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En vanaf toen scheen de zon…
Wat een prachtzomer toch!
Specialisten moeten teruggaan naar 1976 of 1947 om te dromen van soortgelijke
zomers. Niet moeilijk dat heel wat ZWK-leden andere oorden verkenden. Wandelkring kon je het bij de meesten niet noemen, want er kwamen fietsen, vliegtuigen,
treinen, auto’s of metro’s bij te pas en slechts uitzonderlijk nog een stevige
wandeling.
Maar dat belette niet dat velen met heel wat indrukwekkende verhalen
terugkwamen, zodat de redactie besliste om er een uitzonderlijk zomernummer van
Eigen Krabbels aan te wijden. En dan waren we nog niet eens in het midden van
de vakantie. Verwacht je dus in het ‘klassieke’ septembernummer aan nog wel
enkele leuke, bijkomende reisanekdotes…
Intussen wensen we onze lezers veel plezier (en misschien wel inspiratie) met ons
vakantienummer met daarin staaltjes van rijvaardige-, sportieve-, exotische- ,
culturele- en topsportmomenten. Met dank ook aan alle medewerkers voor deze
‘Eigen Krabbels special’.
De redactie
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ZWK’er fietste van Innsbruck naar Venetië
Via de Alpen en Adria naar Rome 2222 km
Deel 2: Innsbruck - Venetië
Een fietsroute naar en over de Alpen spreekt tot ieders verbeelding. Achter deze
bergketen ligt immers het warme zuiden met bestemmingen als Venetië, Assisi en
Rome. De postkoets was in vervlogen tijden het uitverkoren transportmiddel over
land. Treinen en rivierboten boden achteraf concurrentie, tot het vervoer over de
weg het overnam. Jaagpaden en spoorwegen kwijnden jarenlang weg tot ze net als
een feniks die uit de as verrijst, weder opstaan als fietswegen.
Spoor- en waterwegen die ons leidden van de lage landen naar de bergen. Waar
de Romeinen de Alpen overtrokken over de Via Claudia Augusta, vandaag de dag
… een fietsroute. De Fernpas over naar de vallei van de Inn. Innsbruck ligt aan de
voet van de Brennerpas, één der poorten naar Italië. Ook de Romeinen gebruikten
hem. Over spoorwegroutes gaat het door de Dolomieten naar de Middellandse
Zee. Genietend fietsten we langs de Adriatische kust om dan de Apennijnen over
te trekken naar Rome.
Zeg nu zelf, als je dit leest, het trekkersbloed met de paplepel meekreeg van
Meneer Duysburgh, dan begin je toch te dromen …
In mei trokken Gerd en ik van Innsbruck naar Venetië, eind augustus fietsen we
van Venetië naar Rome. Daartussen wordt ons eerste kleinkind geboren, iets wat
we niet willen missen.
Uit mijn dagboek: Op weg naar Rome
Woensdag 9 mei
Van Wommelgem naar Innsbruck
Via Brussel Noord, Welkenraedt, Aken, Keulen en daar de nachttrein naar
Innsbruck.
Met op de teller nog de 1.241 km van vorig jaar, 20 kg bagage in de fietstassen en
een nieuwe waterdichte smartphone hervatten we onze tocht naar Rome. In het
prachtige station van Antwerpen Centraal, met liften naar elk perron, nemen we de
IC-trein naar Charleroi met lage instap voor fietsen. In België zijn er op elke IC-trein
speciale plaatsen voor de fietsen, wel afzonderlijk te betalen, 5 euro per rit of 8
euro per dag. Vouwfietsen mogen gratis mee.
Met een railpass voor 77 euro mag je gespreid over een gans jaar 10 ritten maken
in België.
Gelukkig waren we een uurtje vroeger vertrokken dan voorzien want de geplande
trein van Brussel-Noord naar Welkenraedt reed niet vandaag. Gevolg: een
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overvolle trein met passagiers op de plaatsen die normaal voor onze fietsen
voorzien zijn. Niemand die plaats wou maken, zodat we in de gang moesten blijven
staan. Conducteurs grepen ook niet in: wachten tot in Leuven, dan komt er
misschien wel plaats. En zo geschiede. “Lessons learned”: niet in de spits rijden en
ruim op tijd vertrekken. Met de trein is het altijd een beetje avontuur.
In Keulen de nachtrein naar Innsbruck. We deelden onze coupé met een echte
Europese dame: geboren in Bonn, Europese wetenschappen gestudeerd in
Innsbruck en Maastricht, op Erasmus geweest in Italië en werkte nu bij DHL voor
het ontwikkelen van nieuwe diensten in Italië.
In het laagseizoen zoals nu kan men ervan uitgaan dat er genoeg plaats is om met
z’n drieën een coupé van zes te delen zodat je in de uitschuifbare stoelen kan
slapen, in het hoogseizoen reserveer je best een bed.

Donderdag 10 mei
Innsbruck
Innsbruck, dat we uit onze jeugd enkel kennen als
treinoverstapplaats valt best mee: een gezellige oude
stadskern met aardige boemelstraatjes en gezellige
terrasjes omringd door bergtoppen met sneeuw. We
brengen een bezoek aan het ‘Gouden dak’, een erker met
2657 vergulden koperen leien, het pronkterras van keizer
Maximiliaan.

