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Editie juli – augustus 2016
Artiestenmissen, koormissen, orkestmissen …
in het Antwerpse
“Komen ze voor de muziek of voor de mis?
Vorige maand zong ons koor het Requiem van Mozart in de Sint-Pauluskerk. Op
15 augustus staat Die Krönungsmesse van Mozart op het programma van de
artiestenmissen in Sint-Carolus Borromeus. En op 30 oktober zingen wij dan weer
mee de Missa Brevis van Mozart in DeSingel. Waar horen missen thuis? Maar
komen de mensen die in de kerk zitten wel voor de liturgie of komen ze eigenlijk
uitsluitend voor de muziek?
Op een moment van het jaar dat het er voor de meesten wat rustiger aan toe gaat,
misschien wel een zaak om zich even over te bezinnen. Natuurlijk wensen wij al
onze leden en sympathisanten alle deugddoende vakantievreugde toe, maar een
stukje lectuur over dit onderwerp is meegenomen, dacht de redactie. Jan van Mol,
een bekend orgelist waarmee we ooit ook nog concerteerden, haalt enkele ideeën
naar boven en schetst tegelijkertijd een geschiedkundige evolutie van dit fenomeen
van artiestenmissen, koormissen, orkestmissen in het Antwerpse.
De achteruitgang van het kerkbezoek in Vlaanderen in de laatste decennia is
spectaculair, voor velen onder ons dramatisch. De zondagse misvieringen in de
grote historische kerken van een stad als Antwerpen moeten zich vaak tevreden
stellen met enkele tientallen kerkgangers.
Dan spreken we nog niet over de buitenproportionele kerken die in de Antwerpse
rand tijdens de 19de eeuw werden neergezet.
De meeste kerkgangers zijn niet meer gehecht aan hun parochiekerk en zoeken
zich, als ze ’s zondags al naar de kerk gaan, een dienst uit die het best bij hen
past. Een kloostergemeenschap, een charismatische celebrant, een mooie kerk…
kunnen het verschil maken.
In enkele kerken worden ‘muziekmissen’ georganiseerd. Men nodigt koren,
muzikanten, solisten, enz. uit om de dienst ‘op te luisteren’ zonder dat men al te
veel kijkt naar liturgische verbanden. De kerken lopen dan wél vol, tot verbazing en
ook wel ergernis van de clerus, die met dit verschijnsel moeilijk overweg kan. De
‘viering’ (want zo heet tegenwoordig de eucharistie) wordt gekaapt door wat men
kerkgangers noemt.
“De viering wordt gekaapt door wat men kerkgangers noemt”
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De oudste ‘muziekmis’ in het Antwerpse is de Artiestenmis in de Carolus
Borromeuskerk. Elke zondag en feestdag om 11u30 en dat sinds 1943. Tijdens de
oorlogsjaren bedoeld om de artiesten een steuntje te geven, soms ook wel een
concertorganisatie, is het Artiestenfonds nog altijd een rots in de branding. Het
grote voordeel is: je moet er geen agenda bijhalen, er is immers elke zondag wel
wat te doen. De programmering is heel verschillend. Het orgel heeft hierbij
nauwelijks een rol gespeeld. Een halve eeuw was het trouwens niet bespeelbaar.
Pas gerestaureerd is het ondertussen weer ingepakt omdat intussen de restauratie
van het interieur is begonnen na de brand van 2009. Als er al moet worden
begeleid, is er een intussen totaal aftands elektronisch orgel voorhanden. Er is ook
een piano en een positief orgeltje uit de zeventiger jaren van Loncke.
Alles is mogelijk: koren, instrumentale solisten… Ondanks alle inspanningen van
artistiek verantwoordelijke Cristel De Meulder is de liturgische samenhang wel
eens ver weg. Zo presteerde een Nederlands koor het, kort geleden nog, een
alleluja te programmeren in de vastentijd. Mooie muziek, toch? Dat is natuurlijk
koren op de molen van de sceptici.
Sint-Paulus

