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Mahler, dat moet je gezien hebben!
Wat een toffe maand heeft het mannenkoor ZWK weer achter de rug.
De samenwerking met het Euregio-orkest en deChorale leverde veel
mensenkennis op en een schitterende muzikale ervaring.
Een emotioneel sterk werk: sommige medewerkers en toeschouwers hadden de
tranen in de ogen. Indrukwekkend was het alleszins, een dikke pluim ook voor de
getalenteerde jonge muzikanten, maar zoals sommige aanwezigen misschien wel
terecht vonden: deze Mahler moet je ‘gezien’ hebben om hem nog beter te
smaken. Zeker als daar dan ook nog deskundig commentaar bij geleverd werd.
Wij kijken nu al uit naar de uitvoering in het Concertgebouw van Amsterdam.
En dan was er nog de jaarlijkse wandeling van de Wandelkring naar Berlare voor
één van de mooiste tochten van de voorbije jaren.
En wil je weten hoe het eraan toegaat in Sint-Norbertus… dan moet je op 9 mei
naar Sint-Jan Berchmans of je leest Eigen Krabbels…
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Tweede Symfonie van Mahler
“Een ervaring om nooit meer te vergeten”
De stemmige kerk St.-Anna-ten-Drieën op Linkeroever geraakt op
zaterdagavond 25 april goed gevuld, hoewel ze haast voor de helft ingepalmd
wordt door de musici: meer dan honderd, zegt het programma. Dat belooft.
Het welkomstwoord klinkt galmend en onverstaanbaar wegens een micro die
het niet doet. Hopelijk is de akoestiek beter voor de muziek dan voor stemmen,
want de inleidende teksten komen nauwelijks tot hun recht. Spijtig, want deze
symfonie nr. 2 kan best wat toelichting en duiding gebruiken.
Het werk bestaat uit 5 delen: over deel 1 krijgen we te horen hoe Mahler
worstelt met levensvragen – doen we dat niet allemaal een beetje. Maar hij kan
concreet en duidelijk zijn angsten, frustraties en sprankeltjes hoop verwoorden
in zijn muziek.
Als eenmaal de dirigent verschijnt en het orkest aanzet, valt het pas echt op hoe
een “jeugd”orkest met zo’n hoog gehalte aan discipline zo’n geweldig niveau
kan bereiken. Meer details staan te lezen in het programma: indrukwekkend
palmares voor dit Euregio-orkest.
De bezetting is enorm: elke groep musici komt ruimschoots aan haar trekken,
sommige instrumentisten krijgen hier zelden geziene kansen, maar de blazers
zijn toch overduidelijk aanwezig. Afwisselend horen we ze overdonderend en
brutaal, dan subtiel of treurig om plots dreigend en angstaanjagend over te gaan
naar haast grappig, romantisch en lieflijk. Neem daarbij dan nog eens die
verschillende ritmen: ze houden ons wel wakker, attent, geboeid en benieuwd.
Zo’n afwisseling kan maar het werk zijn van een groot componist.
De korte pauze – minimum 5 minuten had Mahler zelf gesuggereerd – komt
voor iedereen goed van pas, in de eerste plaats voor de dirigent die werkelijk
àlles gegeven heeft: respect !
Als deel 2 dan begint met een innemend en licht menuet geloof je het niet dat
die wildebras van daarnet in staat is tot het schetsen van zo’n geluksmoment.
Zeker heeft hij hier moeten terugdenken aan een dierbare. Deze romantische
beleving doet zo waar deugd en is ideaal om de gemoederen te bedaren. Het
gaat ineens gemakkelijk, rustig, lichtvoetig. Is dat het werk van dezelfde
meester? Ja, toch wel, want niets belet dat hij af en toe toch weer eens goed uit
zijn krammen schiet.
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Het scherzo uit deel 3 vormt de overgang naar deel 4, een liederenverzameling
waarbij de alt zeer ingetogen het Rode Roosje vertelt hoe de mens in nood en
pijn liever in de hemel zou zijn waar het eeuwig leven hem wacht. Dit vredig
einde voorspelt natuurlijk niets goeds.
In het vijfde deel haalt Mahler nog eens alles uit de kast: hoewel, het begint nog
fijntjes en het volgehouden pizzicato komt lichtvoetig over. Maar trompetten- en
hoorngeschal, gelijkwaardig met de strijkers suggereren al snel het geweld van
het einde der tijden, alsof de graven werkelijk openspringen en alle schepselen
zich krijsend en tandenknarsend loswringen uit de aarde. Ze komen in stoet
angstig voorbij gemarcheerd. Na de grootste verwarring klinkt een langgerekte
stem, een vogel, een fluit uit het laatste graf.
Twee hoornblazers verlaten het gezelschap, komen terug om vier trompettisten
de kans te geven van achter de coulissen een uiterst speciaal effect te creëren.
Ook zij keren terug en dan kunnen de trompetters volle galop hun ding doen. Bij
momenten heeft onze grootmeester al zijn gewelddadige inspiratie uitgewerkt
op alle denkbare instrumenten waarbij het publiek het danig te verduren krijgt
qua aantal decibels.
Hoe al deze jonge muzikanten je zo in de ban houden en tegelijk een
opstandingsgevoel creëren. Merkwaardig…
De koorleden staan recht… wat een verademing…
Melodieus, een mysterieus kloostergevoel… zou het dan toch eindigen in een
zalige hemelse rust? Herrijzen, herrijzen zal je!
Koor met sopraan, alt solo, sopraan solo, koor en alt… afwisselend. Maar ook
hier blijft het niet zoetjes. De koren trekken zich los, allen geven het beste van
zichzelf en crescendo, crescendo tot… op de vleugels van het vurig
liefdesstreven… wegzweven naar het eeuwige licht.