’s Middags maken we een
oefentochtje naar
de ‘nordkette’ met een mooi
zicht op de stad en de tocht
voor morgen, 300 m
omhoog, maar vandaag nog
zonder bagage.
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Vrijdag 11 mei
Innsbruck naar Matrei am Brenner 30 km, ➚ 650
Onze nieuwe batterijen houden goed stand. We
hebben nog iets meer dan 50% reserve bij
aankomst in ons hotel met zicht op de
Brennerpas. We fietsen langs de oude Romeinse
weg met prachtige vergezichten zowel achter als
voor ons. Pareltjes van landschappen zoals onze
papa ze wou nabouwen op zijn treintafel.

Morgen, met de vlam in de
pijp, over de Brennerpas. We
bereiden ons in het hotel alvast
voor op de schlagermuziek van
Henk Wijngaart:
‘Met een nieuwe batterij,
cruze ik door de Brennerpas
met mijn maatje aan mijn zij,
ver van huis maar in mijn sas’

Zaterdag 12 mei
Matrei am Brenner naar Varna 77 km, ➚ 650
en bij aankomst nog 35% reserve in onze batterijen.
Eerlijk is eerlijk, waar de Oostenrijkers ons gewoon tussen de auto's en de
vrachtwagens omhoog naar de Brennerpas lieten rijden, hebben de Italianen
en zeer mooi, autovrij prachtig fietspad aangelegd op een oude
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spoorbedding om naar beneden te rijden. Hoogste
versnelling gebruikt om nog een tandje bij te
zetten en ... ketting eraf. Even later paniek, toen ik
terug aan het fietsen was, een hellinkje op moest
en bleek dat ik geen ondersteuning meer had. Van
alles geprobeerd... motordefect !?
eindigt hier onze reis al!? Allez, kettingkast er terug af en ... gelukkig was enkel de
ketting van het motorwieltje gelopen. Wijle verder ...
Zondag 13 mei
Varna naar Brunec (Gais) 44 km, ➚ 560
We maken een ommetje langs het Augustijner-kanunniken Klooster Neustift, het
grootste kloostercomplex van Zuid-Tirol. De rijkversierde barokkerk is versierd met
365 engelenbeeldjes waarvan geen twee op mekaar gelijken.
l

Moederdag vandaag, overal feest, toch als je niet op zoek bent naar eten: alles
dicht. Gelukkig nog een restaurant gevonden dat ons een pizza wou opdienen.
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Zon en regen wisselen elkaar af.
We komen stilaan hoger en hoger en wanen ons
nu echt in de bergen, stilte, frisse lucht, open
vrij gevoel.
Maandag 14 mei
Bruneck naar Toblach 35 km, ➚ 510
Prachtig fietstocht door het ‘Pustertal’. Langs een
oude spoorwegbedding kruipen we 500 meter
langzaam naar boven. Later op de middag wel
wat regen. Het gordijntje met uitzicht op de
bergen van de Dolomieten blijft vandaag dicht.
Hopelijk beter weer morgen. Zwemmen in open
lucht tussen de toppen van de Dolomieten, zoals
we dat jaren terug op de camping in Sexten
deden met de kinderen, zal voor een andere keer
zijn. Het kwik gaat eerder richting 0 graden.

Dinsdag 15 mei
Toblach to Cortina D'ampezzo 32 km, nog 360m omhoog
Winterse toestanden, inclusief verse sneeuw. We zijn
dan ook op ons hoogste punt van onze reis, net geen
1600 meter. Vanaf nu is het langzaam afdalen naar
Venetië.
Had ook één van de hoogtepunten van onze reis
kunnen zijn: zicht op de "Drei zinnen" de hoogste en
mooiste bergen van de Dolomieten waar we, zij het
lang geleden, een paar weken gekampeerd hebben
met onze kinderen en prachtige tochten en avonturen
beleefd hebben. Het weer besliste er anders over. In
de bergen weet je nooit, de natuur is daar nog
volledig de baas, net als op zee.

Gelukkig konden we onderweg onze verkleumde handen opwarmen in een
‘hospice’ langs de weg, wachtte ons in het hotel een warme douche en konden we
onze natte spullen te drogen hangen in de skiruimte
Hopen maar dat het morgen beter weer wordt zodat we toch nog een glimp van de
prachtige omgeving kunnen meepikken, sedert 2009 Unesco werelderfgoed.
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Woensdag 16 mei
Rustdag.
Bergen waren ons vandaag goed gezind en lieten zicht in alle pracht en praal zien,
net postkaarten. Gewoon genieten vandaag.
Dit in fel contrast met het nieuws dat we van het thuisfront doorkregen: Maarten,
een goede vriend van onzen Bart, is vandaag gevonden in het bos van Ranst.

Donderdag 17 mei
Cortina d'Ampezzo naar Pian di Vidoria 72km, ➚ 510 omhoog, ➘ 1320
Prachtige afdaling richting Venetië
Onvergetelijke tocht vandaag. 1000 meter gedaald door een prachtig landschap. Je
weet niet waar eerst kijken.
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Net voor de regen binnen, baanrestoranto voor ons alleen. Uitbater op jaren moest
eerst wakker worden voor hij ons een lasagne kon presenteren. Pensioenen zullen
hier waarschijnlijk heel wat lager liggen.