Van een heel andere orde zijn de ‘orkestmissen’ in Sint-Paulus. Ze zijn even
Antwerps als een ‘bolleke Keuninck’. Vandaag is dat allemaal vanzelfsprekend,
maar verplaatsen we ons b.v. naar de jaren ’50 van vorige eeuw. Op de grote
feestdagen (Pasen, Kerstmis), maar ook op bijzondere dagen als het feest van
Sint-Elooi: een heel orkest op het hoogzaal, een koor, solisten…
De geschiedenis van de orkestmissen in Sint-Paulus is niet geschreven. In het
archief vindt men programma’s van na W.O. II, maar de traditie is veel ouder. De
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rijke, maar niet toegankelijke muziekbibliotheek bevat heel veel materiaal uit de
19de eeuw, maar ook uit het Ancien Régime.
De Sint-Pauluskerk, oorspronkelijk de kerk van de Antwerpse Dominikanen, kreeg
vanaf het begin van de 19de eeuw de functie van parochiekerk in de plaats van de
Walburgiskerk aan de Scheldeoever, die werd afgebroken. Het lijkt erop dat de
nieuwe parochiekerk de muziektraditie van de 18de eeuw heeft verder gezet, zo
goed en zo kwaad mogelijk.
Aanwezigheid van muzikanten – strijkers en pijpers – op het hoogzaal was normaal
op de kerkelijke feesten. Klachten over muzikanten die zich onbehoorlijk
gedroegen tijdens de dienst op het hoogzaal van de koorafsluiting (in het zicht van
het volk dus), waren aanleiding om dat hoogzaal af te breken in de SintPauluskerk.
Deze kerkmuzikale praktijk kwam op het einde van de 19de eeuw meer onder vuur
van de liturgische vernieuwers en werd definitief afgeblokt in 1903 door de
herderlijke brief (geen encycliek) van paus Pius X met als titel ‘Tra le sollicetudini’
(‘Onder de zorgen’ die ik heb).
En zorgen had hij, want hij zat nog opgescheept met de laatste drie castraten in
zijn Sixtijnse kapel. Eén van hen, Alessandro Moreschi, was een toeristische
attractie en zijn stem is bewaard gebleven op de Edison-rol. Kortom, de paus wiens
hand werd vast gehouden door de nieuwe kapelmeester, de jonge priester Lorenzo
Perosi, rekende af met het verleden: geen instrumenten in de kerk buiten het orgel.
Als er polyfonie gezongen wordt, dan helder en verstaanbaar zoals die van
Palestrina – in feite een bevestiging ruim drie eeuwen na datum van de richtlijnen
van het concilie van Trente. Met o.a. belang van het Gregoriaans in de
gedecapeerde vorm ontwikkeld in Solemnes. De discantpartijen in koorwerken
gezongen door jongensstemmen (dus geen castraten en zeker geen vrouwen),
enz.
Men kan terecht stellen dat dit een goede ingreep was om terug te keren naar de
oorspronkelijke zuiverheid in de kerkmuziek, wat men zich daarbij ook voorstelt.
Feit is dat de in Italië inderdaad verbazende kerkmuziekcultuur (de theatrale orgels
van Serassi, de Ave Maria’s als opera-aria…) hiermee een doodsteek kreeg, die tot
op heden niet verwerkt is.
Wat Sint-Paulus betreft: blijkbaar heeft men in het begin van de 20ste eeuw
geredeneerd dat de soep nooit zo heet zou gegeten worden dan dat ze opgediend
werd en men is er gewoon mee verder gegaan om op de feestdagen een heel
orkest op het hoogzaal te ontvangen en om die veroordeelde wufte klassieke
missen van Mozart en Haydn en de ‘grand opera’ – missen zoals die van Gounod –
gewoon verder uit te voeren. Dat dit met een speciale toestemming van Rome
gebeurde, is tot het bewijs van het tegendeel een stadslegende.
In Sint-Paulus hebben de laatste jaren de ‘orkestmissen’ een nieuwe ‘boost’
gekregen en worden, onder impuls van Wilfried van den Brande, de moderne
communicatiemiddelen erbij gehaald.

3

Zurenborg
Van een heel andere orde zijn de Bachcantatediensten in de Sint-Norbertuskerk in
de wijk Zurenborg. Een viertal keren per jaar wordt een Bach-cantate geïntegreerd
in de katholieke mis, net zoals dat in Leipzig gebeurde: de cantate geeft muzikale
commentaar op het evangelie van de zondag.
Predikant Wursten krijgt de kans om met het woord zijn visie mee te delen. Het is
bevreemdend en inspirerend om in deze typische neogotische katholieke randkerk
een roomse en een lutherse liturgie naadloos te zien samengaan. Onder leiding
van Emmanuel van den Kerckhoven wordt er ook aandacht besteed aan barokke
speelpraktijk. Hoe dan ook: som de 19de eeuwse Antwerpse randkerken op –
Amandus, Eligius, Willebrordus, Hubertus, H. Familie en nog anderen: alleen
Norbertus vertoont nog teken van leven. Dankzij de muziek en waarschijnlijk ook
wel omdat de Cogels Osylei-buurt een aantrekkelijke omgeving is.
Eucharistie of concert?

(maart 2015 ZWK en jeugdorkest – 2de symphonie Mahler – Sint-Anna LO)
Er is een wijdverbreide opinie – en niet alleen bij de clerus – die zegt: dit is iets
voor oude dametjes en grijze meneren die van klassieke muziek houden en
zichzelf zo op een gratis concert in de kerk op zondagochtend trakteren. Dit denk ik
te kunnen relativeren. Een stap verder is: dit zijn geen gelovigen.
Ook daarover meen ik wat te kunnen zeggen.
De reactie van de clerus is dan ook ambigu. Aan de ene kant van de schaal staat
de praktische vaststelling dat er op die ene ‘muziekzondag’ meer volk aanwezig is
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dan op andere ‘gewone’ zondagen. Dat is dus het moment om alles uit de kast te
halen: de laatste orkestmis in Sint-Paulus duurde meer dan drie uur.
Aan de andere kant staat de situatie in de Carolus Borromeuskerk. Hier besloot het
bisdom aan verjonging te doen en werd de kerk toegewezen aan de Sant’
Egidiogemeenschap. (Tussen haakjes: volgens mij een heel slecht idee: het
hyperkinetisch triomfalisme van de Contrareformatie van deze kerkruimte, lijkt me
in tegenspraak met de idealen van armoede en oecumene die deze gemeenschap
wil uitdragen). De bedoeling was (is?) echter dat de ‘artiestenmis’ zou moeten
wijken, eventueel ophouden te bestaan en dat is echt wel een brug te ver.
(wordt vervolgd)