Aldus interpreteert Mahler het himself.
En wij denken: als dat allemaal waar is, zullen we nog veel moeten doorstaan
om uiteindelijk de eeuwige rust te mogen vinden.
De vele toehoorders laten een super enthousiast applaus minutenlang klinken
en terecht.
Voor ons is deze muzikale ervaring er één om nooit te vergeten, maar voor het
jeugdorkest en de koren slechts een opstapje naar de volgende uitvoeringen.
Dank aan allen en veel succes!
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Wat voor iemand was Felix Mendelssohn?

Felix Mendelssohn (1809-1847) heeft, zoals Gustav Mahler, joodse wortels. Zijn
grootvader Moses Mendelssohn (1729-1786) was een invloedrijk filosoof in het
verlichte jodendom. Zijn zoon Abraham – vader van Felix – was een succesvol
bankier, die verkoos om eerst zijn kinderen en later ook zichzelf Luthers te laten
dopen.
De jonge Felix was geniaal begaafd en genoot een veelzijdige opvoeding. Samen
met zijn zus Fanny (1805- 1847) musiceerde en componeerde hij met veel
inventiviteit en fijngevoeligheid.. Zijn muzikale vorming genoot hij eerst in Berlijn
bij Carl Friedrich Zelter. Maar vanaf zijn 13 jaar gaat hij op reis : Zwitserland en
Parijs. Later verbleef hij ook geruime tijd in Italië en Groot-Brittannië.
Op zijn veertiende verjaardag kreeg Felix van Bella Salomon - zijn grootmoeder
langs moederskant – een kopie van het onuitgegeven manuscript van Bachs
Matthäus Passion. Met veel interesse bestudeerde Felix Bachs composities en
verwerkte die in zijn eigen werken. Ook zorgde hij in 1829 voor een heruitvoering
van Bachs Passie in een aangepaste orkestratie.
De religieuze composities van Mendelssohn zijn veelzijdig. Verschillende
psalmen in de Lutherse vertaling zet hij op muziek, zoals Psalm 42 ‘Wie der
Hirsch schreit nach Wasser’. Naar Anglicaans voorbeeld schrijft hij hymnen, die hij
zowel in het Engels als in het Duits uitgeeft. Bijvoorbeeld ‘Hear my Prayer’ of ‘Hör
mein Bitten’ voor sopraansolo, koor en orgel of orkest. Ook schrijft hij specifieke
katholieke gezangen (Te Deum, Magnificat, Lauda Sion). Hij schittert in twee
grote oratoria: ‘Paulus’ (Düsseldorf 1836) en ‘Eliah’ (Birmingham 1846).
Kenmerkend voor Mendelssohns religieuze muziek is dat ze stevig
geconstrueerd is, met verwerking van de erfenis van Bach, maar in een gevoelige,
romantische sfeer. Het is een eerbetoon aan een traditie, maar gebruik makend
van eigentijdse middelen en met een persoonlijke stempel.
Voor zijn profane composities heeft de componist veel geleerd uit zijn verblijf in
het buitenland, vooral in Schotland (Schotse symfonie, ouverture de Hebriden) en
in Italië (Italiaanse symfonie). Zelf schitterde Mendelssohn als concertpianist en
beoefende hij veel kamermuziek.
Zijn opera’s zijn niet erg succesvol, omdat ze dramatische spankracht missen.
Alhoewel Jos van Immerseel beweert dat ‘Die Hochzet des Camacho’ (1824) op
het thema van Don Quichotte het geniaalste jeugdwerk uit het operarepertoire is.
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Op kleinere schaal, bijvoorbeeld in zijn liederen en profane koorwerken, schreef
Mendelssohn parels. Als componist en uitvoerder heeft hij veel succes gekend en
was hij een gelukkig man (Felix!). Zijn laatste oratorium ‘Christus’ is onafgewerkt
gebleven. Maar het verlies van zijn geliefde zus Fanny heeft Felix moeilijk
verwerkt. Enkele maanden na haar sterft hij op 38-jarige leeftijd ten gevolge van
hartkwalen.
(CVdW)

