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ZWK in het befaamde Concertgebouw in Amsterdam
“Wij zijn soms veel te bescheiden,” horen we al eens over onze kring zeggen.
Laat me toe te stellen dat alle leden van de ZWK reikhalzend uitkijken naar het
optreden in het befaamde Concertgebouw van Amsterdam.
Niet ten onrechte trouwens. In 1881 namen zes vooraanstaande Amsterdammers
het initiatief tot de bouw van een nieuwe concerthal en de feestelijke opening vond
plaats in 1888.
Op 11 april 2013 kreeg het gebouw de status Koninklijke toen het 125-jarig bestaan
gevierd werd.
En hou je vast: deze concertzalen trekken jaarlijks 700.000 bezoekers voor niet
minder dan een 900-tal activiteiten! Het gebouw beschikt over een beroemde
akoestiek, een gekend Maarschalkerweerdorgel en een gouden lier van 607 kg
bovenop het dak. Bedoeld als ‘een muzisch baken in het geliefde stadsbeeld’.
De beste orkesten ter wereld maken er hun opwachting: het Philadelphia
Orchestra, het Radio Filharmonisch orkest, het Koninklijk Concertgebouworkest, de
Los Angeles Philharmoniker, het San Francisco Symphonic Orchestra, Haitink &
het Chamber Orchestra of Europe en de Wiener Philharmoniker.
Ook befaamde dirigenten of artiesten prijken op het palmares van het
Concertgebouw zoals (jawel) Gustav Mahler, Richard Strauss, Bernard Haitink,
Yehudi Menuhin, Jessye Norman, Vladimir Horowitz, Cecilia Bartoli en zelfs Louis
Armstrong en Sting.
Daar komt op 6 juni het Mannenkoor ZWK en Hans Casteleyn (zie verder) bij.
Voor ons optreden met het Euregio Jeugdorkest is de toegangsprijs bepaald op
25€, voor de komst van de Wiener Philharmoniker in 2016 betaal je voor het
goedkoopste ticket 60,00€, maar je kan ook op plaatsen van 159,00€ zitten.
Koninklijk Concertgebouw Amsterdam, here we come!
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Ook Hans Casteleyn kijkt reikhalzend uit naar optreden
in Amsterdam
“Dirigeren in Concertgebouw is een jongensdroom die werkelijkheid wordt”
Koorleden, muzikanten en aanwezigen
op de voorbije uitvoeringen van Mahlers
2de Symfonie in Antwerpen waren het
erover eens: een ware krachttoer en een
bezielende leiding van dirigent Hans
Casteleyn. Hij hield er de spanning in, je
kon een muis horen lopen tijdens de
uitvoering en iedereen was in de
hoogste staat van bewondering voor het
fenomenale werk dat het Euregio
Jeugdorkest afleverde met meisjes en
jongens tussen 14 en 24 jaar.
De grote finale van een hele lange voorbereiding komt er op 6 juni in het befaamde
Amsterdamse Concertgebouw, waar vele muzikale grootheden hun opwachting
maakten en waar zelfs Mahler de dirigeerstok hanteerde.
Wat een eer om daar op het podium te staan en vooral: om daar te mogen
dirigeren! Hans Casteleyn beseft het en hij is ontzettend fier dat deze realisatie tot
stand kwam. “Dirigeren in het Concertgebouw is gewoon een jongensdroom die
werkelijkheid wordt,” geeft de 41-jarige Casteleyn toe. Een gezellige vader van drie
jonge tieners, met een echtgenote die haar sporen al verdiende bij het
Hoogstratense Marcanto-koor, maar ook een ware ‘muziekfreak’ met duizenden
cd’s in de huiskamerkast en een boeiende dirigent die de terechte ambitie koestert
om nog vele jaren orkesten te mogen leiden op een heel hoog niveau.
Was je al jong aangetrokken tot de muziek?
Hans Casteleyn: “Ik ben eigenlijk afkomstig uit Aartselaar en al op de lagere school
volgde ik muziekschool: in Aartselaar, in Berchem, in Wilrijk… Ik deed mijn
middelbare studies aan het O.-L.-Vrouwcollege in Edegem (OLVE). Ik volgde er
Latijn-wiskunde. Ondanks deze zware richting voelde ik daar al dat ik iets had met
muziek en dat ik dan ook daarin sowieso wilde verder studeren. Het zat ook een
beetje in de familie. Mijn opa heeft zelfs nog gespeeld in een orkestje met Norbert
Goddaer (vader van Piet Goddaer). Maar mijn vader was de grootste catalysator.
Hij hield heel veel van klassieke muziek en dat was echt ook ‘mijn’ muziek. Ik ben
dan later naar het Lemmensinstituut in Leuven gegaan, waar ik zowel voor piano
als voor hoorn geslaagd was voor een toegangsproef. Ik heb toen gekozen om
piano te studeren, vooraleer ik de richting orkestdirectie kon aanvatten.”
Muziek spelen, akkoord, maar droomde je er ook al vroeg van om dirigent te
worden?
“Ik heb altijd graag gestudeerd en ik volgde zeer graag die pianolessen, maar toen
ik 12, 13, 14 jaar was, greep ik al snel naar de muziek van b.v. Mahler. Hoe
zwaarder de muziek, hoe liever ik het had. Mijn oud-tante zei altijd dat ik sneller
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bewoog dan dat ik praatte. Ik was in die tijd ook een verlegen, wat introverte
jongen, maar dat is intussen wel verdwenen (lacht). Ik vond de liefde voor klank en
voor een orkest. Eerst via allerhande platen. Als hoornblazer kwam ik nadien
midden in een orkest terecht en ik begon steeds meer partituren te kopen.
“Hoe zwaarder de muziek, hoe liever ik het had”
In de jaren ’90 richtten wij met enkele vrienden een muzikaal ensemble op, Apollo
genoemd, waarmee we klassieke muziek of lichtere dingen als West Side Story
brachten. Maar vrij vroeg stond ik inderdaad ook al voor een orkest: ik leidde de
harmonie van Aartselaar, het politie-orkest van Antwerpen, het befaamde
harmonie-orkest Sint-Cecilia van Schelle.”