(11/09/2009 De ZWK op de Jubileumavond in de kerk van de Heilige Geest)
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Een heer uit Zichem
Thuis heb ik twee boeken.
Boekjes eigenlijk.
Voor geen geld van de wereld mogen ze het huis uit.
In elk boekje staat een opdracht van de schrijver.
Telkens dezelfde.
Afgerond met zijn handtekening.
‘Aan Hendrik Neel, zeer hartelijk’
Hartelijk. En gemoedelijk en lief en beminnelijk.
Met eeuwige baard en bril.
Een schattige vader, toen hij wat ouder werd.
Zo kenden we die schrijver.
En zo gedroeg hij zich in het openbaar.
Als hij voorlas uit zijn werken, in een zaal of op radio of televisie.
Van die twee boekjes had ik er nog maar één gelezen.
Van het andere kende ik wat fragmenten uit een bloemlezing.
Een bloemlezing, dat is een boeket met de fraaiste bloemetjes uit de literatuur.
(En geeft de argeloze leerling de indruk dat hij veel gelezen heeft.)
De twee werkjes werden destijds beschouwd als jeugdboeken.
De Zedelijke Kwotering IV - V was een duidelijke garantie.
‘Uit Jeugd’ stond er in de bloemlezing.
Het andere was dus, goed geraden, De Witte.
Een boek dat ondertussen de status heeft van steady seller.
Dat betekent dat het keer op keer herdrukt werd en gelezen door een groot publiek.
Echt gelezen, wat niet vanzelfsprekend is met steady sellers (of las u werkelijk Don
Quichot?).
Ter informatie: in 2005 verscheen de 126ste druk.
Beminnelijk en dat soort dingen.
‘Al ziet men de lui, men kent ze niet.’
’t Zijn de woorden van Bredero.
Moet een lezer dan van naaldje tot draadje weten wat een schrijver in zijn leven
uitspookt of uitgespookt heeft?
Neen, maar als een schrijver in een aantal van zijn boeken suggereert dat hij zelf
ergens in het verhaal aanwezig is, dan wil die lezer wel eens weten wie nu, in het
geval van Claes, de echte Nest is.
Biografen zijn dan goed geplaatst om daar een antwoord op te geven.
Bert Govaerts doet dat, voor de schrijver van mijn boekjes, met verve.
Vind ik.
Er verschenen al eerder biografieën van Ernest Claes, maar met auteurs die te
dicht bij hun onderwerp staan, als vriend of vijand, is het oppassen geblazen.
Govaerts neemt afstand, baseert zich op tal van documenten en maakt er meteen
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een boeiend verhaal van.
De dorpse en gemoedelijke ‘heer uit Zichem’ had zo zijn minder fraaie kantjes en
duistere hoekjes. Dat hij die in zijn pseudo-biografische boekjes handig
wegmoffelde is des mensen.
Het feit dat zijn lezers die kennen, hoeft geen afbreuk te doen aan de waarde van
zijn werk.
Ernest Claes was zich terdege bewust van zijn kwaliteiten én zijn beperkingen.
Hij had het ook vlug door dat hij steeds maar bleef vissen in de ‘Zichemse vijver’, in
die ‘kleine, veilige wereld’. Tot vervelens toe, zoals critici hem later zouden
verwijten.
Het bracht hem een flinke stuiver op, bijvoorbeeld ook door de verfilming van De
Witte
(de eerste uit de jaren dertig en, eerlijk gezegd, niet meer om aan te zien).
En zeker vanaf de jaren vijftig toen ook de Vlaamse televisie brood in hem begon
te zien en werken van hem voor ‘het kleine scherm’ (zo heette dat toen) bewerkte.
Wat trouwens bijdroeg tot het versterken van het clichébeeld dat iedereen van
Claes kende.
Oudere lezers van dit blad zullen zich misschien nog herinneren dat een zekere
Corneel Staes co-scenarist was van de legendarische en enorm populaire reeks
Wij, Heren van Zichem — de vierde aflevering, uitgezonden op 15 februari 1969
werd bekeken door 3.848.000 Vlamingen! — en dat hij de basistekst schreef voor
Jeroom en Benzamien.
En alle lezers weten dat die man één van de stichters van Eigen Krabbels was.
Dit eenrichtingsverkeer ‘Zichem boven’ en het blijvend succes van De Witte zou er
uiteindelijk toe leiden dat Ernest Claes nooit boven zichzelf zou uitstijgen en nooit
een boek in ‘eerste afdeling’ zou schrijven. Dat besefte hij en dat drukte op hem.
Al heeft hij wel — vergeefse — pogingen gedaan om van het etiket
‘heimatschrijver’ af te raken.
Zijn liefde voor die heimat, zijn geliefde Vlaanderen, zou hem trouwens nog zuur
opbreken.
Al in de jaren dertig stak Claes zijn bewondering voor de grote buurman uit het
Oosten, die altijd een wat zelfzuchtige en verdachte belangstelling voor Vlaanderen
koesterde, niet onder stoelen of banken. Het streelde zijn ijdelheid dat die buur,
Duitsland, belangstelling vertoonde voor de geur van bloed en bodem in zijn
werken.
De Witte verscheen in een Duitse vertaling (als Flachskopf) en andere werken
volgden.
De Duitse lezers konden Claes best waarderen en surfend op de golven van dat
succes mocht de auteur literaire lezingen houden in Duitsland.
De directeur van het Beknopt Verslag van de Kamer — dat was zijn officiële functie
— ging graag in op de talrijke uitnodigingen al moest hij dan wel eens spijbelen
waarbij hij het frauduleuze gebruik van het ziektebriefje niet schuwde.
Ook die activiteiten brachten heel wat geld op zijn spaarboekje.
In die periode stak hij, ten koste van een aantal van zijn principes, zijn bewondering
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voor de figuur van Hitler niet onder stoelen of banken en zag hij er bijvoorbeeld
geen graten in om een novelle te publiceren in het SS-weekblad Das Schwarze
Korps.
Tijdens de Bezetting bleef Claes op dat elan doorgaan.
Toen hem later de rekening gepresenteerd werd, zou hij zich in allerlei bochten
wringen om zijn onschuld (én vaderlandsliefde) te bewijzen en daarbij een
hartstochtelijk beroep doen op ‘schoon volk’, zeg maar op zijn talrijke relaties uit de
wereld van de kunst en de politiek.
Het zijn de pijnlijkste en meest zielige bladzijden in deze biografie.
Uiteindelijk werd Claes vrijgesproken al speelde hij wel voorlopig zijn burgerrechten
kwijt.
Alle miserie heeft zijn goede kanten: Cel 269 werd de neerslag van zijn korte
verblijf in de gevangenis, maar ook in dat toch uitermate biografische boek kon hij
het niet laten om de waarheid naar zijn hand te zetten.
In 1959 signeerde Ernest Claes mijn boekjes.
In 1960 zouden wij, ja wij, de zangers hem (terug) ontmoeten.
In Averbode aan de zijde van zijn vriend, de componist Renaat Veremans van wie
we in de abdij het Maria-oratorium uitvoerden.
Lezen we Claes nog?
Buiten De Witte (misschien).
Ik wel, zo af en toe.
Voor de rest denk ik dat Walschap (wie kent die nog?) het bij het rechte eind had
toen hij in 1965 naar aanleiding van de 80ste verjaardag van Ernest Claes in zijn
feestrede zei:
‘ … ook Claes, zoals nu Conscience, zal eenmaal alleen nog gelezen worden door
ouden van dagen die zich nog vaag en met heimwee de zogenaamde goede oude
tijd herinneren toen de mensen armer en gelatener waren.’
Over die goede oude tijd heeft Claes mooie, soms beklijvende dingen geschreven.
