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Goede vrienden, 
 
 
Onze nieuwsbrief arriveert met vertraging omdat wij een aantal dingen  niet altijd in de hand 
hebben  en die dingen  verlopen dan maar zoals het waarschijnlijk en uiteindelijk toch moest 
zijn, laten we ons daarbij neerleggen en toegeven dat men niet elke dag de wereld naar zijn 
hand kan zetten. Spijtig en helaas.  
 
Gelukkig, als ik ongewild onder druk kom, heb ik mijn boeken, mijn troost en mijn 
zielsverkwikking. Ik had van vriend Herman de raad gekregen het boek ‘Memoires van een 
moralist’ van Hans Sahl te lezen. Dat deed ik dan, geweldig goed! Ik las tezelvertijd ook 
‘Geboortegrond’ van Czeslaw Milosz, verbluffend goed! Ik ging zo in beide geniën op dat ze, 
s’nachts in mijn dromen, met elkaar gesprekken aangingen ‘Het is genoeg te beseffen in 
welke mate gedachte en woord onvergelijkbaar zijn met dat wat werkelijk is’ zegt de 
poëtische Milosz waarop de meer nuchtere Sahl dan antwoordt ‘Grisebach zei me dat je pas 
een gedicht kunt schrijven als je hebt leren spellen’ voila, en zo ging dat maar door en in de 
morgen zat ik mijn hersenen te pijnigen over wat ze mij hiermee trachtten diets te maken….  
    
Maar verder naar deze nieuwsbrief. Zoals beloofd hebben wij verschillende pagina’s gevuld 
met onze publicatie, en presentaties in Litouwen. In de hoofdstad Vilnius op 6 oktober  en in 
Siaulia op 8 oktober 2012. Te beginnen met de voorpagina, waarop de tekening van de 
winnares van onze wedstrijd “Met longen vol poëzie” de zestienjarige Radvilé Juozapaityté. 
Haar tekening werd verwerkt op een poster waartussen de gedichten van Anton in het 
Litouws, door de befaamde vertaler Antanas Gailius, en in het Nederlands werden verwerkt. 
Lees meer hieromtrent op pagina’s 8 t/m 13. 
 
Op pagina 2 de zeer charmante tekening van Viktorija Plungyté ze behaalde de 3de prijs. Te 
noteren valt dat onze leden die hun lidgeld betaalden bijgevoegd in deze nieuwsbrief hun 
jaarlijks geschenk zullen vinden, het is de prachtige tekening van Andrea Rumsaité, die met 
de 2de prijs bekroond werd. Weerom een uniek verzamelstukje voor onze leden een speciaal 
genummerd uitgave. En alles is nog niet gezegd over de Litouwse evenementen daar nog een 
deel van gemaakte foto’s en persartikels moet toekomen en dat wij na de tentoonstelling in 
Siauliai ook in Beveren-Waas een tentoonstelling hebben gepland in Kasteel Cortewalle met 
opening na ons kerstconcert op zondag 15 december 2013. Er blijft nog veel stof voor onze 
nieuwsbrief van eind augustus zijn. 
 
Toch wil ik hier reeds mijn uitdrukkelijk dank betuigen in de eerste plaats aan onze Vlaamse 
representant in Litouwen (Estland en Polen) de heer Koen Haverbeke, die de gelegenheid van 
het 7de congres van de Lithuanian-Flanders Joint Commission te baat nam om onze 
presentatie in Vilnius nog meer luister bij te zetten. Wij vormden samen een geweldig team, 
als u me toestaat dit te zeggen. Ook dank aan onze Ambassadeur Peter Lescouhier voor zijn 
hartelijkheid en steun over de hele lijn. Dank ook aan het Ministerie van Cultuur dat er voor 
zorgt dat onze poster in de 72 belangrijkste bibliotheken in Litouwen wordt bewaard.  
 
Verder was er ons jaarlijks kerstconcert, zoals altijd zeer gewaardeerd door onze leden en 
sympathisanten, deze keer echter met een ietwat weemoedige toets, het was de laatste keer dat 
wij op schepen Ernest Smet beroep konden doen daar hij zijn ambt heeft neergelegd. Wij zijn 
hem dank verschuldigd voor zijn fijne en dichterlijke toespraken waarin hij zijn waardering 
voor onze vereniging uitsprak. De heer Smet beloofde echter bij elk van onze volgende 
kerstconcerten als toehoorder aanwezig te zijn. Dat doet ons bijzonder veel genoegen.  
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De bijdrage “Dichter Anton van Wilderode … zonder omzien weggaan” van Suzanne Vrolijk 
refereert naar een interview een kwart eeuw geleden opgenomen in het Nederlandse 
maandblad ‘Reizen’. Wij weten dat Anton graag en veel reisde, lees dan net als ik met veel  
genoegen deze interessante bevestiging daarvan en ook de betekenis van de reizen voor Anton 
als dichter.  
 
