Uitnodiging
Voor één keertje ook een uitnodiging om mijn
eigen werk te komen bekijken. Onder de titel
“Kleurenspinsels uit verre ogen” stelde ik
een
verzameling,
houtskooltekeningen,
collages, en gemengde technieken samen. Aan
de basis ervan ligt mijn man Hugo, die me
daartoe aanzette. Alle werkjes zijn ontstaan
tijdens de laatste twee jaar van ons samenzijn
en, gezien ik alleen vrienden uitnodig, zou uw
aanwezigheid me echt plezier doen.
Kasteel Cortewalle - Zwarte Dreef Beveren
zaterdag 23 november 20.00 uur
In leiding door Henri-Floris Jespers
(schrijver, dichter, essayist)
Beatrijs leest enkele van haar gedichten
Receptie
De tentoonstelling is geopend op zo 24/11, za
30/11, zo 1/12, za 7/12 en zo 8/12.
Reservatie: tel. 03 658 72 41
e-post: vancraenenbroeck.beatrijs@skynet.be

Uitnodiging
Kerstconcert en opening tentoonstelling
tekeningenwedstrijd Siauliai - Litouwen
Kasteel Cortewalle – Beveren 15/12 –
11.00uur
Op onze voorpagina een tekening van de
14jarige Gintares Puplinskaites, ook een
deelnemer aan onze wedstrijd “Plauciai, pilni
poezijos/Met
longen
vol
poëzie”.
de
tentoonstelling toont al de werken van de
deelnemers. Muzikale intermezzi door Kristina
Kupryte – kanklès en Cristel De Meulder
sopraan. Uw Beatrijs en Kristina lezen de
gedichten in het Nederlands en Litouws. Tijdig reserveren op het nr. 03 7501000. De
tentoonstelling is geopend zo 15/12, za 21/12, zo 22/12, za 28/12 en zo 29/12
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Goede vrienden,

Hier onze zomeruitgave. En of het zomert, de natuur haalt in met de warmte van een gemiste
lente. In het zweet mijns aanschijn, letterlijk, schrijf ik deze nieuwsbrief aan elkaar.
Nog even terugkomend op onze
evenementen in Litouwen. De
dichter
Donatas
Petrosius
verantwoordelijke
internationale
contacten
van
de
Litouwse
Schrijversvereniging liet met veel
excuses weten dat door tijdgebrek
zijn beloofde essay, betreffende de
poëzie van Anton, nog niet volledig
was. Intussen stuurde hij mij de
gevraagde
foto’s
van
de
majestueuze inkomhal van het
gebouw waarin de burelen van de
Litouwse Schrijversverening zijn
ondergebracht en waar ons evenement plaatsvond. Het gebouw is een paleis dat
oorspronkelijk toebehoorde aan een Poolse prins (de geschiedenis Polen/Litouwen is zeer
interessant in “Geboortegrond van Czeslaw Milosz”, lees je daarover op een uitermate
boeiende wijze).

**
Vlnr.
Tomas Gulbinas, Directeur Departement
Europese Zaken, Litouwse Ministerie
Buitenlandse Zaken
Koen Verlaeckt, Secretaris-generaal
Departement internationaal Vlaanderen

Ik stipte in ons vorig nummer ook nog aan
dat onze Vlaamse vertegenwoordiger in
Litouwen, de heer Koen Haverbeke, de
gelegenheid van het 7de Congres van de
Lithuanian /Flanders joint Commission te
baat nam om onze presentatie nog meer in
de kijker te stellen. Ik neem als herinnering
een paar foto’s op van de bijeenkomst van
de Commissie, daar de
leden
tijdens
ons
evenement tussen het
aanwezige
publiek
verspreid zaten en ook
tijdens de receptie
overal ergens. Hierbij
mijn dank voor hun
steun.

