Verder was het zo dat mijn papa van kindsaf aan in het koor van de O.-L.-V.- 
kathedraal in Antwerpen tot zijn 78ste gezongen heeft. Van hem heb ik zeker de 
genen en interesse voor muziek meegekregen.” 
 
Waar is het dan bij jou begonnen? 
 
“Mijn eerste muzikale stappen en basis werden gelegd bij de Halewijnstichting in 
Mortsel. Gezamenlijk musiceren op verschillende soorten blokfluit en op een speelse 
manier noten leren. Dan naar de muziekacademie voor de theorie gecombineerd 
met een instrument. Mijn keuze viel op piano. Dat eerste jaar ben ik een jaar bij de 
buren gaan oefenen vooraleer mijn ouders overtuigd waren dat ik het zou volhouden 
en ik thuis een piano kreeg.” 
 
En het zingen? 
 
“Toen ik 15 jaar was, zong ik in de academie in de klas van Rachel Fabry, maar ik 
werd er iets te jong bevonden. Toen ik 17 was en klaar was met mijn humaniora, 
ben ik twee jaar in Gent politieke & sociale wetenschappen gaan studeren. Specifiek 
communicatiewetenschappen, want in die periode wilde ik journaliste worden. Ik ben 
toen wel aanvaard bij Rachel en piano werd vervangen door zang.” 
 
Toch volgde je nadien vijf jaar Lemmens-instituut in Leuven… 
 
“Ja, full-time school opnieuw. Van Dina Grossberger kreeg ik er een uitstekende 
opleiding zang die ik combineerde met regentaat muzikale opvoeding. Tot op de dag 
van vandaag pluk ik de vruchten van de “drill” in notenleer die we in het Lemmens 
genoten hebben, ik deed het trouwens ook graag.  
Nadien heb ik mijn Master-diploma zang behaald aan het Koninklijk Vlaams Muziek 
Conservatorium van Antwerpen. Met Lucienne Van Deyck als zanglerares ben ik 
technisch veel sterker geworden. Zij is af en toe nog aanwezig op mijn uitvoeringen 
en dan is ze wel trots dat ik destijds haar eerste Master was.  
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Je leerde er nog meer… 
 
“Mijn allereerste liedcyclus bij Lucienne was 
‘Banalités’ van Francis Poulenc. Dat was een 
schot in de roos. Ik heb beseft dat je als 
leerkracht bij elke leerling apart moet bekijken 
welk werk bij hem/haar past. Dat inzicht nam ik 
mee toen ik later zelf zanglessen gaf. Ik leerde er 
een stukje zangpedagogie mee.” 
 

 
Hoe kwam je dan vanuit de school terecht in het professionele circuit? 
 
“Ik had het geluk dat ik aansluitend op mijn eindexamens auditie kon doen en 
aanvaard werd voor de productie in de Bourla-schouwburg in Antwerpen: “De 
vrouwen van Troje” naar Euripides met Hubert Damen (‘Witse’) als regisseur. Ik ben 
daar 4,5 maanden bezig geweest. Zingen en acteren. Leuk. 
Weet je dat ik er aanvankelijk aan gedacht heb om lichte muziek te gaan doen? 
Toen ik na twee jaar Pol&Soc meedeed – weer met de Halewijnstichting – aan een 
zomerstage in Dworp, kwam ik er in aanraking met jazz. Ik werd zelfs uitgenodigd 
door Deborah Brown om bij haar in Hilversum jazz-opleiding te gaan volgen. Dat 
heb ik niet gedaan, maar mijn liefde voor jazz is altijd gebleven. Af en toe voer ik ook 
iets in die richting uit, bv. in mijn programma met Philippe Malfeyt rond Rumi en 
wiegeliederen, een concert dat we o.a. in het kasteel van Renesse in Malle 
brachten.” 
 
Je maakte soms wel muzikale zijsprongetjes… 
 
“Klopt. Zo ben ik ooit voor een kinderopera lessen gaan volgen in een circusschool, 
om er te leren fietsen op één wiel. Ik zeg altijd dat ik daardoor later toegelaten werd 
tot het artiestenstatuut, als freelancer. Zo heb ik ook  dertien jaar voor figuurtheater 
De Spiegel gewerkt. Bijzonder leuk, want we waren gespecialiseerd in produkties 
voor kinderen jonger dan vier jaar. Ze mogen dan al jong zijn, ze vertellen je recht 
voor de raap wat ze van je denken. Je moet daar echt ook wel sterk in jouw 
schoenen staan.” 
 
Maar uiteindelijk: kom je echt aan de kost met uitsluitend het zingen van 
concerten? 
 