Wij waren  ook medeorganisators van het poëtisch concert ‘Plaisir d’amour’ (naar het gedicht 
van ons overleden lid en vrienddichter de Ierse dichter Patrick Galvin). De bedoeling van 
onze deelname was, een ander publiek aan te spreken en aan ledenwerving te doen, met onze 
info- en boekenstand. De opkomst was groot, een volle zaal in het CC Auditorium in 
Brasschaat om en bij de 200 aanwezigen en tickets moeten weigeren. Een waar succes! 
 
Tot onze spijt moeten wij ook hierbij melding maken van het overlijden van ons lid Bart 
Mesotten. Nog in vorige nieuwsbrief prezen wij zijn laatste uitgave, in onze volgende  
nieuwsbrief brengen wij aan deze bijzondere schrijver en dichter een gepaste hommage. 
 
Goede vrienden, laat nu de zomer maar komen en de genietingen van het warmste (hopelijk) 
seizoen. Eerst ga ik nog een paar honderd dingen doen voor ik vertrek naar de US, het 
grootste deel van mijn vakantie zal ik doorbrengen op Beaver Island bij mijn beste 
Amerikaanse vrienden. Ik ga er rusten en ‘stargazen’ ofte ‘sterrenstaren’, de nachten zijn 
namelijk pikdonker op het eiland wegens ‘bijna geen verlichting’, heerlijk! Ik wens jullie 
allemaal een heerlijke vakantietijd en tijd om te dromen, want zoals gezegd, “dromen laten 
zich meenemen in de tijd en ooit….” 
 
Genegen groeten van huis tot huis 
 
 
 
 
 

 
Kaligrafie Kris Van Broeck 
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Poëtisch kerstconcert Kasteel Cortewalle – Beveren     
Ernest Smet, Schepen van Cultuur 
 
Geachte voorzitter, Luc Van den Branden en leden van de vriendenkring AVW, 
Geachte collega’s, 
Geachte secretaris mvr. Beatrijs Van Craenenbroeck,  
Geachte voorzitter en leden van de gemeentelijke en plaatselijke cultuurraden, 
Geachte cultuurcollega’s van CC. Ter Vesten, 
Beste Cristel, Hanna en Ann, 
Geachte cultuurminnaars, 
 
Met welke superlatieven moet ik deze speech 
weer beginnen om te beschrijven hoezeer wij 
weer genoten hebben van dit poëtisch 
kerstconcert. Laat ons eerst even terug met onze 
voeten, maar ook met onze gevoelens weer 
zachtjes op aarde landen. Vorig jaar vertelde ik 
dat het concert een schot in de kerstroos was. En 
dit met reden ! Dit jaar durf ik zelfs zeggen dat 
wij vandaag een prachtig kerstboeket van muziek 
en poëzie voorgeschoteld kregen. 
 
Deze prachtige Verlatzaal van ons prachtig erfgoed, Cortewalle straalt weerom de sfeer uit 
van een hoogstaand cultureel evenement dat bij ieder van ons weer de adventsgevoelens naar 
boven laat komen. Ieder van ons voelt weer de aanwezigheid van iets groots, iets 
oppermachtigs. En het zijn die gevoelens die Anton Van Wilderode steeds weer in zijn 
gedichten wilde leggen. 
 
Hier op de achtergrond hangt reeds jaren een gedicht van hem aan de muur omdat wij hier in 
Beveren het hele jaar door deze sfeer willen doortrekken en op die manier hulde willen 
brengen aan deze fantastische woordkunstenaar. Je moet bij gelegenheid dit gedicht maar eens 
ter harte nemen en je zal begrijpen wat ik bedoel. 
 
Beste Beatrijs, ik moet u danken voor de weerom prachtige organisatie. En het was het 
voorbije jaar beslist niet zo gemakkelijk voor jou. Je kwam er alleen voor te staan. Je moest 
afscheid nemen van je trouwe gezel, je echtgenoot Hugo. Hij was uw steun in al uw projecten 
en niet alleen met zijn fototoestel in zijn hand. Neen, hij was zo fier dat zijn geliefde Beatrijs 
deze boodschap van vrede en bezinning telkens weer op een sublieme manier naar de 
mensheid kon sturen. 
 
Ik ben zeker dat Hugo en Anton nu naast elkaar en op de eerste rij in de hemel hebben zitten 
genieten. Ik zie de glimlach op hun gezicht en voel de stralingen uit hun ogen. Amai, wat 
zullen ze weer fier op jou zijn, Beatrijs!  
 
Beatrijs, bij het afscheid van Hugo kon ik helaas niet aanwezig zijn. Maar ik heb toen toch 
een klein gedicht neergeschreven en jou toegestuurd. En omdat het jullie zo typeerde, ben ik 
ook zo vrij om het hier als herinnering aan jullie twee-eenheid even aan de vriendenkring voor 
te lezen. 
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Herinneringen 
 
Herinneringen 
als bloemen in het gras. 
En voelen hoe goed het wel was. 
Samen … 
Diep in jezelf te weten 
dat je hem nooit zal vergeten. 
 