Om de troebele periode uit zijn leven correct te plaatsen, eindigt de biograaf zijn
boek met een fragment uit een gedicht van Bertolt Brecht, An die Nachgeborenen:
‘Jullie die zullen opduiken uit de vloed
Waarin wij zijn ondergegaan
Gedenk
Wanneer jullie over onze zwakheden spreken
Ook de duistere tijd
Waar jullie aan ontkomen zijn.’
Daarom blijf ik ze toch koesteren.
De twee boekjes.
(Ernest Claes, De biografie van een heer uit Zichem door Bert Govaerts verscheen
bij uitgeverij Houtekiet)
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ZWK’ers naar Alicante
“Voor de vierde keer naar Spanje en toch…”
Wij reden dit jaar voor de vierde keer in mijn leven naar Spanje en toch doe ik dat
enkel voor het plezier van ons Chris en onze aangename vrienden die daar in
Rojales wonen.
Ik zou wel liegen als ik er uiteindelijk zelf ook niet het beste van maakte.
Toegegeven: Spanje is een zéér mooi land, als het er zo warm maar niet was, hé!!!
De 1ste keer Spanje was in maart 2004.
We reden met de auto via San Sebastián en Saragossa tot Carineña in de Riojastreek. Eén overnachting is wel nodig om tot Rojales te geraken. Totaal 1985 km.
Rojales: is een gemeente in de Spaanse provincie Alicante in de regio Valencia
met een oppervlakte van 28 km².
In 2012 telde Rojales 22.006 inwoners
Vanuit Rojales zijn we in 2004 doorgereisd via Granada, Ronda, Tarifa, Cadiz tot in
Sevilla. Na tien dagen keerden we terug naar Rojales. Aansluitend: enkele dagen
Barcelona, een tussenstop in Tulette (in de nabijheid van Vaison-la-Romaine /
Mont-Ventoux) en dan huiswaarts.
Deze trip deden we in 2006 met andere
omzwervingen vanuit Rojales.
Tijdens deze reis hadden onze vrienden
meer aandacht geschonken aan
Benidorm, Guadalest (25 km van
Benidorm), Alicante en de streek
Murcia, met naast de stad Murcia,
vooral Cartagena en het befaamde La
Manga del mar menor.
Hierover zitten zeer mooie
herinneringen in mijn computer en mijn
geheugen. Misschien nog eens te
bezoeken als we oud zijn .
In 2012 zijn we voor het eerst in november met de Thalys/TVG vertrokken tot
Figueras. Daar huurden we een auto (belangrijk: geboekt in België bij Sunny Cars
om de resterende 650 km tot Rojales te overbruggen. Deze combinatie
trein/huurwagen is tot slot minder vermoeiend en ook goedkoper dan de volledige
rit met eigen wagen van thuis uit, wegens te doen. Duurdere benzine en
tolwegenbelasting (payage) zijn immers de voornaamste redenen.
Op deze trip zijn we samen met onze vrienden vanuit Rojales westwaarts gereden.
O.a. Chinchón, Chinchilla de Monte-Aragón, Albacete, Toledo en Aranjuez.
Dit jaar – 2016 - hebben we de maand april gebruikt om de te hevige hitte in
Spanje te vermijden.
Het doel van deze reis was - buiten het bezoeken van de streek rond Figueras gewoon op te trekken met onze vrienden; marktjes, de omgeving van Rojales en
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Torrevieja helemaal te beleven. Zeker aandacht te geven aan de sociale contacten
die zij daar dagelijks met andere Belgische residenten hebben. Hierbij hoorde ook
het vieren van Monique haar 65ste verjaardag.
Woensdag 6 april. We vertrokken in Antwerpen-Centraal per Thalys om10h33.
Om 7h15 opgestaan, samen ontbijt met onze dochter Patsy die ons om 9h00 kwam
halen met kleinzoon Vic om ons naar het station te brengen. Onze Thalys,
komende van Amsterdam, was slechts enkele minuten in Antwerpen en stipt om
10h33 was hij al klaar om richting Parijs te vertrekken. Vic vond het leuk om mee te
gaan langs die roltrappen in het station en ons verder uit te wuiven.
Overstap van Paris Gare Nord naar
Paris Gare Lyon via RER met lijn D.
Hiervoor hadden we 70 minuten de tijd –
het traject duurde maar 12 minuten. In
Paris Gare Lyon stond de TGV om
14h07 vertrekkensklaar. We moesten
eerst nog andere ticketten laten
afprinten door een verandering in het
TGV-systeem.
Nu konden we onze plaatsen innemen en later eventueel de buffetwagen
bezoeken want deze rit met 5 halten duurde tot 19h00, o.a. via Valence – Nîmes –
Montpellier – Béziers – Perpignan.
Als enig minpunt op deze verbinding naar het zuiden kan men aanhalen: de
overstap in Parijs met RER = voor zo een wereldstad. Het zijn daar allemaal
kopstations zonder de mogelijkheid om in éénzelfde station de overstap te doen.
Maar zoals steeds was het een aangename rit. In Figueras een taxi genomen om
ons naar het hotel te brengen. Alle bagage op de kamer gezet en dan gaan eten:
pinchos met een fles wijn.
Wat zijn pinchos? Tapas en Pinchos (Pintxos) kun je overal in Spanje vinden.
Pinchos komen van oorsprong uit het noorden van Spanje en je moet ze maar zien
als het chique broertje broertje van de tapas.
Pinchos
Hieronder volgt wat verdere uitleg en een paar
suggesties om zo zelf je luxueuze pinchos te
kunnen maken.
Pinchos zijn broodtapas. Dat klinkt misschien niet
erg sensationeel maar dat zijn ze wel degelijk. De
basis is altijd dezelfde. Een krakend vers
stokbrood. Hiervan worden schuine, dikke
plakken afgesneden en rijk belegd met de
mooiste ingrediënten van hoge kwaliteit.
Bij de pinchos draait het allemaal om bijzondere combinaties en kwalitatief mooie
producten. De pinchos komen uit Noord Spanje en met name in San Sebastian is
het creëren van steeds meer nieuwe soorten pinxtos tot
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een kunst verheven.
In de vele tapas-restaurants staan schalen vol met de mooiste exemplaren,
prachtig uitgestald en de keuze is enorm. Loop naar de bar, pak een bordje van de
stapel, zoek uit wat je lekker lijkt en geniet.
In elke pinxtos zit een prikkertje. Aan de hand hiervan wordt afgerekend.
Zoveel prikkertjes op je lege bordje.... zoveel euro. Briljant vind ik het.
Donderdag 7 april.
Lekker geslapen in een prima hotel: Hotel Duran. Na het ontbijt in buffetvorm zijn
we de huurauto gaan ophalen.
Eerst echter naar het politiekantoor. Ik had onderweg ergens mijn pas verloren. Bij
een controle op de trein pas ontdekt. Echter zonder probleem om verder reizen.
Mijn rijbewijs mocht ook dienen (waar is onze veiligheid?).
Daarna zijn we de stad gaan verkennen. Verschillende musea stonden op mijn
lijstje. Een typisch Spaans speelgoedmuseum: Museu del Joguet de Catalunya.
Verder het museum van mechanica: met vooral kantoormateriaal - van
telmachines, typmachines, stenomachines tot volledige installaties met telexen.
Vrijdag 8 april.
Verder nog enkele bekende musea bezocht,
o.a. van de kunstenaar Dali. Het was een
indrukwekkend gebouw; zijn schilderkunst,
daar moet je echt van houden. Daarna nog
wat rond gekuierd en terrasjes gedaan, er was
veel wind, het was er redelijk koud maar toch
zonnig. ‘s Avonds zijn we Jan en Monique,
onze beste vrienden, gaan opzoeken in
San Pere Pescador. Zij verbleven er enkele dagen op een kampplaats.