Hoe kwam je eigenlijk bij het Euregio
Jeugdorkest terecht?
“Dat orkest bestaat nu een 30-tal jaren
met de bedoeling buitengewoon
muzikaal talent in België en Nederland
op te sporen en ze de mogelijkheid te
bieden om speelgelegenheid op te doen.
Hun dirigent was in die periode Edmond
Saveniers en eind 1999 liet hij zich
omringen door twee assistenten: ikzelf
en een Nederlandse jongen.
Wij moesten hem af en toe vervangen en ooit heb ik zelfs een keer een concert
van hem overgenomen in dat eerste jaar. Na het eerste jaar voelde ik dat ik de
groep achter mij had en na het tweede jaar zei Saveniers dat hij met gerust
gemoed een stap opzij kon zetten. Sinds 2002 ben ik daar dus dirigent. Velen
willen wel eens dirigeren, maar weinigen krijgen daartoe de kans. Ik prijs me dus
gelukkig.”
Wat vind je het plezierigste en het moeilijkste aan dirigeren?
“Het machtigste is natuurlijk de klank weergeven, het opbouwen van een verhaal.
Hoe kan je gedurende 85 minuten iedereen geboeid houden met b.v. de tweede
symfonie van Mahler? Je moet natuurlijk ook trachten om een werk zo goed
mogelijk te creëren en je moet iets uitstralen. Je moet als dirigent zorgen dat je met
jouw bewegingen iedereen meekrijgt, ook de mensen die achter je zitten.
“De psychologische kant is het moeilijkste bij dirigeren”
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Het moeilijke vinden velen dat je iets moet opbouwen, dat je met z’n allen samen
de muziek moet beheersen, maar zelf ervaar ik dat niet als een moeilijkheid. Het
moeilijkste bij dirigeren vind ik eerder de psychologische kant. Je moet op korte tijd
iedereen meekrijgen en het beste uit zichzelf laten halen. Bij professionele
producties krijg je daar soms maar drie repetities de kans voor.”
Hoe krijgen jullie een samenhang bij het Euregio Jeugdorkest met mensen
die uit Amsterdam, Tilburg, Brugge en Leopoldsburg komen?
“Het zijn wel allemaal mensen die ambitieus genoeg zijn om dat zo goed mogelijk
te doen. Iedereen is daar individueel erg mee bezig. Het zijn ook jongeren met
enorm veel discipline, maar dat hoort nu eenmaal bij goede muzikanten.
Ik wil hier wel even het Mahler-traject uitleggen. Twee jaar geleden al werd er
beslist dat we de 2de Symfonie zouden uitvoeren en dan laten we dat idee even in
de groep infiltreren. Stilaan vindt iedereen het een unieke kans om dit mee te
maken en er zich mentaal voor op te peppen. In november vorig jaar hebben dan
op één dag het ganse stuk doorgelezen en ze kregen dan één maand de tijd om
het in te studeren. Tijdens de kerstvakantie blazen we altijd drie dagen verzamelen
en de vierde dag volgt reeds een uitvoering. In februari volgde tijdens een gans
weekeinde repetities in Oisterwijk, die jullie ook meemaakten. Weet je dat we
sindsdien zelfs niet meer samen repeteerden, maar dat iedereen er flink aan
werkte en ieder zijn partij scherp stelde. Op de dag van de eerste uitvoering
repeteerden we nog van 13u tot 18u. Ondanks deze weinige bijeenkomsten heerst
er een enorme groepsgeest in dat orkest, het is een gezellige bende, die er echt
hard voor werkt om tot een maximaal resultaat te komen. Natuurlijk wordt er