We zullen in Italië moeten wennen aan de eenvoudige matrassen. Boxsprings
moeten ze hier nog uitvinden.
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Vrijdag 18 mei
Pian di Vidoria naar Veneto 48km, ➚ 400, ➘ 660

We nemen afscheid van de bergen en begroeten de meren, de warmte en de
Prosecco.
Hebben vandaag het risico genomen om eens te slapen in een Albergo
Agriturismo, hospices die zich engageren om aan de gasten 56% eigen geteelde
producten aan te bieden. Deze lag op een uitzonderlijke plaats, 6 km uit de
bewoonde wereld, maar op een heuvelrug, zodat je een wijds zicht had over de
ontelbare wijngaarden rondom.
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Gelukkig hadden we de dag daarvoor een tafeltje gereserveerd zodat we ’s avonds
mee konden aanschuiven en in beperkt gezelschap mee konden genieten van een
heerlijke met liefde bereide maaltijd: asperges, gnocchi, een gemarineerd en op
een open haardvuur geroosterd stukje vlees en een crème brûlée als nagerecht,
alles overgoten met een heerlijk lokaal wijntje en dat alles voor 51 euro voor ons
beiden.
Dit is de essentie van trekken. Je weet nooit wat er komt, je laten verrassen, open
staan en genieten van wat er op je weg komt.

Zaterdag 19 mei
Veneto naar Treviso 64 km, ➚ 280, ➘ 410
Afwisselend mooie stukken met stukken langs de baan. Tot hiertoe gedragen de
Italianen zich hoffelijk. Gelukkig waren er vandaag weinig camions op de baan.
Vandaag was onze route heel mooi versierd met roze linten en overal ballonnen.
Bleek dat onze route van vandaag samenviel met deel van het traject van de Giro
die hier gisteren voorbijkwam.

10

In Treviso onze eerste ervaring met het drukke stadsleven en de drukke
Italianen. Rustig eten en/of een terrasje doen, behoord tot het verleden. Ook de
belofte dat ze je een plaatsje buiten op het terras gaan geven na een half uurtje
wachten, moet je met een korreltje zout nemen. Tijd voor de Italianen is rekbaar:
jullie hebben een uurwerk, wij hebben tijd. Waar hebben we dit nog gehoord? Zal
even wennen worden.
Morgen rustdag.

Zondag 20 mei
Bezoek Treviso
Totaal onverwacht kregen we van een onbaatzuchtige fiere ‘local’ een gratis
rondleiding door zijn stad. Je ziet meteen totaal andere dingen.
‘s Middags bezochten we een reizende tentoonstelling van Rodin, de beeldhouwer
die bij ons gekend is van “De denker” op een half frankske van vroeger. Mij is
vooral bijgebleven hoe hij uit een beeld van Johannes de doper in de stijl van
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Michelangelo, de essentie wist over te houden en na vele ontwerpen enkel de ruwe
romp overhield die de dynamiek van bewegen uitstraalde: Johannes was de
voorloper die zijn volk in beweging bracht.
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Maandag 21 mei
Treviso naar Mestre 52 km, ➚ 80, ➘ 90
Een prachtig fietspad langs de rivier de Sille leidt ons uit de stad. Voor dit laatste
stuk hebben de ontwerpers van de fietsroute München-Venetië via de Claudia
Augusta extra hun best gedaan. Ze hebben zelfs een houten wandelpad van
enkele honderden meter laten bouwen dwars over een natuurreservaat.

Het laatste stuk naar Venetië is volledig vlak. Het doet deugd om weer eens te
kunnen doorfietsen tussen de velden en in een uur tijd heel wat kilometers op te
schieten.
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We hebben er bewust voor gekozen om in Mestre te slapen, een voorstad van
Venetië aan land: rustiger, fietsen in Venetië is bijna onmogelijk en verboden en
bovendien met een betere prijs-kwaliteit verhouding. Om de tien minuten heb je
een trein naar Venetië.
We worden gastvrij ontvangen in het hotel. Tot onze verwondering kregen we twee
butlers mee om onze fietsbagage naar de kamer te brengen. Wat een welkom!

