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Portret van een zanger
Dree Peeremans sr.

Tien jaar geleden bracht Wan-
nes Van de Velde zijn laatste 

cd uit. De muzikant overleed in 
2008 op 71-jarige leeftijd. Gebo-
ren als Armand Van de Velde in 
het Antwerpse Schipperskwar-
tier, groeide hij op als enig kind 
van zingende ouders. Zijn fami-
lie doopte hem simpelweg Willy, 
waaruit later Wim en uiteinde-
lijk de naam Wannes voortvloei-
de, naar zijn grootvader Joannes.

Dree Peremans, gewezen VRT-
producer, raakte als tiener in 
de ban van de flamencostijl van 
Wannes Van de Velde. „Ik was 
zeventien en luisterde elke zon-

dagavond naar De charme van het 
chanson op de radio. Voor mij 
geen Beatles of Stones, maar wel 
Bob Dylan en Georges Brassens, 
en vanaf 1966 dus ook Wannes 
Van de Velde”, schrijft hij. Wan-
nes zong volksliederen in het di-
alect, het rauwe Antwerps nog 
wel omdat, zo klinkt het, „dat de 
taal was waarin zijn boodschap 
het best verpakt kon worden”.

In het lijvige boek Wannes. Hier 
is hem terug schetst Peeremans een 
gedetailleerd en liefdevol portret 
van de muzikant die zich, door 
het publiek vooral gekend als 
volkszanger, gaandeweg als een 
veelzijdig kunstenaar ontpopte.

Wannes’ kinderjaren laten zich 
vooral kenmerken door de oor-
log waarin het gezin, na de inslag 
van een V1, een tijdlang onderdak 
vindt bij een West-Vlaamse fami-
lie. Die jaren in Roeselare koes-
tert Wannes zijn verdere leven. 
Na de oorlog volgt hij zijn eerste 
lessen notenleer en wordt hij in-
gewijd in de flamenco, waaruit 
zijn liefde voor de gitaar bloeit. 
Terzelfder tijd ontplooit hij zich 
als een begenadigd tekenaar en 
kunstschilder. Later voegt hij 
theaterstukken, columns en boe-
ken toe aan zijn palmares.

De ziekte leukemie, die Wannes 
Van de Velde treft op zijn 63ste, 

wordt een tijd van stilvallen en 
telkens opnieuw beginnen. Hij 
zingt voor het laatst in het open-
baar op 1 oktober 2006 tijdens 
0110, een muziekfestival voor ver-
draagzaamheid. „Ik moet mee-
doen, want ik zing al veertig jaar 
over racisme”, zegt de zanger.

Peeremans schreef dit boek op 
basis van de gesprekken die hij 
met Wannes pleegde tijdens hun 
treinreizen tussen Antwerpen en 
Berlijn. Hij putte ook uit het per-
soonlijke archief van de zanger. 
„Wannes Van de Velde heeft er-
voor gezorgd dat ons cultureel 
erfgoed terecht gekomen is waar 
het thuishoort: bij de zangers en 
muzikanten die het hebben la-
ten bloeien op de akkers van het 
gezond verstand”, klinkt het.

Dree Peeremans sr., Wannes. Hier 
is hem terug, EPO, Berchem, 
2016, 552 blz., 39,90 euro, 
ISBN 978 94 6267 064 8.
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Duitsers tegen Britten
Jansen, Clymans & Goris

Een handvol oorlogsbegraaf-
plaatsen in de Kempen herin-

nert aan het feit dat er tussen 4 en  
23 oktober 1944 hevig werd ge-
vochten tussen Duitse en Brits-
Canadese–Poolse troepen. Na de 
snelle ontruiming door het Duit-
se leger in augustus 1944 ver-
schanste het zich achter de Kem-
pische kanalen. De Kempen en 
ook de streek rond Knokke ble-

ven nog wekenlang bezet. Vooral 
bij Geel werd zwaar gevochten. 
Er vielen in totaal meer dan 1.100 
doden, bij hen 140 burgers. Ten 
Aard werd verwoest.