En net toen de lay-out voor deze nieuwsbrief rond was vernam ik het overlijden van ons
medeoprichtend lid professor dr. Marcel Janssens. Uiteraard werden de nodige aanpassingen
gedaan en werden drie pagina’s vrijgemaakt voor een hommage aan de professor met wie ik
zoveel jaren zo aangenaam heb samengewerkt. Ik kon te allen tijde op hem beroep doen, wij
reisden samen naar Nederland, Roemenië, Polen (samen met Anton), Italië…(zie pag. 14, 15
en 16).
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“In de ban van de Etrusken”, jullie hebben allicht gehoord van deze unieke tentoonstelling in
het GRM Gallo Romeins Museum in Tongeren. Ik heb in elk geval al verschillende reacties
ontvangen van onze leden die de tentoonstelling bezochten. Op pagina 6 en 7 leest u
waarom!!
Met haar bijdrage zoemde Christine Guirlande, bezige bij die ze is, haar literaire inspiratie
rond Antons “Rondeel in de zomer”. Ik genoot van het resultaat en ben Christine dankbaar
voor deze vitaliserende ode aan de zomer van Anton, zo mooi voor ons, door haar in extra
licht gezet.
De preek tijdens de eucharistie ter herdenking van Anton in Moerbeke op 28 juni jl., door ons
lid de dichter Aad Eerland, u intussen bekend, hebben wij onder de titel “Anton van
Wilderode scheppend opgenomen in de schepping op weg naar Pasen” in zijn volledigheid
gepubliceerd. Over de scheppingskracht, vooral de scheppingskracht van het woord, over
onze weg naar het licht, naar een leven dat eeuwigheidswaarde heeft, met wijsheid en kunnen
geschreven.
“Wie gaat, wat blijft”, de rubriek die ik telkens hoop niet te moeten opnemen, maar helaas,
buiten prof. Janssens valt ook het overlijden te melden van ons lid Greta Kerstens.
Dank aan Henri-Floris Jespers, we ontvingen van hem de in vorige nieuwsbrief beloofde
bijdrage rond het overlijden van ons befaamde lid de dichter, schrijver, Bart Mesotten.
Het is eind juli, terwijl ik nu schrijf en de dag blijft snikheet, tijd om het slot van mijn
voorwoord neer te pennen en wat te gaan lanterfanten in de tuin, niet zonder enkele boeken.
Body & Soul bestseller van ene Frank Conroy, kadootje van mijn Amerikaanse vriendin Kay,
leesstof waaraan begonnen tijdens de vlucht terug vanuit de States. Aangenaam en
ontspannend, knap geschreven, zeer goede verteller. By the way, vrienden, ik heb een heerlijk
verlof gehad, werkt nog na, mijn bezoek aan The Detroit Institute of Arts en de
muurschilderingen van Diego Rivera de terecht wereldberoemde “Detroit Industry Murals’.
Absoluut groots en indrukwekkend en splendid! De tien dagen op Beaver Island, alle zeven
meren o.a. bewonderd van alle zijden en terug in de tijd. Alle wagens staan geparkeerd met de
sleutel in het startslot, alle deuren van alle huizen zijn altijd open. 500 Bewoners, iedereen
kent iedereen, allemaal schatten van mensen met als gevolg, lunches and dinners, coffee with
everybody and all that wonderful icecream, uw Beatrijs eindigde bijna 2kg. minder slank.
Naast me liggen ook de interessante nota’s van vriend Herman zo’n 20 pagina’s betreffende
het boek “The age of absurdity” van Michael Foley, een boek, waarvan ik nu meteen een hele
boel weet en dat ik me zeker moet aanschaffen, al lees ik daar de bevestiging van een
schrikaanjagende evolutie naar de overwinning van het absurde. Maar Herman gaf me ook
“La Recherche de l’Absolu”, van mijn vereerde Balzac, in bruikleen. Hoofdrol de alchemist
Balthazar Claës, Claes eigenlijk, want voor het verhaal koos Balzac immers een Vlaams
kader, niet alleen het kader maar de Vlaamse eigenheid in al zijn aspecten. Het voorwoord
hieromtrent van Eric Bordas is lovend voor de Vlaamse eigenheid. Dat was voldoende om
nog meer geïnteresseerd te zijn. Ik kom er later nog op terug, als ik over wat meer plaats
beschik.
Ik zit op mijn stoeltje en denk aan het drukke najaar dat op me afkomt, onze presentatie in
Warschau op 5 november is één van, maar leg dan even alles terzijde en zeg een gedicht op
uit mijn hoofd, fluister het vol bewondering voor de dichter, deze ‘ingenieur van de ziel’, (dat
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las ik onlangs ergens, ben vergeten waar…) terwijl ik omhoog kijk het heelal in, dat volgens
bollebozen zich niks van ons aantrekt. Zelfs als ze alsnog gelijk mochten hebben, stuur ik
desalniettemin het gedicht de ether in. Met liefde sla je de bal nooit mis, noch verloren…
Als altijd zend ik mijn genegen groeten van huis tot huis.

** Foto openingssessie van de Litouws-Vlaamse Gemengde Commissie (aan de hoofdzijde van de tafel) vlnr.:
Darius Šimaitis, 1ste Secretaris, Departement Europese Zaken bij het Litouwse Ministerie voor Buitenlandse
Zaken – Tomas Gulbinas, Directeur Departement Europese Zaken bij het Litouwse Ministerie voor
Buitenlandse Zaken – Koen Haverbeke, Vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering – Peter Lescouhier,
Ambassadeur van België – met verder links de Litouwse en rechts de Vlaamse delegatieleden
Foto’s Authorship: Ministry of Foreign Affairs of Lithuania

