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WAT-NIEUWS IN CORONA TIJDEN

Beste Watter, wat een toestand!!! Maar België boekt vooruitgang en er komt een dag
waarop we terug zullen kijken naar deze periode en met enig trots zullen zeggen: “ Dat
hebben wij toch met z’n allen goed gedaan!”
Enkele weken geleden hadden wij nog de hoop om midden mei terug met de lessen te
kunnen starten, maar helaas werd het ons in de daarop volgende weken duidelijk dat dit
niet realiseerbaar is. Dus, helaas maar beter voorkomen dan genezen hebben wij besloten
om de lessen te herstarten 7 september 2020. Ook de BBQ van 11 juni werd geannuleerd.
Ieder jaar in mei kregen de cursisten tijdens de les, de mogelijkheid om zich terug in te
schrijven voor het volgend cursusjaar. Dit is nu niet mogelijk. Daarom volgt hier het
stappenplan om toch aan de inschrijving te kunnen voldoen:
1ste INSCHRIJVINGSWEEK: wie als cursist ingeschreven was voor 2019 - 2020
en wil inschrijven voor 2020-2021:
Je meldt je in het WAThuis in de abdij:
van dinsdag 2 juni tot en met vrijdag 5 juni van 9 u tot 15 u.
Je meldt je mét je inschrijvingsformulier (zie tweede bijlage bij deze mail)
dat je thuis al ingevuld hebt, mét gepast geld: in elk geval voor je
cursuspas € 20,- en eventueel voor je leskaart € 20,- drankkaart € 10,kaart voor kopies: € 2,Heb je geen printer ter beschikking… 
of je hebt geen PC en je beste vriend(in) die er wel een heeft toonde je deze nieuwsbrief…:

Je kunt je melden in het WAThuis in de abdij
van dinsdag 2 juni tot en met vrijdag 5 juni van 9 u tot 15 u.
We bezorgen je een inschrijvingsformulier en je vult het ter plekke in met je
meegebrachte balpen.
Breng ook gepast geld mee, in elk geval voor je cursuspas € 20,- en
eventueel voor je leskaart € 20,- drankkaart € 10,- kaart voor kopies: € 2,Wij vragen om corona-afstand van elkaar te houden en je reeds ingevuld
inschrijvingsformulier bij te hebben en af te geven. Dit werkt vlotter en is de contacttijd
korter.
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INSCHRIJVING
voor nieuwe cursisten (en cursisten die misschien in juni verhinderd waren):
meld je in het Wathuis op 1 en 2 september tussen 10u en 15u
Lesgevers geven hun inschrijvingsformulier af tijdens hun eerste les.
Enkele bestuursleden komen bij deze nieuwsbrief ook even langs bij jou met een groet:

KUNST IN CORONATIJDEN
Alma Van der Pas

Uitgaande van een artikel van Michel Krielaars, correspondent NRC Handelsblad en
historicus, ben ik zo vrij er enkele persoonlijke beschouwingen aan toe te voegen.
De corona-epidemie dwingt je om zowel in de boekhandel (voor zover die nog open is) als in
een bibliotheek op zoek te gaan naar de troost van de schoonheid. Meestal beland je dan bij
de wereldliteratuur, omdat grote schrijvers je nu eenmaal laten zien dat het in het leven
vooral draait om het ‘mento mori’ het ‘gedenk te sterven’. De melancholie die je daarover
kunt hebben is volgens mij de kern van het aardse bestaan. 17 de Eeuwse schilders kennen
dat gevoel uitmuntend en tonen het in vanitastaferelen vol symboliek.
Spontaan denk ik aan de in de humaniora (slechts) aangehaalde literatuur van Boccacio.
Want als je ergens die combinatie van melancholie, schoonheid en vertroosting tegenkomt
dan is het in dat verbijsterend lichte, vermakelijke boek over Florence tijdens de
pestepidemie van 1348. Het leest alsof het gisteren geschreven is en staat vol
waarnemingen die zo op ons huidige bestaan van toepassing kunnen zijn. Zoals Boccaccio’s
opmerking over de hoogmoed van de Florentijnse elite, die ondanks de pest haar vrolijke
leventje voortzet.
‘Wat beelden wij ons in? Waarom zijn wij, als het om onze gezondheid gaat, trager en lakser
dan onze medeburgers? Waarom zouden wij de door de overheid opgelegde richtlijnen
opvolgen?’
Lees eens De waanzinnige veertiende eeuw van Barbara Tuchman, en je beseft dat
vergeleken bij de pest van toen corona een kinderziekte is.
Uiteraard bedoel ik hiermee niet om het coronaspook te minimaliseren. Het stemt me
eerder tot nadenken over wat het leven nu feitelijk als ‘leven’ waard is geweest. Tijd zat nu
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om na te denken en tot een slotsom te komen dat verdriet, tegenslag en verveling een
onverwacht aanzienlijke score toonden, maar dat schoonheid, vreugde en geluk daar niet
voor moesten onderdoen.
Schoonheid is mijn persoonlijke hofleverancier van troost. En dan bedoel ik schoonheid die
zowel in de natuur als in de beeldende kunsten, architectuur en muziek te ontdekken valt.
Schoonheid die we met elkaar delen in de cursus kunstgeschiedenis en die nu even ‘on hold’
staat. Maar we zullen doorgaan…, zoals de Queen zei we meet again.
Kan je momenteel geen museum of collectie bezoeken, Google Arts & Culture - het
kunstproject van Google - heeft samengewerkt met musea wereldwijd. Zo kan je zelfs vanuit
je zetel expo’s en kunstwerken virtueel bewonderen. Is je nieuwsgierigheid geprikkeld?
Google stelde zelf een top tien samen van musea die een online visite waard zijn:

BRITISH MUSEUM, LONDEN
Het iconische museum bevindt zich in hartje Londen. Maar door simpelweg je laptop open te
klappen, kan je ook een heleboel oude artefacten bekijken, zoals de Steen van Rosetta of
zelfs enkele Egyptische mummies.

GUGGENHEIM MUSEUM, NEW YORK
Dankzij Google kan je bij wijze van spreken de bekende draaitrap van het Guggenheim
‘opwandelen’, zonder je huis te verlaten. Verder kan je kunstwerken ontdekken uit de
stroming van het impressionisme, post-impressionisme en moderne en hedendaagse kunst.

MUSÉE D’ORSAY, PARIS
Wat denk je van een virtuele wandeling doorheen het Musée d’Orsay? Hier hangen
populaire werken van een heleboel Franse kunstenaars die leefden tussen 1848 en 1914.
Denk maar aan Monet, Cézanne en Gauguin, om er maar enkele te noemen.

NATIONAL MUSEUM OF MODERN AND CONTEMPORARY ART, SEOUL
Het National Museum of Modern and Contemporary Art is één van de populairste in ZuidKorea. Je vindt er maar liefst zes verdiepingen vol met hedendaagse kunst uit Korea en de
rest van de wereld.
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PERGAMONMUSEUM, BERLIJN
Aangezien Pergamon een van de grootste musea in Duitsland is, kan je er vanop aan dat het
veel in huis heeft - vooral veel indrukwekkende oude archeologische vondsten. Een tipje van
de sluier: de Poort van Isjtar en het kolossale Pergamonaltaar.

RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM
In het Rijksmuseum van Amsterdam kan je jezelf vergapen aan meer dan 8.000 kunstwerken.
De nadruk ligt er op de Nederlandse schilderkunst in de Gouden Eeuw, met schilderijen van
Johannes Vermeer en Rembrandt.

HET J. PAUL GETTY MUSEUM, LOS ANGELES
Jaarlijks krijgt het J. Paul Getty Museum zo’n 1,3 miljoen bezoekers over de vloer en
daarmee is het een van de meest bezochte musea van de Verenigde Staten. De collectie
bestaat uit voorwerpen uit de 8e tot en met de 21e eeuw, van tekeningen tot
schilderwerken, manuscripten, sculpturen en foto’s.

GALLERIE DEGLI UFFIZI, FIRENZE
Het Uffizi - dat lange tijd in het bezit was van de Medicifamilie - is één van de belangrijkste
musea ter wereld. Enkele hoogtepunten zijn onder meer de Geboorte van Venus van Sandro
Botticelli en de Laocoöngroep.