DeChorale zingt Mendelssohn op 8 en 9 mei in deSingel
Op 8 en 9 mei brengt
deCHORALE samen met
radio-icoon Bart Stouten,
sopraan Annelies Meskens
en het orkest La Passione
een verrassend
Mendelssohn-concert in
deSingel te Antwerpen.
Als
verteller
en
scherpdenker
zal
Bart
Stouten, gekend van Klara
en Reyers Laat, op een
inspirerende manier de
voorstelling van teksten en
commentaren voorzien. Hij
zal ons gidsen doorheen de
verschillende
muziekblokken.
Annelies Meskens maakte
een selectie van enkele
liederen uit het ruime
oeuvre van Felix
Mendelssohn- Bartholdy.
Centraal staat het
beroemde lied “Auf Flügeln
des Gesanges” maar ook
pareltjes als Nachtlied, Erster Verlust, Maienlied,… konden niet ontbreken.
Speciaal voor deze gelegenheid maakte haar echtgenoot Ward Opsteyn een
orkestbewerking: een primeur!
DeCHORALE zal u ontroeren met enkele van de mooiste koorbladzijden (Hör
mein Bitten, Verleih uns Frieden, Psalm 42,..) afgewisseld met de vitale energie
van Mendelssohns Italiaanse Symfonie door La Passione.
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Een uitgelezen kans om u te laten onderdompelen in de veelzijdigheid van dit
romantisch muzikale genie!
Het concert gaat door op vrijdag 8 mei om 20u00 (deuren 19u30)
en zaterdag 9 mei om 20u00 (deuren 19u30)
in de blauwe zaal van deSingel te Antwerpen (Desguinlei 25).
Kaarten zijn online te verkrijgen op www.dechorale.be, via e-mail aan
info@dechorale.be of telefonisch op het nummer 03/457 80 79 van Rita Van
Geem.
Genummerde plaatsen rang 1 : € 25 in voorverkoop (€ 30 kassa),
Genummerde plaatsen rang 2 (vooraan) : € 20 in voorverkoop (€ 25 kassa),
Jongeren -25 j : € 10 in voorverkoop (€ 10 kassa).