Dinsdag 22 en woensdag 23 mei
Bezoek Venetië
Met dank aan onze gids Guy Raskin twee mooie wandelingen door Venetië
gemaakt, ook langs pleintjes en straten waar het massatoerisme niet komt. Vooral
de voormalige joodse buurt in het noorden en het de Piazza Margaretha konden
ons bekoren qua rust en kalmte.
Een dagticket voor de waterbus "vaporetto" biedt vele mogelijkheden om Venetië te
verkennen.
Het blijft een onvergetelijke stad, volledig autovrij waarin toch 50.000 mensen leven
en werken, die voor alle transport aangewezen zijn op het water en kruiers.
Rondom de stad open water, ontelbare kanalen in de binnenstad, het Grand Canal
dat in een S door de stad kronkelt, de sierlijk gondels en gondeliers, het
imponerende San Marcoplein met de basiliek en het dogenpaleis.
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Donderdag 24 en vrijdag 25 mei
Terugreis
Het worden bijna twee volle dagen om terug te keren na een fietstocht van 1734
km in het totaal. Nog 678 km naar Rome. Het einddoel komt in zicht.
De terugreis verloopt vlot, de weg en de hinderpalen raken bekend: Venetië,
Innsbruck, nachttrein naar Keulen, Aken, Welkenraedt (trein naar Oostende gaf
weer dezelfde problemen, sterker nog, vertrok voor onze ogen terwijl we vroegen
aan de aan conducteur om de fietswagon te openen. De conducteurs op de trein
naar Kortrijk waren heel wat vriendelijker en kennen het probleem, Brussel-Noord,
Antwerpen. (Lees vandaag in de krant dat de machinisten in Welkenraedt het werk
hebben neergelegd en helemaal niet vertrokken zijn …)
Nog enkele kilometers fietsen door de avondspits en we zijn weer thuis, ‘home
sweet home’: dankbaar om de vele mooie avonturen, uitkijkend naar de geboorte
van een eerste kleinkind bij Hanne en een rondleiding in het nieuwe huis van Bart
in Berchem.
Morgen trouwt An en Stijn en wij mogen zingen … en onze verhalen delen met
vrienden en familie.
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ZWK’er vliegt naar Ecuador en Florida
“Goed geboerd”
Op bezoek naar de familie in Ecuador en op ontspanningsreis naar Florida: een
hele onderneming en een compromis waarmee de ganse familie van onze ZWK’er
kon leven. Dus gauw het vliegtuig op. De naam was Epidaurus en het vliegtuig ging
ons veilig en snel tot aan de evenaar vervoeren, want het was namelijk tijd om
grootmoeder te gaan opzoeken. Een 5-tal langspeelfilms later raakten de wielen de
grond, haalden we onze tassen van de band en zochten we de familie op in de
aankomsthal.
Het regenseizoen was net voorbij.
De straten waren schoongespoeld
en de geur zoals van het
krokodillenpaviljoen in de
dierentuin kwamen ons tegemoet
en werd niet meer overstemd door
uitlaatgassen van oude wagens
zoals vroeger het geval was. Die
waren een aantal jaar geleden van
de baan gehaald. Geen nood aan
een emissievrije zone zoals in
Antwerpen zullen ze hier gedacht
hebben.

Aangekomen aan het huis zag ik dat
de straat vol auto’s stond. Ze boerden
hier duidelijk beter dan bij mijn laatste
bezoek vijf jaar geleden. We waren
op onze bestemming aangekomen en
de meegebrachte kledij werd onder
de familie verdeeld.
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Mis en film
De volgende ochtend waren
we vroeg wakker, namen ons
ontbijt rond 6u om de paasmis
om 7u te kunnen bijwonen.
Een kans die we niet lieten
liggen, want de kerkdiensten
later op de ochtend waren
dubbel zo lang.
De kerken zitten hier bomvol, de paternoster wordt nog duchtig gebeden en de
biecht wordt nog gehoord voor de paasmis begint en iedereen zingt mee. Nadat de
pastoor zijn kudde de zegen gegeven heeft, kan het feest beginnen. De overdekte
markt ligt naast de kerk en het exotisch fruit dat door de zon gerijpt is, ligt er voor
het rapen. We laadden ons mandje vol en keerden huiswaarts.
In de namiddag nodigden we de nabije familie uit op film en een etentje in één van
de vele commerciële centra die rond de stad gebouwd zijn, het ene al groter dan
het andere. Terwijl mijn echtgenote zich over de familie ontfermde, at ik een ijsje in
een grote hal waar alle eetgelegenheden gegroepeerd staan. Centraal hing een
reuzengroot scherm aan het plafond en blijkbaar was de Ronde van Vlaanderen
net afgerond. Maar niet getreurd, ik werd uitgenodigd om terug te komen als de
Scheldeprijs gereden werd en jawel, ook alle andere voorjaarsklassiekers zouden
hier ‘live’ uitgezonden worden.
De volgende dagen kabbelden rustig verder: een boek, krantje downloaden, kleine
uitstappen maar ook bezoek aan één van de lokale geprivatiseerde kerkhoven
waar grootvader begraven lag. Een minderheid - de rijken - wordt ter aarde
besteld, crematie is in opkomst , maar de meerderheid van de overledenen wordt
in muurnissen bewaard. Gezien de grootte van de stad Gyayaquil (3, 5 miljoen
inwoners) zijn er daarvoor constructies vergelijkbaar met appartementsgebouwen
van een zestal verdiepingen noodzakelijk.
Miami
De volgende etappe van de reis was Florida. Het was ‘spring break’, de stranden
van Miami beach lagen vol studenten die de kater van de vorige nacht uitsliepen.
Tijd genoeg dus om de lokale art deco te bewonderen en de graffiti in de wijk
Wynwood te bezoeken om daarna wat van de Cubaanse keuken te proeven.
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De grote afstanden, lage snelheid, drukte van het verkeer, gecombineerd met een
slecht functionerende gps, maakten dat een aantal bezoeken wat in het water
vielen zoals spijtig genoeg ook de ‘everglades’. Maar niet getreurd, we reden
verder noordwaarts, bezochten o.a. een museum met kunst van Salvador Dali,
stelden vast dat de manatees de vorige week terug de oceaan waren
opgezwommen om uiteindelijk in Orlando te belanden. Een groot pretpark en mijn
dochter glunderde. Het was tijd voor een bezoek aan Mickey M en Harry P , wat
twee dagen in beslag zou nemen. Amerika op zijn (commerciële) best zullen we
maar zeggen.