“In normale periodes kan je daar wel van leven, maar tijdens Corona was het een 
ramp. Pas eind vorig jaar kwamen er concerten terug, die in de voorbije twee jaren 
door de omstandigheden afgelast werden. Ik heb daar wel geluk in gekend. 
Maar zoals gezegd ben ik een duizendpoot. Ik vorm momenteel 2 duo’s in 
kamermuziek en wil dat meer gaan promoten. Ik doe ook graag aan improvisatie en 
aan boventoon zingen. Dat is iets dat ik tot nog toe in mijn vrije tijd doe. Ik heb ook 
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één keer een Nieuwjaarsconcert gezongen met harmonieorkest. Ik trad ooit op 
uitvaarten of huwelijken op naast Don Bosco Safari, Voice Male en Barbara Dex.” 
 
Bereid je je speciaal voor als je een concert moet zingen? 
 
“De avond voor een concert blijf ik meestal thuis, zeker als ik de volgende ochtend 
moet zingen. Als ik dan nog iets rustig doorneem, gaat het de volgende ochtend 
meestal vanzelf. Het is alsof de stemspieren zich nog herinneren wat er van hen 
verwacht wordt.   
Ik ben echt wel een avondmens, maar als ik al eens mee op café ga, dan is het daar 
dikwijls veel te druk en te lawaaierig, wat natuurlijk mijn stem vermoeit. Dan is de 
schakeling naar de volgende dag wel iets moeizamer.” 
 

 

 
 
Nog andere soorten muziek waaraan je 
geïnteresseerd bent? 
 
“Ik heb me na Pol&Soc ingeschreven voor 
ingangsexamens in de vroegere Herman 
Teirlinck Studio. Er was een periode dat ik 
graag kleinkunst wilde doen. Ik geraakte bij 
die proefdag wel bij de laatste negen, maar 
vermits er slechts vijf plaatsen beschikbaar 
waren dat jaar, werd ik uiteindelijk niet 
weerhouden.” 
 

 
Het werd tenslotte klassieke muziek. 
 
“Inderdaad, mijn liefde voor klassieke zang is met de jaren gegroeid en nu stevig 
verankerd. Dat heeft misschien ook wel te maken met de rijpheid van mijn stem. Ik 
heb ook talrijke klassieke hedendaagse creaties gezongen. Zo was ik voor 
muziektheater Transparant b.v. twee maanden in Wenen om er ‘Resurrection’ te 
zingen, de live-wereldpremière van Sir Peter Maxwell Davies. Boeiend en 
interessant. Ook de Spaanse composities van b.v. Manuel de Falla liggen me wel. 
En naargelang de tijdsgeest, kom je in verschillende genres terecht.” 
 
Wat beschouw je tot hiertoe als jouw hoogtepunten in jouw carrière? 
 
“Veelal de grote symfonische producties, maar ook enkele specifieke liedrecitals. Ik 
geniet er enorm van om samen met orkest en koor te zingen en ik kom dus 
regelmatig in grote zalen. Ik koester een prachtplek als Bozar in Brussel en heb zeer 
goede herinneringen aan het Frits Philips Muziekgebouw in Eindhoven en zeker aan 
het Concertgebouw in Amsterdam, waar we in 2015 samen met jullie de tweede 
symfonie van Mahler gezongen hebben. In zulke zalen voel je je alsof je omarmd 
wordt.” 
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Je hebt al een behoorlijk palmares op jouw c.v. staan… 
 

 

“Ik heb opgetreden tijdens het 
Covent Garden Festival in Londen, 
de Operadagen Rotterdam, het 
Festival van Vlaanderen…  
Voor Opera Ballet Vlaanderen 
maakte ik destijds mijn 
operadebuut in het Grand Theâtre 
de Luxembourg met een rolletje in 
‘Jenufa’ van Janacek en zong ik 
de altsolo in Petite Messe 
Solennelle van Rossini. Zo ook 
Missa Solemnis van Beethoven en  

het Requiem van Verdi, o.a. in de Madeleine-kerk in Parijs, veel muziek van Kurt 
Weill en de Kindertoten- en Rückertlieder van Mahler. 
 
Ik hoop de komende jaren nog wel meer Mahler te kunnen zingen. 
En misschien ook stilaan terug iets meer in de opera. Ik ben al m’n hele leven fan 
van Händel, maar met het ouder worden trekt het romantische repertoire mij ook 
meer en meer aan. Recent werd mij gesuggereerd de rol van Fricka in de ring van 
Wagner te bekijken. Je hebt er een grote stem en stamina voor nodig en die heb ik 
op zich wel. Ik heb er wel steeds op gelet dat mijn stem flexibel bleef o.a. door 
verscheidene stijlen te blijven zingen. Mijn timbre is warm maar niet wollig. Omdat ik 
vaak ingetogen, sacraal repertoire zing, komt die kracht van mijn stem niet echt aan 
bod tenzij in specifieke werken. In het Requiem van Verdi b.v., waar je moet 
opboksen tegen een rij blazers achter je. Dan heb je wel degelijk een ver dragende 
stem nodig, dat is genieten.” 
 
Wat staat er nog echt vooraan op jouw verlanglijstje? 
 