Russian Ragtime 12 mei
Vermindering voor ZWK-leden bij concert Vlaams Radiokoor (12 mei)
Op 12 mei om 20.00 uur is het Vlaams Radiokoor te gast in Sint-Paulus met een
uitermate boeiend programma: Russian Ragtime o.l.v. Marcus Creed !
TICKETS: Online via Info Cultuur|Prospekta of aan de Balie Sint-Pauluskerk (ma.vrij. 14.00-17.00).
Van het ingetogen Rusland naar het wereldse Amerika – van sacrale gezangen
vol melancholie, naar stevige ragtime-ritmes. Een muzikale reis met de piano als
gids, van het ene uiterste naar het andere.
Een reis door de tijd ook, die start aan het begin van de 19de eeuw met een
ingetogen sacraal koorwerk van de Russische Dmitry Bortniansky. Een tijdsprong
van een eeuw brengt ons bij Sergei Rachmaninov: die maakte zelf de oversteek
van Rusland naar Amerika, waar hij er – als één van de eersten – in slaagde de
‘klassieke’ taal te mixen met de opkomende jazzmuziek. Die ontstond dan weer
uit de vrolijke en erg populaire ragtime, dankzij enkele Scott Joplin-tunes in het
collectieve geheugen gebrand. De reis eindigt bij twee andere Amerikaanse
iconen: Samuel Barber met zijn pakkend Agnus Dei en George Gershwin,
grootmeester van de piano en niet te vatten in één stijl. Of zoals hij zelf zei: ‘Life is
a lot like jazz... it's best when you improvise.’
* ZWK-leden betalen voor dit uniek concert slechts 7€ i.p.v. 20€. Aanbevolen!
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Op 9 mei zingt de ZWK op het 125-jarig bestaan
van het
Sint-Jan Berchmanscollege
Directeur Wilfried
De Hert:
“Sint-Norbertus wil méér zijn dan een school: een plaats waar iedereen zich
thuis voelt”
Misschien een beetje raar dat het mannenkoor van Sint-Norbertus het 125-jarige
bestaan van het Sint-Jan Berchmanscollege komt opluisteren op 9 mei in de
Jodenstraat (parallelstraat van Meir).
Niet helemaal ongewoon als je weet dat ‘Sint-Jan’ intussen onder de structuur van
scholen valt met Sint-Norbertus, met de school aan de Amerikalei als hoofdzetel.
Welke afdelingen, richtingen of scholen er bestaan, kan je terugvinden in
bijgevoegd kadertje. Maar daar hoort zeker een toelichting bij. En wie kan die
beter geven dan algemeen directeur Wilfried De Hert, een rondborstige vijftiger
met een open blik op de wereld, die heel goed weet waar hij met deze
scholengemeenschap naartoe wil en die daar uitstekend lijkt in te slagen.
Wie is Wilfried De Hert?
De Hert: “Ik ben een oudleerling van Sint-Jan en ik
heb er na mijn opleiding
Germaanse filologie en
voor mijn dienstplicht ook
twee jaar les gegeven.
Vanaf 1982 heb ik dan les
gegeven in Sint-Jozef
Schoten, een
nijverheidstechnische
school. Ik gaf er
Nederlands, wat me een
zekere autonomie gaf en
ik was ook kind aan huis
bij enkele Antwerpse
bedrijven, met wie ik
afspraken maakte om
onze leerlingen te leren
kennen. Wij maakten
videobeelden van elke
leerling en die werden dan
door de CEO’s van een
aantal bedrijven
besproken.
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Vanaf 1998 werd ik pedagogisch begeleider, voordien maakte ik mee
handboeken Nederlands voor het technisch onderwijs, was voorzitter van de VON
(Onderwijs in het Nederlands). Als schoolbegeleider werkte ik ook
vakoverschrijdend. En dan heb ik nog – in samenwerking met UFSIA – tien jaar
lessen Nederlands gegeven aan anderstaligen. Een heel heterogene groep met
toekomstige studenten, vluchtelingen, mensen gestuurd door het OCMW, maar
ook vrouwen van ambassadeurs die naar België kwamen.
Vanaf 2012 werd ik dan algemeen directeur van Sint-Norbertus.”
Heb je zelf ook nog een baas?
“Absoluut. De raad van bestuur van de Diocesane Inrichtende Macht is nog
steeds de baas.”
De structuur is redelijk duidelijk. Zie tabel.
“Wij vormen inderdaad één school met vier campussen, waarbij de Amerikalei de
hoofdcampus is. Op Amerikalei en Jodenstraat samen hebben wij 1267 leerlingen
en daarmee zijn we in Antwerpen de grootste katholieke school. Uiteraard geven
we daarnaast ondersteuning aan de basisscholen die zich op twee van onze
campussen bevinden.
Is het echter niet moeilijker om daar één gemeenschappelijke lijn in te
trekken?
“Wij zetten gewoon in op kwaliteit. In 2011 kregen we een slecht inspectierapport,
maar dat hebben we intussen rechtgezet. Op gebied van bewoonbaarheid en
accommodatie is alles in orde. Ook op gebied van gelijkheid van kansen (GOK) zit
het snor, zodat wij gebruik kunnen maken van een aantal extra-uren. En tijdens
de pedagogische inspecties kregen we toch ook positieve reacties.
Het voordeel was dat ik als begeleider vooraf was betrokken bij het proces en dat
ik daarom kon inzetten op kwaliteitszorg met een kwaliteitscoördinator en een
werkgroep, waaruit een visie en een missie groeide b.v. op gebied van respect,
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid om maar enkele punten te noemen. Wij
willen ons profileren als een zorgschool op alle gebieden en alle niveaus. Want ik
ben ervan overtuigd dat we ook de leerlingen uit de afdelingen handel op kantoor
een toekomst kunnen bieden. Op een andere manier dan vroeger. Zij moeten
immers geen brieven meer schrijven, maar dankzij discipline, gedrag, op tijd
komen… terecht kunnen in bedrijven. Kantoor is voor mij het ASO van het BSO!”
Hoeveel verschillende nationaliteiten zitten er in de SintNorbertusstructuur?
“In totaal 43 nationaliteiten: 33 in de Jodenstraat, 19 in de Lange Winkelstraat en
27 op de Amerikalei. Wij hebben nog een 20% Belgen in de school. Vergeet
echter ook niet dat Antwerpen na New-York ook het meeste mensen telt met een
verschillende nationaliteit.”
Zorgt die verscheidenheid niet voor grote culturele tegenstellingen of kan
dit ook een verrijking betekenen?
“Ik denk niet dat de tegenstellingen anders liggen dan bij de Vlaamse jongeren.
Dat we te maken krijgen met een cultuur die anders is dan de onze, dat kan
misschien de uitdaging zijn. En ja, er zijn verschillen tussen leerlingen uit het ASO
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of het BSO. En ja, Noord-Afrikaanse jongens zijn iets meer macho, maar aan hun
spreektaal hoor je nog zelden een typisch accent. Er bestaat ook geen typerend
onderscheid tussen begoede leerlingen of mensen uit de kansarmoede. Maar die
laatste groep neemt wel toe en het is een uitdaging voor het ganse onderwijs om
daar op een goede manier mee om te gaan.
Merkwaardig is de komst van Nederlandse Turken of Marokkanen, zelfs uit
Amsterdam, of van Surinamers. Die zijn pas mondig, zonder echt brutaal te zijn,
maar tegenover hen moeten onze leerkrachten wel op hun tenen staan.”
Bestaat er een samenwerking tussen al deze campussen op gebied van
onderwijs, cultuur, sport…?
“Wij hebben in elke campus een adjunct-directeur. Op de Amerikalei is dat Veerle
Van Dael. Deze vier adjuncten zitten in een beleidsgroep, die zich buigt over de
coördinatie op gebied van ICT, logistiek, infrastructuur, kwaliteit… Het vroegere
Norbertijnertheater werd b.v. opgepikt door de school in de Jodenstraat. Wij
proberen opnieuw de oud-leerlingenwerking per campus te stimuleren. Eigenlijk
proberen wij een zo open mogelijke school te zijn. Daardoor vinden vier
jeugdbewegingen bij ons onderdak (2x Scouts, 1x Chiro, 1x KSA), één turnkring,
één circusschool, de ZWK dus alleszins, Poolse groepen, sportgroepen in
taekwondo of vechtsporten…”
Heb je te maken met problemen zoals die al eens in de pers voor komen:
hoofddoeken, racisme…
“Je hoeft er misschien geen probleem van te maken. De leerlingen weten dat ze
binnen de school en binnen alle activiteiten geen hoofddoek mogen dragen. Maar
het zijn natuurlijk ook echte pubers en dus proberen ze net het tegengestelde te
doen. Al kan je veel problemen oplossen door respect te tonen. Zo hebben wij bij
de uitgang van de school twee grote spiegels geplaatst, zodat ze bij het verlaten
van de school wél een hoofddoek kunnen aanbrengen, zonder dat zij daarvoor de
ganse straat moeten dicht leggen. De aanpak is belangrijk.”
Heerste er enkele jaren geleden toch geen malaise bij de leerkrachten?
“Vergeet niet dat de school op 15 jaar tijd ook veel multi-cultureler werd. Dat
escaleerde en uitte zich soms in agressie. Leerkrachten voelden deze school niet
meer aan als ‘hun’ school. Vergeet ook niet dat hier veel jonge leerkrachten zaten
en zitten. Natuurlijk moeten zij ondersteund worden, maar dan mogen ze zelf ook
niet wachten tot ‘het vat overloopt’. Ik denk echter dat de situatie intussen ook
langzaam maar zeker verbeterd is. Vele leraren werken graag op onze school en
dit appreciëren we sterk. En je mag gerust schrijven dat we uiterst tevreden zijn
door de steun die we van de stad krijgen door de zgn. ‘schoolspotters’. Dankzij
hen, moet er veel minder opgetreden worden. In 2012 moesten ze bijna elke dag
hun verschijning maken, in 2015 zijn ze misschien nog maar twee of drie keer
moeten optreden. Eén keer om de drie maanden zijn er trouwens gezamenlijke
gesprekken met schoolspotters, directies, politie, Lijnspotters e.d.m., waardoor we
veel meer onder controle hebben.
De acties gebeuren ook netoverschrijdend, zodat de problemen zich niet
verplaatsen. Wij proberen dan ook onze huidige leerlingen te behouden. Zij
kennen de structuren, maar alleen weten ze nog niet wat het leven is. We
proberen ze naar een hoger niveau te brengen en er iets van te maken. Dankzij
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het GOK kunnen we vele lesuren twee leerkrachten in de klas zetten en kunnen
we inzetten op discipline. Wij hebben hiervoor gekozen en we willen er dan ook
iets mee doen.”
Hoe gaat het intussen met het 125-jarige Sint-Jan Berchmans?
“Ik denk dat het opnieuw de goede richting uitgaat. Wij zitten op deze campus met
700 leerlingen: 300 in de lagere school, 400 in de secundaire structuur. En het
doet plezier als je tevreden oud-leerlingen ontmoet. Zo kwam hier vorige maand
een jonge dame van Russische afkomst, die in perfect Nederlands kwam vertellen
hoe dankbaar ze was dat ze in deze school vanaf haar zesde jaar lagere school
was begonnen om Nederlands te leren en dat ze nu op het punt stond om Master
in de Sociologie te worden. We ervaren hetzelfde met mensen uit het BSO, die
een goede job gevonden hebben bij een bedrijf.
Ook intern beweegt er van alles: op muzikaal gebied had het kathedraalkoor hier
vroeger een voedingsbodem, maar die taak is nu blijkbaar overgenomen door de
jezuïetenscholen. We hebben een Poolse zanggroep en er is een jonge Turkse
leraar, die blijkbaar wel iets met muziek wil beginnen. Op die manier kunnen
misschien traditie en toekomst met mekaar in contact gebracht worden.”
Wat is de ultieme (realistische) droom van deze directeur?
“Dat wij op alle gebieden een zorgschool worden, waar alle leerlingen zich thuis
voelen. Wij willen eigenlijk zelfs méér betekenen dan een school. Wij willen een
thuis geven en dat lukt al aardig: velen voelen zich thuis en praten op een
spontane manier met de leerkrachten.”