Ingenieur Bernard Clymans en 
de reeds overleden arts en onder-
nemer Herwig Jansen verzamel-
den een massa documentatie en 
getuigenissen over dit vergeten 
hoofdstuk uit de Tweede We-
reldoorlog. Historicus Gorik Go-
ris redigeerde het materiaal en 
vulde het aan met archiefwerk.

Het boek gaat in op een aantal 
details, maar ook op de bredere 
context. Vanuit de Kempen wil-
den de Britten met operatie Mar-
ket Garden in Arnhem zo snel mo-
gelijk over de Rijn geraken met 
zowel parachutisten als grond-
troepen. Na aanvankelijk succes 
geraakten de geallieerde grond-
troepen niet tijdig in Arnhem en 
het offensief mislukte.

Het boek toont aan dat op dat 
moment het noorden van de 
Kempen nog steeds in handen 
van de Duitsers was. Tot 24 ok-

tober bleven soldaten actief in de 
meest noordelijke bosssen rond 
Ravels, maar ook dan was het 
nog niet voorbij. De oorlog duur-
de nog een jaar en er volgden nog 
de beschietingen met V-wapens 
en het Ardennenoffensief.

De auteurs besteden terecht 
aandacht aan de bijdrage van 
Poolse soldaten in die strijd, die 
streden onder Brits militair be-
vel en die wreed optraden tegen 
Duitse gevangenen. (eds)

Frans Herwig Jansen, Bernard  
Clymans & Gorik Goris,  
De Kempen bevrijd 1944, 
176 blz., Davidsfonds, Leuven, 
2016, 22,50 euro, 
ISBN 978 90 5908 752 1.
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Wereldwijde terreur
Andrew Hosken

Eind mei riep Abu Muham-
mad al-Adnani, een van de 

woordvoerders van de terreur-
groep Islamitische Staat, op zo-
veel mogelijk aanslagen te ple-

gen tijdens de islamitische 
vastenmaand. En hij kreeg ge-
hoor. Zelfs in de heilige stad Me-
dina in Saudi-Arabië, waar Mo-
hammed ligt begraven, sloegen 
zelfmoordterroristen toe. Over-
al ter wereld zaait Islamitische 
Staat terreur, niet enkel dus te-
gen westerlingen, maar ook te-
gen moslims die niet bij hen ho-
ren.

BBC-verslaggever Andrew Hos-
ken vertelt het verhaal van de 
verbijsterende opkomst van IS. 
Hoe was het mogelijk dat een 
schier onbekende terreurgroep 
plotseling het hele Midden-Oos-
ten ontwricht? Hoe komt het dat 
duizenden zich aansluiten bij de 
terroristen?

Hosken noemt de terroristen 
„meesters van de chaos” en wijst 
erop dat ze die voortdurend no-
dig hebben om te kunnen func-

tioneren. Tegelijk steunen ze op 
een onuitputtelijk financieel ver-
mogen. Zijn besluiten zijn wei-
nig hoopvol. Ook al wordt IS 
vernietigd, dan nog komt er een 
andere groepering. IS moet ech-
ter worden gestopt, want het uit-
eindelijke doel is grondgebied en 
wereldheerschappij. Als dat niet 
gebeurt, zullen de Europese lan-
den niet anders kunnen dan po-
litiestaten te worden. (eds)

Andrew Hosken, Waar angst  
regeert. Het ontstaan van IS en 
hun angstwekkende plannen voor 
de toekomst, Karakter, Uithoorn, 
2016, 320 blz. 19,95 euro,  
ISBN 978 90 4521 186 2.
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Monnik en viool
Romanus Weichlein

Eertijds waren Oostenrijk en 
Beieren belangrijke door-

gangspoorten voor de Italiaanse 
muziek in Duitsland. Zeker voor 
de vocale muziek was dat het ge-
val, maar ook voor de instrumen-
tale sonata. Vóór 1700 stond de 
sonate – toen zelfs nog suonata 
gespeld – nog in de kinderschoe-
nen. Dat blijkt alvast uit deze 
knappe cd met sonatas, een capric-
cio, chaconnes en een passsacaglia, 
gebracht door Olivier Fortin en 
het ensemble Masques.