Herinneringen 
diep in jezelf gegrift. 
Om nooit uit je hart te verdwijnen. 
Eeuwig … 
Dankbaar om het verleden 
om te kunnen koesteren in het heden. 
 
 
Beste aanwezigen, poëzie brengt mensen dicht bij elkaar. Poëzie en muziek doen geestelijke 
verbindingen ontstaat van mensen tot mensen. Elkaar aanvoelen, elkaar steunen, elkaar 
geestelijk rijker maken. Dit geeft niet alleen een intellectuele voldoening, maar creëert ook 
een innerlijk geluk. 
 
Ons Cultuurcentrum Ter Vesten en onze gemeente danken u voor de reeds jarenlange 
samenwerking met jullie vereniging en ook al zal ik hier volgend jaar niet meer voor jullie 
staan (dat hebben de voorbije verkiezingen beslist); onze gemeente hoopt ook volgend jaar op 
jullie te mogen rekenen. Ons kasteel Cortewalle zal tijdens de adventsperiode steeds voor 
jullie open blijven staan, zodat wij weerom zullen kunnen genieten van “deze pracht” in 
hemelse sferen. 
 
Want… onze gemeente voert een breed cultuurbeleid en is steeds bereid om allerlei culturele 
projecten te ondersteunen. Onze gemeente heeft zich steeds tot doel gesteld om, ondanks haar 
uitgestrekte oppervlakte, het culturele leven zo dicht mogelijk bij zijn inwoners te brengen. 
Onze gemeente is fier op zijn cultuurondersteunende taak en probeert ook 
presentatiemogelijkheden te creëren en initiatieven te ondersteunen. Een unieke situatie die 
samen met een bruisend verenigingsleven onze gemeente tot een bloeiende culturele 
gemeenschap maakt. Cultuur draagt en stuurt een gemeenschap en is er tegelijkertijd ook de 
spiegel van. 
 
Daarom…nogmaals van harte proficiat en ook een ferme ”dankuwel” aan alle medewerkers 
van Ter Vesten die mee instonden voor de organisatie, maar vooral aan Christl Van den 
Broucke en Anneliese Covents  die weerom achter de schermen veel werk verricht hebben. 
 
En ja, ik heb een traditie op gang gebracht om mijn speech af te sluiten met een kerstgedicht 
opgedragen aan de vriendenkring, maar ook aan alle cultuurminnaars hier aanwezig. En ook 
traditiegetrouw heb ik weerom gebruik gemaakt van de titels op het programma. 
 
 
 
 
 

Ontwerp: Christl Van den Broucke 
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Kerstgedicht 
 
Langzaam ontvouw ik mijn woorden 
tot zinnen van geluk. 
Zachtjes vormt de muziek 
een melodie van vrede. 
 
Geen kwelling in donkere dagen 
maar een weg naar eeuwige vriendschap. 
De kleine weg naar Jezus, 
zingt ons een kerstboomengel. 
 
Zoals de zwaan haar vleugels spreidt, 
wordt een dag een deel van de tijd. 
Een kleine weg , een magere troost. 
Ik kan niet meer, toch ga ik voort. 
 
Het kind van Kerst, 
de sneeuw in de boom. 
Jij geeft ons hoop. 
Neen, ’t is geen droom! 
 
 
Ik wens iedereen een hartverwarmende en vredevolle kerst. 
 
Mag ik jullie nu reeds warm maken voor het volgende Van Wilderode-kerstconcert dat onder 
de titel “Met longen vol poëzie” hier volgend jaar zal plaatsvinden op zondag 15 december 
2013. Naar aanleiding van het EU-voorzitterschap van Litouwen zullen jongeren dan affiches 
tentoonstellen bij de poëzie van Anton Van Wilderode. Mijn opvolger zal jullie dan graag 
ontvangen. 
 
Wat Onze Lieve Heer deed bij zijn eerste wonder te Kana toen Hij het koele water in 
sprankelende wijn veranderde zodat alle genodigden hun dorst konden lessen, ga ik hier nu 
zeker  niet nadoen , want dat wonder  heeft de natuur reeds voor ons gedaan. Maar ik heb nu 
wel de eer om jullie uit te nodigen op de receptie die u aangeboden wordt door het 
gemeentebestuur van Beveren zodat wij gezamenlijk mogen genieten van de doelstelling van 
Jezus’ wonder, namelijk onder Beverse en andere  maten onze dorst lessen en zo nog gezellig 
nagenieten van dit prachtig poëtisch concert. 
 
Ik dank u ! 
 
Ernest Smet                                   Beveren, 16 december 2012 
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Vilnius 6 oktober 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antanas Gailius en Beatrijs van Craenenbroeck 

Dichter Donatas Petrosius, 
coördinator internationale 
programma’s (en Jolita Umikyte, 
tolk) verwelkomt in naam van de 
Litouwse schrijversvereniging 
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Siauliai 8 oktober 2012 
 

Toespraak Ambassadeur Peter Lescouhier: 
 
Dames en Heren, 
 
Het is met groot genoegen dat ik de uitnodiging 
aanvaard heb van de Internationale Vriendenkring Anton 
van Wilderode om een voorwoord te geven op deze 
namiddag van dichtkunst en muziek. 
 