Structuur van het Sint-Norbertusinstituut
- Kleuterschool (Hertsdeinstraat)
- Lager onderwijs (Jodenstraat en Amerikalei)
- Middelbaar onderwijs
1ste graad:
1ste leerjaar
- Gemeenschappelijk leerjaar met Latijn (J. = Jodenstraat)
“
“
moderne wetenschappen (A. = Amerikalei)
2de leerjaar
- Latijn + moderne wetenschappen (J)
- Moderne wetenschappen + handel + sociale en technische vorming +
beroepsvoorbereidend jaar kantoor en verkoop, verzorging en voeding (A)
2de graad:
- ASO: economie, Latijn, wetenschappen + TSO sociale en technische
wetenschappen (J)
- TSO: handel + BSO kantoor (A)
- BSO: verzorging en voeding (Lange Winkelstraat = LW)
3de graad:
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- ASO: economie–moderne talen, economie-wiskunde, latijn-moderne talen,
latijn-wetenschappen, latijn-wiskunde, wetenschappen-wiskunde + TSO
gezondheids- en welzijnswetenschappen (J.)
- TSO handel + BSO kantoor (A.)
- BSO organisatiehulp + verzorging (LW)
7de jaar:
- BSO kantoor (A)
- BSO kinderzorg, thuis- en bejaardenzorg, organisatie-assistentie (LW)
Na-secundair onderwijs:
- Bijzondere wetenschappelijke vorming/wiskunde (J)
- Se-n-Se: integrale veiligheid (J)
- HBO5: verpleegkunde modulair (Lockaertstraat)
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De 1 mei-traditie van de Wandel-kring!