“Mahler: zijn symfonieën en liederen. Ik wil heel graag ‘Das Lied von der Erde’ 
brengen met orkest. Dat is een werk dat helemaal in mijn aard en in mijn stem past.  
Twee maanden voor ik mijn Master haalde aan het conservatorium hoorde ik op de 
radio Kurt Weill. Ik stond in de keuken en ik heb mijn handdoek daar de ganse tijd 
vastgehouden, omdat ik zo onder de indruk kwam van die muziek. Je kan Weill op 
honderd manieren brengen, van operatic tot sprechgesang. In Weill’s werk zit ook 
het sociale maatschappelijke bewustzijn – vaak geïnspireerd door Bertolt Brecht – 
en ik ben zelf ook wel een zangeres die het sociale hoog in het vaandel draag. Ik 
heb jaren voor -4 jarige kindjes en baby’s opgetreden en ben gedurende anderhalf 
jaar gaan zingen op de intensieve afdeling van het UZ Gent en in het Militair 
Hospitaal van Neder-over-Heembeek. Dat was delicaat, ingrijpend, ontroerend 
soms. Bij begrafenissen is het dan weer vooraf aftoetsen waar eventuele tere 
punten liggen om een gepast programma samen te stellen.” 
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Griep vertoeft nog in ons midden en ik kan aannemen dat je soms te maken hebt met 
allerlei kwaaltjes die de stem aantasten. Hoe los je dat op? 
 
“Ik heb een hele apotheek voor zangers. (lacht) Ik ben zo goed als zelf voorzienend. Ik 
gebruik veelal homeopathie of fysiotherapie (plantenextracten). Om bepaalde zaken te 
voorkomen, is het natuurlijk kwestie van goed te luisteren naar je lichaam, het vermijden 
van stress of in zones te komen waar veel rook aanwezig is. Een basismiddel voor mij is 
bv. Echinacea. 
Als ik last heb van keelpijn, gebruik ik om het uur vijftien druppeltjes Angina Cid. Voor last 
met het hoesten bestaat o.a. Imminux Plus. Bij een verkoudheid heb ik weinig problemen 
om te zingen, maar bij een keelontsteking gaat dat natuurlijk niet.   
Ik mag mij gelukkig prijzen dat ik weinig ziek ben. Ik heb hoe langer hoe minder hinder van 
dat soort ongemakken. In mijn ganse carrière heb ik nog maar op twee concerten moeten 
forfait geven omdat ik echt ziek was.”  
 
Nog enkele vraagjes naar dingen die misschien 
toch wel typisch zijn voor concertzangeresssen. 
Kleding bijvoordeeld. Een kleerkast vol? 
 
“Jazeker, maar ik geraak niet meer zo makkelijk in 
alles in. (lacht) Ik bezit wel goede basiskleren in mijn 
kast, waarmee ik kan combineren. Ik kies mijn kleren  
naargelang de gelegenheid.” 
 
Juwelen? 
 
“Die kies ik uit naargelang de concertjurk die ik draag.” 
 
 
 
 
Heb je soms ergens een tattoo laten zetten? 
 

 

“Neen, tot hiertoe nog niet. Ik zou het misschien wel willen, maar weegt de pijn van het 
zetten op tegen de rest? Wie weet, ooit, dan wel op een zichtbare plaats.” 
 
Je doet wel aan fitness. Met een bepaalde reden? 
 
“Ik volg inderdaad een intensief traject momenteel, met een persoonlijke trainer, 
groepslessen enz. Via een fit en gezond lichaam sta je ook mentaal een pak sterker, vind 
ik.” 
 
Heb je een aantal vaste, bepaalde rituelen als je gaat zingen? 
 
“Eén ritueel steekt ver uit boven alle andere: als ik ga zingen heb ik altijd een thermos 
verse gemberthee bij me. Een kleine thermos voor een uitvoering, een grote thermos bij 
een repetitiedag.  
Ik heb ook wel ‘concertpumps’, die ik zelden of nooit voor iets anders zal gebruiken.  
Ik hou ook niet van kwetteren of nieuwe zaken bespreken vlak voor een concert. Je 
begrijpt: dus vanaf het omkleden gaat de focus al stilaan naar hetgeen te gebeuren staat 
op het podium.” 
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Op jouw website lazen we: ‘Januari 2023: een 
maand van loslaten, warme ontmoetingen, werk 
achter de schermen en nieuwe engagementen.’ Een 
woordje uitleg? 
 
“Ik heb in 2022 en begin 2023 een moeilijke periode 
gekend. Ik heb veel afscheid moeten nemen van 
mensen en zaken. De muziek heeft me er echter flink 
doorheen geholpen. En het is fijn te weten dat er 
mensen zijn die je willen helpen in zulke moeilijke 
momenten.” 
 
Wat doet iemand zoals jij nog in haar vrije tijd? 
 

