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HET EERSTE WOORD
Zo rond 1 november bakt de familie Krekel telkenjare wafels. Het is een gewoonte
die onverwoestbaar is.
Reeds een week voordien worden de nodige ingrediënten nagezien en aangevuld
tijdens een heroïsche tocht door de warenhuizen om bloem en eieren en boter
en melk en gist en suiker en nog zoveel meer op te kopen, zodat er een minitekort
in het warenhuis ontstaat. Maar het is voor het goede doel (= wij), dus niets houdt
ons tegen.
De dag zelf wordt het wafelijzer nog eens extra opgepoetst vooraleer aan de slag
te gaan. Dan worden de ingrediënten in grote ketels gegooid, door elkaar geroerd
en gemengd.
Na een uurtje rijzen hebben we een enorme, kleverige brij, waarmee we aan de
slag kunnen. Ettelijke uren zijn we zoet in de walmen die opstijgen uit het hete
wafelijzer en die het hele hol van Krekel vullen.
Ondertussen vertellen we verhalen hoe de wafelbak vroeger was: de Leuvense
stoof, die roodgloeiend werd gestookt; daarop het zwarte gietijzeren wafelijzer,
dat telkens moest gekeerd worden om de wafels ook aan de achterkant te kunnen
bakken, het gesakker als het vuur te koud werd en er weer enkele scheppen vette
kolen in de stoof moesten gegooid worden.
De dag eindigt met het eten van de wafels “à volonté”.
Naarmate we meer wafels eten, komen ook de verhalen boven hoe vroeger de
maaltijden eindigden: wanneer de kinderen met hun vingertjes gaten begonnen
te steken in de putjes van de wafels...
Zo ging het er vroeger aan toe.
En dan denkt Krekel: we geven telkens een draai aan oude tradities. Wafels
bakken blijft een niet te verslijten traditie, maar de vingers in de putjes steken
mag niet meer.
Jullie Krekel.
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ALORS ON CHANTE
Gentse Feesten
In de lente van 2015 krijgen Steve De Schepper,
Hendrik Lebon, Jolijn Antonissen en Pieter Van
Nieuwenhuyze, vier vrienden-collega’s, de
goesting om een theatervoorstelling te maken.
Gewoon samen, voor de sfeer, voor de leute,
voor het vak. Gewoon voor op de Gentse
Feesten!
Een gemeenschappelijke haat-liefde voor het
Franse chansonrepertoire is het uitgangspunt
voor de voorstelling.
Pianist Gunther De Backer versterkt het viertal.
Toen later Pieter Van Nieuwenhuyze definitief
inscheepte naar Amsterdam, werd Steven
Colombeen de nieuwe vierde matroos.
Les 4 au Quai
Het vriendenproject blijkt een groot succes te zijn en op algemene vraag van het
publiek blijft het niet bij het oorspronkelijke plan om enkel op die Gentse Feesten
te spelen, maar gaat de voorstelling toeren.

2

LES QUATRE AU QUAI
à la française met veel Vlaamse ironie
Van Edith Piaf tot Mylène Farmer, van Gilbert
Bécaud tot Stromae!
Deze 4 Gentse acteurs nemen hun favorieten
uit het Franse chanson-repertoire als
vertrekpunt, laten er hun Vlaamse ironie op
los en vrolijken uw avond op met hun
geestige show.
Is 't theater? Is 't cabaret?
't Is à la française avec beaucoup de cheveux…
’t Is iets dat je zeker niet mag missen!

Alors on chante
meer dan zomaar theater en cabaret door

Les 4 au Quai
woensdag 1 december 2021 om 20.00 uur
De Woeker Oudenaarde
Inkom: € 18,00, leden DF € 14,00, OK-pas € 6,00
inschrijven: secretariaat@davidsfonds-oudenaarde.be of 055 31 31 84 (liefst na
18.00 uur)
Gelieve het juiste bedrag over te schrijven op BE90 4435 6293 2132 van DFOudenaarde met vermelding Les 4.
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GASPAR VAN WEERBEKE
Herontdekking van een Vlaams polyfonist
Gaspar van Weerbeke (ca 1450 – 1517) was een van de meest succesvolle FransVlaamse musici van de tweede helft van de vijftiende eeuw. Hij bekleedde
prestigieuze posities aan het Sforza-hof in Milaan, de Bourgondische hofkapel en
de pauselijke kapel in Rome. Zijn bijzondere muziek werd op grote schaal
verspreid in manuscripten en gedrukte bronnen in heel Europa. Hij was een van
de best vertegenwoordigde componisten in de vroege Italiaanse muziekdrukken
van Ottaviano Petrucci.
U leest er meer over vanaf p. 6 in deze Krekel.