Tradities moeten in ere gehouden worden: socialisten gaan in stoet door dorpen
en steden, en de zangers gaan wandelen. Echte socialisten zijn tegenwoordig
niet meer zo talrijk, wij waren ook maar met z’n elven, acht wandelkringers
waarvan er drie hun echtgenote hadden meegebracht.

Het was een ideaal wandelweertje en Fons had
een prachtige wandeling uitgekozen die startte aan
de Bareldonkkapel in Berlare. Aan deze kapel
bevond zich een beeweg, een Mariamuseum en
een buitenaltaar met de 4 evangelisten. Al deze
religieuze cultuur interesseerde ons vandaag niet,
wij gingen voor natuur.
Na een aarzelende start - waar begon de
wandeling nu weer juist -kwamen we door een
gevarieerd landschap van weiden, bossen vijvers
en meren.
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Het grootste gedeelte van de wandeling liep door het Berlare Broek. Het broek is
net als het Donkmeer ontstaan als gevolg van de historische meandering van de
Schelde. Het is een nat gebied dat in de jaren zeventig door een luciferfabriek
werd beplant met meer dan 13.000 populieren.
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Daartussen liggen moerassen en meer dan vijftig vijvers. In de 17de en 18de eeuw
werd er aan turfwinning gedaan. Op dit moment is het een veel gevarieerder bos
geworden met nu allerhande bloemen en kruiden, waarover Jenny alles wist te
vertellen.
Luc wist de weg door dit gebied… Op een gegeven moment zei hij ‘vanaf nu is
het altijd rechtdoor tot het einde, ge kunt dus niet verloren lopen’. Aan het eerste
wegje dat we tegenkwamen, moesten we echter al een hoek van 90° maken…
Dus zelf af en toe een kaart van het gebied bestuderen was niet overbodig.