Vanuit Rodizio-Colares, Sintra in Portugal zond Ludwig Goris ons zoals elk jaar een aquarel
met bijhorend prettig kwatrijn. Ludwig en Vera hebben er al jaren een huisje en van juni tot
en met september leiden zij een zalig leven onder de Portugese zon. Al goed ingeburgerd en
met het bekende Vlaamse aanpassingsvermogen spreken zij uiteraard al een aardig mondje
Portugees. Elk jaar keren zij herbrond naar onze contreien terug en dan maar stoefen ( dialect
maar mooier woord dan pochen)! De gelukzakken!
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In de ban van de Etrusken
Sedert april loopt in het GRM deze
uitzonderlijke tentoonstelling. Toen ik op TV
de aankondiging ervan zag verschijnen met
een Etruskische sarcofaag van een echtpaar,
dacht ik uiteraard onmiddellijk aan Antons
monument van een gedicht (dixit prof. Marcel
Janssens) ‘Het echtpaar’ gemaakt bij de
beroemde sarcofaag in de Villa Giulia in
Rome. U herinnert zich allicht nog onze zeer
speciale Nieuwsbrief nr. 3/2006 volledig
gewijd aan het bewuste gedicht in
verschillende vertalingen en opgedragen aan
het echtpaar Paul en Dora Janssen n.a.v. het
overlijden van Paul Janssen. De omslag van
de nieuwsbrief, een heliogravure van Veerle
Rooms, toonde de sarcofaag met daarin
verwerkt het gedicht in het handschrift van
Anton.
Er werd onmiddellijk contact gezocht met de
conservator van het museum mevr. Carmen
Willems en de heer Bart Distelmans. Er werd
zeer positief gereageerd en in overleg werd
besloten om niet enkel het gedicht ‘Het
echtpaar’ maar de tien gedichten uit ‘De
overoever’ die allen met de Etruskische
dodencultus te maken hebben, als een zeer
mooi kleine bibliofiele uitgave gratis aan alle
bezoekers aan te bieden. Een waardig
eerbetoon aan onze dichter.
Het intrigerende verhaal van de Etrusken slaat
duidelijk aan, want de tentoonstelling lokte
tot op heden reeds meer dan 45.000
bezoekers.
Ik heb zoveel mogelijk leden trachten te bereiken, via onze web en telefonisch. Ik kreeg ook
reeds reacties van leden die de tentoonstelling bezochten en zeer enthousiast waren.
De tentoonstelling loopt, wegens het grote succes, nog tot 11 november. Voor onze leden die
niet tot in Tongeren geraken heb ik een aantal exemplaren gereserveerd die kunnen verstuurd
tegen betaling van de verzendingskosten (4,00 euro) (IVA rek. nr. BE81 9730 42 14 5524)
Wij maken van de gelegenheid gebruikt om nog even de aandacht te vragen voor de prachtige
heliogravure gemaakt door Veerle Rooms, waarvan wij nog enkele genummerde exemplaren
in voorraad hebben. Een uniek kunstwerk dat kan toegestuurd worden aan 35,00 euro verz.
kosten inbegrepen, te storten op rek. nr. BE81 9730 42 14 5524 Argenta.
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Heliogravure ‘Het echtpaar’

Veerle Rooms
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RONDEEL IN DE ZOMER

Christina Guirlande

De zilverlingen van de zomerzon
zijgen geluidloos op het landschap neder
gelijk oud water neervalt uit een bron.
Ze liggen zacht gevleugeld en gevederd
over de wegelingen heen en weder
tienlingen dukaten dukatons
de zilverlingen van de zomerzon.
Geschilferd blijven ze gerieflijk teder
teruggetrokken boven gras en heester
libellen glinsterdingen lampions
onraakbaar onaantastbaar ongereder
gelijk pailletten op een groen japon
de zilverlingen van de zomerzon.

