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“Liturgische muziek kan een gevoel van rust teweeg brengen, wanneer ze 
werkt als een catharsis, een bevrijding tegenover het hectische leven van 
elke dag. Men neemt afstand van de drukte en gaat op zoek naar zichzelf. 
Taizé-gezangen met hun veelvuldige herhalingen kunnen dat bewerken. 
Maar ook gregoriaans en polyfonie kunnen dat gevoel opwekken en 
aanwakkeren,” lazen we bij Ignace Thevelein in ‘Stemband’ het tijdschrift van 
‘koor & stem’. 
 
Wij moesten eraan denken toen we tijdens de Allerheiligen- en 
Allerzielendagen gingen kijken en luisteren naar het concert van de Chorale 
Caecilia (u weet wel, dat koor dat ons komt versterken tijdens het zingen van 
Mahlers 2de Symfonie in april en juni 2015). Een mens moet trouwens iets 
doen om niet als een ‘cultuurbarbaar’ versleten te worden… 
 
Welnu, ons bezoek aan de Singel vol zalige gedachten aan ene Carmina 
Burana vorig jaar rond deze tijd, was een ware openbaring. Een concert met 
twee hedendaagse, zelfs nog levende componisten, roept bij velen de 
gedachte op aan a-tonale muziek. Helemaal verkeerd, zo bleek! Een gewoon 
briljant Requiem van Karl Jenkins (70) werd voorafgegaan en gevolgd door 
Japanse Tataké-drums, die helemaal pasten in een mythische, meditatieve 
Japanse sfeer, die gekoppeld werd aan de traditie van een katholieke 
dodenmis. Prachtige, intense, breekbare, ontroerende momenten die 
eindigden in een ingetogen schoonheid… Kippenvelmoment als ook sopraan 
Christel De Meulder er tussendoor nog eens haar hoge, sprankelende stem 
tegenaan zette. Om meteen op zoek te gaan op You Tube naar deze 
schitterende muziek. Voor ons koor misschien een mogelijkheid om eens te 
kijken naar de partituur van b.v. het Lacrimosa, het Benedictus en zeker het 
ontroerende In Paradisum. 
 
En wie de naam van Richard Blackford al ooit hoorde, mag de vinger 
opsteken. Alweer een hedendaagse Engelse componist (60), die ons een 
spiegel voorhield met zijn “Mirror of Perfection”. Muziek gebaseerd op de 
lofzangen van Franciscus van Assisi, die in het begin van de 14de eeuw 
verzameld werden. Zijn Zonnelied, zijn loflied van de Liefde en – zowaar in 
het Frans – zijn lofzang van de vogels, geïnspireerd door de preek van 
Franciscus tot de vogels. Ook bij hem zeer toegankelijke muziek, je denkt 

Allerheiligen, Allerzielen… 
in de beste Engelse traditie 
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soms dat je filmmuziek hoort, maar in The Canticle of Love volgt het tempo 
het tempo van de menselijke hartslag. Heel speciaal!  
 
En apropos, de Wandelkring zal binnenkort op de tippen van de tenen mogen 
staan om naast de prachtig klinkende Chorale Caecilia met een bezielende 
dirigent Paul Dinnewith te staan 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

“Ik kreeg veel kansen om te doen 

wat ik dacht te moeten doen” 
 
De naam ‘Clerckx’ is niet alleen binnen 
de ZWK een begrip. De familie met 
zeven broers en twee zussen heeft 
immers nog andere muzikale talenten 
voortgebracht in het Antwerpse. 
Willy Clerckx (68), de derde van de 
negen kinderen uit die familie in de 
Dendermondestraat, is daar een 
sprekend voorbeeld van. Niet alleen 
was hij op zijn 28ste ongetwijfeld één 
van de jongste directeurs van een 
lagere school, maar ook momenteel is 
hij nog de vaste dirigent van het Don 
Bosco-koor en het Alma Musica-koor.   

 
En vorig jaar was hij één van de gewaardeerde gast-projectzangers bij het 
100-jarig bestaan van de Zingende Wandelkring Sint-Norbertus. Voor wie 
hem nog niet kende: een bijzonder aangename kennismaking met de man 
van Daniëlle, de vader van Michiel en Marleen en de opa van Stella. 
 