Na een kleine twee uren stappen
kwamen we aan het riekend rustpunt.
Onder de titel ‘van stadsstront naar
zandgrond’ is er een permanente
tentoonstelling opgericht gewijd aan de
beer- en mesthandel van de 17de eeuw
tot ergens in de jaren 30 van de vorige
eeuw.

Na een kleine twee uren stappen kwamen we aan het riekend rustpunt. Onder de
titel ‘van stadsstront naar zandgrond’ is er een permanente tentoonstelling
opgericht gewijd aan de beer- en mesthandel van de 17de eeuw tot ergens in de
jaren 30 van de vorige eeuw.
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Nog een
laatste stuk
rond het
Donkmeer.
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Klokslag vijf uur kwamen we terug aan de kapel waar we met klokkengelui
ontvangen werden
Zouden we dan toch maar naar den
beeweg gaan... Daar werd nog
nagepraat bij pot en pint. Het laatste
straaltje zonneschijn werd opgevangen,
daarvoor moesten we onze tafels
eenmaal verhuizen en toen ze weer in
de schaduw kwamen te liggen,
verhuisden we maar zelf naar andere
tafels. De hongerigen hebben ter
plaatse nog lekker gegeten, de tong in
madeirasaus viel bij velen erg in de
smaak…
Kortom: de afwezigen hadden weer eens ongelijk. Het werd een gezellige dag in
een frisse ontluikende natuur. Misschien later dit jaar weer een stad ontdekken?
De plannen daarvoor werden reeds besproken.

advertentie
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Weet je dat…
…de koorleden, vooraleer ze een woord zeggen tegen hun vrienden , vreemde
klanken uitstoten zoals tsjtsjtsjtsje, kptkptkptkpt, rrrrrrrrrrrrr, wawawawa wowowo
wwuwuwuw, wiwiwi, wewewe… Als je ze vraagt wat ze bedoelen, klinkt alleen het
antwoord: ‘Geleerd bij een groot koor’…
…het bestuur van de ZWK overweegt een part-time turnleraar in dienst te nemen
om zeker te zijn dat de ademhalingsoefeningen wel juist uitgevoerd worden.
Geleerd bij een groot koor. Alleen bij het ‘handjes draaien, koekenbakken vlaaien’
is hulp overbodig. De meeste leden hebben immers zelf kleinkinderen…
…de dirigent van een groot koor aan zijn Nederlandse collega schreef dat zijn
koor en de ZWK wel voor versterking wilden zorgen bij Nederlandse uitvoeringen,
maar dat de leden van de ZWK wel wat ouder waren. Waarop de versterking
vanwege dat grote koor wel zou volstaan, vond die Nederlandse collega…
Sympathieke gast, die dirigent!
…ons bestuur bij nader toezien toch wel vond dat ons koor inderdaad tot het
stokoude type behoorde met haar rollaterkes, krukken en knikkende knieën.
Vandaar dat beslist werd om voor ons optreden in het Amsterdamse
Concertgebouw een aangepaste accommodatie te voorzien. Niet het nette, maar
goedkope Ibis-hotel, maar wel het iets degelijker Hilton-hotel… Gaat die dirigent
toch nog spijt krijgen van zijn briefje?
…het groot koor over enkele geestige repetitoren beschikt? Toen zowel het grote
als het kleine koor duidelijk in toon gezakt waren, had hij het over ‘blub-blubmuziek’. Geef toe: goed gevonden!
…dat onze eigenste dirigent er ook wel iets van kent. Hij verblufte het koor met
volgende toonaanduiding: “Een sol, dat is dan een mi, een la, een fa, dus je zingt
maar een re. Begrepen?” Ja, Johan!
…onze dirigent soms in de problemen geraakt met de uurregeling in de diverse
kerken, zodat hij wel eens een halfuurke te laat durft komen. En half uur te vroeg
hebben we nog niet meegemaakt. Zelfs als hij zijn aktentas bij zich heeft.
…onze dirigent natuurlijk ook van zijn melk geraakt kon zijn door uitspraken van
enkele bassen. Eén onder hen beloofde een pint voor elke keer dat zij ernaast
zongen. Had Johan misschien nog last van de zware kater waarmee hij na die
bewuste repetitie naar huis liep?
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… “den Tuub”, het favoriete voetbalploegske van Meneer zaliger, net even oud is
als deze trouwe supporter?
…de lente terug in het land is? Guido, onze voorzitter-romanticus komt terug met
de fiets. Opstappen na een repetitie is nog moeilijk. Hij bevindt zich soms in
hogere sferen en zoekt dan fysische laagtes op. We stellen ons wel de vraag: wat
is het veiligst op de weg: Guido met de fiets of Guido met de auto?
…er een sterke daling was in bierverbruik in ons lokaaltje? Sommigen stellen zich
de vraag of dit met de afwezigheid van de hoofdredacteur heeft te maken. Of met
zijn verwoede pogingen om ‘het pootje’ te doen vergeten bij het drinken van
waterkes en ander soort geneesmiddelen.
…er voortaan een Fons 2 in de Wandelkring rondloopt? Hartelijk welkom in ons
midden, Fons! Je hoeft niet na elke repetitie de bus te missen, maar het màg!
…de Wandelkringers na elke repetitie als vriendengroep nog graag een pintje
willen drinken. Dat zijn ze bij een bevriend, groot koor duidelijk niet gewend. Na
één consumptie waren de pintjes op.
…de Wandelkring zich daar niet laat aan vangen en nadat de voorlaatste zanger
van het grote koor naar huis was, er alleen nog één Lieve, charmante afwasster
van dienst overbleef. Ze kreeg meteen de taak om de deur te sluiten met een
elektronische afsluitkaart. Om zeker te zijn dat ze dat goed zou doen, wilde ze
eerst zien in welke richting ze ‘het slipje’ moest bewegen. Aangezien Luc met
haar als laatste het lokaal verliet, wilden we achteraf van hem weten of ‘het slipje’
nu naar boven of naar beneden moest. Voorlopig kregen we nog geen antwoord
op die vraag.
…we Roger DC oprecht een algeheel en spoedig herstel toewensen.
…we onder de indruk kwamen van de manier waarop het Euregio-orkest
repeteert. Met klankbandjes en vermoedelijk ook met Skype ! Tegen dat ons koor
helemaal bestaat uit leden met een rollaterke is dat allicht dé oplossing! Meneer
thuis voor zijn computer, pintje bij de hand… Komt mevrouw binnen: ‘Awel, wat
zitte gij hier te doen? En da pintje?’ ‘You stupid woman, zie je dan niet dat het
repetitie is met de ZWK???’
…de ZWK relatief het meeste supporters leverde voor de Mahler-concerten. Zijn
wij dan toch een ‘groot’ koor?
…in een bespreking van de Mahlerconcerten, de dirigent van een groot koor
onder de indruk kwam van de versterking voor zijn koor door onze bassen…
Tournée générale???
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Personalia
Wij hebben het overlijden vernomen van Frans Desfossés
Frans werd geboren in 1937 en was oud-leraar en oud-directeur van het SintGabriëlcollege in Boechout. Het overlijdensbericht vermeldt dat hij oud-koorlid
was van Basilica Edegem en lid van het overlijdenskoor O.L.V. Lourdes Edegem.
Wat er niet bij stond is dat Frans ook lid geweest is van de ZWK. Wij komen zijn
initialen (DF) nog geregeld tegen in onze muziekpartijen, toen die – lang geleden
– nog op stencil werden geschreven alvorens gereproduceerd te worden.
Wij zullen Frans op gepaste wijze herdenken.