Deze vitalistische ode aan de zomer, vooral dan aan de schittering van de zomerzon, kan men
terugvinden in ‘Er is maar één land dat mijn land kan zijn’, een uitgave van Lannoo uit
1983, met gedichten van Anton Van Wilderode bij foto’s van André Decreton, en waarvan de
gedichten, als 5de druk, zijn opgenomen in ‘Anton Van Wilderode Volledig dichtwerk’,
samengesteld door Patrick Lateur, in 1999 eveneens uitgegeven bij Lannoo.
Dit gedicht kreeg als titel ‘Rondeel in de zomer’ en voldoet helemaal aan de voorgeschreven
regels van deze dichtvorm, die in de Middeleeuwen ontstond als danslied en later een
rederijkersvers werd, met 8 of 13 regels, waarvan sommige letterlijk worden herhaald.
Willekeur is echter uit den boze. In een rondeel van 8 regels zijn regel 1, 4 en 7 identiek, en
regel 2 is dezelfde als de slotregel 8.
Het ‘Rondeel in de zomer’ van Anton Van Wilderode is een 13-regelig rondeel, wat betekent
dat regel 1, 7 en 13 herhaald moeten worden. En net als in het 8-regelige rondeel bestaat elke
regel uit vier- of vijfvoetige jamben en worden er slechts 2 rijmklanken gebruikt. Wat dit
laatste betreft vinden we in het gedicht van Van Wilderode wel enkele klinkerrijmen: neder /
gevederd / heester.
Net als het kwatrijn en het sonnet is het rondeel een versvorm die veel discipline vergt. De
dichter kan het zich niet veroorloven de voorgeschreven regels te negeren. Maar ik ben er
zeker van dat er dichters zijn die deze versvormen als een uitdaging ervaren en van deze
vormbeheersing houden, al is het rondeel het minst populair en het meest verouderd van de
drie. Zo was er de Noord-Brabantse bevriende dichter W.A.M. Van Heugten (een groot
bewonderaar van Anton Van Wilderode!), die tot aan zijn overlijden in 1999 kwatrijnen bleef
schrijven, bundels vol. Hij publiceerde in 1979 ook een bundel met 20 rondelen: ‘Uil en
Spiegel’. Het thema van deze bundel hoeft zeker niet nader verklaard.
In de eerste versregel van ‘Rondeel in de zomer’ vergelijkt Anton Van Wilderode de
schitteringen van de zon met blinkende muntstukken: zilverlingen. Het is deze regel die drie
keer wordt herhaald en daardoor alle aandacht naar zich toetrekt en het waargenomene
benadrukt. Halverwege het gedicht noemt de dichter het uitbundige sprankelen van het
zonlicht ‘lichtschilfers’ (geschilferd), vergelijkt ze met blinkende Romeinse zilveren
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muntstukken (tienlingen), met de zware zilvermunten uit de tijd van Albrecht en Isabella
(dukatons), van dezelfde waarde als gouden munten (dukaten). Het tintelende lichtgeschitter
noemt hij ‘glinsterdingen’, ‘libellen’, ‘lampions’, ‘pailletten’, die ongrijpbaar zijn omdat ze
voortdurend wemelen en wiegen (wegelingen) en zich voortdurend (ongereder, heen en
weder) verplaatsen.
Van stijlfiguren als alliteraties maakt de dichter ook in dit gedicht graag gebruik: zilverlingen/
zomerzon/ zijgen, gevleugeld / gevederd, teder /teruggetrokken, onraakbaar /onaantastbaar.
De lichtschitteringen zijn er plots, geluidloos, niet als een lawaaierige waterval maar ‘gelijk
oud water neervalt uit een bron’. Wanneer bronwater opborrelt is het inderdaad al zeer lang
onderweg, het is oud geworden, maar het is uitzonderlijk zuiver, als licht. Het is opvallend
dat e- en i-klanken overheersen in dit zomerrondeel: neervalt, neder, gevederd, wegelingen,
heen en weder, teder, heester, ongereder, zilverlingen, liggen, tienlingen, geschilferd,
gerieflijk, libellen, glinsterdingen. Alleen maar vreugdevolle klanken die flikkeren als de zon.
Het is eveneens opvallend dat de mens in dit heerlijke, levenslustige gedicht afwezig is. Hij
speelt niet mee, tenzij als sprakeloze toeschouwer, die overweldigd toekijkt op dit uitbundige,
tintelende spel van het licht.
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Anton van Wilderode scheppend opgenomen in de
schepping op weg naar Pasen
Homilie tijdens de eucharistie ter herdenking van priester Cyriel Coupé,
dichter Anton van Wilderode op 28 juni 2013
door Aad Eerland
Wanneer wij over schepping spreken kunnen wij niet om twee maal een
begin heen: Genesis 1,1 - 2,3 en Johannes 1,1-4.
Goede mensen,
Homilia betekent gesprek; onderling gesprek, dialoog. De homilie vertolkt het inwendig
zinsverband van de Schriften, het onderlinge gesprek van de bijbelschrijvers. De preekvorm
dus als bijbelverklaring. Die vorm van preken leek mij voor onze herdenking van Anton van
Wilderode – zijn nagedachtenis zij tot zegen – niet de aangewezen manier. Bij het ‘thema’
dat ik heb gekozen: Anton van Wilderode scheppend opgenomen in de schepping op weg
naar Pasen, past mijns inziens een meer samenhangende benadering.
Er zal geschapen worden… dat wist Cyriel Coupé al op jonge leeftijd. Want, schreef hij: “de
woorden liggen als water zo helder doorzichtig in mij”. Hij heeft dat destijds “als knaap” zo
ervaren, zittend aan de kant van een beek. In de verzonnen woorden “gepuurd uit de kelk
der natuur”1 werd de dichter Anton van Wilderode voorgoed geboren. Zo werd hij al
scheppend opgenomen in de schepping op weg naar Pasen, de heilstijd. Anton was ervan
overtuigd dat voorbij de aardse grenzen de definitieve bestemming van de mens ligt. Hij
gebruikte hiervoor het transcendente beeld van de overoever. Transcendent wil zeggen: dat
wat de zintuiglijke ervaring te boven gaat. Transcendentie is het ‘dia’ van de dialoog. Een
zichtbaar gemaakt doorschijnen om door te dringen tot de ‘kern van het geheim’.
In deze herdenkingseucharistie, deze lofprijzing en dankzegging, zijn wij bij elkaar om te
vieren dat het Woord van de Onzienlijke woont in het hart van de mens en tussen de
mensen. Zoals het Woord woonde in het hart van Anton van Wilderode, zo woonde het ook
in het hart van Filemon Coupé, de tweelingbroer van Anton. Hij overleed in 2005. Zijn naam
wil ik vandaag heel graag noemen. Filemon en Anton, zo staan ze bij ons thuis op de
verjaardagskalender.
Toen ik Anton van Wilderode in 1981 voor het eerst ontmoette was hij net zo oud als ik nu
ben: 63 jaar. Wanneer ik Anton bezocht, spraken wij altijd in de ochtend af. Dikwijls was ik er
te vroeg en werd ik hartelijk verwelkomd door Filemon. Anton was dan nog bij de zusters
van het klooster in de Crevestraat de mis aan het lezen.
“Ik ben zo blij dat je er weer bent, Aad. Dan gaat hij tenminste weer eens naar buiten”, dat
was meestal de eerste zin van Filemon. Hij vond namelijk dat zijn broer veel te weinig door
het landschap wandelde waar hij met zoveel bezieling over had geschreven. Nu, wij hebben
onze zolen dun gelopen in het land van Waas. Naast mij liep een man die ‘opgewekt’
verhalen vertelde over zijn jeugdgeluk. Wij liepen dus weliswaar in deze wereld, maar
1