En dan was het tijd om terug huiswaarts te keren. De vlucht verliep vlekkeloos en
bij het indraaien van de straat zagen we dat de Japanse kerselaars op het punt
stonden om te bloeien. De volgende dag baadde de straat in het lichtroze…
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ZWK’er reed naar Sint-Truiden
Een uniek orgel en een madonna met blote borsten
Een uurtje rijden met de auto en je bent in ‘de hoofdstad van Haspengouw’. Als je
richting ‘centrum’ volgt, kom je ongetwijfeld voorbij het begijnhof van Sint-Truiden.
Even de moeite om halt te houden vooraleer je naar de immense Grote Markt trekt
met zijn rijke horeca, zijn stadhuis, zijn kathedraal…. Van het begijnhof zelf is nog
weinig authentieks terug te vinden, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd
door de Begijnhofkerk. Begijntjes leven er al meer dan een eeuw niet meer, maar
mocht je bij de inkom van de kerk een gepassioneerde zaalwachter ontmoeten,
dan krijg je haast een privé rondleiding doorheen de kerk en haar vele geheimen
en overblijfsels.
“Weet je wat het verschil is tussen een nonnetje en een begijntje? Een non moest
bij haar intrede zweren op de geloftes van gehoorzaamheid, kuisheid en armoede.
Ook van de begijntjes werd gehoorzaamheid en kuisheid verwacht, maar een
gelofte van armoede moesten ze niet afleggen,” vertelt onze gelegenheidsgids. En
dus waren er rijkere begijntjes en armere. “Over de gelofte van kuisheid waren er
ook wel eens twijfels. Want waarom luidde er in de winter rond 19u en in de zomer
rond 21u een klokje dat aangaf dat alle mannen uit het begijnhof moesten
verdwijnen?,” vraagt de man zich met een knipoog af.

Om ons verder te wijzen op de schitterend
bewaarde muurschilderingen. Liefst 39 stuks
verspreid over de gehele kerk. “Een uitzonderlijk
voorbeeld van een middeleeuws bedehuis, waarin
de interieurdecoratie haast volledig is bewaard
gebleven. Met de bouw van de kerk werd begonnen
tussen 1258 en 1265. Het koor dateert van de
periode rond 1300 en er zijn nog sporen van laatromaanse eigenschappen. Op het einde van de
15de eeuw werd de kerk vermoedelijk ook verhoogd.
Merkwaardig is dat het middenschip overwelfd werd
met een houten tongewelf.
Een aantal muurschilderingen werden in de loop van de 17de eeuw overkalkt en
achter het barokke meubilair verborgen. Pas in 1860 kwamen ze per toeval
opnieuw aan de oppervlakte. Er volgden bijgevolg enkele restauraties. De
schilderijen zijn over het algemeen nog zeer volledig, waardoor enkele
aquarelretouches tot het minimum konden beperkt worden. De oudste
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muurschilderingen sluiten aan bij de internationale gotiek en de beeltenissen
werden aangebracht op een zeer dun kalklaagje.
In het begin van de 16de eeuw werd een volgende reeks schilderijen op wanden en
pijlers aangebracht na de verbouwingen aan het middengedeelte van de kerk, waar
zich ook de meeste werken bevinden. Daar namen ook de begijnen plaats en alle
schilderijen werden zo aangebracht dat ze allemaal zichtbaar waren met de blik in
de richting van het hoogkoor. De begijnen hielden het vooral bij vrouwelijke
heiligenfiguren en taferelen uit het leven van Maria.”
Onze gids grinnikt even als hij naar één werkje wijst. Heel merkwaardig. “We zien
de maagd Maria, die nadrukkelijk haar beide blote borsten toont aan Jezus
Christus en wellicht ook aan God de Vader. Wij hebben het raden naar de reden
van deze opvallende situatie, alleen een aantal vermoedens.
Alle schilderijen zijn wel – op twee na – uitgevoerd in temperaverf, in een gedempt
palet met veel aardekleuren en blauw. Toch wel mooi om zien hoe al deze
schilderijen een prachtig geheel vormen van nagenoeg identieke stijlen.”
Het Ancion-orgel
Er staat nog een andere merkwaardigheid in de
Begijnhofkerk van Sint-Truiden, nl. het Ancion-orgel.
“Op basis van archiefdocumenten kan men stellen dat
het orgel toegeschreven werd aan Christian Ancion uit
Hoei, die in 1644 een overeenkomst afsloot met de
toenmalige pastoor van de Begijnhofkerk om een
nieuw orgelpositief te bouwen voor de kostprijs van
400 florijnen. Het zou om het enige volledig bewaard
werk van deze meester gaan. Hij werd nog
teruggevonden als één van de
keurmeesters van het gerestaureerde orgel van de abdij van Averbode en in 1662
zou hij nog het orgel gebouwd hebben voor de Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw.
Dit instrument werd echter later gedemonteerd en in onderdelen verkocht aan
naburige kerken. Dat gebeurde gelukkig niet met het orgel uit de Begijnhofkerk in
Sint-Truiden. Het 17de-eeuwse orgeltje is dan ook het oudste homogeen bewaarde
orgel van de provincie Limburg: de kast, de windlade, de registertractuur en een
groot deel van het pijpwerk uit 1644-46 bleven in vrijwel originele staat bewaard.
In de loop van de 19de eeuw werd een nieuwe magazijnbalg geplaatst, het klavier
werd vernieuwd en een aantal oude pijpen werden vervangen. Maar toen het
kerkgebouw in 1926 voor de eredienst gesloten werd, geraakte ook het instrument
in onbruik. In 1970 nam het Limburgse provinciebestuur de Begijnhofkerk over, het
instrument werd gedemonteerd en voor bewaring overgebracht naar het
Nederlandse Zaandam in het vooruitzicht van een toekomstige restauratie. Het zou
echter nog een kwarteeuw duren vooraleer de oorspronkelijke klank van het
orgeltje opnieuw door het interieur van deze kerk galmde.”
Misschien toch wel de moeite om even in Sint-Truiden halt te houden vooraleer de
smaak van één van de vele Limburgse bieren als degustatie tussen de lippen te
proeven.
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ZWK’er beklom de Mont Ventoux