Hij woont in een prachtig, ruim appartement in de buurt van het Antwerpse 
stadspark, hij heeft een grote ‘werkkamer’ ter beschikking om zijn muzikale 
interesses in uit te werken of uit één van de grote bergkasten te halen. Maar 
de aanwezigheid van allerlei kindertuigen verraden de regelmatige 
aanwezigheid van de tweejarige kleindochter.  
Willy is zelf een puur product van het Sint-Norbertusinstituut. “Op de 
kleuterklasjes bij juffrouw Milpas en juffrouw Gaby na (in de Verbondstraat), 
ben ik daar altijd (graag) naar school geweest. Ik ken nog alle titularissen, 
waar ik les van kreeg: De Boodt, Janssens, Hellemans, Hadermann, Moonen, 
De Bruyn en in het middelbaar Herwijers, Verhaert, Lermytte, Spanjers, 

Willy Clerckx, of de grootste stroper die 
de beste boswachter werd 
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Duysburgh, Van Win en Bosch… Aan wie ik de beste herinneringen over 
houd? Aan heel wat leerkrachten. Maar vooral Sus Herwijers, die ik later nog 
ontmoette als voorzitter van de schoolraad op Sint-Ursula in Wilrijk, vond ik 
een uitstekende leraar. Hij was iemand, die me echt kon motiveren. De minst 
goede herinneringen? De manier waarop meneer Tuyteleers – ten onrechte - 
zijn frustraties op mij bot vierde en me langs alle kanten bont en blauw sloeg. 
Ik heb het moeilijk om dat te vergeten. Maar voor het overige niks dan leuke 
herinneringen aan Sint-Norbertus.” 
 
Je was natuurlijk wel niet hét voorbeeld van de brave leerling, want je 
zat niet om een frats verlegen. Vertel… 
“In ons groot gezin kregen we af en toe occasies van her en der. Ik had een 
fiets gekregen, maar de kleur stond me helemaal niet aan. Ik had hem dus 
helemaal in het knalgeel geschilderd tot plezier van mijn klasgenoten, maar 
tot onvrede van een aantal leerkrachten, die vonden dat ik weer eens moest 
‘opvallen’. Dat was natuurlijk ook wel voor een gedeelte zo. Ik was ook één 
van de weinigen die bij een bulderende wiskundeleraar Laforce op slag een 
lach op zijn gelaat kon toveren, waardoor het gebulder meteen al zijn waarde 
verloor. Ooit heb ik het ook ‘gepresteerd’ om - van op de eerste rij, met de tas 
van de leraar vlak voor mij - de haast lege bladen van een onverwachte 
ondervraging te vervangen door beter ingevulde exemplaren over diezelfde 
leerstof. De leraar vond achteraf dat we toch wel hard gestudeerd hadden 
voor die toets. Maar ik meende toch ook een zekere ironie in zijn stem te 
herkennen.” (stevige grinnik) 
 
Maar als we het vervolg van jouw carrière bekijken, blijkt dat die sterke 
stroper zich achteraf ontpopte tot een bovenste beste boswachter… 
“Ik had het geluk om na mijn middelbare studies op één jaar tijd onderwijzer 
te kunnen worden aan de Rijksnormaalschool van Hasselt. Dat was een 
experiment. Ik eindigde er met grootste onderscheiding en eigenlijk was dat 
spotgemakkelijk. Ik ging er op internaat en het was ook het eerste jaar dat ik 
in een gemengde klas zat. Maar laat me zeggen dat ik Hasselt niet op stelten 
heb gezet. 
Daarna volgde één jaar legerdienst als ‘ordonance’ in Doornik. Ik mocht er 
soms het peloton leiden. Dat lukte wel met mijn ZWK-verleden en mijn 
verleden als lid van de Chiro Sint-Michiel.  
Toen dat voorbij was, solliciteerde ik voor een job in het onderwijs. Ik herinner 
het me nog levendig dat ik op zaterdag 30 augustus 1968 de vraag kreeg of 
ik op zondag 31 augustus in Don Bosco wilde langs komen voor een 
sollicitatie. Op 1 september mocht ik meteen beginnen in het tweede leerjaar. 
Later volgde nog twee jaar het derde leerjaar en nadien het zesde. Ik deed 
dat heel graag. Ook nooit een probleem met de tucht gehad. Toen ik 28 jaar 
was, kwam er een vacature om directeur van de jongensschool te worden. Ik 
was één van de weinige kandidaten en ik werd wellicht de jongste directeur 
van het land. Het plezante was ook dat vele ouders in die beginjaren ouder 
waren dan ik. (lacht fijntjes) Kort nadien werd de school gemengd en werd ik 
dus directeur van de hele lagere school en kregen we er een wijkschool aan ’t 
Macadammeke in Hoboken bij. Dat betekende in de topjaren toch de 
verantwoordelijkheid over 360 leerlingen. Maar ik heb dat altijd graag gedaan. 
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Tot ik op 31 december 2003 stopte en mijn terbeschikkingstelling aanvroeg. 
Na een loopbaan van bijna 30 jaar directeur, mocht dat wel, vond ik. Want in 
heel die periode heb ik toch heel wat moeten laten ten koste van mijn gezin.” 
 