Aanhalingen uit het gedicht Poëzie, Volledig Dichtwerk, Lannoo, Tielt, 1999, pag. 124
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tegelijk in een andere: in het verdwenen paradijs van zijn kinderjaren. “Een groot mens is hij
die niet zijn kindhart verliest”2, zegt de Chinese wijsgeer Meng-tse (372-289 v.Chr.).
Sommigen menen zelfs dat dit onmisbaar is om dichter te kunnen zijn – met een beetje
verbeeldingskracht, geloof ik dat ook.
Anton van Wilderode hield echter geen halt bij de grenzen van zijn ‘kinderparadijs’. Hij heeft
immers vele reizen gemaakt. Maar de werkelijke reis, schrijft hij, die begint van binnen: dit
leven als reis naar een ander leven, naar de belofte van “een liever land.” Wie zó leeft in de
dynamiek van hier en de overoever, die zich overgeeft aan de zekerheid dat hij ‘thuiskomt’3,
leeft met een bovenmenselijk vertrouwen. (Dat is iets anders dan intellectueel, theologisch
uit-elkaar-leg-werk.)
Voor Anton van Wilderode is geloven zich als mens
onderweg op aarde laten leiden door de duisternis
heen naar het licht, naar een leven dat
eeuwigheidswaarde heeft. Het is een doortocht naar
de overzijde en die heet: Godsoever, paradijs (Luc.
23,43), paastuin.4 Geloven is Pasen vieren, de
opstanding van Christus. Het is uitzien naar een nieuw
geloof, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde om in
te ademen en te leven in vrede en recht als in den
beginne. Pasen vieren is dus ook altijd weer de
schepping beamen én beleven.5 Pasen is nooit een
mechanische herhaling. Theoloog en dichter Willem
Barnard (hij was óók een vriend van Anton), zegt het
zo: “Schepping is niet hetzelfde als begin. Schepping is telkens aan de orde.”6
In het scheppingsverhaal, het duizelingwekkende oerbegin dat al onze voorstellingen te
boven gaat, staat te lezen dat het Woord onstuitbaar is en openbreekt – door de
scheppingskracht van het Woord ontstaat er leven op aarde en de kosmos als een geordend
geheel.
Maar, wil de auteur van het scheppingsverhaal ons werkelijk vertellen hoe de wereld, het
universum en de mensheid ontstaan zijn? Nee, dat wil hij niet. Genesis 1 is een
scheppingsballade en geen kroniek. Het is een hymnisch verhaal van een lange reeks
scheppingsactiviteiten van God maar geen verslag.7 (Antwoorden op vragen over de
evolutietheorie worden er niet in gegeven.)
Het scheppingsverhaal wil ons wél vertellen wat de zin is van ons bestaan in de wereld met
de ander, het andere en God, de ondefinieerbare Ander.
De ander verschijnt aan zijn medemens als weerloos gelaat, zegt de filosoof Emmanuel
Levinas. Daar gaat een uitnodiging van uit om verantwoordelijkheid te aanvaarden die een
mens boven zichzelf uitroept. Het gelaat is geen opwekking tot medelijden, maar het komt
2