Mensen kunnen toch zotte ideeën krijgen. We gaan, op “onze oude dag”,
fietsen in de Drome. Mijn jongste broer Hendrik en 2 schoonbroers Ronny en
Paul. Gemiddelde leeftijd iets boven de 60 jaar. De bedoeling is om ook de
Mont Ventoux op te rijden. Zo’n vakantie vraagt toch wat voorbereiding. Die
begint met een degelijke fiets en dus hebben we zo’n 1500km bijeen gefietst
op verschillende parcours.

Zaterdag 9 juni: dag 1
Het is zover. De vakantie begint om 6:00 voor een autorit van 950km tot in
Bourdeaux, een klein dorp in de Drome. In een gite + 1km buiten het dorp.

Zondag 10 juni: dag 2
De temperatuur is ideaal om te fietsen.
Een eerste rit van 81km om erin te
komen. De eerste 40km een beetje
bergop en bergaf met dan een klim
naar de “Col de la Valouze” over 8km
van 480m naar 735m. Gemiddeld
stijgingspercentage van 3% met een
maximale helling van 5,5%. Daarna
een kleine afdaling tot 320m voor de
klim naar de “Col de la Sausse”
(797m). Gemiddelde stijging van
3,75% met maximale helling van
5,5%. Met een afdaling van 10km
terug naar Bourdeaux.
Voor het ritje van dag 2 hier klikken
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Maandag 11 juni: dag 3
Voor de middag even aan de
thuisblijvers gedacht. Hendrik kent
de streek goed en weet waar je
lekkere wijn kan kopen.
Na de middag een rit van 60km met
onmiddellijk een klim van 11km tot
de top van de “Col de la Chaudière”
van 400m naar 1047m. Gemiddelde
stijging van 6,8% met maximale
helling van 10%, dat begint al een
beetje. Op de top hebben wij kunnen
vaststellen wat stortbuien van de
laatste weken kunnen teweeg
brengen. Boven deze
col was de weg zo’n 3m weggespoeld. Na 45km: 6,8km klimmen naar de “Col du
Pas Lauzun” van 200m naar 504m. Gemiddelde stijging van 4,4% met maximale
helling van 8%. Naar Bourdeaux is min of meer vlak. Er zijn in de Drome eigenlijk
geen vlakke wegen.
Voor het ritje van dag 3 hier klikken

Dinsdag 12 juni: dag 4
Vandaag rond 9u30 vertrokken voor een rit
van 89km. Na 1u de "Col de Lescou" een
klim tot 819m. Gemiddelde helling 5,3%
met een maximale helling van 6,2%.
Gelukkig na een klim volgt een afdaling
naar de “Col de Travard” in het profiel van
de rit bijna niet te zien. Na een kleine 70km
de “Col du Pas de Lauzun” nog eens
overgedaan (zie gisteren). Daar zijn we nog
landgenoten tegen gekomen. Die zullen wel
in Spanje zijn.
Overdag is de “mistral” opgestoken. Na ons ritje, we waren juist binnen, kregen we
de eerste regenbui. De hele avond de ene stortbui na de andere.
Voor het ritje van dag 4 hier klikken
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Woensdag 13 juni: dag 5
Deze ochtend zag het weer er niet goed
uit. Nog steeds veel wind, de beruchte
“mistral”, en veel regen. We hebben het
toch maar geriskeerd. Eerst een autorit
van 20km tot Aouste-sur-Sye. Een ritje
van 83km in de Vercors hopelijk met
minder wind en regen. Tot 's middags was
dit ook zo, wel wind geen regen. Voor de
middag, in een korte klim naar Gigors-etLozeron, heb “ik” gemerkt wat het
betekent “geparkeerd staan”. Maar
dan... in de regen en de wind de eerste klim naar de "Col de Bacchus" van 400m
naar 980m, gemiddelde helling 4,5% met een maximale helling van 6,9%. De
koeien in de wei naast de weg keken ook met een blik van ‘wat zijn die van zin’.
Misschien weet Joost waarom die col zo heet. Buiten het vocht van de regen, is er
niet veel waar Bacchus plezier aan zou beleven. Na een korte afdaling nog 2,5km
stijgen tot op de "Col de Limouches", 1086m met een gemiddelde helling van 6%.
Die weg was precies een rivier. Het water kabbelde naar beneden. De afdaling was
er één om niet gerust te zijn. Tussen bomen, een gladde weg, stukken rots op de
weg en flink rillend van de kou. Bijna beneden was het gestopt met regenen. De
wind verminderde niet maar dat was niet erg, de laatste 30km hadden we flink wind
mee. Bij de auto’s gekomen waren we goed opgedroogd.
Voor het ritje van dag 5 hier klikken

