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69 jaar geleden, om precies te zijn op 4 juni 1948, ontstond op vraag van de toenmalige
kapelaan van het begijnhof, E.H. Emanuel Frickel, een mannenkoor om de
eucharistievieringen en het lof op zondag op te luisteren. Voor de begijntjes werd het moeilijk
gezien hun leeftijd om via de trappen naar het hoogzaal te klimmen. Nu, 69 jaar later, zorgt
het koor nog steeds elke zondag voor een gregoriaanse hoogmis met gezangen volgens de
liturgische kalender van het betreffende jaar.

Groepsfoto uit 1964 met op de voorgrond E.H. Frickel en rechts van hem Henri Starckx,
medeoprichter van het koor.

Groepsfoto uit 1987 met zuster de Boer en pastoor Van Lieshout op de voorgrond

In het verleden kende het koor vele hoogtepunten dankzij de talrijke vieringen van jubilerende
pastoors, begijntjes en eigen zangers. Ook zorgde het koor van 1992 tot 2003 op kerstavond
voor de duizenden kaarsjes die het begijnhof feeëriek verlichten. Dit evenement is later door
de begijnhofbewoners overgenomen, zodat kerstavond nog altijd een belangrijk gebeuren
blijft op het begijnhof. En niet te vergeten: ter gelegenheid van de jaarlijkse HeiligKruisprocessie zorgde het koor vanaf 1975 tot 1987 voor een heus bloementapijt vooraan op

het hof. Daarna werd het een mozaïektapijt, uitgevoerd door wijlen onze erevoorzitter Mario
Cominotto.

Bloementapijt uit 1994 met een in mozaïek uitgewerkt portret van pater Damiaan, zaligverklaard in
1995. De uitvoerder van dit kunstwerk was Mario Cominotto. Omwille van zijn 50-jarige bestaan van
het koor mag het sinds 1998 de titel ‘Koninklijk’ voeren.

Bij al deze activiteiten die de koorleden, soms met hulp van hun echtgenotes, uitvoerden, was
onze huidige voorzitter, Herman Deckx, de regisseur die alles in goede banen leidde. Foto’s,
documenten, krantenknipsels van de kooractiviteiten, uitstappen, feesten, vergaderingen en
zoveel meer van deze 69 jaar koor heeft Herman bewaard in een archief. Wegens zijn verhuis
naar een andere woning werd een oplossing gezocht voor het onderbrengen van dit toch
omvangrijke geheel. Om dit alles voor het nageslacht veilig te stellen, heeft Herman in naam
van het koor zijn archief nu overgedragen aan het Stadsarchief van Turnhout.

Gregoriaans concert door het zangkoor naar aanleiding van het 65-jarige bestaan van het
Begijnhofkoor in de Begijnhofkerk (2013).

Met zijn 10 zangers blijft voor het koor het gregoriaans een uitdaging om elke zondag van het
jaar de hoogmis op te luisteren. Zolang de leeftijd en gezondheid het toelaten, gaat het koor er
mee door!
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