 
“Als de seizoenen ertoe aanbreken, werk ik graag met groene vingers in mijn tuin in 
Merksem. Als ik me soms eenzaam voel, dan durf ik veel te veel op mijn gsm tokkelen. 
Hoewel ik me zelden verveel. Ik leef zonder tv en zit in een leesclub met een aantal 
buurtgenoten. Ongeveer één keer per maand komen we daarover samen.  
Ik ben ook erg in fotografie geïnteresseerd. Beeld en film fascineren mij, ik heb super veel 
dvd’s, die ik nooit weg doe. Soms ga ik wel eens luisteren naar muziekoptredens. Ik was 
recent onder de indruk van een optreden van jazz-zangeres Sofie. Wat een stem! Achteraf 
hebben we elkaar ontmoet en van gedachten gewisseld bij een optreden in ‘De Volkslust’ 
in Merksem.” 
 
Wat staat er nog op het verlanglijstje op vrijetijdsgebied? 
 
“Ik wil graag terug meer reizen. Ik was langere tijd in Peru, Bolivië en Indonesië. Ik vond 
Moskou een boeiende stad en de taal ent zeer goed op mijn zangstem.  
Ik ben ooit een huwelijksviering gaan zingen in Israël en heb ook in Brazilië opgetreden. 
Maar van alle steden die ik heb bezocht, vind ik tot nog toe Jeruzalem en Istanboel toch 
wel de mooiste, ook omwille van hun uitgebreide culturele verscheidenheid. Italië blijft mijn 
favoriete Europese land.”  
 
Het komende programma van Inez Carsauw 
 

 
 

 

- 5 maart: jubelconcert Alma Musica en ZWK 

met o.a. Gloria van Vivaldi  

- 1 april: Stabat Mater Rossini – Kon. 

Conservatorium Brussel 

- 9 april: Krönungsmesse Mozart – Sint-Paulus 

Antwerpen 

- 20 mei: Misa a Buenos Aires Palmeri – Sint-

Anna ten Drieën L.O. 

- 27 mei: Nelson Messe Haydn – Sint-Paulus 

Antwerpen 
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Onlangs zag ik op tv een documentaire over 
Oekraïne. 
We hoeven u niet te vertellen wat er 
momenteel in dat land aan de hand is. 
Een filmploeg volgt een aantal Oekraïense 
soldaten. 
Ze hebben als opdracht hun land te 
verdedigen. 
Om dat doel te bereiken moeten zoveel 
mogelijk Russen gedood worden. 
Het wapen waarover ze beschikken – een 
mortier – treft niet altijd doel. 
Ze hebben wel de middelen om exact te 
bepalen wanneer ze raak geschoten hebben. 
Ze juichen en zijn dolgelukkig als ze weer één 
of meer smerige Russen van kant hebben 
gemaakt. 

En wat stel ik vast: ook ik steek mijn armen in de hoogte. Figuurlijk dan. 
Goed gedaan jongens en stuur die dappere schutters zo vlug mogelijk nog een 
voorraadje munitie en wapens. 
 
Wat voor rare wezens zijn we toch? 
Wat bezielde me om in te stemmen met de dood van mensen. 
Akkoord. Ik zag in mijn leven heel wat cowboyfilms en het was me telkens een waar 
– zeg maar een morbide – genoegen om de dodelijk getroffen indianen van hun 
paarden te zien tuimelen. Die beschilderde creaturen met pluimen op hun kop waren 
tenslotte toch maar ‘wilden’ of niet soms? 
En wat raakte ik – en de ganse zaal met mij – in vervoering als die Japanse 
‘spleetogen’ die zich schuilhielden op een godvergeten eiland in de Pacific, met 
vlammenwerpers uit hun hol gerookt en als brandende fakkels alsnog neergemaaid 
werden. Kleurrijke taferelen waren het, nog eens extra in de verf gezet door 
triomfantelijk schallende bazuinen en trompetten. 
 
Tijdens de vertoning van de inmiddels legendarische The Longest Day leek het op 
bepaalde momenten wel alsof kolonel Silvertop opnieuw zijn zegetocht door de 
sinjorenstad maakte. Het gejuich was er niet van de lucht. 
Ter verontschuldiging van het toenmalige publiek: ik zag de film in 1962 en in die 
na-oorlogse dagen waren de Duitsers niet meer of minder dan de verpersoonlijking 
van het kwaad. 
 
 
 

“Nous sommes tous des assassins” 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

 
Raar. Niet lang voordien had ik de Duitse film ‘Die Brücke’ gezien. Hij verhaalt de 
lotgevallen van enkele piepjonge kereltjes die in de laatste dagen van de oorlog een 
brug tegen de oprukkende Amerikanen moeten verdedigen.  
Geen heroïsche muziek begeleidt hun lotgevallen, wel het onheilspellende wat 
aparte geluid van naderende tanks. Slechts één overleeft het. Deze keer geen 
je-hebt-verdiend-gevoel van mijn kant. Integendeel. De kindsoldaten hadden zo 
ongeveer mijn leeftijd als kijker. Was het dat? 
Of speelden de woorden van mijn moeder door mijn hoofd die, als het over 
gesneuvelde soldaten ging, steeds maar bleef herhalen: ‘Tenslotte zijn het allemaal 
kinderen van hun moeder’? (Ze weigerde trouwens pertinent om naar oorlogsfilms of 
oorlogsdocumentaires te kijken). 
 