Ten eerste omdat ik als Belgisch Ambassadeur voor de 
Republiek van Litouwen  zeer veel steun geef aan alle 
wijzen van uitwisseling tussen de bevolking van 
Litouwen en de bevolking van België. Onze wederzijdse 
handel groeit op een gezond tempo. België is verheugd 
in Litouwen een waardevolle vennoot te vinden zowel in 
NATO als in Europese Unie. Wij hebben regelmatige en 
vruchtbare uitwisselingen bilateraal en in het kader van 
de BENELUX-Baltische Landen samenwerking. 

 
Maar benevens politieke, economische en handelsrelaties, zijn culturele uitwisselingen en 
vriendschap tussen de bevolking van Litouwen en die van België te bevorderen. Ik ben 
dankbaar aan de Secretaris-generaal van de Internationale Vereniging Van Wilderode 
dat zij besloot zich niet uitsluitend op Vilnius te concentreren, maar bereid was om ook aan de 
bevolking van Siauliai de gelegenheid te bieden de dichtkunst van een van de grootste 
Vlaamse dichters te kunnen genieten. 
 
Het wordt algemeen aanvaard dat het onmogelijk is gedichten te vertalen. Wat voor vele 
mensen verloren gaat in vertaling, vormt het echte wezen van alle dichtkunst, onmogelijk op 
te nemen in verschillende vorm. Als vertaler van poëzie in mijn vrije tijd, deel ik zelf  niet die 
mening en ik ben blij dar de heer Antanas Gailius dat ook niet zo zag, anders zouden de 
poëzieliefhebbers in Litouwen niet ingewijd zijn in het werk van Anton van Wilderode in hun 
taal. 
 
Wij kunnen ook niet ontkennen dat een vertaler een aantal opofferingen moet doen omdat 
bepaalde woorden ter vertaling van de originele taal niet beschikbaar zijn, zelfs als hij tracht 
zoveel mogelijk te bewaren in de beoogde taal. Maar in goede vertalingen is een andere 
taalmuziek niet per definitie een verraad, en het nieuw leven in een gedicht in een ander 
idioom kan verrijkende extra lagen van tekstuele en contextuele verbindingen toevoegen. 
 
Het zou wel kunnen zijn dat de lezers van Van Wilderodes poëzie in Litouwen er weerklank 
in vinden van de poëzie van hun geliefde nationale dichters. De band tussen katholieke 
priester en dichter is niet onbekend voor Litouwers. Bij het lezen van enkele van Van 
Wilderodes gedichten kunnen zij zich Leonardas Andriekus herinneren. In sommige van zijn 
gedichten kunnen zij een gelijke liefde voor het moederland vinden (in Van Wilderodes geval 
eerst en vooral zijn liefde voor Vlaanderen), zoals blijkt uit de poëzie van Bernardas 
Bradzioris. 
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Anton van Wilderode had een grote bewondering voor de 
poëzie van Rainer Maria Rilke en de intensiteit van 
waarneming, het zoeken naar de essentie van het gekozen 
voorwerp door wat Rilke noemde “das sachliche Sagen” 
is ook aanwezig in de beste gedichten die hij schreef. Ik 
zou daarom niet verwonderd zijn dat de lezers van Van 
Wilderode in het Litouws zouden herinnerd worden aan 
de Litouwse dichters die de poëzie van Rilke met 
dezelfde hoge waardering hielden en houden als Sigitas 
Geda, Henrikas Radauskas of Liuné Suterna. 
 
Maar dat het niet nodig is om goed op de hoogte te zijn 
van de Europese poëtische traditie om vreugde en 
inspiratie te vinden in de poëzie van Anton van 
Wilderode is overtuigend bewezen in de tentoonstelling 
die deze namiddag zal geopend worden: inderdaad de 
jeugd van Siaulia vulde hun longen met Anton van 

Wilderodes gedichten en gaf rijke expressie aan hun gevoelens. 
 
Dames en Heren, de Internationale Vriendenkring Anton van Wilderode werd meer dan 18 
jaar geleden opgericht om het werk van deze begiftigde dichter, sterk ingeworteld in 
Vlaanderen, maar getuige van Europese en universele waarden, te bevorderen. De vereniging 
blijft zijn faam verspreiden door vertalingen, uitgaven en culturele evenementen in vele 
landen en vele talen. De Secretaris-generaal van de vereniging, Beatrijs van Craenenbroeck, 
heeft geen moeite gespaard om voor ons deze namiddag een rijk cultureel programma van 
muziek en dichtkunst te organiseren met de hulp van een virtuoze speler van de kanklés, 
Kristina Kupryte en sopraan Cristel De Meulder. 
 
Ik zal uw geduld niet langer op de proef stellen door een langdradige 
toespraak en besluit. 
Maar niet zonder oprechte dank te zeggen aan de stad Siaulia en haar 
Burgemeester, Justino Sartausko, voor de gastvrijheid betoond aan de 
bezoekers uit België en mijzelf. 
  