Kwam daar nog jouw muzikale interesse bij. Kon je dat combineren met 
de job van directeur? 
“Neen. Wij hadden in de school Marc Meuris, die zich bezig hield met muziek. 
Wij hadden voor een lagere school zowat de grootste verzameling Orff-
instrumenten die mogelijk was.” 
 
Was je eigenlijk muzikaal geschoold? 
“Weet je wanneer ik voor het eerst dirigeerde. In het vierde leerjaar bij 
meneer Hadermann. Ik mocht de klas dirigeren in een lied dat we aangeleerd 
hadden en ik gaf duidelijk aan wanneer ze moesten stoppen. ‘Voilà, zo moet 
je dat doen!,’ was het lovende commentaar dat ik van mijn klastitularis 
meekreeg. Dat heeft me misschien wel gestimuleerd. Ik was ook vanaf het 
derde leerjaar bij de ZWK. Tot ik 16 jaar was, meen ik me te herinneren. Ik 
kon wel een beetje piano spelen, maar veelal op het gehoor. Ik vond zelf dat 
ik er wat meer wilde van kennen en ik kreeg privé-lessen van de organisten 
De Meutter (Sint-Michiel) en Cassiers (Sint-Willebrordus).  
In 1975 zijn ze me dan komen vinden met de vraag of ik geen Don Bosco-
koor op de been kon brengen. Dat lukte vrij aardig. Ik werd er dirigent en met 
Kerstmis traden we al op, samen met de Bob Boon-singers, die toen bekend 
waren omwille van hun tv-optredens. Samen met Jan van Mol hebben we 
later ook een aantal concerten gegeven. Ik ben toen ook aan Georges Verwilt 
gaan vragen of ik zijn Antwerps Kamerorkest mocht dirigeren bij de Cantate 
van Dietrich Buxtehude. Ik had nog nooit een orkest gedirigeerd, maar het 
mocht en het viel mee. In 1991 heb ik dan – samen met de Ortolaan van ex-
ZWK’er Jos De Houwer – een Mozart-concert gedirigeerd met o.a. het 
bekende Requiem.” 
 
Maar je voelde dat je nog meer nodig had qua ervaring? 
“Precies. Ik ben dan cursussen gaan volgen in Mechelen, waar Michaël 
Scheck de leiding had. We moesten daar een aantal werken voorbereiden. 
Hij vroeg wie als eerste een werk wilde dirigeren. Ik natuurlijk mijn vinger in 
de hoogte. ‘This is the Day’ van Flor Peeters. Ik gaf de toon op, maar toen 
vroeg Scheck in welke toonaard het stuk geschreven was. Het kon volgens 
mij moeilijk in ‘do groot’ zijn, maar waarschijnlijk in ‘la klein’. Bleek dat het 
geschreven was in ‘re, op Dorische wijze’. Daar stond ik dan met mijn mond 
vol tanden! 
Op aanraden van Jan van Mol, die wist wat ik al kende, ben ik dan het vijfde 
jaar muziekschool gaan volgen, waar o.a. Rik Pelckmans harmonie gaf. En 
nadien ben ik ook de cursussen van het ANZ blijven volgen. 
Ik heb ook het Filharmonisch Koor gedirigeerd, toen Frans Dubois één 
sabbatjaar nam. Ik heb daar toen het Requiem van Verdi voorbereid. Het 
Sanctus – dat gezongen wordt door twee vierstemmige koren – kende ik 
compleet van buiten. Na die repetitie kwam één van de koorleden naar mij 
om me te feliciteren, want hij had opgemerkt dat ik dat inderdaad helemaal 
van buiten kende. Een heel leuk moment! Ik ben ook nog repetent geweest 
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voor de Chorale Caecilia aan de Reuzenpoort in Borgerhout. Tot ze me 
kwamen vragen of ik het Alma Musica-koor wilde dirigeren. Dat heb ik 
aanvaard.” 
 