Vocaal Ensemble Thamyris
Het Vocaal Ensemble Thamyris ontstond in 1992 in Leuven. Zij legden zich vanaf
het begin toe op vocale Renaissancemuziek voornamelijk uit de Franco-Vlaamse
en Engelse tradities.
Sinds 1999 wordt Thamyris
geleid door Stratton Bull,
artistiek leider van de
Cappella
Pratensis
en
stafmedewerker van de
Alamire Foundation. Met
hem ligt de nadruk nog meer
op
een
stijlbewuste
uitvoering, bij voorkeur uit
facsimiles van handschriften
of drukken.
Het ensemble heeft ook boeiende samenwerkingen ondernomen met het
Marokkaanse ensemble Achadilia, musicologe Zoe Saunders (VS), de Alamire
Foundation rond het anoniem repertoire in Alamire handschriften en met het
blokfluitkwintet Loquinto rond een motet van Nicolas Gombert.
Voor het huidige Weerbeke programma staat Thamyris o.l.v. Paul Kolb.
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VOCAAL ENSEMBLE THAMYRIS
Dirigent Paul Kolb
Musicoloog Paul Kolb is postdoctoraal onderzoeker aan KU Leuven en verbonden
aan de Alamire Foundation. Hij specialiseerde zich in het oeuvre van Gaspar van
Weerbeke.
Tijdens dit lecture-recital wijdt
Paul Kolb het publiek in in het
fascinerende leven en werk van
deze componist. Onder zijn
leiding vertolkt het vocaal
Ensemble Thamyris een aantal
motetten en misdelen uit
Gaspars oeuvre. Zij zingen alles
vanuit de originele bronnen. Het
vijfstemmige Stabat Mater is een
echt hoogtepunt.

Zaterdag 11 december 2021
Sint-Walburgakerk om 20.00 uur
GASPAR VAN WEERBEKE
herontdekking van een Vlaams polyfonist door
Vocaal Ensemble Thamyris
Lecture-recital met muziek van deze
Oudenaardse polyfonist (ca 1450 – 1517)
Inkom: € 15 (ADK € 18), leden DF en Marnixring € 12, OK-pas € 6
inschrijven: secretariaat@davidsfonds-oudenaarde.be of 055 31 31 84 (liefst na
18.00 uur)
Gelieve het juiste bedrag over te schrijven op BE90 4435 6293 2132 van DFOudenaarde met vermelding Van Weerbeke.
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GASPAR VAN WEERBEKE

Gaspar van Weerbeke (Oudenaarde ca.
1445 – Mainz (?) ca. 1517) was een Vlaamse
componist en zanger uit de school van de
Franco-Vlaamse polyfonisten.
Zijn opleiding kreeg hij vermoedelijk in de
zangschool voor koorknapen van de SintWalburgakerk in Oudenaarde. Hij ging naar
Italië waar hij in 1469 tot priester werd
gewijd.
In de winter van 1471-1472 vinden we hem in dienst van Galeazzo Maria
Sforza, de hertog van Milaan, voor wie hij een hofkapel uitbouwde. Tijdens
twee reizen in 1472 en 1473 ging Gaspar op zoek naar zangers uit de
Nederlanden.
Hij leidde een kapel
bestaande uit 18 cantori de
camera
(kamerzangers).
Daarnaast bestond nog een
kapel met 22 cantori de
capella
(kapelzangers),
waarvan onder meer Loyset
Compère
en
Johannes
Martini deel uitmaakten.
Blijkbaar was de hertog
bijzonder tevreden over Gaspar, want hij beloonde hem rijkelijk met
prebenden.*
* Een prebende is het jaarlijkse inkomen van een geestelijke of van
een kapittel van kanunniken (koorheren) dat voor het levensonderhoud
van deze geestelijken bedoeld was.
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LEVEN …

In de winter van 1480-1481 werd hij zanger aan de Sixtijnse Kapel te Rome.
Daar bleef hij tot april 1489. Zijn voornaamste collega's daar waren Josquin
Desprez en Marbriano de Orto.

In april 1489 keerde Gaspar
naar Milaan terug, waar nu
Ludovico Sforza, bijgenaamd
‘il Moro’, regeerde. Hier nam
hij zijn oude functies weer
op. In de herfst van 1490
bevond hij zich in opdracht
van de Milanese hertog in
Vlaanderen om er zangers te
rekruteren.
Bij die gelegenheid bezocht hij ook zijn geboortestad waar in de
stadsrekeningen opgetekend werd dat hij sanckmeester van den herthoge
van melanen was.

Van 1495 tot 1497 zong hij in de Grote
Kapel van hertog Filips de Schone, vader
van de latere keizer Karel, waardoor hij
prebenden verwierf in de bisdommen
Terwaan en Utrecht. Van 1495 tot 1498
was hij ook kanunnik aan de SintDonaaskerk in Brugge.
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LEVEN …

Waarschijnlijk heeft hij in die periode ook contacten onderhouden met de
Franse hofkapel. In Crétins Klaagzang over de dood van Johannes
Ockeghem († 1497) wordt Gaspar vermeld onder de leden van de hofkapel
van de Franse koning.
De oorlog tussen Frankrijk en Milaan in september 1499 dwong Gaspar
ertoe Milaan voorgoed te verlaten.
Van 1500 tot minstens eind
1515 maakte Gaspar opnieuw
deel uit van de pauselijke kapel
in Rome. In 1514 werd hij er lid
van de broederschap Campo
Santo
dei
Teutonici
e
Fiamminghi om in aanmerking
te
komen
voor
een
begraafplaats naast de SintPietersbasiliek.