MASP, SÃO PAULO
Om het Museu de Arte de Sao Paulo (afgekort MASP) te ontwerpen, werd een beroep
gedaan op architecte Lina Bo Bardi. Alleen het gebouw an sich is al een kunstwerk: het lijkt
net een grote box van glas en beton die meters boven de grond zweeft, ‘hangend’ aan vier
gigantische rode poten.

MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA, MEXICO CITY
Het museum is volledig gewijd aan de pre-Spaanse geschiedenis van het land. Het bestaat uit
maar liefst 23 zalen, waar je verschillende archeologische topstukken vindt zoals de Azteekse
kalendersteen.
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Ik wens alle WATTERS
een veilige, zonnige,
coronavrije zomer.

Alma Van der Pas

AL EEN MAAND MET HET CORONAVIRUS
André Wollants

Nadat wij – enkele mensen van het bestuur – op 12 maart beslist hadden om de activiteiten
van ’t WAT op te schorten, kwam ook vanuit de regering officieel het bericht van een
drastische inkrimping van onze bewegingsvrijheid: “Blijf in uw kot!”
De boosdoener: het coronavirus!
Vermits het lente is, heb ik enorm
veel werk om mijn groentetuin in
orde te brengen: zaaien, planten,
onkruid wieden… geen enkel
sprietje ontsnapt aan mijn
aandacht nu ik toch een zee van
tijd heb. ;-) Wat een geluk dat het
aangenaam weer is om buiten te
werken.
Iedereen heeft ondertussen
ondervonden wat dat betekent:
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een nachtmerrie, vooral voor ouders met (kleine) kinderen die in een appartement wonen.
Hoe ik mijn tijd doorbreng, nu we o.a. geen bezoek meer krijgen of mogen ontvangen van
onze (klein)kinderen, familie, vrienden…?
Tevens ideaal weer om te wandelen en te fietsen: ik doe al mijn boodschappen met de fiets.
En eindelijk tijd om mijn achterstand in het lezen van boeken in te halen, sudoku’s en
kruiswoordraadsels op te lossen, …
En dan vergeet ik bijna nog mijn aller-voornaamste (!) bezigheid te vermelden: mijn lessen
voor de klassen Spaans en Frans voor te bereiden – toch enkel uren per dag – voor
“daarna???” …
Zoals je ziet, ik heb die gekke – maar wel lovenswaardige – pogingen niet nodig die ik op tv
zie waardoor ouders – en anderen – hun kroost trachten bezig te houden.
Alles leek onder controle… toen ik enkele dagen geleden mijn e-mails nog eens doornam!
Daarin vond ik een bericht van een deelnemer van de cursus Spaans op dinsdag die meldde
dat hij zware problemen had met zijn gezondheid: slokdarmkanker, en reeds in een
gevorderd stadium. Was me dat schrikken, ik kon het amper geloven. Maar het was
inderdaad de waarheid.
Hij schrijft dat hij vele en zware behandelingen/operaties in het ziekenhuis zal moeten
ondergaan en daarna nog een ganse tijd thuis zal moeten herstellen. Ik heb hem een hart
onder de riem gestoken en de steun van de ganse klas toegezegd. Bij deze: hoe moed, de
wetenschap en de dokters zullen er alles aan doen om het wel op te lossen en je te genezen.
Hopelijk kunnen we vlug weer naar onze lokalen terug keren en allen samen bezig zijn met
wat we graag doen: Spaans of Frans leren en/of onderhouden, of een andere bezigheid in de
abdij… Ik zie jullie graag zo spoedig mogelijk terug.
Groetjes en hou jullie gezond,
André Wollants
13 april 2020
PS.: De afgebeelde tuin bij mijn tekst is niet mijn tuin.
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HET LEVEN IN CORONATIJDEN
Lidia Mangelschots