Vert. Karel Denys 

 
 
 
 
 

Foto’s op pagina 9: 
1. Onze voorzitter Luc Van den Brande tijdens zijn toespraak 
2. Koen Haverbeke geeft toelichtingen bij het gebeuren 
3. Verwelkoming door onze ambassadeur Peter Lescouhier 
4. Vlnr. de Nederlandse ambassadeur Kornelis Spaans en dame, Luc Van den Brande, 

Koen Haverbeke en Antanas Gailius 
5. Vlnr. Winnares Ravilé Juozapaityté toont fier onze poster, Beatrijs en Markus 

Roduner de verantwoordelijke van onze uitgeverij Saulés Delta 
6. Ambassadeur Spaans en echtgenote genieten duidelijk van het gebeuren 
7. Een aandachtig  publiek  
8. Sopraan Cristel De Meulder en Kristina Kupryte, zorgden voor de muzikale verfijning  

Peter Lescouhier 
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Vlnr.: Viktorija Plungytés en Radvilé Juozapaityté 
                 (3de prijs)                         (1ste prijs) 

Andrea Rumsaité 
(2de prijs) 

Tekening van Andrea Rumsaité bij 
gedicht ‘Afscheid’ van Anton 

Jong talent aan de arbeid in de 
Kunstacademie van Siauliai 

Voor- en achterkant van de 
gevouwen poster 
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Ruim een kwart eeuw geleden bezocht het Nederlandse maandblad REIZEN Anton van 

Wilderode voor een interview. Thema was de betekenis van reizen voor hem als dichter.  

Vanachter zijn tafel met uitzicht over een nevelig Waasland nam Van Wilderode de  

redacteur mee naar het onbekende dat hem boeide en een van zijn inspiratiebronnen was.  

Maar de dichter had ook een belangrijke primeur… 

Onderstaand interview is gepubliceerd in april 1987. REIZEN is een tijdschrift van de 

Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB. 

 

 

Dichter Anton van Wilderode 

‘… zonder omzien weggaan…’ 
 
Tekst: Suzanne Vrolijk; foto’s: Aad Eerland 

 
‘Ik kan het huis niet makkelijk verlaten, nog niet besluiten om het af te sluiten en zonder 

omzien weggaan, in de ruiten kleiner mijn spiegelbeeld…’ 

Vier versregels uit ‘De Overoever’ van Anton van Wilderode. De Vlaamse dichter en 

classicus die zich laat inspireren door wat hem ‘vreemd’ is. Die reist en trekt en zoekt en 

vindt en schrijft. Die zich vijftien jaar wijdt aan het vertalen van de werken van Vergilius. 

Die in de huid kruipt van Keizer Karel de Vijfde en die thuis is in zijn dierbare Waasland. 

 

Nevel over vlakke akkers. Hoge populieren langs smalle wegen. Een hoeve, een dorp en 

ruimte. Het Waasland. Pal naast zijn geboortehuis staat het zijne. Wit met groene luiken, de 

inrit langs de oude boomgaard. Hij zit aan zijn tafel, omringd door zijn boeken, beelden en 

schilderijen. Het uitzicht over akkers en populieren. Hij is grieperig maar ingetogen blij. Een 

zojuist ontvangen brief ligt open op tafel. De interprovinciale prijs voor letterkunde 1986 is 

hem door Antwerpen, Brabant, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen toegekend 

voor zijn hele oeuvre. 

‘Een primeur voor u als ge wilt. Nog niemand weet het. Het maakt mijn werk niet beter, 

maar het stimuleert. Wie zegt dat het hem niet raakt die liegt hè?’ Het Vlaams geeft zelfs zijn 

hese stem een zangerige klank. De zon breekt door. We drinken een glas wijn op de prijs, 

een van de vele waarmee het werk van de 68-jarige dichter is erkend en gewaardeerd. 

Hoe komt het, vraag ik Anton van Wilderode, die van zijn ouders de namen Cyriel Coupé 

meekreeg, dat uw werk niet in Nederland wordt verkocht? U hebt zoveel gepubliceerd en het 

Nederlands taalgebied is al niet zo groot. 

‘Ik denk dat dat een zaak is van de uitgevers. Er zijn er bij ons maar enkelen die in Nederland 

komen. Zelf heb ik nooit iets ondernomen. Ik heb wel enkele vrienden in Nederland en ik 

krijg de laatste tijd nogal wat reacties uit Nederland.’ 

 

 

 

 

Foto: Rob Honselaar/ANWB 
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Eenzaamheid 

Nederland was het doel van zijn eerste na-oorlogse reis. Daarna volgden er vele naar tal van 

landen binnen en buiten Europa. De lange zomervakanties die Van Wilderode als leraar 

genoot, werden benut voor verkenningen die hem tot dichten inspireerden. ‘Er zijn om zo te 

zeggen voor mij twee inspiratiebronnen. Dat is hier, mijn thuis, de familie, de streek, de 

gebondenheid, terwijl in het buitenland cultuur en natuur mij het meeste aantrekken. Soms 

de eenzaamheid, gelijk in het noorden, in Lapland. Dat heeft me geweldig getroffen.’ 

