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Beste dorpsgenoten,

Onze jaarlijkse wandelzoektocht staat helemaal in het teken van een topproduct: “Brussels 
en Brabants Grondwitloof”. Dit sluit mooi aan bij het overkoepelende nationale thema om 
deze edele groente in de kijker te stellen. En zo dit streekproduct te promoten. 
Grondwitloof (van bijzondere kwaliteit) wordt in ons eigen Westrode al jaren door Wim 
Hautekeete geteeld.

“VAN ZAAD TOT KROP”

Met deze gepassioneerde kweker (lid van ons bestuur), hebben we natuurlijk alle kennis en 
kunde in huis. Zo kunnen we er een leerrijke en ontspannen wandelzoektocht van maken.
Wat mag je zoal verwachten?
Ons beproefde recept: een ludieke zoektocht doorspekt met praktische proeven met vragen 
rond het thema witloof. Iedereen krijgt een mooie prijs in natura met oa. een kilo witloof en 
fruit. Je kan natuurlijk sneukelen van witloof (witloofhapjes, witloofbier) en onze traditionele 
BBQ vormt een leuke afsluiter van de namiddag.
Wij van de Landelijke Gilde staan garant voor een gezellige ludieke namiddag.

Zorg dat je er bij bent.
Tot dan,
Jan

WITLOOF MAAKT MEE DE STREEK

BOERENGAZET

witloofwandelzoektocht
3 augustus



 

Wat het verband is tussen witloof en draaiorgels, wij 
zouden het bij god niet weten, tenzij de witloofkwekers 
door de jaren heen fameus hun “orgel” moesten en nog 
steeds moeten afdraaien om het “witte goud” te winnen en 
elke euro die er mee verdiend wordt zeker niet gestolen is.

In een vroegere Boerengazet hebben wij via een interview 
met Wim Hautekeete uitgebreid kennis kunnen maken met 
de geschiedenis en de kweek van deze specialiteit en 
tijdens onze wandelzoektocht zal die kennis nog eens 
opgefrist worden, zowel theoretisch als organoleptisch 
door onze smaakpapillen…!

Zoals al gezegd staat ons zomerfeest niet allen in het teken 
van het witloof, maar ook in het teken van het orgel, 
waaronder speciaal het traditionele draaiorgel in de kijker 
wordt gezet en zijn specifieke klank zowel de liefhebbers 
van oude als moderne muziek kan samenbrengen.

Zouden de eerste mensen die de klanken hoorden die de 
wind teweegbracht die door spleten in rotsen van 
verschillende grootte en samenstelling en die meenden 
daarin de stemmen van de “Goden” te horen, ooit kunnen 
denken hebben dat het spel van wind, geblazen door pijpen 
van verschillende doormeter en lengte, voor een groot stuk 
het leven van de mensen zou bepalen?

Er is een lange weg afgelegd tussen de eerste “natuurlijke“ 
orgels en de huidige elektronisch gestuurde orgels, maar 
hun typische klanken zijn in de loop der tijden nauwelijks 
veranderd. De indrukwekkende kerkorgels bijvoorbeeld 
drukten hun stempel op het gebouw zelf, ook nu nog komt 
men onder de indruk wanneer de orgelklanken in een 
donkere waterval van klanken over ons wordt uitgestort bij 
een rouwdienst en jubelend, bijna dartelend bij een feest.

De typische draai- en balorgels, meestal “Decap orgels” 
genoemd naar de naam van de Vlaamse bouwers van dit 
soort orgels, waar door een ingenieus spel van lucht en 
licht als het ware een heel muziekensemble wordt 
gecreëerd waarbij men alle muziekinstrumenten ook ziet 
spelen, zijn stukken erfgoed die we moeten in ere houden. 
Daarom kunnen we niet genoeg mensen als Jan Van Den 
Eede en Claudia, die deze erfstukken in al hun glorie 
herstellen en laten herleven, in de bloemen zetten. Ook 
kunnen we tijdens de wandeling kennis maken met een 
kleinere Hollandse broer van de Decap, namelijk een 
mobiel orgeltje dat destijds door reizende markt- en

Van witloof en draaiorgels
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foorkramers werd gebruikt en ons nu zal worden 
voorgesteld door een andere orgelfanaat, namelijk onze 
vroegere “facteur” Marc Kiekens. 

Een paar weetjes:

Weten we nog dat het mechanisch draaiorgel een 
voorloper is van de moderne computer? Een soort 
ponskaarten, boeken genaamd, sturen het hele 
muziekgebeuren !

De namen van de noten op de toonladder ontleend zijn 
aan de hymne ter ere van het feest van de geboorte van 
de Heilige Johannes de Doper op 24 juni? Guido van 
Arezzo ontleende namelijk die namen aan de eerste strofe 
van die hymne:

UT quenant laxis REsonare fibris

MIra gestorum FAmuli  tuorum

SOLve polluti Labii reatum

Sancte Joannes

De laatste noot ”SI” is de samentrekking van de 
beginletters van de twee laatste woorden van de strofe: 
Sancte (I)oannes.
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