tegenwoordig ook nog wel onderling geconverseerd via Facebook en de sociale
media. Er worden ook wel eens koppeltjes gevormd binnen de groep. En natuurlijk
heb je soms zieken, soms gaan er schoolprojecten voor op de muziek en zijn er de
familiefeesten, maar van onze 103 leden is er op elke repetitie toch altijd minstens
90% aanwezig.”
“Op de repetities zijn 90% van de leden aanwezig”
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Hoe selecteren jullie de leden van het orkest, want de leeftijd is beperkt
tussen 14 en 24 jaar.
“Elk jaar is er één auditie. Zowel in België als in Nederland is er één persoon die
instaat voor de werving. Vooral in Nederland ontstaat er stilaan een goed netwerk:
een aantal vrienden-docenten sturen hun beste elementen naar die audities. We
nemen echter ook niemand aan waar geen plaats voor is. Als we over voldoende
klarinettisten beschikken, komt er dat jaar geen nieuwe klarinettist bij. Elk jaar
hebben we toch een verloop van een twintigtal jongeren. Op vijf jaar tijd zit je op
die manier ook met een compleet nieuw orkest. Dat zorgt dan ook altijd voor een
frisse sfeer. In al die jaren hebben we zelden zelf iemand moeten bedanken. Het
gaat meestal om een natuurlijk verloop: academiestudenten die andere prioriteiten
krijgen, andere projecten, sommigen komen terecht in toporkesten, maar meestal
bestaat het gros van het orkest uit middelbare schoolleerlingen. Maar het is ook
niet altijd vereist dat ze later verder gaan in de muziek. Zo hebben we bijvoorbeeld
een universitair student geneeskunde of iemand die chemie studeert. Die beseffen
ook dat dit unieke muzikale momenten zijn voor hen.
Als ik echter nog één ding daarover mag zeggen: het Euregio Jeugdorkest is nog
niet genoeg bij iedereen gekend, ondanks de hoge kwaliteit.”
“Het Euregio Jeugdorkest is – ondanks haar hoog niveau – nog onvoldoende
gekend”
Is zo’n orkest te combineren met jouw andere muzikale bezigheden, want je
moet met muziek tenslotte jouw brood verdienen.
“Af en toe is het inderdaad een beetje druk, want ik geef tenslotte ook nog 18 uur
les. Ik dirigeer ook het kwalitatief hoogstaande Leuvense Alumni Orkest en dus het
Euregio Jeugdorkest. Het grote voordeel is echter dat ikzelf mijn agenda zelf
perfect kan regelen. Het programma ligt dan ook nagenoeg twee jaar vooraf vast,
inbegrepen b.v. vrije tijd voor het Vormsel van mijn zoon half mei. Tenzij er zich
natuurlijk uitzonderlijke mogelijkheden voordoen, geldt bij mij als principe: wat eerst
in mijn agenda stond, vindt eerst plaats. Soms moet ik dan ook uitnodigingen
afslaan, maar anderzijds heb ik al twee keer in China en twee keer in Portugal een
professioneel orkest kunnen leiden.
Soms wel vermoeiend en niet altijd even gemakkelijk, maar je drijft ook verder op
de adrenaline van het moment. Soms probeer ik de vermoeidheid af te reageren
door een partijtje squash met een vriend, maar dat is intussen ook al een tijdje
geleden.”
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Voor ons als koorzangers blijven
velen na zulke uitvoeringen van grote
werken nog eventjes op een wolkje
leven. Kan jij eigenlijk nog wel
genieten van een uitvoering?