Zoals zovelen zitten mijn man en ik, aan huis vast “gekluisterd”.
Toch vind ik kluisteren niet het juiste woord want eigenlijk hebben we nog geluk…
Dat we van het zonnetje kunnen genieten in onze tuin.
Dat we, weliswaar maar een kleine, wandeling kunnen maken in het bos achter ons huis of
gewoon het blokje om.
Dat we kunnen gaan fietsen, niet te ver maar juist genoeg om uit te waaien.
Dat we naar de winkel kunnen gaan en, nu toch, zonder veel problemen eten kunnen kopen.
Dat we tijd hebben om alle kasten en kamers in orde te maken, wat al jaren op mijn to do
lijst stond maar nooit geen tijd voor had (maakte)
Dat we… en zo kan ik nog wel een paar dingen opnoemen.
Er is ook wel een serieuze keerzijde aan dat gekluisterd zitten.
We kunnen onze kleinkinderen niet meer vastpakken en eens een dikke knuffel geven. We
missen hen…
We kunnen geen verjaardagen samen vieren en ook het communiefeest kan niet doorgaan.
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We zijn bezorgd over onze kinderen: 1 werkt in het ziekenhuis, 2 werken er in een instelling
en 1 werkt op werven waar hij met heel veel mensen moet overleggen en werken. We
hopen dat ze niet ziek worden en dat ze veilig kunnen werken. We missen hen…
We zijn bezorgd om mijn ouders, flinke tachtigers die zich kranig houden maar de sociale
contacten met familie en vrienden zo erg missen. We proberen ze zo veel mogelijk en op een
veilige manier te helpen. We missen hen…
We zijn bezorgd om
onze broers, zussen en
hun kinderen. We
missen hen…
We zijn bezorgd om
onze vrienden en we
missen ze…
Maar ik het maakt me
blij dat, ondanks we in
ons kot moeten
blijven, we mekaar
toch opzoeken en dit
dankszij de PC, iPhone,
iPad, skype,
WhatsApp,… ons dat
lukt ook en via deze
weg mekaar op de
hoogte houden. We
sturen opbeurende
filmpjes of teksten
door. We maken
grappen met elkaar,
we geven steun aan elkaar want we missen elkaar en via die berichtjes maken we het gemis
ietske kleiner. Onze klei- en Engelse groep is daar een mooi voorbeeld van. En ja ook dit is ’t
WAT.
Dus van het moment dat die kleine beestjes overwonnen zijn of we terug uit ons kot mogen
komen, laat ons dan in onze verschillende WAT- groepen, weer met veel ijver en goesting
maar vooral blijheid om elkaar weer terug te zien en de draad opnemen waar we gestopt
zijn en er vol voor gaan!
Hou jullie gezond en leef veilig!
Tot binnenkort
Lidia Mangelschots
9

VOOR ALLE POTTENBAKKERS

In de pottenbakkerij bij het Wathuis in de abdij staat van alles…. gebakken werkjes, nog te
bakken werkjes… er moet iets mee gebeuren anders loopt alles in ’t corona-honderd.
Nu kwam een goed voorstel van Maria De Busser, lesgeefster woensdagvoormiddag:
In de loop van de week van
dinsdag 12 tot vrijdag 15 mei,
telkens om 10 u.
EN op de dag dat zij normaal
cursus hebben komen/gaan alle
cursisten (corona-)langs in het
lokaal om alles te doen wat anders
normaal in juni op de laatste
cursusdag gebeurt om het jaar af te
sluiten.
Te doen:
1. Afhalen van wat gebakken klaar staat - of ergens verborgen staat te wachten. Ook
eventueel betalen wat nog moet betaald worden: b.v. wat glazuur-gebakken is. Er liggen ook
nog een aantal pakken klei (besteld en geleverd aan ’t secretariaat) die best afgehaald
worden. Je kan ook klei bestellen voor volgend cursusjaar.
2. Klaarzetten op de grote tafel in het midden van wat geboetseerd/gedraaid is en zou
moeten kunnen biscuit-gebakken worden. Er wordt ook afgesproken hoe dat bakken dan
georganiseerd wordt. Glazuren en die geglazuurde stukken bakken wordt niet voorzien.
3. Opruimen van de eigen bakken tegen de muur en naar huis meenemen wat niet in het
lokaal hoort. Dan kan er eens goed gepoetst worden. Een vraagje of de eigen lesgeefsters in
corona-modus hun cursisten dan ook zouden kunnen te woord staan… of er wordt gezocht
naar een vervang(st)er!
En iedereen weet: “opgeruimd staat netjes”
En zoals op blz. 2 in dit WAT-Nieuws gemeld staat is er in juni een
week van inschrijven voor volgend jaar voorzien. De cursisten
pottenbakken/boetseren die langs komen op 12, 13, 14 of 15 mei
zouden bij die gelegenheid al kunnen inschrijven voor volgend jaar.
Werkwijze: zoals op blz. 2 staat.
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Heilige Corona - een patroonheilige tegen epidemieën
Marc Decroos