Zaterdag 9 april.
We planden daar een visbedrijfje te bezoeken, maar dat was typisch Spaans:
gesloten zonder reden. Dan maar verder gewandeld langs de prachtige kust. Zo
zijn we dan in La Escala terecht gekomen. We hebben daar een restaurant
gevonden met super eten, uitgebaat door een vrij jonge Belgische kok die als
meevaller super goed kon koken. Dat bewonder ik toch altijd.
Zondag 10 april
Vandaag rijden we wat verder naar Rosas aan de zee. Hier bezochten we de ruïne
van een oude interessante militaire vesting. Later op deze toch zonnige dag nog
wat langs het water gewandeld.
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Maandag 11 april.
Bezoek aan de oude romeinse
nederzetting: Empúries nabij
Gerona. Ampurias. Ampurias kan
verwijzen naar: Empúries, een
Grieks-Romeinse ruïnestad in
Spanje (Catalonië) Het
graafschap Empúries, een
leengoed in het prinsdom
Catalonië, was in de 4de eeuw
voor Christus een Griekse
kolonie van Marseille of
Empúries die zo wordt genoemd
door Strabo als Hemeroscòpion. Het bleef aanvankelijk onder de heerschappij
van de zonen van Wilfred, die het Huis Empúries in het graafschap Barcelona
regeerde tot het jaar 903.
Dinsdag 12 april.
Na een goed ontbijt zijn we vertrokken om 10 uur. Om 1h00 even gestopt om te
eten drinken en plassen. Terug tot 16h00 op weg tot een 2de stop. Dan verder tot
onze bestemming. Daar stond ons eten al klaar bij onze vrienden.
Woensdag 13 april.
Samen boodschappen gedaan voor de volgende dagen.
Donderdag 14 April.
Zoals gewoonlijk in deze streken gaan we een enorme markt bezoeken, na de
middag samen gegeten en van de zon genoten. ‘s Avonds telkens Keezbord (zeer
aangenaam gezelschapsspel) gespeeld.
Vrijdag15 april.
Na het ontbijt samen op stap naar Guardamar,
zeelucht gaan opsnuiven. Het was een wilde
zee met veel golven en veel wind, maar het
was zonnig.
Zaterdag 16 april.
Joepie: vandaag is Monique jarig en wordt ze
65 jaar: het hoofddoel van deze trip naar de
voor ons reeds vertrouwde streek.
Zondag 17 april.
Na goed te hebben geslapen, zijn we naar een grote zondagse markt gegaan.
Namiddag boven op het terras gezeten en van de zon genoten. ‘s Avonds samen
eten en … Keezbord spelen.
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Maandag 18 april.
Na het ontbijt zijn we samen naar één van de vele winkelcentra geweest, Monique
en Chris gingen elke winkel in en uit, Jan en ik wachtten buiten op een bank (klinkt
klassiek, niet?).
De volgende dagen zijn we hier en daar samen op stap geweest: verschillende
musea en stadjes gaan bezoeken en ook hier en daar gaan eten.
We zijn zelfs ook in Rojales naar een musical gaan kijken: The Phantom of the
Opera. Ondanks de Spaanstalige vertelling goed te begrijpen en zeer goed
geacteerd en gezongen.
Zondag 24 april.
Deze dag bracht voor ons de meest verrassende, prachtige ervaring. We
vertrokken met de auto naar Novelda. Dit stadje is ongeveer 30 km landinwaarts
van Alicante gelegen.
Novelda is een gemeente in de Spaanse provincie Alicante in de regio Valencia
met een oppervlakte van 76 km². In 2007 telde Novelda 26.525 inwoners.
Het eerste wat we daar bezochten was het Cultural Society Casino van Novelda