Is dat niet moeilijk om twee gemengde koren te dirigeren? Want waar 
haal je de inspiratie om beide koren een soort eigen identiteit te 
bezorgen? 
“Met beide koren bestrijken we wel een breed gamma van de muziek. Bij het 
Don Bosco-koor grijpen we al wel eens naar negro-spirituals en muziek uit de 
sixties. Bij Alma Musica werken we meer met klassieke muziek. Beide koren 
zongen in het verleden ook al samen met de ZWK. 
Qua inspiratie halen we wel wat uit de brochures ‘Koor en stem’ met info over 
werken van (Vlaamse) componisten. Zij hebben ook een grote bibliotheek. 
Soms hoor ik wel eens iets moois op de radio. Of in Lourdes, waar we met 
Ziekenzorg al een aantal jaren naartoe trokken en erg mooie muziek 
hoorden. Of, zoals het in deze tijden ‘moet’, ook wel eens iets uit ‘You Tube’, 
maar dan wél met de partituur erbij.  Zo heb ik – na zulke opname van een 
Oostenrijkse tenor – eens de vier partijen van het Requiem van Mozart 
ingezongen. Eigenlijk een moord. Maar op die manier konden de leden via 
een cd’tje thuis – aangepast aan hun stem - dit verder instuderen.” 
 
Staat er binnenkort nog iets interessants op het programma? 
“Zeker. In het kader van ‘1914-1918’ vroeg het Festival van Vlaanderen aan 
zo veel mogelijk koren om een gastkoor naar ons land te brengen en samen 
een concert te verzorgen. Welnu, op 6 november komt het Heart House 
Chorus van de Universiteit van Toronto naar de Don Bosco-kerk, om er 
samen met ons koor een concert te verzorgen. We zingen twee stukken 
gezamenlijk: ‘Verleih uns Frieden’ van Mendelssohn en uit het Requiem van 
Brahms het prachtige stukje ‘Wie lieblich sind deine Wohnungen’.  
Ook vele andere koren uit ons land vonden gastkoren en op 9 november 
treden we gezamenlijk op in de basiliek van Koekelberg: 1200 zangers met 
orkest voor 4000 toeschouwers. Dat belooft iets speciaals te worden.” 
 
Je draait nu al zo lang mee in het muzikale gebeuren. Waarover ben je 
oprecht fier? 
“Achteraf gezien mag ik toch al wel zeggen dat we iets gerealiseerd hebben. 
Ik heb mee een koor gesticht. En ik prijs me gelukkig dat ik veel kansen kreeg 
om te doen wat ik dacht te moeten doen. Dat heeft van mijn gezin soms veel 
opofferingen gevergd. Ik besef dat wel. Ik heb het gevoel dat de koorleden mij 
als dirigent wel hoog inschatten. Ik krijg ze toch altijd mee. De positieve 
commentaren die ik krijg, bezorgen me een goed gevoel. (lacht) 
Ik realiseer me ook dat ik de lat steeds hoger wil liggen tot zo ver mijn 
scholingsniveau dat toelaat. Tijdens de voorbereiding op het koorwerk van 
het festival van Vlaanderen botste ik ook op de meer atonale muziek. Dit 
genre wil ik toch ook wel beter leren kennen. Mogelijks kunnen we wel een 
aantal van die werken in ons repertoire opnemen. Dat zou alleszins een 
nieuwe uitdaging betekenen.” 
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Heb je zelf nog een bepaalde droom, die je op muzikaal gebied wil 
realiseren? 
“Er staan nog wel enkele festiviteiten op de agenda. Volgend jaar viert het 
Don Bosco-koor haar 40-jarig bestaan (en ik mijn 40 jaar dirigeren) en 
wellicht grijpen we terug naar het Requiem van Mozart mét orkest. En bij 
Alma Musica bestaan ze in 2016 ook al 65 jaar. Maar het blijft wel mijn grote 
droom om ooit eens een symfonisch orkest te kunnen dirigeren. En dan liefst 
het werk van Edgard Elgar, nl. Enigma.” 
 
Je hebt ook nog nauwe bindingen met de ZWK en vorig jaar deed je ook 
mee aan de vieringen omtrent het 100-jarig bestaan. Wat zie je als 
buitenstaander, maar toch ook nog redelijk nauw betrokkene, als 
positieve punten en als beperkingen bij ons koor? 
“Laat me al dadelijk zeggen dat ik er me altijd thuis gevoeld heb. Ook als het 
al eens lang geleden was, kwam er nog steeds een hartelijk welkom. 
Bovendien heeft de ZWk haar strepen als koor reeds lang verdiend. Ik kan 
alleen maar hopen dat er in de nabije toekomst misschien (project)zangers 
bijkomen, die ook blijven komen. Voor mij moet de ZWK absoluut een 
mannenkoor  blijven. Als ze echt een gemengd werk willen uitvoeren, kan er 
altijd samen gewerkt worden met andere koren. Wie naar een ZWK-concert 
gaat, merkt toch dat er nog steeds een hoog niveau gehaald wordt, dat het 
mooi samenhangend klinkt en dat de ‘sound’ van een mannenkoor 
aangenaam is om naar te luisteren. 
Natuurlijk moet er ook discipline zijn. Op dat gebied vallen sommigen 
misschien al eens uit de toon, maar het gebeurt meestal op een zodanige 
manier dat erom gelachen kan worden. En dan heb je nog die bijna unieke 
‘spanning’ tussen tenors en bassen. Je zou het een beetje kunnen vergelijken 
met een België – Nederland in het voetbal. 
Beperkingen zijn er natuurlijk ook wel. Een bepaald soort mooie muziek voor 
gemengd koor kan je niet brengen. En verder blijft natuurlijk de roep naar 
meer jongere zangers.” 
 