Donderdag 14 juni: dag 6
Vandaag is het zonnig weer, de wind is
nog niet gaan liggen. Dat blijft zo de
ganse dag.
Voor één keer gaan we ’s avonds niet
uit eten. We hebben mensen uit de
buurt uitgenodigd voor een BBQ. Het
nodige gaan we halen op de markt van
Nyons, een klein uurtje rijden van
Bourdeaux.
Na de middag stuurde Hendrik ons weg
voor een ritje van 37km, hij zorgde voor
de voorbereidingen van de BBQ.
Na 10km de “col de l' Homme “, 616m en een gemiddelde stijging van 3,3%. Na
30km de “Col de Boutiére” klimmen tot 649m, 4,5km lang een gemiddelde helling
van 3,3% met maximale helling van 7%. De laatste kilometers gaan vlotjes naar
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beneden. Tijdens deze rit is mijn GPS vast gelopen. Hoelang we over deze rit
gedaan hebben, kunnen wij niet vertellen.
Voor wie het ritje van vandaag wil zien, hier klikken een beetje anders dan de
vorige ritten, de reden staat hierboven.
Het was de bedoeling om vroeg te gaan slapen, om uitgerust aan de “Ventoux” te
beginnen, maar dat is toch niet gelukt. Onze bezoekers dachten er anders over.
Vrijdag 15 juni: dag 7
Vandaag de
koninginnenrit van
onze vakantie. De
beklimming van de
“Mont Ventoux”.
Om te beginnen stevig
ontbeten, kwestie van
geen dipje te krijgen
tijdens de klim. Buiten
de drinkbussen
(bidons) nog
extra water meegenomen in de rugzak samen met de nodige suikers in de vorm
van koeken. Onze rit start +8km eerder in Saint-Marcellin-lès-Vaison een beetje
buiten Vaison-la-Romaine. Een stukje om op te warmen. We beginnen de
beklimming vanuit het Malaucène.
Vooraf een beetje statistieken. De klim is 20,6km lang, gemiddelde stijging 7,6% de
maximale stijging, over 1km, 12,4%. Er zijn in de klim stukken waar de stijging
meer is dan 12,4%. Dat zullen we ook voelen.
De beklimming begint al goed: 8%
gemiddeld, goed om na 1km stil te
staan. En dan denk je dat je goed
voorbereid bent. Beter de krachten
doseren zal nodig zijn en vooral een
goed ritme zoeken. En vooral niet
vergeten te eten en te drinken, na
+5km, na +10km ook om enkele foto’s
te nemen op. En dan na +15km als je
op + 2,5km van de top de mast van
het weerstation ziet, nu halen wij het
wel. Na +2u45m de top van de
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“Ventoux” bereiken, geeft je veel voldoening. Het is inderdaad
lijden en afzien. Eens boven ben je dat vlug vergeten. Het
was ook geen eerlijke strijd. Een Ferrari-clubje vond het nodig
om ook de klim te wagen. Er waren rijders bij die met hun
100den pk’s op een onverantwoorde manier de fietsers
voorbij reden. Gelukkig zonder ongelukken. Gelukkig gaat de
afdaling vlugger maar een grote daler zal ik niet worden.
Tegen 55km/u op 2 banden, die 10mm de grond raken, daar
ben “ik” toch niet gerust in. Gelukkig zag ik niet dat het zo vlug
ging. Ik was wel op +35minuten terug beneden in Malaucène.
Die pint daar hebben we wel verdiend. De laatste 8km, tot aan
de auto’s, was toch nog wind tegen maar dat kan de pret niet
drukken.
Voor het ritje van dag 7 hier klikken

Zaterdag 16 juni: dag 8
Om terug thuis te geraken natuurlijk de 950km terug.
Dit was een heerlijke vakantie, die smaakt naar meer.