Via verschillende kranten en geruchten i.v.m. de Corona-pandemie werd mijn aandacht
gericht naar, vreemd, een heilige Corona die reeds lang in de geschiedenis verdwenen was en
nu ineens terug bovengehaald wordt!
Eerst enkele dingen die ik vond op het internet: google: ‘heilige Corona’. Je vindt o.a.:

Wat velen niet weten: 'Corona' of 'Korona' / 'Stephania' is ook de
naam van een relatief onbekende heilige van de katholieke kerk, die
waarschijnlijk rond 160 in Egypte of in Syrië of in Antiochië is geboren
en die op 16-jarige leeftijd het martelaarschap onderging. De
vroegchristelijke martelares stierf waarschijnlijk rond 177 op 16-jarige
leeftijd in de tijd van vervolging van christenen samen met haar vader,
St. Victor van Siena. Volgens andere bronnen was Corona de vrouw
van de martelaar Victor. Ze werd gearresteerd omdat ze probeerde
mensen te troosten die werden gemarteld.
Haar dood was erg wreed. Haar marteldood, die vermoedelijk verzonnen is, zou eruit
bestaan dat ze aan twee met touwen neergebogen palmbomen werd vastgemaakt. De
palmbomen werden vervolgens losgelaten waardoor ze in tweeën zou zijn gerukt.
Keizer Otto III. (983 - 1002) bracht relikwieën van de heilige Corona naar Aken, waar ze in de
kathedraal worden bewaard. De heilige Corona werd Co-patroonheilige van het “Aachener
Marienstift". In de 14e eeuw bracht keizer Karel IV relikwieën naar Praag.
De heilige wordt vooral vereerd in Oostenrijk, Beieren en Bohemen. In St. Corona am
Wechsel bij voorbeeld werd een beeld van de heilige in een holle lindeboom gevonden. Er
werd een kapel opgericht en er ontstond een bedevaartplaats. Ook in St. Corona am Schöpfl,
St. Corona bij Staudach en de Handlab zijn bekende bedevaartkerken. Houthakkers zochten
in hun vaak gevaarlijke beroep bescherming en hulp van St. Corona. Met haar hoopten ze op
'begrip' en hulp voor hun zorgen want de heilige Corona werd gedood door twee
palmbomen.
Haar herdenkingsdag is 14 mei.
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De Oostenrijkse munteenheid ‘Oostenrijkse kroon’ werd tot 1924 zo genoemd naar de
heilige "Korona". Deze heilige wordt immers ook aangeroepen bij geldzaken - ze is de
beschermheilige van zakenmensen.
En het verbazingwekkende: de heilige is naast "standvastig in het geloof" ook in de running
bij epidemieën - ook al is dat maar een plaatselijke traditie: in St. Corona am Wechsel werd
deze heilige al in de 16e of 17e eeuw bij vee-epidemieën aangeroepen.
Het feit dat het Coronavirus door dieren bij de mens terecht kwam, is een element dat deze
lokale Oostenrijkse traditie met onze coronavirus-tijd verbindt. Deze grotendeels vergeten
heilige raakte opnieuw bekend doordat Reuters en in navolging The New York Times over
haar bestaan berichtten in relatie met de coronapandemie. Ze werd door het
persagentschap foutief als patroonheilige tegen epidemieën genoemd.
Tot zover: gegevens via internet.
Maar ja, bij al die dingen ben ik toch een beetje aan ’t nadenken geslagen. Een regelmatig
terugkerende commentaar die je leest bij de pandemie zegt ongeveer:
Wie had ooit kunnen denken dat heel de
wereld met al zijn wetenschap, cultuur en
technische mogelijkheden in een paar
weken helemaal zou worden platgelegd
door een stom-onnozel virus? Dat viruske
heeft miljarden mensen te pakken en
sommigen zelfs erg lijfelijk. En geen mens
die het de baas kan! De meesten van die
miljarden overleven de aanvallen gelukkig
wel, maar ondertussen zit Co(rona) virus
december-2019 toch wel in zijn vuistje te
lachen… zo kan ik vermoeden!
En als je die vraag stelt, vraag je je ook af:
hoe straf zijn wij als mensen - die denken altijd alles de baas te kunnen - eigenlijk wel dat we
al door onze knieën gaan; dat er zelfs een paar honderdduizend helemaal ten onder gaan?
In de middeleeuwen en nog recentere tijden hebben christenen gebeden: ‘van de pest, de
honger en de oorlog, verlos ons Heer’ en daarbij namen ze hun toevlucht tot de meer dan
legendarische heiligenfiguur Corona. Zij was een aanspreekpunt dat voor de mensen soelaas
bracht, ook al zal die H. Corona geen enkel ziek dier/mens genezen hebben! Haar vereerders
zullen wel, bij het natuurlijke einde van de plaag gezegd en gebeden hebben: ‘Dank Heilige
Corona dat je ons geholpen hebt’.
Ik voel me uitgedaagd mijn God effe aan te spreken zoals ik gewoonlijk met Hem omga. Ik
weet goed dat Hij ook nu geen oplossing tevoorschijn zal toveren en niet ineens de
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pandemie uit de wereld zal bannen: dat staat niet in mijn verwachtingspatroon bij mijn God.
Verwacht Hij niet dat de mensen het doen. Uit zijn geschiedenis met zijn mensen ken ik Hem
wel als diegene die zijn mensen altijd vooruittrekt naar morgen, naar de toekomst, naar een
uiteindelijke toekomst met/bij Hem. Wat er in die mensenwereld ook gebeurt - dat is
mensenzaak. Steeds opnieuw zegt Hij: komaan, samen verder zoeken naar een menselijke
toekomst, op mensenmaat.
PieterBreughel: de toren van Babel