Oké, in films worden we nu eenmaal in het ootje genomen. En we weten dat na de 
opnames de ‘doden’ gezellig een kopje koffie gaan drinken met hun ‘killers’.  
(Enige voorzichtigheid is wel geboden als Alec Baldwin in de buurt is.) 
Ze zijn fictie en spelen vaak handig in op primitieve sentimenten en diepgewortelde 
vooroordelen die niet verder reiken dan een voor ieder overzichtelijke 
onderverdeling in The Good, The Bad en, eventueel, The Ugly. 
Om mijn pad een beetje schoon te vegen: ik heb een grondige hekel aan horrorfilms 
met van die scènes waar het bloed er vanaf spat. Als er zelfs in een ‘gewone’ film 
gratuit geweld gebruikt wordt, sluit ik mijn ogen. 
Blijft de vraag naar de reden van mijn opgetogen reactie toen die Russen in 
Oekraïne aan flarden geschoten werden. 
 
In het Frankrijk van de 16de eeuw maakten de katholieken tijdens de troebele dagen 
van de Bartholomeusnacht de protestanten massaal van kant.  
Sommige groepen moordenaars bestonden voornamelijk uit vrouwen en kinderen. 
Tussen de bedrijven door stapten ze een kroeg binnen om daar hun successen te 
vieren ‘onder begeleiding van zang, luit- en gitaarspel’. 
Nog straffer: in de periode van de Franse Revolutie vonden de Parijzenaars het 
maar niks dat ze van een onthoofding nauwelijks iets konden zien. Ze eisten hun 
goede oude galg terug. Toen ze merkten dat de guillotine de veroordeelde extra 
doodsangst bezorgde, legden ze zich blijmoedig neer bij de ‘nieuwe technologie’! 
 
Die tijden zijn echt voorbij, we zijn ondertussen een pak beschaafder geworden. 
Is dat zo? Of worden we behoed tegen ‘slechte gedachten’ door een stevige laag 
vernis, ook ‘beschaving’ genoemd? In ‘Lord of the Flies’, een boek van William 
Golding dat in 1954 verscheen, stort een vliegtuig neer op een onbewoond eiland. 
De inzittenden, een groepje welopgevoede jongens, overleven de crash.  
Binnen de kortste keren staan ze elkaar naar het leven en verworden ze tot een 
bende vervuilde en verwilderde bandietjes. Oeps, weg vernis, onschuld en 
beschaving. 
Hoe dik is onze laag vernis? 
Het is algemeen bekend dat in ‘hedendaagse’ conflicten de meeste slachtoffers 
omkomen of gewond raken door bommen, granaten en dat soort dingen, eerder dan 
door gericht geweervuur. 
Mensen worden nu vaak omgebracht vanuit een cleane ruimte met een sandwich 
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binnen handbereik zodat het geweten gemakkelijker on hold kan gezet worden. 
Raakt een en ander ook mijn – onze – kouwe kleren niet meer?  
Heeft Monsieur Verdoux in de gelijknamige Chaplinfilm gelijk als hij zegt: 
‘Één moord maakt van iemand een slechterik, miljoenen maken van hem een held’? 
En laten we die held voor ons het vuile werk opknappen? 
 
‘Nous sommes tous des assassins’ is de titel van een film uit 1952. 
Iedereen zo’n beetje moordenaar? 
(Eigenlijk gaat de film over de doodstraf. 
En daar ben ik vierkant tegen). 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bij de werkploeg van Radeske groeide het plan om werk te maken van het 
kampvuur zodat de veiligheid en het esthetisch uitzicht verbeterden.  De 
boomstronken die ooit terechtkwamen rond ons kampvuur waren dringend aan 
vervanging toe. 
 
 
 

 
 

 

 

 

Als de werkploeg een idee heeft, dan moet er wat 
tijd kunnen over gaan. Dit noemt men in andere 
middens wel eens brainstorming. Wij noemen dit 
gewoon een idee de kans geven om te laten 
rijpen, te laten groeien zodat alle mogelijkheden 
ontrafeld worden en we in gezamenlijk overleg tot 
een weloverwogen beslissing komen.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van boomstronken tot heuse kampvuurkring 
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Voor dit project werd uiteindelijk beslist 
om met treinbiels te werken en deze op 
een speelse manier te gebruiken als 
zitplaatsen rond het kampvuur. Het idee 
voor opbouw was vrij vlug duidelijk. Met 
een voorstelling in modelbouw groeide 
het enthousiasme verder voor dit 
concept. 