Tegen het einde van zijn leven ging Gaspar naar
Duitsland. Op 1 november 1517 werd hij er als
kanunnik aan de Sint-Maria-ad-Graduskerk in
Mainz vermeld. Kort daarop moet hij overleden
zijn.

8

… EN WERK

Gaspar verenigde de Italiaanse stijl met de
oudere
componeertechnieken
van
de Nederlandse polyfonisten.
Naast
een
beperkt
aantal
wereldlijke liederen, componeerde hij
vooral vocale geestelijke muziek.
Van zijn motetten zijn er vele
in homofone stijl geschreven, waarbij
Gaspar zich de lichtheid van de Italiaanse
wereldlijke muziek van die tijd eigen
maakte.
De meeste van de missen maken gebruik van liedmelodieën die in
de tenor worden overgenomen, terwijl de overige stemmen zich op een
simpele, doorgaans parallelle wijze voortbewegen, in de trant
van Guillaume Dufay en de andere Bourgondische Nederlandse
polyfonisten van die tijd. Slechts af en toe past Gaspar de imitatieve stijl
toe, waardoor zijn componeerstijl een beetje ouderwets aandoet. Zijn
muziek kende nochtans veel bijval, vooral dan in Italië waar ze meer aan
de lokale smaak beantwoordde.

9

CULTUUR IN DE REGIO
DAVIDSFONDS

Asper (info 09 384 37 57)
zondag 12 december 2021 om 10:00 uur
kerkinventaris o.l.v. Manuel Van Den Abeele
Eine

(info dirk.vanderbeken@telenet.be)
maandag 29 november 2021 om 20:00 uur
justitie: wat ik ervan begrijp
lezing door dhr. Koen Geens in zaal De Kring

Gavere (info 09 384 44 30)
zaterdag 24 november om 14.00 u.
bezoek jeneverstokerij Van Damme
Kruisem (info herveclaeys@hotmail.com)
zondag 26 december 2021 om 9.30 u.
kerstwandeling met hapje en drankje
Zottegem
maandag 22 november om 14.00 u.
Over Abraham, Mozes en David: het Oude Testament herontdekt
vrijdag 3 december om 20.00 u.
Boléro/ l’Heure Espagnole (Ravel)
zaterdag 11 december om 19.00 u.
Hillegem “by night”
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CULTUUR IN DE REGIO

DE WOEKER (info en tickets: 055 390 363 of cc.de.woeker@oudenaarde.be

zaterdag 27 november om 20.30 u.
humor: Burlesque Zoe Bizoe
vrijdag 3 december om 20.30 u.
muziek: Ella met Esmé Bos en Bart Voet
vrijdag 10 december om 20.30 u.
theater: Onheil in Black Creek met Lucas Van den Eynde
zaterdag 11 december om 20.30 u.
humor: Mankracht door Steven Goegebuer
vrijdag 17 december om 20.30 u.
humor: The Return of the Comeback met Kamagurka en Herr Seele

VL@S
vrijdag 26 november om 14.30 u. in Ladeuze
“Invloed van medicatie op het geheugen”
lezing door Michaël Portzky, klinisch psycholoog
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DE MUZE
Het is veertig jaar geleden dat de dichter Paul Snoek (die in feite Edmond
Schietekat heette) uit de bocht vloog met zijn nieuwe auto waar hij zo fier op was
en daar het leven bij inschoot.
In de wereld van de schrijvers en poëten was hij een bijzonder en gewaardeerd
figuur. Zijn muze hielp hem niet alleen de pen vasthouden, maar ook het penseel,
want naast schrijver was hij ook kunstschilder. Verder ook motocrosser,
vertegenwoordiger en nog veel meer.
De muze gedenkt hem met:

Een zwemmer is een ruiter
Zwemmen is losbandig slapen in spartelend water,
is liefhebben met elke nog bruikbare porie,
is eindeloos vrij zijn en inwendig zegevieren.
En zwemmen is de eenzaamheid betasten met vingers,
is met armen en benen aloude geheimen vertellen
aan het altijd allesbegrijpende water.
Ik moet bekennen dat ik gek ben van water.
Want in het water adem ik water
word ik een schepper die zijn schepping omhelst,
en in het water kan men nooit geheel alleen zijn
en toch nog eenzaam blijven.
Zwemmen is een beetje bijna heilig zijn.
Uit: Hercules. Gedichten (1960); Uitg. Manteau.
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