De Culturele Vereniging ‘Casino van Novelda’ is een privé-club die gevestigd is
in het centrum van de stad Novelda. Het gebouw werd geopend in 1888. Het
project werd ontworpen door architect Antonio Puigcerver en de werken werden
afgewerkt door de bouwers. Verkavelaar José Eduardo Navarro Beltra kocht later
de achterkant van het gebouw en, in 1903, de rest van de site. Op dat moment
stond het Casino de Novelda aan de rand van Novelda. Tijdens de Burgeroorlog
werd het gebouw ingenomen als hoofdkwartier van de anti-fascistische milities en
ingeschakeld als tehuis voor werkende kinderen en andere caritatieve en culturele
activiteiten.
Het casino draaide als ziekenhuis en werd zo totaal ontmanteld. Veel van de
schilderijen kwamen aan het eind van de oorlog terug naar het Casino. Het werd
verwoest in de brand die plaatsvond in 1994. Na een revalidatie zette Novelda
Casino onmiddellijk haar culturele activiteiten (tentoonstellingen, conferenties, etc.)
verder tot op heden. De huidige president (de eerste vrouw in de geschiedenis) is
Atala Beneyto Pérez-Crespo.
Het is een twee verdiepingen tellend hoofdgebouw, omringd door een grote tuin
met een muziektent. Een podium waar bands live spelen op de zomeravonden.
Daarnaast heeft het een voetbalveld en een speeltuin voor de kinderen van de
gemeente. Het gebouw bestaat uit twee verdiepingen met grote kamers (voor
14