 
 
 
Restte enkel nog de realisatie. Datum werd 
afgesproken, bielzen geleverd en plan van 
uitvoering werd gemaakt.  Alles in orde om dit 
klusje even te klaren met de vier mannen die 
zich hiervoor konden vrijmaken.  Nu, een plan is 
een ding, de uitvoering nog net iets anders. Het 
geleverde denkwerk vooraf werd ten stelligste 
geapprecieerd. Ter plaatse stonden we in 
bewondering voor het aangeleverd materiaal. 
Een spuitbus en touw om de kring te markeren, 
de draadstangen met moeren en rondellen om 
alle treinbiels met elkaar te verbinden. Kortom, 
dit deed ons het beste verhopen, uitgezonderd 
een kritische opmerking.  De verdere uitvoering 
zou duidelijk maken of die stem negatief dan wel 
realistisch klonk. 

 

 

 
 
 
Een mal werd ontworpen zodat de geboorde gaten overeen zouden komen om alzo 
de draadstangen zonder problemen door de biels te loodsen.  
Tijd om te gaan ontdekken dat zelfs een goed uitgewerkt plan kan mislukken door 
‘randfactoren’. Aan de lezer om hier al dan niet over te oordelen of hier rekening 
mee kon gehouden worden. Zo hebben we b.v. de biels, ongeveer 2m60 lang met 
een gewicht van om en bij de 80 kg. Laat ons voorzichtig stellen dat deze niet zo 
gemakkelijk hanteerbaar zijn. Het feit dat het boorgat dezelfde diameter heeft als de 
draadstang maakte het nog net iets moeilijker.  De intentie, zoeken naar stevigheid 
en er ook voor zorgen dat de kampvuurkring niet kon verplaatst worden, was het 
uitgangspunt van deze aanpak.  
Na enig over en weer gepraat en x-aantal mislukte pogingen besloten we een 
houtboor met grotere diameter te gaan kopen in Lille, maar eerst genoten we van 
een lekker broodje met ‘geitenkaas van de Polle’. 
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De weg heen en terug werd verzorgd door 
een fijne kerel. Hij toonde ons met plezier 
zijn kennis over de streek omdat we bij 
aankomst in Lichtaart geconfronteerd 
werden met een klein oponthoud omwille 
van wegenwerken. Je kent dit wel, de ene 
richting krijgt rood licht terwijl de andere 
richting kan doorrijden. De ingeving van 
onze chauffeur was goed bedoeld maar 
resulteerde niet in het gewenste resultaat 
van tijdswinst. We hadden ongeveer een 
half uur langer nodig - en dit is niks 
overdreven, integendeel - dan bij het 
gebruikelijke traject. We weten wel weer 
perfect dat Radeske ook bereikbaar is via 
andere wegen. 
 

Terug aangekomen schoten we direct aan het werk, het zou nu wel lukken. Dat was 
buiten het gegeven gerekend dat de boorgaten, ondanks de perfect uitgemeten mal, 
toch niet overeenkwamen.  
 
Wellicht valt hier de oorzaak te zoeken 
dat treinbils geen exacte afmetingen 
kennen. Iemand die in de bouw staat, 
weet al vlug dat een cm meer of minder 
een ongelofelijk verschil geeft in de 
kering.  Maar na enig overleg rond 
bediscussieerde oplossingen kwamen 
we toch tot het juiste inzicht en het 
gewenste resultaat.  
 
Tevreden en moe trokken we 
huiswaarts. Dit klusje hadden we weer 
‘vlug’ geklaard. Vol goede moed vatten 
we enkel uurtjes later de 
stemoefeningen aan om daarna als 
virtuozen te zingen tot tevredenheid 
van de koorleider.   
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Ik mocht jou leren kennen als directeur van de Don 
Boscoschool waar onze 4 kinderen hun kleuter en 
lagere school doorbrachten. Jij gaf de school de spirit 
en pedagogie mee van Don Bosco. Dank je daarvoor in 
naam van de 100den leerkrachten, de 1000den 
kinderen ! 
Bij mijn pensioen in 1995 kon ik aansluiten bij jouw Don 
Bosco-koor dat intussen al 20 jaar kon genieten van 
jouw enthousiaste leiding. Waar het koor aanvankelijk 
startte als kerkkoor verbreedde het, onder jouw 
muzikale talenten, zijn horizon naar een hele  