De dichter steekt zijn tweede sigaar op. ‘Ge wilt iets ontdekken dat u vreemd is. De mensen 

en de levensomstandigheden die ge niet zo kent. Daarmee geconfronteerd worden, dat 

boeit me. De vriend, waarmee ik al 35 jaar reis, is zo’n beetje gelijk. We kennen elkaar, dat is 

wel prettig. Soms waren we met z’n drieën, dan ging er een collega mee. Ik ga niet graag in 

een groep. Dat heb ik één keer gedaan, naar Turkije. Maar dat is te veel afgestemd, ze 

moeten dan aan zee zitten. En ge wordt naar dezelfde winkels gedraineerd. Dan willen ze 

procenten hebben, ge kent het wel. Het was nochtans goed georganiseerd, die reis. Wij 

hebben nooit een reis uitgestippeld, hotels besproken of zo. Met twee mensen kun je altijd 

terecht. Dat is niet moeilijk. We nemen veel documentatie mee en lezen ’s avonds wat we  

’s anderendaags gaan zien  of wat we gezien hebben. Niet stelselmatig en nogal veel op het 

toeval.’ 

De eerste regels in uw bundel ‘De Overoever’ vertellen dat u niet gemakkelijk vertrekt. 

‘Wel, ik heb de indruk dat hoe ouder u wordt, hoe moeilijker ge weggaat. Maar als ge één 

keer wegzijt, valt het natuurlijk best mee. Ik ben heel graag thuis en dat probeer ik in die 

verzen uit te drukken. Die vijf langere gedichten, dat 

is een soort verhaal van een reis naar Italië en daar 

heb ik dan gedichten tussengevoegd die in dezelfde 

sfeer liggen. Gedichten die ik al had liggen, over 

Rome, over Etrurië – de Etruskische kunst, die graven. 

Het zijn dingen die enorme indruk maken. Maar dat 

betekent nog niet noodzakelijk dat ik daarover kan 

schrijven. Een van de reizen die me het meest 

getroffen heeft, is naar Egypte geweest. Ik heb er 

nooit één letter over geschreven. Vreemd hè. Ik 

vermoed dat het is omdat Egyptische kunst 

bovenmenselijk is. Als ge door een tempel in 

Griekenland loopt, blijf ge mens. De verhoudingen 

zijn buitengewoon evenwichtig. Maar zuilen van 22 

meter in Egypte, in Karnak bijvoorbeeld, daar loop je 

vernietigd doorheen. Dat overstijgt u.’ 

 

Toevluchtsoord 

Tussen ons in ligt ‘De Vlinderboom’, de nieuwste bundel van Anton van Wilderode. Een 

poëtisch verslag van zijn reis naar het Spaanse Yuste, in de voetsporen van Karel de Vijfde, 

Carlos Quinto. Zesennegentig verzen in de ik-vorm geschreven in een sfeer van 

eenzaamheid, tragiek en weemoed. Anton van Wilderode schreef niet alleen een dichterlijk 

verslag; hij is in de huid gekropen van een keizer van weleer. 

Waarom Karel de Vijfde? 

‘Dat is heel toevallig. Ik kende daar weinig over. Ja, natuurlijk, de historische figuur kende ik, 

zeker bij ons. Hij is in Gent geboren hè; daar staat ook nog iets. Dat gebouw trok mij 
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misschien meer dan een ander, maar het is toch het klooster in Yuste (Midden-Spanje) 

geweest dat indruk op me heeft gemaakt. De eerste keer toen we die reis maakten hebben 

we alleen het gebouw gezien waar Carlos Quinto gewoond heeft, die annex aan dat 

klooster.’ (Het monasterio de San Jerónimo de Yuste werd door Carlos als laatste 

toevluchtsoord uitgekozen, zowel omwille van de uitstekende faam die de orde genoot als 

om de rustige, zelfs eenzame ligging van het klooster in een groen dal tussen de Cerro 

Salvador, de Sierra de Gredos en de Rio Tiétar. Aantekening van de dichter in de bundel.) 

‘Dat trof me daar zo, die afgelegen woning waar hij de laatste maanden van zijn leven heeft 

doorgebracht, buitengewoon goed gerestaureerd. Het is daar zo rustig en mooi. Ik heb daar 

een paar gedichten geschreven, nog niet wetend dat het zou doorwerken. Thuis heb ik die 

reeks geschreven en toen wilde ik nog eens teruggaan om bepaalde dingen te corrigeren. En 

dat is de tweede reis geweest. Vanuit de havenstad Laredo hebben we de tocht gevolgd die 

Carlos Quinto zelf gedaan heeft. Dwars door oude steden. Er is daar nog veel dat aan hem 

herinnert. Straatbenamingen bijvoorbeeld. Het kasteel waar hij verbleef toen zijn woning 

werd gebouwd. En in het klooster zijn we heel hartelijk ontvangen door de paters. Het is 

normaal niet te bezichtigen, maar wij hebben de plekken gezien die veel herinneringen aan 

hem bewaren. De plaats waar hij zat tijdens de mis, waar hij wandelde en het kleine prieel 

waar hij vaak neerzat, want hij was heel slecht op z’n gang. Hij is eigenlijk naar daar gegaan 

om te sterven. Hij wist dat. En hij had veel wroeging over wat er allemaal misgegaan was in 

zijn leven.’ 