Uit: Zoals er gezegd is over Jesaja, Phoenix Bijbelcommentaren, W. de Haan, 1964, pag. 130
Anton van Wilderode, Een monografie, door Rudolf van der Perre, Davidsfonds, Leuven, 1988, Vergelijk pag.
280
4
Vergelijk: Stille Omgang, Willem Barnard, Brasschaat, 1993, pag. 1189
5
Zie 4, vergelijk pag. 1176
6
Zie 4, pag. 193
7
Zie 4, vergelijk pag. 24
3
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ons tegemoet als een gebod, een eis tot rechtvaardigheid. De ware religie is dan ook niet
een beweging naar omhoog, maar de aanvaarding van de andere mens als de Ander in wiens
gelaat God zichtbaar wordt. De inzet voor de zorg voor de Ander is dus het geloof zelf en niet
het gevolg ervan. Zo openbaarde Jezus de liefde van God door zich te identificeren met de
kwetsbare en machteloze mens.
Met het andere heb ik Gods schepping op het oog. Kunnen wij daarover nog wel van
‘heelheid’ spreken? De triomf van de menselijke rationaliteit over de schepping vervult ons
inmiddels met grote zorgen. Boven het door de mens gecreëerde leefmilieu pakken zich
steeds donkerder wolken samen. Wij kunnen en mogen de hemel en de aarde, waarop en
waarvan wij leven, niet ongelimiteerd blijven uitbuiten. Wie het rijke leven in de natuur
decimeert, probeert het Woord monddood te maken, tast het land van de belofte van de
Eeuwige aan. Het belang van ‘speciale aandacht voor de plaats van de mens en voor de
aarde als ecosysteem’, is een zaak van de hoogste spiritualiteit (geestelijke levenshouding).
Loskomen uit de kramp van zelfzucht en eigenbelang is dan ook een eerste vereiste. In het
scheppingsverhaal, dat ons nu juist wil vertellen dat de mens zijn referentiepunt niet in
zichzelf vindt maar in God, krijgt de mens de verantwoordelijkheid om als ‘drager’ mee te
werken in de zorg voor de schepping.
Wanneer de Onzienlijke vraagt: Mens waar ben je? (Gen. 3,9) , vraagt Hij niet naar de ‘plaats’
van de mens, maar naar zijn ‘houding’. Hier ben ik!, is het antwoord van de mens die zich in
dienst stelt van Gods droom: de heelheid van de Schepping.
Terzijde: Schepping en natuur vallen niet samen. Schepping is Gods creativiteit, zijn Woord,
de onzichtbare kracht van God. Natuur is de wijze waarop het leven zich – in relatieve
zelfstandigheid en met allerlei afwijkingen en ongelukken – ontwikkelt op grond van Gods
scheppingsbevel.8 God overstijgt dus de natuur.
Ik heb aandacht geschonken aan deze thema’s omdat Anton zich zeer bekommerde om de
bewoonbaarheid van de aarde en het geluk van mensen.9 Dat deed hij als priester, als leraar
en uiteraard ook als dichter. Zijn poëzie is onder meer schepping, beheersing, ordening,
stabiliteit, geluk, keuze, kosmos… – en dit alles inwendig met elkaar verbonden.
Anton heeft, hoe kan het anders, ook ‘werk’ gemaakt van en bij de zeven
scheppingsmomenten. En ja, die kinderjaren, hè… bij ‘het door God gemaakte uitspansel’,
schreef hij:
De hoogste hemel uit mijn kinderjaren
vergeet ik niet, hij leek op lichtgrijs linnen
tegen het hevig wit van kerselaren.
(…) en hij besluit het vers
en altijd om voor altijd te bewaren
de eerste hemel uit mijn kinderjaren.10
In tegenstelling tot het uitvoerige scheppingverhaal in Genesis 1, toont Johannes 1 geen
interesse voor het ontstaan van de hemel en de aarde, maar in de komst van het Woord in
8