“Goeie vraag. Het is misschien wel een ander soort genieten dan bij jullie.
Misschien moet ik iets te snel naar iets anders ‘switchen’. De dag na de twee
uitvoeringen van Mahler moest ik alweer les geven en met andere muziek bezig
zijn. Ik leef misschien ook wel op een wolkje, maar dat is van kortere duur. Er zijn
nl. weinige dagen dat ik niks moet doen opdat ik van sommige zaken zou kunnen
genieten.”

Luister je ook veel naar de uitvoeringen van andere dirigenten voor je aan
een werk begint?
“Ik heb altijd al veel naar muziek geluisterd. De werken van Mahler ken ik al bijna
30 jaar. Ik bezit ook duizenden cd’s en ik luister misschien naar 7, 8, 9 uitvoeringen
van een bepaald werk. Ik bekijk het ook helemaal op partituur en ik wil het werk
echt goed kennen, maar op een bepaald moment distantieer ik me van al die
andere uitvoeringen. Natuurlijk probeer ik het goede te onthouden bij anderen,
maar ik probeer mijn eigen interpretatie in de uitvoering te leggen. En één maal ik
zelf een werk dirigeerde, vind ik het moeilijker om van de uitvoering van iemand
anders te genieten. Zelfs al kan er bij ons links of rechts een foutje hoorbaar zijn. Ik
heb dan een ideaalbeeld van het werk in mijn hoofd met bepaalde tempo’s en
overgangen en ik vind op dat moment mijn/ons werk het beste dat we konden
brengen.”

Je hebt ook in Leuven, in China, in Braga orkesten geleid. Pas je jouw manier
van dirigeren aan naargelang het niveau van het orkest?
“Ik pas me altijd aan naargelang het niveau van de mensen die ik voor me heb. Je
moet dan eerst even aftasten waartoe ze in staat zijn, maar ik wil de lat zeker nooit
te laag leggen. Ik probeer op elk niveau zo professioneel mogelijk te werken, ik doe
daar niet kinderachtig over.
Een professioneel orkest heeft natuurlijk sneller beet waar je naartoe wil.
China is dan weer iets speciaals. Zij kennen onze muziek nog niet zo heel lang. Ik
heb er één professioneel orkest geleid dat amper tien jaar bestond. Natuurlijk
horen ze werken op cd of via You Tube, maar zij hebben nog geen repertoire
opgebouwd. Zo hadden ze b.v. nog nooit de Bolero van Ravel uitgevoerd. In het

6

begin verliep dat nogal chaotisch, maar na drie dagen mocht het resultaat best
gehoord worden. In China speel je ook altijd voor volle zalen, hoewel ze niet
vertrouwd zijn met onze muziek. Ze weten ook niet dat het Euregio Jeugdorkest uit
België of Nederland komt. Dat het uit Europa komt, dat hebben ze wel door. Wij
hebben met China een aantal uitwisselingsconcerten gehad. In 2010 zijn we ook
met het Leuvens Alumni Orkest voor ons 50ste orkest naar China getrokken met
uitvoeringen voor liefst 3000 enthousiaste toeschouwers. In 2016 zal ik weer
tweemaal naar China gaan en ik zal er dan zeven maal geweest zijn om concerten
te geven.”

Je houdt vooral van de klassieke werken, maar ik zag op jouw c.v. ook
optredens staan met jazztoppers als Jef Neve en Candy Dulfer…
“Precies. Ik ben ook niet ongevoelig voor jazzmuziek. Dat is juist. Wij worden in
Tilburg ook gesponsord door de Lions Club en zij willen om de twee jaar wel eens
een optreden met een gekend iemand van ‘buiten’ het orkest. Zo traden wij op
samen met de gekende Carel Kraaijenhof, met een grote madam als Candy Dulfer,
voor wie het ook bijzonder was dat ze kon spelen met arrangementen voor een
symfonisch orkest. Met het Euregio Jeugdorkest hebben we ook opgetreden met
het quintet van Paul van Kemenade, dat in Nederland al grote muziekprijzen in de
wacht sleepte: voor de pauze symfonische jazzmuziek, na de pauze zelfs drie
wereldcreaties.
Ook met het Leuvens Alumni Orkest zoeken we elk jaar naar goede solisten. En
toen we op een bepaald moment Gershwin brachten, dachten we aan Jef Neve als
ideale uitvoerder. Dat was ook zo, met o.a. het magistrale Rhapsody in Blue.
Volgend jaar willen we ook creaties uitvoeren van hedendaagse jonge
componisten. We organiseren immers met het EJO een eerste
compositiewedstrijd. Begin oktober worden de ingestuurde werken beoordeeld en
op die manier hopen we niet alleen jonge componisten te helpen, maar ook de
ganse muziekwereld.”