variatie van cantates, volksliederen, musicals, gospels, spirituals, opera en filmmuziek  
zoals uit West Side Story, die ze dan brachten in koffie- en aperitiefconcerten en, samen 
met andere koren in kerken en culturele centra. Zo in de Mattheuspassie van Teleman, in 
1999, het Requiem van Gabriel Fauré en van Mozart en heel wat andere klassiekers. 
Elk jaar werd het koor voorbereid om minstens één concert of optreden te verzorgen, vaak 
met andere koren, of solisten zoals voor de Krönungsmesse van Mozart, of de Messias 
van Händel. 
Op 8 maart 2015 werd het koor ontvangen op het districtshuis bij de viering van 40 jaar 
Don Boscokoor. Jij gaf daar een mooie speech over de betekenis van zingen in een koor 
en vooral ook over de verbondenheid: ‘we willen een groep waarin iedereen zonder 
onderscheid zich goed kan voelen.’ 
Om dat aspect ruimte te geven zijn er natuurlijk de koffiepauzes bij elke repetitie maar ook 
uitstappen. En ook één keer een driedaagse in Farnières. Drie dagen ontspanning, 
vriendschap, gezelligheid… en tussenin een viering daar verzorgen. 
Jarenlang stond jij alleen voor het koor: voor pianobegeleiding en directie tot Nicole De 
Paepe jouw vaste pianiste werd. Jij had ook jouw stem mee, zong elke stem voor en nam 
zelfs elke stem op om thuis te kunnen oefenen:  wat een pedagogie, wat een geschenk ‘. 
 
Ik heb vele jaren met jou mogen samenwerken om de vieringen in Don Bosco op te 
luisteren: jij als orgelist, ik als zanger samen met het volk. 
Tot slot: een dankwoord aan U Danielle, die zo Willy alle kansen en vrijheid hebt gegeven 
om zich in te zetten. Een dankwoord aan u Willy, die honderden zangers hebt opgeleid, 
alle kans gegeven, voor, en met  elkaar – dank  in naam van allen  die kwamen luisteren in 
de vieringen en de concerten! Dank om wat jij hebt betekend  voor de parochie met de 
inzet van je vele talenten !!! 
Sint-Cecilia zal je ongetwijfeld met open armen ontvangen om daar van harte te genieten 
samen met zovelen die jij hebt gelukkig gemaakt.  
  
Zijn afscheidsviering had plaats in de St.-Michielskerk aan de Amerikalei waar zijn broer 
Paul mee instaat voor die kerk. Francine is voorgegaan en iedereen van zijn familie heeft 
een mooie getuigenis gegeven. Zijn broer Johan stond met zijn Zingende Wandelring in 
voor de muziek en zijn zus Suzanne zong het Pie Jesu van Gabriel Fauré.  
 
Vaarwel, vriend Willy! (GW) 
  
 

In herinnering aan Willy Clerckx 
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Na een eerder rustige maand januari waren de Zolderzangers opnieuw actief in 
februari. 
 
Ze traden op 2 februari op voor Samana Gooreind en op 21 februari zelfs in de 
Elisabethzaal. Neen, niet dé Elisabethzaal op het Koningin Astridplein, maar in de 
Sint-Elisabethzaal van de gelijknamige school in Zoersel voor de plaatselijke 
Samanagroep. 
 
In maart zijn ze drie keer te beluisteren, nl. op 21 maart voor Joeps in Hoboken en 
op 28 maart voor de OKRA in Merksem. Maar met stip genoteerd, staat het 
optreden van maandag 27 maart om 14 uur in Residentie Groenveld in Wilrijk. Daar 
verblijft immers oud-zanger Guido Bontenakel met zijn vrouw Lizi. 
 
Ook de ZWK-niet-zolderzangers zijn dan welkom. Ze kunnen dan niet alleen een 
bezoekje brengen aan Guido en Lizi, maar ze kunnen de Zolderzangers ook eens 
bezig zien en horen bij de try-out van hun nieuwe programma “Allerlei klassiekers”. 
 
Het adres van residentie Groenveld is Spoorweglaan 1-3 in Wilrijk. 
 
 
Advertentie 
 

 

 
 

 

 
 
 

Zolderzangers gaan zingen bij Guido Bontenakel 
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…ook de Zolderzangers al eens te maken krijgen met niet zo vriendelijke 
gastvrouwen: “Een mannenkoor en geen vrouwen toegelaten; dat kan toch niet in 
deze tijden.” 
 
…het hek helemaal van de dak ging toen dezelfde dame aankondigde dat de 
Zolderzangers bij de pauze alleen water, koffie of thee konden krijgen. En een 
pintje? “Het is ‘Tournée Minérale’ bij ons. Dus geen bier!” 
 
…de Zolderzangers op hun manier revanche namen. Bij de klassieker van 
Bobbejaan Schoepen: “Dat is nog niet zo erg als een café zonder bier!”, aangevuld 
door een stem uit het koor: “Gelak as hier!” 
 
…ons concert van 5 maart nog niet voorbij is, maar dat we al wel 20 tickets moesten 
voorbehouden voor ons decemberconcert ‘Onder een dekentje’. 
 
…het concert van 5 maart compleet is uitverkocht. 
 
…er bij Guido M. vorige maand een nieuwe deur open ging. Sssttt! 
 
…onze vriend Hugo DM ons verraste. Twee maanden na zijn gevierde 
aanwezigheid op het Ceciliafeest verhuisde hij naar het ziekenhuis. Maar zijn 
echtgenote Lydia stelde ons dan weer wat gerust: hij verhuist eerstdaags naar een 
herstellingsoord en kan al bijna opnieuw zijn Ipad gebruiken. Doe zo verder, Hugo! 
 