Uit: Johannes: licht uit licht; Gods herscheppende kracht volgens het evangelie van Johannes, Kok, Kampen,
1997, pag. 22
9
Zie 3, vergelijk pag. 263
10
Zie 1, aanhalingen uit het tweede gedicht van de zeven scheppingsmomenten, pag. 480
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de reeds bestaande wereld.11 De eerste vier verzen van de proloog van Johannes zijn in heel
karige taal geschreven. Maar, er wordt wel het hevigste in gezegd: ‘Jezus is de hoogste
zelfexpressie van God’. Dat is de belangrijke boodschap die in die woorden over het Woord
schuilt.
Het gaat dus om de scheppingskracht van het Woord, die in de mens Jezus in de wereld is
gekomen om Gods oorspronkelijke bedoelingen te herstellen en mensen een nieuw leven te
bieden: een leven dat eeuwigheidswaarde heeft.12
Hieraan hechtte Anton van Wilderode heel zijn hart. Hij was een trouwe dienstknecht van de
Heer, de Ebed Jahwe. De zin uit Jezus’ mond: “Wij zijn maar knechten, we hebben enkel onze
plicht gedaan” (Lucas 17,10), strijkt de meeste mensen van deze tijd tegen de haren. Maar
juist dat knecht-zijn is de inzet van Anton’s leven geweest. Hij besluit zijn gedicht ‘Sacerdos’,
n.a.v. zijn 20-jarig priesterjubileum zo:
Eer ik verzink in de nacht
weet ik niet anders meer dan:
maak mij de knecht van uw kracht
en vraag mij zoveel ik kan.13
(Dat is iets anders dan slaafsheid.)
Anton heeft niét geschreven in de taal die hij het beste kende, maar in de taal die hij het
diepste kende. Onder het plasje licht van zijn leeslamp werkte Anton in alle rust. Poëzie is
rust, is gebed, is ervaring en openbaring…14
De rust die hij zocht, vond hij bij de Eeuwige Onzienlijke. Bernardus van Clairvaux
verwoordde het zo:
De Rust die God is,
brengt alles tot rust,
en naar de Rustige zien is
tot rust komen.
Amen.

11

Uit: Schrift 235, Twee beginnen: Genesis 1 en Johannes 1, Ellen van Wolde, pag. 8
Zie 8, vergelijk pag. 27
13
Zie 1, aanhaling uit het gedicht Sacerdos, pag. 326
14
Uit het voorwoord van Verzamelde Gedichten, Anton van Wilderode, Orion, Brugge, 1974, Pag. 7
12
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Bij het overlijden van Prof. dr. Marcel Janssens
L.S.!
Ik moet u melden dat prof. dr. Marcel Janssens vorige donderdag 11 juli is overleden.
Prof. Janssens was van 1964 tot aan zijn emeritaat in 1997 aan onze faculteit verbonden als docent in
de Nederlandse en Europese letterkunde en de algemene literatuurwetenschap.
Van 1972 tot 1976 was hij decaan van onze faculteit, van 1976 tot 1981 groepsvoorzitter Humane
wetenschappen.De begrafenis is morgen, dinsdag 16 juli om 10.30 uur in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in
Haasrode. De toga wordt gedragen. Togati worden verzocht hun toga zelf, tussen 8 en 9.30 uur, af te
halen in de Universiteitshal. Samenkomst van de togati om 10 uur aan de kerk.
De faculteit houdt professor Janssens in dankbare herinnering.
Luk Draye
decaan

Cortewalle 2003

Het bericht n.a.v. het overlijden van prof. Janssens op 11 juli
jl. op 81jarige leeftijd, ontving ik helaas te laat om nog op de
begrafenis plechtigheid aanwezig te kunnen zijn. Prof. Zofia
Klimaj en echtgenoot prof. Rufin Goczol, die op een
boogscheut van prof. Janssens wonen (en beide ook
oprichtende leden van onze vereniging) woonden de uitvaart
bij samen met een 150tal aanwezigen. Ik had het rouwprentje
hier willen afdrukken maar dat konden ze helaas niet
bemachtigen. Niet zo erg eigenlijk, ik ben een paar uur gaan
wroeten in onze archieven en verzamelde zo een groot aantal
foto’s, op beeld vastgelegde herinneringen aan onze
samenwerking. Ik selecteerde er een aantal, allemaal gelukkige
momenten zonder uitzondering. Hoe kunnen we iemand beter
gedenken?

‘Professor Marcel Janssens, een
woordsmit, een lettersprokkelaar, een
cultuurzaaier, de wever van een
oosters woordtapijt (dixit onze
erevoorzitter prof. Mark Eyskens) hij
doceerde
decennialang
algemene
literatuurwetenschap en Nederlandse
en Europese letterkunde aan de KU
Leuven. Hij geldt als één van de meest
invloedrijke naoorlogse literaire critici
in Vlaanderen. Hij stond bekend als
een groot Multatuli-kenner, maar