Onze voorbije activiteiten :
Donderdag 2 april
Vrijdag 3 april
Zondag 12 april
Zaterdag 25 april
Zondag 26 april
Vrijdag 1 mei

Heilige Geest – Witte Donderdag
Heilige Geest – Goede Vrijdag
Sint-Jacob – Beloken Pasen
Sint-Anna Mahler Symphony n° 2
Pius X Mahler Symphony n° 2
Wandeling Berlare (Dendermonde)

In de nabije en verre toekomst :
Zaterdag 9 mei va 14u00
Zondag 10 mei – 10u00
Zondag 31 mei – 10u30

Basisschool Sint-Jan-Berchmans
Opendeurdag Jodenstraat 15, Antw.
Sint-Jacob - 6de Paaszondag
Heilige Geest – Heilige Drie-eenheid

Zaterdag 6 juni & zondag 7 juni
Mahler Symphony N°2
Op zaterdag 6 juni – 20u15

Koorreis ZWK naar A’dam en met onze
deelname in het befaamde
concertgebouw van Amsterdam

Zondag 14 juni – 10u00
Zondag 5 juli – 10u30
Zondag 12 juli – 10u00

Sint-Jacob – 11e zondag vh jaar
Heilige Geest – 14e zondag vh jaar
Sint-Jacob – 15e zondag vh jaar

Werkten mee aan dit nummer:
Tony Ah Munn, Ludo Engelen, Raf Van Bortel, Guido De Graeve, Jenny Backx,
Paul Avermaete, Greta Leers, Lieve Van Ael, Johan Clerckx, Luc Korthoudt, Gerd
Hoes, Jan Leers, Dirk de Graeve, Wilfried De Hert, Chris Van de Wauw, Paul
Dinneweth en Marcel Coppens (VU).
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