
Werken in de muziekinstrumentenwinkel: 

Een job om lyrisch van te worden! 

 

Ze bestaan nog, winkels waar je bij het binnenkomen instant plaats en tijd vergeet.  
Pro Arte is er zo eentje, een stemmige snaarinstrumentenwinkel op een steenworp weg van 
het drukke centrum van Antwerpen. Lidewei er is sinds kort halftijds aan de slag en ik (Eva) 
besloot om haar even op te zoeken en de sfeer op te snuiven. Dat laatste mag je gerust 
letterlijk nemen want je kan de harsen van de vele houten muziekinstrumenten goed ruiken. 

Voorbij een brommende contrabas, onder een gewelf van violen als herfstblaadjes en langs 
een statige erehaag van cello’s ga ik op zoek naar Lidewei. Blijkt dat de harpenzaal aan de 
overkant van de straat ligt. Opnieuw een bijzondere ontdekking! Maar liefst 70 harpen, klein 
en groot, zijn er permanent op voorraad zodat iedereen zijn gading vindt. En harpen zijn, 
jawel, trendgevoelig. Momenteel is het model Korrigan van Camac erg in trek, een 
klepjesharp met darmsnaren die vaak wordt aangeraden door de muziekschool als opstapje 
naar de pedaalharp. 

 

 

 

Tweemaal per dag krijgt het harpenbos een stembeurt en dat neemt al snel een uurtje van 
Lidewei’s tijd in beslag. Al ziet ze dat laatste niet als werken maar eerder als matchmaking: 
een harp stemmen en herbestemmen naar de juiste persoon. Op een goeie dag, meestal een 
zaterdag, vinden een aantal harpen zeker hun weg naar een nieuwe eigenaar. Van een 
chique concertharp tot een huurkoop kinderharpje en alles wat ertussen klinkt. De harp die 
als eerste getest of bespeeld wordt, haalt het heel vaak. Zou er dan toch iets bestaan als 
liefde op het eerste gezicht? Wie zal het zeggen… En onder het motto ‘er kan nog eentje bij’ 



is Lidewei zelf nog aan het sparen voor de ultralichte en elektrische carbon harp Ulysse 
waarmee ze vlot ‘op toer’ kan gaan. 

 

 

 

Wat ze zelf de grootste uitdaging vindt aan de job is de mensen goed te begeleiden in hun 
keuze van de overige snaarinstrumenten. Maar als service en enthousiasme mekaar 
ontmoeten is er veel mogelijk. Ik ben alvast naar huis teruggekeerd met meer dan enkel de 
nieuwe harpcatalogus   

 

 

 