Uit Bijbelverhalen leer ik wel
wat : in de tijd dat mensen de
toren van Babel bouwden met
de bedoeling als God te zijn is
alles ineengestort… Misschien
dat we best kunnen proberen
mens te zijn naar Gods beeld
maar niet God zelf! Eerlijk het
brengt mij echt soelaas te
weten en te kunnen geloven en
hopen dat er inderdaad
toekomst is met Hem.

Hierbij een stukje uit de bijbel dat ik toepassend lees: Exodus 3
Vervang: Mozes door de ‘mensen’, wetenschappers en allen ‘in hun kot’.
Vervang: Egypte door Coronavirus Covid 19
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De Heer zei tegen Mozes : ‘Ik heb gezien hoe moeilijk mijn volk het heeft in Egypte. Ik heb
gezien hoe ze onderdrukt worden, en ik heb gehoord hoe ze om hulp roepen. Ik weet hoe ze
lijden. 8Nu ben ik gekomen om ze te bevrijden uit de macht van de Egyptenaren.
9-10

Ik stuur jou naar de farao. Want ik heb gehoord hoe mijn volk om hulp roept. En ik heb
gezien hoe de Egyptenaren hen onderdrukken. Jij moet mijn volk uit Egypte weghalen.’
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Maar Mozes zei tegen God: ‘Ik? Moet ik naar de farao gaan en uw volk uit Egypte
weghalen? Dat kan ik niet.’ 12God zei: ‘Ik zal altijd bij je zijn’. 13Mozes zei: ‘Ik moet dus tegen
het volk zeggen dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. Maar wat moet ik zeggen
als ze vragen hoe die God heet?’
14-15

Toen zei God: ‘Ik ben degene die er altijd is’. Je moet tegen de Israëlieten zeggen dat ‘Ik
ben er altijd’ je gestuurd heeft. Dat zal mijn naam zijn. Zo moeten ze mij voortaan noemen.
Jawel, die God, die zal er altijd zijn voor ons, zijn mensen!
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Wij wensen jou en je familie een gezonde en weldoende zomervakantie toe.
Bij leven en welzijn!
Tot in september!

’t WAt-team
twestelsatelier@gmail.com
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