Herinner je je nog een aantal mooie of minder mooie momenten in jouw 
carrière als dirigent? 
“Na een concert zegt iedereen allicht dat het mooi was, maar als je dan ook 
nog een mooie geschreven bedanking ontvangt omdat iemand van het 
concert genoten heeft, dan heeft dat toch nog iets extra’s. En ja, het gebeurt 
natuurlijk wel dat er eens een foutje gezongen wordt. Zo had ik eens twee 
tellen te vroeg aangegeven bij het Gloria van Vivaldi, maar gelukkig was de 
begeleiding alert en bij een volgende korte tussenpauze in de muziek, was 
alles opnieuw hersteld. Wél spannend!” 
 
Heb je eigenlijk nog tijd voor niet-muzikale zaken? 
“Natuurlijk volg ik zo veel mogelijk hoe onze kinderen het er vanaf brengen: 
Michiel, die in de administratie zit bij de scholen van de stad Antwerpen en  
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dat uitstekend doet, net als Marleen, 
die onderwijzeres is op Don Bosco. 
Dan is er natuurlijk kleindochter Stella, 
die op veel belangstelling kan 
rekenen. Ik speel zelf thuis nog wel 
wat piano. Je moet dat onderhouden! 
Eén voormiddag in de week ga ik 
sinds kort bridgen. Niet gemakkelijk! 
En  
tenslotte zie je me op alle 
thuismatchen van Beerschot. Vorig 
jaar kreeg ik van mijn zoon – die 
tevens de voortrekker was van een 
supportersclub – een gratis 
abonnement voor mijn verjaardag en 
dit seizoen heb ik dat zelf verlengd. 
Ja, ik ga daar graag naartoe. Ook 
altijd een speciale ambiance. En dat 
ontspant me, want soms voel je wel 
dat er wat veel bij mekaar komt.” 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

China. Waarom niet? Waarom wél? 
 
Na onze eerdere reizen in Azië - naar Vietnam en Thailand - viel ons oog dit 
jaar op een rondreis in China.  Welk ideeën hebben of hadden wij van China 
?  Een reuzengroot land,  massa’s Chinezen die krioelen als in een 
mierennest, mensen gekleed in grijze pakjes in grauwe steden, eten met 
stokjes : het zijn maar enkele van de bestaande (voor)oordelen over dit land 
en volk. 
Maar hoe zit het in de praktijk ? 
Enkele cijfers en weetjes zullen de EK-lezers hopelijk meer boeien dan een 
saai dag-aan-dag verslag.   En wie echt alles wil weten over de keizers van 
de Ming- en de Qingdynastieën, over de tempels, de paleizen, de musea, kan 
terecht op het Internet of in de bib voor één van de vele bestaande reisgidsen 
over dit fascinerende land. 
 

ZWK verovert de wereld… 
 
 priester 
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China : enkele cijfers 
 
*) Met zijn oppervlakte van ± 
9.500.000 vierkante kilometer is 
China, na Rusland, Canada en de 
V.S. het vierde grootste land ter 
wereld.  Maar met meer dan 1,3 
miljard inwoners is het op dat vlak 
nummer 1. 
Vergis u echter niet, want qua 
bevolkingsdichtheid (inwoners per 
vierkante km) komt het ver achter 
b.v. Nederland en België. 
 

 

 
China : enkele cijfers 
 
*) Met zijn oppervlakte van ± 9.500.000 vierkante kilometer is China, na 
Rusland, Canada en de V.S. het vierde grootste land ter wereld.  Maar met 
meer dan 1,3 miljard inwoners is het op dat vlak nummer 1. 
Vergis u echter niet, want qua bevolkingsdichtheid (inwoners per vierkante 
km) komt het ver achter b.v. Nederland en België. 
 