Wat vond je tot hiertoe de hoogtepunten uit jouw dirigentencarrière?
“Met de fameuze Ivanov het vioolconcert van Brahms uitvoeren zoals enkele
weken geleden bijvoorbeeld. Maar het absolute hoogtepunt met het Euregio
Jeugdorkest was ongetwijfeld ons optreden in de gouden zaal van het Musikverein
in Wenen (waar de jaarlijkse Nieuwjaarsconcerten plaats vinden). Wij kregen er de
eerste prijs in de wedstrijd voor symfonieorkesten. De jury sprak van een
‘outstanding success’. Dat we nadien als winnaar ook mochten optreden in het
galaconcert, was een echt kippenvelmoment voor de ganse groep.
“Ons optreden in de gouden zaal van het Musikverein in Wenen was een
kippenvelmoment”
Maar ik kijk uit naar onze uitvoering in het Concertgebouw van Amsterdam. Dat is
werkelijk een kinderdroom die werkelijkheid wordt. Je komt daar niet zo maar
binnen. Ons bestuur heeft de aanvraag gedaan en het was pas vele maanden later
dat we groen licht kregen. Vermoedelijk hebben ze in de tussentijd gezocht naar
7

onze vorige optredens. Ik vind het dan ook een enorme belevenis dat we kunnen
optreden op de plaats waar Mahler zelf nog dirigent was. Ik twijfel er niet aan dat
dit een onvergetelijk moment wordt, want wie kan zeggen dat hij/zij in het
Concertgebouw optrad.”

Eén droom die gerealiseerd wordt, maar heeft Hans Casteleyn nog andere
dromen?
“Natuurlijk is het optreden in het Concertgebouw iets unieks. Ik wil zeker nog
verder doen om een aantal grote werken uit te voeren. Soms denk ik wel eens aan
het leiden van professionele orkesten, maar als ik dan zie welke liefde ik terugkrijg
van de uitvoerders van Mahlers 2de Symfonie en met welk enthousiasme ze
daaraan meewerken, dan denk ik niet dat ik dezelfde menselijke voldoening kan
krijgen bij een professioneel orkest. Een generatie getalenteerde jongeren krijgt
hier de kans om zich te ontplooien en op te treden. Ik hoop dus nog lang mijn
huidige orkesten te kunnen leiden.”

Nooit schrik dat anderen op jouw job azen in een wereld met veel
concurrentie?
“Mij komen ze dat alleszins nooit zeggen of vragen. (lacht)”

Nog muzikale wensen?
“Vroeger was ik nogal fanatiek gebeten door de romantiek, door meestal zware
muziek. Maar tegenwoordig begin ik ook Bach of Mozart of kamermuziek wel meer
en meer te waarderen. Maar voor mij is het summum van muzikaal werk van de
modernere periode het ‘War Requiem’ van Benjamin Britten. Een heel moeilijk uit
te voeren werk, zowel voor orkest als voor koor. Ik blijf natuurlijk een Mahler-fan
met mijn hart bij de muziek uit de 20ste eeuw.
Eigenlijk zou ik ook ooit wel eens een opera willen dirigeren: Salomé van Richard
Strauss of Peter Grimes van Benjamin Britten …”

Hartelijk dank voor dit openhartig
gesprek en veel succes in de
toekomst
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Sfeerbeelden van de uitvoering in Sint-Anna

en herkenen jullie ook onze zangers?

9

‘k Heb zalen doen vol lopen,
‘k heb zalen doen leeg lopen ….
Norbertusinstituut campus St.- Jan in de Jodenstraat. Dit ter gelegenheid van hun
125-jarig bestaan.