advertentie:
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ZWK’er treint naar Parijs
“Schitterende bewegende tentoonstelling rond Klimt en
Hundertwasser”
Je hoeft soms niet heel ver te reizen om geconfronteerd te worden met één van de
mooiste tentoonstellingen van het jaar (sorry, Antwerps barokjaar). Amper twee
uurtjes treinen naar Parijs, zonder enige vorm van controle in het station. Is de
terreurdreiging dan toch voorbij of is ze in Brussel-Zuid nooit aanwezig geweest?
Maar geen negatieve gedachten als je op weg bent voor een merkwaardige dag in
Parijs!
Na onze aankomst in de mierennest van het
Gare du Nord duiken we meteen de metro in,
die ons naar het station Saint-Maur moet
brengen. Wie nog nooit het indrukwekkende
kerkhof Père Lachaise bezocht, blijft
misschien nog twee extra haltes verder zitten.
Wij stappen uit en vinden dadelijk de Rue
Saint-Maur. We zijn amper in de straat of we
zien een poort open staan, die onze aandacht
trekt. Een volledig Parijs straatje met typische
lantaarns en ‘keikopjes’ doen ons met
verstomming staan. Had die poort nooit open
geweest, we hadden het nooit ontdekt.
We dachten aan iets gelijkaardigs in
Antwerpen, achter één van de gevels in de
Wolstraat. Maar ook daar is het eigenlijk een
plekje voor ‘insiders’.
Enkele honderden meters verder staat het
gebouw waarvoor we o.a. naar Parijs kwamen,
het Atelier des Lumières. Niet ‘online’ geboekt
en dus een halfuurtje aanschuiven voor de
tentoonstelling over het werk van twee
Oostenrijkse kunstenaars, Gustav Klimt en
Friedensreich Hundertwasser. Twee rare
snuiters, die niet dadelijk iets met mekaar te
maken hebben, maar die de kunst in een
bepaalde, soms eigengereide richting deden
evolueren.
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De Kus
Eens we de deuren achter ons sloten, blijven we verbluft in het halfduister staan.
Een grote ruimte waarin je langs alle kanten bewegende beelden ziet, op de muren
en op de grond, met kunstwerken van Klimt en Hundertwasser, begeleid
door klassieke muziek. Je weet
niet waar eerst kijken! Er is ook
een klasje uit de lagere school
aanwezig en zij trachten de
cirkels te volgen die er op de
grond verschijnen. Andere
aanwezigen staan mooi
gegroepeerd in het midden van
de zaal, fototoestel of Ipad in de
hand om zo weinig mogelijk van
dit prachtige spektakel te
missen.
Twee Wieners, twee heel
bijzondere figuren in de schilderen architectuurkunst van de
laatste eeuw. Gustav Klimt werd
in 1862 geboren in de Weense
wijk Baumgarten en hij wordt
beschouwd als een symbolisch
schilder, een muralist, een
tekenaar. Zijn meest bekende
werk – ooit gestolen trouwens,
maar snel weergevonden – is
ongetwijfeld
‘De Kus’ gemaakt in 1907-1908 en zeker in de flower-powertijd van de zestiger
jaren wereldberoemd. Het schilderij stelt een man voor in kamerjas met hoekige
symbolen, die een kus poogt te geven aan een vrouw met ronde symbolen op haar
kledij. Beiden staan op de rand van de afgrond op een veld met bloemen.
Klimt stond er bekend om dat hij tegen de seksuele moraal van de Wieners inging.
Hij schilderde dan ook veel uitdagende, dikwijls roodharige vrouwen, wars van alle
heersende conservatieve zeden. ‘De Kus’ was dan ook het voorwerp van vele
discussies. Volgens de enen stond het symbool voor liefde en lust tussen twee
personen en was het vooral anti-feministisch. Maar dat werd dan door de anderen
bestreden met de bemerking dat de vrouw wel degelijk weerstand bood en duidelijk
niet terug kust. Dat het ganse werk ook voor een groot deel goudkleurig was, had
zeker ook te maken met het feit dat Klimt die kunst kende omdat zijn vader
goudgraveerder was.
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De kleuren van Hundertwasser
Stijlen zijn natuurlijk moeilijk met
mekaar te vergelijken, maar
persoonlijk vinden we de werken
van Hundertwasser nog mooier.
Misschien ook wel voor een stukje
omdat hij in heel zijn leven een
rakker was, die alle conventies
overboord gooide. Een kerel naar
ons hart!
Het begon al met zijn naam.
Eigenlijk heette hij Friedrich
Stowasser. Maar toen hij op een
bepaald moment ontdekte dat ‘sto’
in het Slavisch ‘honderd’
betekende, veranderde hij prompt
zijn naam in Hundertwasser. En
zijn voornaam werd Friedensreich.
Ook niet zonder een bijzondere
betekenis. Hij werd in 1928 in
Wenen geboren en overleefde de
oorlog omdat deze Joodse
kunstenaar zich steeds als een
christen voordeed.

Hundertwasser ging ook naar de Montessori-school, waar hij getroffen werd door
de opmerkelijke werkwijze met kleuren. Vanaf dan zouden kleuren een opmerkelijk
deel uit maken van zijn specifieke kenmerken als schilder, maar ook als architect.
Hij verzet zich nadrukkelijk tegen het rationalisme in de architectuur, waardoor er
volgens hem te weinig oog is voor de mens. Ondertussen krijgt hij ook bekendheid
als ontwerper van vlaggen (o.a. de Koru Vlag van Nieuw-Zeeland, een land waar
hij regelmatig naartoe trekt), postzegels, munten, affiches… Zijn grote doorbraak
komt er als hij in 1962 gevraagd wordt voor de Biënnale in Venetië.
Hij ondergaat invloeden van Gaudi, Schiele, Klimt en hij wordt razend bekend met
zijn eerste bouwwerken, waarin hij de ecologie en de wensen van mensen verwerkt
in zijn architectuur. Hij is gefascineerd door de spiraalvormen, want een rechte lijn
vindt hij gewoon goddeloos en onnozel. En verder blijft ook in de architectuur zijn
liefde voor kleuren overeind. Werd het tot een vijftal jaren geleden nog ‘vergeten’
bij de folders over stadsmerkwaardigheden van Wenen, dan leiden voortaan alle
gidsen de bezoekers naar het fenomenale Hundertwasserhaus met schuin
gebouwde appartementen, die soms wel aan kabouters lijken toe te behoren. Ook
op de schitterende tentoonstelling in Parijs ontbreken ze niet.
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Nog tijd tot 11 november om een bezoek te brengen aan deze prachtige realisatie
met twee Oostenrijkers in de hoofdrol.
En och ja, merkwaardig voor het eigenzinnig persoontje dat Hundertwasser toch
wel was: hij overleed aan de gevolgen van een hartaanval op de Queen
Elisabeth2, de oceaanreus die hem in 2000 overbracht naar Nieuw-Zeeland, waar
hij bij een boerderij begraven werd.

Werkten mee aan dit nummer :
Guido De Graeve, Gerd Hoes, Jan Van den Eynde, Jenny Backx, Peter Somers,
Ludo Engelen, Tony Ah Munn, Marcel Coppens (v.u.)
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