*) Peking telt 20.000.000 inwoners; de stad strekt zich uit over 180 x 160 km.  
Jaarlijks komen er 700.000 inwijkelingen vanuit het platteland bij.  Daarmee is 
de hoofdstad niet nummer 1, want Shanghai heeft 23.000.000 inwoners.  Dit 
brengt natuurlijk gigantische files met zich mee op autowegen en ringwegen.  
Om hieraan een beetje te verhelpen mogen in Peking op maandag die auto’s 
niet rijden waarvan de nummerplaat eindigt op 0 of 5.  Op dinsdag is het dan 
de beurt aan de nummerplaten die eindigen op 1 of 6 om niet te rijden; op 
woensdag 2 en 7 enz.  Resultaat : in het weekend is het verkeer soms 
drukker omdat er dan geen beperkingen zijn.  Nog in Peking worden 
maandelijks slechts 22.000 nieuwe nummerplaten ter beschikking gesteld.  
Deze worden per opbod verkocht.  Het hoogste bod tot nu toe : 90.000 Yuan, 
of iets meer dan 11.000 Euro ! 
Shanghai lost de verkeersdrukte op door de “elevated highways”.  Het 
verkeer rijdt hier op verschillende niveaus en het is echt indrukwekkend om al 
deze bruggen en rijvakken boven elkaar te zien. 
 
*) Jaarlijks vallen er in China 65.000 verkeersdoden 
 
China : enkele weetjes 
 
*) Chinezen worden “gek” als ze van iets kunnen zeggen dat het “het grootste 
ter wereld” is,  b.v. hun Tien-an-Men plein dat 880 x 500 meter meet, of de 
langste muur (meer dan 6000 km) ! 
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*) Chinezen eten alles wat viero 
poten heeft, behalve tafels en 
stoelen.  Dus ook hond, maar dat 
wordt niet aan de toeristen 
geserveerd.  Ze eten alles met 
stokjes, maar als je er naar vraagt 
kan je wel een vork of lepel 
bekomen. 
 

 
*) Chinezen zijn dol op foto’s maken van blanken, zeker als het vrouwen zijn 
en heel zeker als ze (hoog)blond haar hebben.  Soms vragen ze aan de 
dames of ze mee op de foto willen, maar soms worden ze ook stiekem 
gefotografeerd. 
 
*) Voor de binnenlandse vluchten geldt er een beperking van 20 kg bagage.  
Weegt je valies meer ?  Geen probleem : steek dan wat meer in je 
handbagage, want die wordt niet gewogen. 
 
*) “Big brother is watching you”.  
In China moet je jouw reispas niet 
alleen tonen bij binnenlandse 
vluchten, maar ook als je een 
treinticket koopt, aan de ingang 
van sommige musea en in elk 
hotel waar je overnacht.  Van de 
gratis wifi kan je gebruik maken, 
maar het paswoord bestaat 
gedeeltelijk uit de laatste 6 cijfers 
van je reispas.  Kwestie dat 
Vadertje Staat weet wie waar en 
wanneer gebruik maakt van het 
Internet. 

 

 
*) In het park voor de Hemeltempel in Peking komen vele gepensioneerden 
elke morgen samen om op muziek Tai Chi en allerlei oefeningen te doen, of 
te schaken of te dammen of om samen te zingen.  En wat zingen de 
Chinezen dan ?  Cijfermuziek begot !  De melodie kon ik wel volgen, maar de 
Chinese tekst was toch precies Chinees voor mij.  
 
*) Er zijn veel gepensioneerden in China.  Dat is niet moeilijk te verklaren als 
je weet dat vrouwen op hun 50ste en mannen op hun 55ste met pensioen 
gaan.  Alleen de ambtenaren moeten 5 jaar langer werken.  Hoor ik daar 
iemand lachen ? 
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*) Sommige populaire trekpleisters (zoals het Vogelneststadion, de Muur 
enz.) worden jaarlijks bezocht door meer dan drie miljard toeristen.  De 
grootste groep qua nationaliteit zijn de Chinezen zelf.  Sinds ze een redelijk 
inkomen hebben, kunnen velen het zich veroorloven om in eigen land een 
reis(je) te maken. 
 
*) Kraantjeswater is nergens drinkbaar.  In de hotels staat wel gratis een 
flesje water ter beschikking.  Op de hotelkamers zijn er Europese toiletten.  In 
de meeste restaurants zijn er hurktoiletten zoals onze gids de Franse WC’s 
noemde.  Wil je toiletpapier gebruiken, dan breng je dat best zelf mee. 
In de oude stadswijken hebben vele huizen geen eigen toilet.  In de openbare 
WC’s - ook in de nieuw gebouwde – heb je een aantal Franse WC’s naast 
mekaar, zonder tussenmuren of deuren.  (Alleen de plaatselijke bevolking 
maakt hiervan gebruik.) 
 