We mochten ons ding doen in de kapel van de school. Een fraaie historische
ruimte, die qua akoestiek een mooi optreden in het vooruitzicht stelde. Ware het
niet dat de knop van de verwarming helaas niet gevonden werd. Wie de koelte van
een middernachtmis in St.-Jacob graag inruilde voor de tropische warmte van een
zwoele zomeravond, kon bij ons aansluiten. Ik had al heel snel een droge keel...
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Optreden doe je liefst voor
mensen. Anders lijkt het een
repetitie. Als toehoorders
konden we een trio heren
verwelkomen, dat na ons hun
duit in het zakje zou doen.
Ook merkten we een toevallig
verdwaalde oudere heer die
neerstreek en niet anders kon
dan applaudisseren... En dan
nog een tweetal leerkrachten
van de school die de ruimte
bewaakten.
We deden ons ding bij wijze
van spreken voor een appel
en een gekookt ei.
Er was voorzien om tweemaal
de set te doorlopen.
We hielden ons aan de
afspraak en stopten met het
spelen van verstoppertje in
het grote gebouw..

Gelukkig werd er gekozen voor
een andere locatie. "Ergens
waar ze ons zouden horen..." In
de traphal was het frisser. De
piano werd verhuisd, al moesten
we eerst een stopcontact vinden!
In de omliggende lokalen van de
verschillende verdiepingen
werden zo'n 20 leerlingen en
leerkrachten opgetrommeld om
als publiek te fungeren. We
hebben niet kunnen achterhalen
of ook zij vanwege de
organisatie een

drankbonnetje kregen als wederdienst. Opgesteld als de familie Von Trapp
brachten we een tweede maal onze ingestudeerde nummers. Klonk goed en het
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was qua temperatuur best ok. Eens te meer bleek dat - eens aan wat voorwaarden
voldaan - je met heel wat meer plezier en enthousiasme wil en kan zingen.
Na afloop drukten sommige toehoorders hun tevredenheid uit. Een roll-up-banner
had niet misstaan. Enkele strooibriefjes ook niet. Je weet maar nooit dat een
verdwaalde nachtegaal wil aansluiten bij ons clubje... Slechts één witte raaf had
vergeten zijn uniform aan te trekken. Maar hij mag dat... hij was dan ook solist!

advertentie
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Vietnam 2 maart – 28 maart 2015
Jullie moeten van mij geen echt reisverslag verwachten, maar ik wil wel wat
neerschrijven over de merkwaardigheden van Vietnam.
Ho Chi Minhstad of Saigon is een belevenis op zich door het verkeer.
Op 10 miljoen inwoners rijden er 6 miljoen brommers rond : die geen regels
kennen, voortdurend toeteren ( wat een hels kabaal maakt. )
Iedereen rijdt tegen +/- 30 km per uur, draagt verplicht een helm.
Voor een rood licht wordt niet gestopt, alleen als ze gedwongen worden door
diegenen die groen hebben.
De weinige auto’s die er rijden worden 100% belast en kunnen ook niet sneller dan
30km/u.
Voetganger zijn is er ook niet eenvoudig. Je bent verplicht om op de rijweg te lopen
want de stoep staat vol geparkeerde brommers !!

Vietnamezen stappen niet, voor 100 meter nemen ze de brommer. “Onze benen
zijn te kort om te stappen” is hun uitleg.