games, lezingen, tentoonstellingen, conferenties, pianoconcerten, etc.). Het is ook
bekend om zijn grote verscheidenheid van artistieke stijlen: neo-classistische,
barok, modernistische. We zagen een prachtige hall met wandtapijten, schilderijen
en reproducties van Vlaamse en Franse scholen en de Spiegelzaal.
Een duidelijk beeld van alle pracht en praal, waarin men leefde in de late
negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw dankzij de ontwikkeling van
de commerciële bourgeoisie.

Nadien bezochten we het Centre Cultural Gómez-Tortosa.
Dit gebouw, eigendom van de stad, toont de pracht van
het Modernisme van de privéwoningen in deze stad. Dit
gebouw van drie verdiepingen werd in de laatste decennia
van de 19de eeuw gebouwd. Het onderging echter een
grondige verbouwing en uitbreiding van haar plattegrond
in 1901 toen het door Antonia Navarro Mira werd gekocht
en die er verscheidene decoratieve en architectonische
elementen aan toevoegde die eigen waren aan het
Modernisme.
Dit gebouw was de woning van de familie en tevens de residentie van de graaf
Gómez-Tortosa. Aan de buitenkant kan men niet vermoeden hoe mooi het is van
binnen. Daar geeft het goede voorbeelden van de decoratie en indelingen die
typisch zijn voor de bourgeoisie van het begin der 20ste eeuw. Hier onderscheiden
zich de zuilen en het gietijzeren traliewerk en de ovale trap, het bovenlicht, de patio
omgeven door zuilen in Corinthische stijl op een basis van rood marmer uit de
omgeving, het salon van de tapijten, beschilderd door Lorenzo Pericás, omgeven
door een eikenhouten onderbouw met houtsnijwerk en decoratieve tegels, een
kapel, antieke meubelen en nog veel meer elementen die de voortreffelijke smaak
van het Modernisme uit dat tijdperk weerspiegelen. Meer uitleg hierover vindt men
op de volgende internetpagina: http://www.novelda.es/monumenten-en-musea/
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Het overige deel van de namiddag werd besteed aan een bezoek aan de Santuario
Santa Maria Magdalena.

Deze kerk is naast zijn bekendheid omwille van zijn stijl die beïnvloed werd door
Antonio Gaudi (Sagrata Familia Barcelona !), in de streek ook bekend voor het
orgel dat men hoopt binnen vier jaar klaar te hebben. Elke orgelpijp zal hier van
marmer gemaakt zijn. Met wat geluk vonden we de huisbewaarder die bereid was
om het voorontwerp even te laten spelen voor ons door het gebruik van de
bekende draaiorgelkaarten. De klank is door het gebruik van het marmer véél
zuiverder dan de gewone houten orgelpijpen.
Dit is het ontwerp; dienstdoend als
voorbeeld met de klank: vooraan in de
kerk.

De uiteindelijke plaats zal natuurlijk
achteraan in de kerk boven de ingang
zijn
Na deze cultuurdag restte ons nog één dag om onze rit huiswaarts voor te
bereiden.
Dinsdag 26 april is het tijd om naar huis te gaan.
Eerst nog met de huurwagen een dagje rijden tot Figueras. Nog een overnachting
en de volgende dag de trein om 14h05 naar Parijs Gare de Lyon – RER – Gare du
Nord – Antwerpen-centraal.
De 27ste april zijn we in aangekomen om 12h09 ‘s nachts.
Zo kan vakantie ook zéér aangenaam zijn. Leven zoals het is !
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‘De Tijd van Toen’

ZWK-REKLAME in 1948 …
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Bel
Familie-uitstap

Op de achtergrond ziet ge SUS Bontenakel als “Hopman” …
Er is ook, zoals u kunt merken een zekere vorm van tucht.

22/07/1951

22/07/1951
Maurice Visterin (de latere “TIM
VISTERIN” ) met stok en Kareltje
Stinders met zakdoek op het hoofd,
zingen “Het Loze Vissertje”. Ik denk
dat “Karel Beuten” daar ook op
staat…

Orval-1951.
Vlaaikens eten in Florenville.
Van links naar rechts…
Sus Bontenakel
Jane Segers
De Podding
Staf Cuypers
Frits Benoit
John Michielsen
Walter Degraeve
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Weet je dat …
… we een nieuw lid in onze kring hebben. Hij kent al verduiveld goed de Missa
Brevis van Mozart (tenminste als we die niet eerst met cijferkes repeteren). Alsof hij
die al ooit ergens anders gezongen heeft.
…datzelfde nieuw lid een heel beleefde, goed opgevoede man is, die zijn wereld
kent? Als nieuwkomer trakteerde hij prompt op een rondje. En… hij betaalde ook
nog de rekening.
…onze dirigent het nieuwe lid (en ook anderen) er nog herhaaldelijk moet op
wijzen dat ze meer vanuit de buik moeten zingen i.p.v. te veel hun keelstem te
gebruiken.
…Johan bij twijfelgevallen opmerkelijk minder (zegt) een beroep te doen op het
advies van de overkoepelende dirigent van ons concert van 30 oktober, iets waar
hij bij de repetities voor het ‘Requiem’ nochtans herhaaldelijk naar verwees.