  

*) De regering wil nog ± 300.000.000 inwoners van het platteland naar de 
grote steden laten verhuizen.  Alle grote steden kunnen alleen maar in de 
hoogte uitbreiden m.a.w. de wolkenkrabbers rijzen als paddenstoelen uit de 
grond.  Om het verkeer op te vangen worden bestaande metrolijnen fors 
uitgebreid. 
In de kleinere steden (met “slechts” 7 of 8 miljoen inwoners) begint men nu 
ook een metronetwerk aan te leggen. 
 
*) Het verschil tussen de hectische steden en het platteland is wel frappant.  
In de kleine afgelegen dorpjes liggen vele primitieve huisjes in smalle straten 
en steegjes.  De drukte van de grootsteden heeft hier plaats gemaakt voor 
rust en stilte.  Maar vergis u niet : ook hier heeft elk huisje niet zijn kruisje 
maar wel zijn laptop, ipad, smartphone, enz.  
 
*) Zijn er dan geen negatieve aspecten aan China ? 
Toch wel.  Chinezen rochelen en spuwen op de grond van ’s morgens vroeg 
tot ’s avonds laat.  Ze lachen of glimlachen zelden of nooit.  Ze zijn steeds 
gehaast en zullen aan een wachtrij b.v. aan een museum, tempel, lift, steeds 
proberen voor te steken.  En bij een show of voorstelling verlaten ze de zaal 
al bij het (voor)laatste nummer.  Waarom ?  Misschien om eerst op de 
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parking of aan de bus te zijn ?  Wanneer de acteurs dan komen groeten, is 
de zaal al half leeg; alleen de (Westerse) toeristen zijn dan nog aanwezig. 
 
*) Chinezen spreken Chinees.  En dat is het dan.  Behalve wie internationale 
zaken doet, zijn er slechts enkelen – zoals de lokale gidsen – die Engels 
spreken (met een ‘l’ i.p.v. een ‘r’).  Voor de rest is het behelpen met 
gebarentaal en wijzen wat je wil. 
 
*) En hoe zit het met de Chinese economie ?  De tijd van Mao is gelukkig al 
even voorbij.  Zijn opvolger Deng Xiaoping had meer liberale ideeën.  Eén 
van zijn principes was : “Iedereen mag organiseren wat hij wil, als het de 
belangen van de staat maar niet schaadt.”  Dat klonk Amerikaanse en 
Europese bedrijven als muziek in de oren en ze begonnen massaal fabrieken 
te bouwen.  Het was een win-win situatie : deze firma’s konden goedkoper 
produceren dan in de westerse wereld en de lokale bevolking verdiende 
eindelijk een deftig loon.  Als deze trend zich verder doorzet - en de Chinezen 
nog meer producten kunnen aankopen - dan is het niet uitgesloten dat dit 
land de V.S. zal voorbijsteken als grootste economie ter wereld.  China is 
steeds meer en meer op weg om een kapitalistisch land te worden met een 
communistische éénpartijregering.  
 
 
Tot slot 
 
*) Vele van onze vooroordelen hebben we moeten herzien.  De Chinezen zijn 
een kleurrijk en actief volk.  In de grote steden waan je je in Amerika of 
Europa.  En er zijn vele mooie plaatsen om te bezoeken.  Denk maar aan de 
Muur, het Vogelneststadion, de paleizen van de keizers, de terra-cotta 
soldaten,  de terrassen met de rijstvelden, de tempels, de skyline van 
Shanghai, de kalkrotsen, enz.  Voor wie nog twijfelt : China is zeker een 
bezoek waard, maar zorg wel dat je een gids (en een goede tolk) ter 
beschikking hebt. 
 
 
 
 
 
*) En voor de wiskundigen onder 
de lezers : volgens mijn 
berekeningen zijn er wereldwijd 
dus 1.300.000.035 beoefenaars 
van cijfermuziek. 
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    ZWK verovert Brussel al wandelend  
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Advertentie 
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Advertentie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
… weet je dat er bij de bassen een goedgelovige ziel rondloopt … Hij gaat er 
vanuit dat het minder accuraat zingen de oorsprong vindt in de tekstplaatsing 
op de partijtjes. Prompt herschreef hij deze. Hebben alle bassen dit al 
gekregen?  
… weet je dat de site van ZWK alweer werd aangepast? 
… weet je dat sommigen laten zich verleiden tot jeugdnostalgie: Deumes is 
niet Deumes maar Deumens!  Voor Ludo was dit geen geheim, zijn archief 
was zoals altijd correct. 
… herinner je je nog dat enkele vrouwen van zangers zich waagden aan een 
zelfgemaakte Eigen Krabbels … Was hieraan nu geen wedstrijd verbonden? 
… weet je dat de redactie van Eigen Krabbels nog altijd met gespannen 
aandacht wacht op de eerste schrijfsels van deze initiatiefrijke vrouwen… 
Hun inspiratie was toch niet uitgeput na dit zelfgemaakte nummer? 
… weet je dat binnen de ZWK maar weinig leden zich zorgen maken over de 
verhoging van de pensioenleeftijd. 
…weet je dat ‘de Sint’ bij de Berchemse Sinterklaasstoet (zie de advertentie 
in deze Eigen Krabbels) stevige ZWK-roots zou hebben… Herkennen we 
hem? Of lacht hij in zijn baardje? 