Anton van Wilderode pakt de bundel op. Legt 

hem dan weer neer. ‘Ik heb niet geprobeerd een 

volledige historie te schrijven. Ik heb een paar 

momenten uit zijn leven genomen en geprobeerd 

me daar in te leven. Het is bijna een identificatie. 

Bijna. Ge wordt zelf ouder en dan gaat ge 

gemakkelijk mee met zijn gedachten en 

gevoelens. Ik heb me heel vrij gevoeld om zijn 

gevoelens te vertolken. Het is natuurlijk 

interpretatie, maar de feiten die erin staan zijn 

historisch gemotiveerd. Er is heel veel over hem 

bekend. Men heeft ongeveer heel zijn inboedel, 

men kent de boeken die hij bezat, de bezoekers 

die hij ontving, gesprekken die hij voerde. Hij 

werd daar enorm bewonderd. Bij ons is dat 

uiteraard met kritiek vermengd. Hij was tenslotte 

een vreemdeling die niet altijd prettige dingen heeft gedaan, bevolen of toegelaten.’ 

‘Het is ook niet mijn bedoeling om hem sacrosanct te verklaren, absoluut niet. Er staan 

zinspelingen genoeg in, maar ik heb hem naar mijn eigen idee een beetje gemaakt op grond 

van geschiedkundige gegevens.’ 

 

De hutspot 

U hebt ook de geboortestreek van de Romeinse dichter Vergilius bezocht en bent zo’n vijftien 

jaar bezig geweest om zijn werken te vertalen. Wat heeft u daartoe bewogen? 

‘Dat is een oude liefde. Als sinds mijn studiejaren in het middelbaar onderwijs. Het was de 

auteur die me aansprak. Toen ik naar Leuven ging om klassieke filologie te studeren, kregen 

we weer Vergilius en als leraar moest ik er zelf les over geven. Zo is dat geleidelijk gekomen. 
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Het vertalen is in zekere zin toevallig ontstaan. Een collega-leraar in St. Niklaas vroeg me een 

meer eigentijdse vertaling te maken van een van de dialogen die Vergilius geschreven heeft 

in zijn Bucolica. Dat viel me geweldig mee. Hij is geen moeilijke auteur. In de loop van vijftien 

jaar ben ik zijn hele werk gaan vertalen. Dat wil niet zeggen elke dag, maar wel gedurende 

twee grote zomervakanties van elk twee maand, van ’s morgens half negen tot ’s avonds half 

negen. Eerst Bucolica, dan Aneis 1-6, Aneis 7-12 en Georgica, wat ik een van zijn knapste 

werken vond.’ 

Geeft het veel voldoening om als dichter het werk van 

een dichter te vertalen? 

‘Ja, enorm en ik vind het buitengewoon verrijkend om 

het volledige werk van een auteur te lezen, ook het 

minder geslaagde. Ge komt er dan helemaal in. Ik heb 

ook een jeugdwerk van hem vertaald waar twijfel over 

bestaat of het van hem is of niet. Het heet ‘De hutspot’ 

en ik ben er van overtuigd dat het van hem is. Weet u 

waarom? Ik kon dat vertalen zonder meer. Zonder 

moeite. De vocabulaire, de zinsbouw, de beelden 

kwamen mij zo vertrouwd voor, dat ik heb daar geen 

twijfel over. Maar dat is geen argument voor de 

buitenwereld natuurlijk.’ 

Een moment voor een verse sigaar en een slok wijn. 

Dan gaat de hese, soms fluisterende stem verder. 

‘Horatius is een auteur die mij ook erg aanspreekt. Maar hij is wel moeilijker te vertalen. Ik 

ben er nu twee jaar aan bezig. Het is niet mijn bedoeling zijn volledige werk te vertalen, 

maar wel een selectie van zijn vijftig voor mij mooiste dingen, uit ieder van zijn brieven, zijn 

oden, zijn epoden, zijn satires.’ 

Heeft u ook de streek van Horatius bezocht? 

‘Ja, we zijn er vorig jaar geweest, in Zuid-Italië. Ik had er een gevoel van onveiligheid. Ge 

kunt uw auto er niet alleen laten. Ze nemen gewoon de ruitenwissers weg. Verschrikkelijk, 

wij moesten om de beurt een museum of een kerk binnengaan. En eigenaardig, we zijn toen 

ook in Joegoslavië en Griekenland geweest, maar daar hadden we dat onveilige gevoel niet. 

Ten rechte of ten onrechte, maar we hebben daar geen enkel probleem gehad.´ 

U schrijft niet over uw negatieve ervaringen, u schrijft heel teder. 