De meesten hebben een mondmasker op tegen de uitlaatgassen. Vrouwen
beschermen hun kledij met een speciaal kleed. Vader, moeder en twee kinderen of
zelfs drie volwassenen kunnen allen op één brommer.
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Twee geiten, of een varken in een kist of tien bakken bier, het kan allemaal op de
brommer vervoerd worden.
Over bier gesproken: dat kennen ze wel en is overal te krijgen : Saigon bier, Hanoi
bier en ‘bababa’ (333) zijn de voornaamste gebrouwen bieren. Gebrouwen met de
ondersteuning van Heineken of Carlsberg. Een pintje (33 cl of ½ liter) kost er
25.000 dong. Dit komt overeen met 1 EUR, voor de Vietnamezen onbetaalbaar.
Ze zijn dan ook heel verbaasd als je een tweede pint bestelt.
Het maandloon varieert daar van 100 EUR tot 200 EUR . Een werkloosheidsuitkering bestaat er niet. Wie geen werk heeft probeert wat te verdienen door op
straat iets te verkopen , of te koken voor de passanten.
Alles gebeurt op straat omdat ze dan geen belasting hoeven te betalen. Zelfs voor
de trouwfeesten wordt er een grote party-tent op de stoep gezet, om geen
belasting te moeten betalen.
Vietnam heeft zijn grenzen pas in 1986 opengesteld en 50 procent van zijn B N P
is al afkomstig van het toerisme.
De toerist wordt er goed ontvangen. De hotels zijn er naar Westerse normen.
Merkwaardig is dat in de oudere hotels, waar vroeger geen douche was, er een
douche werd bijgeplaatst: een sproeier aan het plafond, geplaatst tussen de
lavabo en het toilet, zonder douchebak… . Je kan je tanden poetsen, naar het toilet
gaan en een douche nemen tegelijkertijd, één nadeel: alles is doornat.
Grappig zijn de pictogrammen in de toiletten in de restaurants.
Vrouwen worden er met een pictogram op gewezen dat ze niet gehurkt op de wcbril mogen zitten. Als Vietnamezen gaan zitten, gaan ze altijd op hun hurken zitten,
met hun voeten volledig op de grond .. blijkbaar deden de vrouwen dit ook op de
wc-bril. Vele wc-brillen zijn dan ook afgesleten op die plaatsen.
De overheid of het regime investeert veel in onderwijs. Tot diep in de bergen zijn er
scholen. Kinderen dragen zelfs meestal een mooie uniform. Ook de universiteiten
worden druk bezocht. Het spijtige is dan ook dat de afgestudeerden, bij gebrek aan
industrie geen werk vinden en werken als kelners e.d..
In de steden zijn er begraafplaatsen zoals bij ons, maar op het platte land of in de
bergen begraaft men gewoon de overledenen in de velden of naast de deur.
Eigenaardig zo midden in een veld één of twee graftombes te zien.
De armoede is er ook duidelijk zichtbaar. Lemen hutten, zonder ramen en sanitair
zijn er normaal. Maar de mensen zijn er zeer gastvrij. Overal bieden ze je een thee
en zelfs hun zelfgemaakte ‘wiscky’ aan, die naar jenever smaakt en ongeveer zo’n
30 graden is. De mensen leven er van eigen pluimvee, rijst die ze zelf telen en fruit.
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Bomen met kokosnoten, bananen, papaya’s , ... staan er overal
De huizen in de steden zijn maar 4 à 5 meter breed, maar zeer diep.
Dit komt omdat ze belast worden op de gevelbreedte.
Vietnam bezoeken de moeite waard ? Zeker maar niet voor de gebouwen,
alhoewel … .

Buiten de monumentale graven van twee van hun veertien keizers en de vele
pagodes en tempels van hun talrijke godsdiensten is er niet veel cultuur.
Vietnam heeft tot in de jaren ’80 in oorlog geweest met de Chinezen, de Fransen
en dan de gruwelijke oorlog met Amerika en in 1982 in het noorden nogmaals met
de Chinezen. De bevolking is na 1976 ge-explodeerd van 33 miljoen naar bijna 100
miljoen nu. Vandaar dat de Vietnamezen nu maar twee kinderen mogen hebben,
tenzij ze twee meisjes hebben dan mogen ze nog voor een derde gaan....
Terug thuis word ik niet meer gefotografeerd en aangestaard want met mijn 1m90
lengte ben je daar heel groot en een bezienswaardigheid...
De regeringsleiders hebben nog veel werk voor de boeg om heel wat mensen uit
de armoede te halen. Ondanks alles zijn Vietnamezen een gelukkig volk en bij hen
staat niet het materialisme bovenaan, (alhoewel ze allemaal een gsm en een TV
hebben) maar het kunnen leven in vrede, zonder oorlog.
Jul
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Weet je dat…