…een veiligheidscoördinator zijn medewerkers wijst op de gevaren van machines? 
 
…hij met die gevaren zelf ook best rekening houdt? 
 
…het begrijpelijk is dat je draadstangen laat doorslijpen door iemand anders als je 
net geconfronteerd werd met het gevaar van machines? 
 
…de vrienden een poging ondernamen om het trauma te verwerken? Raf, we 
kunnen die treinbiels toch best doorzagen met een boomzaag. De boomzaag werd 
opgestart, de treinbiels werden gepresenteerd maar de boomzaag doorgegeven. 
We hopen dat bij een volgende bijeenkomst Raf terug kan genieten van zijn geluid 
van de boomzaag. 
 
…een “vrouwelijke manstem” een raar gevoel geeft binnen de eigenheid van onze 
kring? Een goede observator merkte dit op in het lokaaltje als we samen een pint (of 
was het een Duvel?) dronken. 
 
…er tegenwoordig bij aanvang van de repetities met balletjes gespeeld wordt? Dit, 
van horen zeggen, om uw ademhalingstechniek te verbeteren! 
 

Weet je dat … 
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…het bij zulke stemoefeningen de kunst is om jouw balletje in de lucht te houden? 
 
…op zondag 19 maart om 14u30 in de Lotto-Arena het 83ste Vlaams Nationaal 
Zangfeest plaatsvindt met o.a. de Romeo’s als ‘special guests’. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
…onze vrienden van de Chorale op 
zondag 2 april om 15u en om 20u in 
DeSingel hun concert geven met op 
het programma het Requiem van 
Fauré en Invictus, a passion van de 
Engelse componist Goodall. 
 

 
…Veerle Janssens, de dochter van onze vroegere dirigent Karel Janssens, in maart 
optreedt met het kamermuziekensemble Triotique in een concertreeks van ‘Poèmes 
d’ amour’ of ‘verrukkelijke versiersels van vrouwelijke componistes’, gevolgd door 
een hedendaags werk van de Vlaamse componiste Annelies van Parijs, ‘Blake 
Fragments’ 
 
…twee derde van de ‘leading composers’ vandaag vrouwen zijn, maar het blijft hard 
knokken. 
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Geboorte : 
 
 
 

 

 

 
 
Hoe schitterend kan het zijn? Jarenlang bekommerde haar moeder Inge zich om het 
lot van de kankerpatiëntjes door ongeveer overal in de provincie in het voorjaar 
violetbloempjes te verkopen.  
 
Een geweldig succes. 
 
Helaas kon Inge zelf de strijd tegen deze vieze ziekte niet winnen.  
 
Maar wat is er dan mooier dan dat haar dochter Margot haar wil blijven gedenken 
door haar eerste dochtertje Violet te noemen! Als dat geen bloem van een kind 
wordt. 
 
Hartelijk gefeliciteerd Karl Celis en Margot De Graeve! En natuurlijk ook stevige 
gelukwensen aan de gelukkige grootvader Luc De Graeve. 

 
 
 

Personalia … 
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Zondag 8 februari 2023 Heilige Geest – 5de Zondag v/h jaar 

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

Alma Musica met o.a. Gloria van Vivaldi 
Zondag 12 maart 2023 – 10u30 H. Geest – 3e zondag v/d vasten 

 
Zondag 2 april 2023 – 10u30 H. Geest – Palmzondag 
Donderdag 6 april 2023 – 19u00 H. Geest – Witte Donderdag 
Vrijdag 7 april 2023 – 19u00 H. Geest – Goede Vrijdag 
  
ZONDAG 30 april 2023 – 9u30 Lichtaart – Onze Lieve Vrouw 

Parochiekerk van huize Radeske 
Gregoriaanse gezangen van de 4e paaszondag met de kyriale van de mis van 

Borremeus – Max Filke. 
Na de middag onze jaarlijkse familiale wandeling in de naburige omgeving i.p.v. op 1 

mei. 
 

 
 
 
 
 
Zaterdag 9 december – 20u15 ZWK-concert          “Onder een Dekentje” 

Zuiderpershuis – Waalsekaai 14, Antwerpen 

 
 
 
 
Werkten mee aan dit nummer: 
Frans Jacobs, Herman Jacobs (erratum vorig nummer), Guido De Graeve, Jenny 
Backx, Geert Willems, Inez Carsauw, Luc Korthoudt, Jan Leers, Tony Ah Munn, Raf 
Van Bortel, Rik Neel, Ludo Engelen, Johan Clerckx, Luc De Graeve, Marcel 
Coppens (v.u.) 
 
 
 
 
 
 

 
 

Onze voorbije periode … 
 

 

En de toekomst … 
 

 

NIEUW    Hou in het oog …  NIEUW 
 

 