´Ja, maar ik denk dat dat even contrasterend werkt dan wanneer ge u plaatsvervangend 

boos maakt over iets. Hier en daar staat wel een suggestie, maar nooit combattief. Ik vind, 

als ge de mooie kant toont, dat ge tegelijkertijd toch iets doet, verwijst naar, in plaats van u 

boos te maken over dingen die u toch weinig of niet kunt veranderen.´  

 

 

 
 
 

~~~ 
 
 
 
 



 18 

Plaisir d’amour – 22 maart 2013, CC Auditorium Bras schaat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peter Michielsen, 
voorzitter Lions 
Club Antwerpen 
Moerland, 
verwelkomt 

Beatrijs van 
Craenenbroeck, 
presentatie en 
voordracht 

Brasschaats Mandoline-
Orkest o.l.v. dirigent 
Marcel De Cauwer  

Het BMO, dirigent Marcel 
De Cauwer en Beatrijs van 
Craenenbroeck nemen het 
warm applaus in ontvangst 

Het BMO en Johan 
Ghoos, voorzitter van het 
Davidsfonds Brasschaat 
tijdens zijn slottoespraak 
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Mededelingen 
 

Op zaterdag 27 april werd voor de eerste maal een 
‘Poëziedag in ’t Veer in Tielrode, georganiseerd door 
de vereniging Litergra. in samenwerking met de 
eigenares van het bekende café-restaurant Krie 
Haeck, zeer vriendschappelijk door iedereen 
aangesproken met ‘Krie’. Het werd een bijzondere 
namiddag waarbij niet alleen, Willem Persoon, 
Beatrijs van Craenenbroeck, Norbert de Beule, Lies 
van Gasse en Tony Rombouts op een zeer aangename 
manier uit hun werk voorlazen, maar ook Bart 
Plouvier als gastdichter aan het woord kwam. Hij las  
zijn indrukwekkende gedichten en zong er zelfs een. 
Het aanwezige publiek genoot en was vol lof over de 
kwaliteit van de gebrachte gedichten. Prettige 
ervaring voor iedereen dus. Ter info het ontwerp van  
de prachtige affiche (flyers) is van Niki Faes en 
hiermee verwijs ik naar de naam van de organisatoren 
Litergra (Liter atuurGrafiek). Het gebeuren werd 
gesteund door het Vlaams Fonds voor de Letteren. 
Ter info uw Beatrijs las niet enkel haar gedichten, 

maar ook enkele van Anton, ze kan het niet laten. Café ’t Veer – Sint-Jozefstraat 35 – 9140 
Tielrode, prachtig gelegen vlak bij de Durme. 
 

Bij uitgeverij Witsand verscheen het 51ste boek van onze voormalige voorzitter Minister van 
Staat Mark Eyskens onder de titel ‘Macht en gezag’. Het boek werd gepresenteerd in de 
Salons van het Voorzitterschap van de Senaat, Paleis der Natie, Leuvenseweg 7 – Brussel, op 
29 april, de dag van zijn 80ste verjaardag. ‘Een panoramische zoektocht naar waar de macht 
en het gezag écht liggen in dit tweede decennium van onze eenentwintigste eeuw…. We leven 
in fascinerende tijden. Door de wereld raast een democratiseringsgolf, de 
netwerkmaatschappij, met haar sociale media en grote bereikbaarheid van alles via het 
internet, leidt tot een horizontalisering van de machtsstructuren…. Macht die op democratisch 
gecontroleerde en efficiënte wijze wordt uitgeoefend, kan worden omgezet in het veel sterkere 
gezag. Op basis van een leven lang nadenken over politiek en democratie zoekt Mark Eyskens 
in dit boek naar antwoorden op deze vragen. ‘MACHT EN GEZAG’ (ISBN 978 94 9038 280 
3)  22,50 euro www.witsand.be 
 

Ook ons lid Herman Suykerbuyk publiceerde  een nieuwe boek getiteld “30 jaar politiek: 
Journal d’un deputé de campagne”. Hierbij verklaart hij, de “deputé de campagne” is een 
licht misbruik van de titel “Journal d’un curé de campagne” naar het boek van Georges 
Bernanos. Die deputé de campagne beschrijft de landelijke grensgemeente Essen, met Noord-
Brabant vlak bij, aan de rand – of middenin? – de Nederlanden, waar ik Burgemeester werd. 
Vanuit mijn geheugen begon alles op 10.05.1940, oorlog en bevrijding dan advocaat bij de 
balie te Antwerpen. Nieuwlichterij was mij vreemd. “Wees Vlaming die God Vlaming 
schiep”, die Guido Gezelle heb ik steeds meegedragen. Boek af te halen AXA Bank –
Kapelstraat 8 – Essen tijdens de werkuren. Door betaling van 22,OO euro op rek. IBAN BE57 
7506 1778 0735 – BIC AXABBE22 – Essen, wordt het boek op uw aangegeven adres 
bezorgd. 