… we een familie Von Trapp-concert weggaven in de traphal van het Sint-Jan
Berchmanscollege?
… ze de eerste stem zo hoog mogelijk op de trap plaatsten, de dirigent drukte
daarmee de hoop uit dat ze vocaal niet zouden zakken.
… de bassen helemaal onderaan de trap moesten staan om toch maar niet verder
weg te zakken?
… onze steevaste, verzekerende sponsor van Eigen Krabbels (dank, maar waar
blijven de anderen?) dacht in Sint-Jan iets bij te verdienen. Opdat er meer volk
naar de ZWK zou kunnen kijken, moest er een deur verwijderd worden. Maar oh
ramp, die geraakte niet meer opnieuw in haar hengsels. Kwatongen beweren dat
hij een medeplichtige had die er zijn vingers tussen stak.
… Willy zelden zo veel bewonderende blikken op zijn handen gericht zag, wegens
zijn piano lichtjes voor het publiek. Hij moest nét geen handtekeningen uitdelen.
… Johan elke repetitie een overvloed aan woordspelingen loslaat op het koor: de
klank moet ronder, meer ondersteunen, laat de klank rollen in uw gehemelte, zing
vanuit uwen buik, ondersteun met je middenrif, geef voeding aan uw klank, verbind
uw klanken, zing de “aa” als een “oo” of was het nu de “oo” als een “aa”? Op het
laatst voegt Johan er dan aan toe: “Dat heb ik vorige week allemaal al gezegd”.
Probeer het maar te onthouden hé!
… Radeske weer helemaal blinkt? De vaste werkploeg ging er weer duchtig
tegenaan. Er staat zowaar een nieuwe brievenbus. We mogen gerust stellen dat ze
voor de innerlijke mens van goudwaarde is, ‘De Potiron’ is in ieder geval een
aanrader.
… er elke dag een ijskarretje passeert op Radeske. Er gaat blijkbaar geen dag
voorbij of Jos eet zijn ijsje. Zou hij er ook aan denken om de werkmannen eens te
tracteren?
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… we voor ons verblijf in Amsterdam zullen logeren in het Hilton-hotel. Noblesse
oblige! Het is in dit befaamde hotel dat John Lennon en Yoko Ono in 1969 een
zesdaagse ‘bed-in for peace’ hielden. Mogen wij vrezen dat onze groep het daar
niet zo lang uitzingt?
… op het dak van datzelfde hotel de Nederlandse zanger Herman Brood één van
zijn minder geslaagde optredens maakte door van het dak te springen.
… Fons helaas geen naamgenoot in de kring krijgt. “Hoewel ik enthousiast was bij
mijn kennismaking met de zangkring en iedereen dank voor het warme onthaal en
de behulpzaamheid, vond ik – na overleg ‘thuis’ – dat leven bij een vriendenkring
sociale verplichtingen inhoudt, die aan mijn huidig sociaal leven raken,” vond Fons
Bolsens in een heel lief briefje.
… Fons als bijkomende redenen voor zijn niet aansluiten, aangaf: “Ik zou een
stoorzender zijn in een kring met een ruim ingeoefend repertoire, het notencijfersysteem lijkt me een hele klus en ik dacht nog even me alleen voor het
gregoriaans te engageren, maar ze hebben ‘thuis’ op me ingepraat.” Als jij ‘thuis’
kan inpraten op jouw huisgenoten, ben je nog altijd welkom, Fons! Je bent te
bescheiden…
… we intussen afwachten of onze andere prof (en misschien nog verschillende
andere oud-zangers) opnieuw aanpikt nu we stilaan beginnen met het instuderen
van het Requiem van Mozart en stukjes uit The Messiah van Händel. Even ‘thuis’
inpraten op de huisgenoten, kerels!

Twee nieuwe opa’s bij ZWK
Een vruchtbare meimaand voor onze leden, want twee onder hen maakten hun
opwachting in de uitgebreide kring van grootvaders:
 Johan Clerckx hoorde op 15 mei LUA kraaien, het dochtertje van Paulo Luis
Vieira en Elisse Clerckx (3,540 kg en 50,5 cm).
 Luc Korthoudt sprong op 18 mei een gat in de wolken bij de komst van
ROSIE, het dochtertje van Ben Korthoudt en Charlotte Van Turnhout.
Onze hartelijke gelukwensen en veel geluk met de nieuwkomers in jullie familie!
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Onze voorbije activiteiten :
Zaterdag 9 mei
Zondag 10 mei
Zondag 31 mei

Opendeurdag Sint-Jan-Berchmans
Sint-Jacob – 6de Paaszondag
Heilige Geest – Heilige Drie-eenheid

In de nabije en verre toekomst :
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
Zondag 2 augustus – 10u30
Zondag 9 augustus – 10u00

Sint-Jacob – 11e zondag vh jaar
Heilige Geest – 14e zondag vh jaar
Sint-Jacob – 15e zondag vh jaar
Heilige Geest – 18e zondag vh jaar
Sint-Jacob – 19e zondag vh jaar

Voor 2016 noteren we nu reeds:
In het voorjaar
Zondag 22 mei 2016
Zondag 31 oktober 2016

Het Provinciaal Tornooi
Jubileumconcert Don Boscokoor
met oa het Requiem van Mozart
Jubileumconcert Alma Musica

Werkten mee aan dit nummer:
Tony Ah Munn, Ludo Engelen, Raf Van Bortel, Guido De Graeve, Jenny Backx,
Paul Avermaete, Hans Casteleyn, Johan Clerckx, Luc Korthoudt, Julien Van Ael,
Nicole Tyck, Marcel Coppens (VU).
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