ZWK-weetjes… 
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… weet je dat ‘meneer Duysburgh’ niet vergeten wordt? Naar jaarlijkse 

gewoonte trek ik eind oktober richting Schoonselhof. Ik maak daar een 

wandelingetje en een beetje voorbij het monumentale graf van Conscience 

kom ik de afspraak die ik met mezelf heb gemaakt, na. Het graf van ‘onze 

meneer’ verzorgen. Met mijn emmertje, aftrekker en vod ga ik aan het werk 

en ik hou mijn jaarlijks babbeltje. Ik mijmer er wat op los. Radeske draait op 

volle toeren. Probeer nog maar eens een dag te vinden om Radeske te 

huren. Verdekke, ik mag niet vergeten om het weekend van 12 maart te 

reserveren in Radeske … zou je dan geen 100 jaar zijn geworden?  We gaan 

trouwens binnen veertien dagen het volgende stuk bos aanpakken. Ideale 

gelegenheid om de koppen eens bij elkaar te steken. Binnenkort komt uwen 

hoogdag er weer aan, 11 november, we doen dit nog steeds en heel de 

ZWK-familie wordt er nog altijd bij betrokken, zoals jij het wilde. Geen te 

lange preken houden, maar daarna samen keuvelen in de refter van ’t school. 

Ge ziet het hé … ZWK wijkt nooit!  We denken nog wel eens na over uw 100 

jaar, dat komt wel in orde … 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werkten mee aan deze 
Eigen Krabbels:  
 
Willy Clerckx, Johan Clerckx, 
Rik Neel, Gerd Hoes, Jan 
Leers, Ludo Engelen, Jenny 
Backx, Luc Korthoudt, Jos 
Tyck, Marcel Coppens, 
Johan van Asch, Paul 
Avermaete, Tony Ah Munn 
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  Zaterdag 1 november - 10u30 Heilige Geest - ALLERHEILIGEN 

Zondag 2 november - 10u30 Heilige Geest - Allerzielen 

   
 

 

 

  

  

  Zondag 9 november - 10u00 Sint-Jacob - Kerkwijdingsfeest van de 

 
basiliek van Lateranen 

Dinsdag 11 november - 11u00 Sint-Norbertus - Herdenkingsmis voor onze 

 
overledenen 

  Zondag 7 december - 10u30 Heilige Geest - 2de zondag vd advent 

Zondag 14 december - 10u00 Sint-Jacob - 3de zondag vd advent 

  Zaterdag 20 december - 20u00 Sint-Lodewijk te Mortsel 

(in eigen beheer) KERSTCONCERT (zie flyer) 

  

  

 
 

Onze voorbije activiteiten : 

In de nabije en verre toekomst : 
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Zondag 21 december - 15u00 Sint-Fredegandus te Deurne 

 
KERSTCONCERT 

  Woensdag 24 december - 24u00 Sint-Jacob - KERSTNACHT 

  Zondag 4 januari 2015 - 10u30 Heilige Geest - Epifanie (Driekoningen) 

Donderdag 8 januari 2015 - 20u30 Sint-Norbertus - Repetitie 

              en Nieuwjaarsreceptie voor de leden en oud-leden 

Zondag 11 januari 2015 - 10u00 Sint-Jacob - Doop van Christus 

Zondag 25 januari 2015 - 15u00 H. Damiaankerk (TPC) - Antwerpen 

                  Gebedsdienst n.a.v. de Week van de Eenheid der Kerken (ARK) 

  deelname van de ZWK aan Mahler Symphony N° 2 

Zaterdag 25 april 2015 - 20u00 Sint-Anna op Linkeroever 

Zondag 26 april 2015 - 15u00 Pius X te Wilrijk 

Zaterdag 6 juni 2015 - 20u00 Concertgebouw te Amsterdam (NL) 
 