Waar drijft dat
schriftje?

…er sinds de overstroming in ons lokaal al stevige discussies gevoerd zijn over het
vochtige schriftje waarop de te betalen schulden van het drankverbruik genoteerd
stonden. Stond er nu een plus-teken of was dat vervaagd tot een min-teken? En
stond daar nu niet precies 69€ schulden of was die één voor de 69 weg
gevallen???

19

Gevonden!

… wij Ludo, onze materiaalmeester heel dankbaar zijn voor het vele werk dat hij
stak in het digitaliseren van alle muziek? Met zo’n overstroming pluk je daar weeral
de vruchten van. Ludo krijgt van Norbertus in de vakantie plaats om enkele
relikwieën te drogen
…de directeur van het Sint-Norbertusinstituut met foto en alles in de krant stond
omdat de school het peterschap op zich genomen had van het graf van ene
Theophiel Roucourt, in 1874 de stichter en directeur van de school… Hopelijk
stond er niet te veel water in zijne kelder, want de school kreeg nu als opdracht om
het graf van de eerwaarde stichter in Berchem mooi te verzorgen. De directeur
kreeg alvast een emmer en een spons mee. In ons lokaaltje…
…Christel de Meulder – de soliste tijdens het Requiem van Mozart – iedereen
oproept om op zaterdag 8 oktober om 15u te komen meezingen in de SintWalburgiskerk (Volkstraat) op de tonen van de muziek van de Messiah van Händel,
die trouwens ook op het programma staat van ons volgend concert in DeSingel op
30 oktober. Hou alvast die datum vrij.
…de inkomsten van het ‘community singing’ in Sint-Walburgiskerk gaan naar
Kamiano (Sant’Egidio). De inkom bedraagt 15€. Maar U kan ook gewoon komen
genieten en luisteren naar de solisten Cristel De Meulder, Inez Carsauw, Ivan
Goossens, Simon Schmidt en orkest La Passione. Meer info bij
www.artiestenfonds.be
… je beter niet kan luisteren naar de voorzitter als hij een uitleg begint over plaats
datum en uur van een geplande repetitie. Zo ben je zeker om op tijd te komen en
op de juiste plaats aanwezig te zijn.
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… wij soms een hele dag moeten gaan repeteren om aan het jubilerend koor te
laten horen hoe manstemmen klinken?
… Jenny nu iedere dag van de aanwezigheid van Marcel mag genieten in
Portugal?
… ze in het mannenkoor heel blij zijn dat Marcel de eindredactie van Eigen
Krabbels ter harte neemt!
Advertentie

Personalia : Overleden
Een beperkte delegatie van onze kring nam op zaterdag 25 juni afscheid van
mevrouw Irène Van Loon. Als trouwe echtgenote van de heer Louis Coremans, en
moeder van onze dirigent ad-interim Marc stierf zij in haar 94ste levensjaar op
21 juni 2016.
Zowel op zangbijeenkomsten als op ons Huize Radeske, waar Louis ongelofelijk
veel werk verrichtte, konden we van haar aanwezigheid genieten.
De ganse wandelkring-gemeenschap zal haar dan ook op gepaste wijze
herdenken.
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Personalia : Geboorte
Dirk De Graeve en zijn Vera werden op 5 juni de trotse grootouders van Robbe.
Verantwoordelijken voor dit kleine wonder waren zoon Jeroen en zijn vrouw Evi
Haemels. Voor diegenen die steeds details willen: Robbe woog 3,980 kg en was
51,5 cm lang.
Oprechte gelukwensen!

Onze voorbije activiteiten :
Heilige Geest – 10e Zondag vh jaar
Sint-Jacob – 11e Zondag vh jaar

Zondag 5 juni
Zondag 12 juni

In de nabije en verre toekomst :
Zondag 3 juli – 10u30
Zondag 10 juli – 10u00
Zondag 7 augustus – 10u30
Zondag 14 augustus – 10u00
Zondag 4 september – 10u30
Zondag 11 september – 10u00

Heilige Geest – 14e Zondag vh jaar
Sint-Jacob – 15e Zondag vh jaar
Heilige Geest – 19e Zondag vh jaar
Sint-Jacob – 20e Zondag vh jaar
Heilige Geest – 23e Zondag vh jaar
Sint-Jacob – 24e Zondag vh jaar

Zondag 30 oktober – 15u00
Jubileumconcert Alma Musica
Toegangskaarten te bestellen via:

DeSingel – Blauwe zaal
concert o.l.v. Willy Clerckx
tickets.zwk@gmail.com

Werkten mee aan dit nummer:
Peter Somers, Guido de Graeve, Johan Clerckx, Cristel De Meulder, Guido
Bontenakel, Jenny Backx, Tony Ah Munn, Ludo Engelen, Rik Neel, Jan Leers,
Luc Korthoudt, Marcel Coppens (v.u.)
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