Het is hun tweede cd en zij spe-
len werk van Oostenrijkse barok-
componisten als Kühnau, Pachel-
bel en Muffat evenals van twee 
veel minder bekende meesters 
zoals Johann Kaspar Kerll en Ro-
manus Weichlein (1652-1706). Ei-
genlijk is de cd zelfs opgebouwd 
rond een vijftal sonates van die 
Weichlein.

Dom Romanus Weichlein was 
een benedictijn van het Stift Lam-
bach, waar hij uitblonk in het vi-
oolspel. Vioolspel is echter niet 
typisch voor het abdijleven en bij-
gevolg werd Romanus naar Salz-
burg gezonden om daar een graad 
te behalen. Positief voor de jonge 
frater was dat hij er de componist 
Heinrich Ignaz Biber leerde ken-
nen, van wie hij heel wat opstak.

Na de universiteit en de pries-
terwijding vertrouwde de abt 
hem parochiewerk toe en stelde 
hem wat later aan als kapelaan en 
muziekleraar bij de benedictines-
sen in Nonnberg. Nadien werd hij 
pastoor in Burgenland. Die taak 
lag de muzikale pater echter veel 
minder en hij vroeg meermaals 
om te mogen terugkeren naar 
Lambach, tevergeefs echter.

In 1706 overleed Weichlein aan 
de gevolgen van tyfus. Intussen 
had hij toch al twee mooie mu-
ziekbundels in druk gebracht: de 
Parnassus ecclesiastico-musicus, voor 
liturgisch gebruik en Encaenia 
musices, een muzikale huldeblijk, 
opgedragen aan Leopold I, in de 
hoop dat de keizer die sonates 
voor strijkers, waaronder een aan-
tal met trompet, zou laten uitvoe-
ren in de hofkapel, al kunnen ze 
evengoed beluisterd worden bui-
ten een religieuze setting.

Het is uit die bundel dat Fortin 
de vijf composities putte. Excel-
lente muziek dus van die onbe-
kende Oostenrijker die zich on-
miskenbaar staande houdt in het 
gezelschap van de veel beter be-
kende tijdgenoten. (jc)

Romanus Weichlein & anderen,  
Sonatas, Capriccio, Ciacconas & 
Passacaglia, door Olivier Fortin & 
het ensemble Masques, Alpha,  
Alpha 212, 23 euro.

cd oude MuzIek

Hofmuziek
Poème Harmonique

De Franse luitspeler Vincent 
Dumestre richtte in 1998 het 

ensemble Le Poème Harmonique 
op, waarvan hij niet enkel artis-
tiek directeur is, maar ook de luit 
en de theorbe (een groot zestien-
de-eeuws snaarinstrument) voor 
zijn rekening neemt. Het gezel-
schap specialiseerde zich in de 
wereldlijke muziek van de zes-
tiende en zeventiende eeuw in 
Frankrijk en Italië. Zijn concer-
ten zijn ook vaak totaalspekta-
kels met acteurs en zelfs met ma-
rionetten.

De opnames van de groep ken-
nen hoge oplagen en bereiken 
soms zelfs de reguliere hitlijs-
ten. Dat was bijvoorbeeld het 
geval met het enkele maanden 

verschenen Coeur (hart), dat de 
muziek van het hof (cour) van de 
late zestiende eeuw in Frank-
rijk laat herleven. We leren dus 
de muziek kennen van vergeten 
meesters uit dat tijdperk, Pier-
re Cléreau, Guillaume Costeley, 
Adrian Le Roy en Didier Le Blanc.

De schitterende stemmen voe-
ren ons terug naar de tijd van de 
laatste Valoisvorsten. Er waren 
echter nog meer hoven actief in 
het mecenaat, bijvoorbeeld dat 
van kardinaal Hyppolyte d’Este, 
de zoon van de beruchte Lucre-
zia Borgia. Hij was bisschop van 
diverse Franse bisdommen en 
vooral een actieve ondersteuner 
van kunstenaars. (eds)

Coeur. Airs de cour français de la 
fin du XVIe siècle, door Le Poème  
Harmonique onder leiding van  
Vincent Dumestre, Alpha Alpha 
213, 23 euro.
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