*

publiceerde ook over tal van auteurs
zoals
Louis
Couperus,
Felix
Timmermans, Louis Paul Boon, Stijn
Streuvels en Willem Elschot’. Tot zover
één van de schaarse en kleine berichten
verschenen in de krant. Maar dat wisten
jullie allemaal al. Zijn kennis over
Antons poëzie werd in de krant niet
vermeld, maar ik herinner me onze reizen
**
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in Polen, onze schitterende presentaties (Ludzka Kraina/Het land der mensen) in de
universiteiten en letterkundige verenigingen van Lublin en Warschau. De perfecte toespraken
van Marcel, ons succes, ons logement en grappige situaties bij de nonnekes in Lublin. Al de
thuisbezoeken bij diverse professoren waar we als vrienden werden ontvangen en als vrienden
moesten eten en drinken, ik herinner me nog hoe Marcel en ik ons ontfermden over de
glaasjes vodka, die Anton aan zich liet voorbijgaan…
De presentatie van Tarimul memoriei mele/Aarde van mijn geheugen en colloquia in Sibiu,
die veel internationale belangstelling kreeg en, hier herinner ik me het dinner achteraf, waar
werd nagepraat zoals dat gaat en iedereen zich uitputte om de schoonheid van de Roemeense
taal te loven en Marcel toen droogweg opmerkte dat hij dat niet vond omdat teveel woorden
op ‘lul’ eindigen (wat waar is, maar wordt wel als ‘loel’ uitgesproken). Algemeen
geschaterlach. En tijdens een etentje bij ons thuis samen met zijn echtgenote Kati en een
aantal andere vrienden, toen allerlei anekdotes werden verteld rond ‘vertalingen’ en Marcel op
de proppen kwam met het volgende ‘… Een vertaling van een werk van Lode Zielens, als ik
me goed herinner, naar het Zweeds, er komt in dat boek een zeer dramatisch moment voor
waarop een hoofdfiguur, een vrouw, een miskraam krijgt, ze gaat naar het toilet en doet de
bril naar beneden…’ dit werd dan vertaald als volgt ‘ze ging naar het toilet en zette haar bril
op!!…’

Tilburg, Adelbertvereniging 1998

Ik herinner me onze reizen naar Milaan, onze
presentatie in de ongelooflijk mooie
bibliotheek van de Universita Cattolica del
Sacro Cuoro, onze voorstelling van het werk
van Anton voor de Adelbertvereniging in
Tilburg waar wij ons gewillig lieten
overtroeven en inpalmen door de flamboyante
Huub Oosterhuis, de zeer gewaarde toespraak
door Marcel tijdens de viering voorafgegaan
aan de inhuldiging van Antons standbeeld in
Sint-Niklaas, de presentatie van Tvo Jag/Twee
Ikken in de KANTL, ‘Dichter en Dichter in
Cortewalle enz. enz…
KANTL Gent 2001

Universita Catolica Milano, prof. Janssens derde
van links 1999

Van af mijn eerste ontmoeting met prof. Janssens in zijn bureel in Brussel, hij werkte toen
ook voor het Ministerie van Cultuur, had ik mijn volle vertrouwen gesteld in hem, ik kon
altijd op hem beroep doen.
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Presentatie Stad/Ville stadhuis Sint-Niklaas 1999

Maar zes maanden geleden, toen ik hem aan
de telefoon had, verbaasde ik me over zijn
ietwat matte stem. De mannier waarop hij zei
dat hij zijn best zou doen om eventueel nog
een paar bijdragen te schrijven voor de door
hem voor onze nieuwsbrief gecreëerde
rubriek “Een gedicht dichterbij”. Hij kon
niks meer beloven... Het is er niet meer van
gekomen. Begrijpelijk zijn echtgenote Kati
kwam uiteraard op de eerste plaats ze had al
zijn aandacht en zorg nodig. Ik wist van haar
gezondheidsproblemen ze had er me tijdens
ons laatste gesprek, zij het met onderdrukte emoties,
toch heel openhartig over gesproken. Maar alle mooie
***
herinneringen blijven bewaard.

Luchthaven Warschau, Prof. Janssens uiterst rechts 1996
Sint-Niklaas SJKS, viering AvW en Filip de Pilecyn 2006

Nieuwjaarsreceptie Milo Hoboken 2001

Ook één daarvan is de onvergetelijke
avond uit de reeks “Literatuur met grote L”
gepresenteerd door prof. Janssens in
Leuven, de avond waar Herman de
Coninck, Hella S. Haasse en onze Anton
aan de beurt kwamen. Ik had Marcel
verteld dat ik affiches verzamelde, hij had
de bewuste affiche voor mij in een kokertje
bij zich. Ik bewaar ze zorgvuldig, en ik
bewaar nog zorgvuldiger de herinnering
aan de mens die Marcel Janssens was, een
Professor met grote ‘P’ maar vooral een
Vriend met grote ’V’
Beatrijs van Craenenbroeck

Foto’s
*: Lublin 1995, bij de presentatie van Anton’s poëzie voor de Vereniging van Letterkundigen in Lublin. Prof.
Janssens 3e van links. / **: Warschau 1996, bij de presentatie van de bundel “Ludzka Kraina/Het land der
mensen” in de grootste en indrukwekkende boekenwinkel in Warschau. / ***: Prof. en mevrouw Janssens
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Bart Mesotten † 23 november 2012
Op 23 november 2012 overleed in de norbertijnen-abdij te
Averbode Bart Mesotten o. praem. (19 maart 1923 – 23
november 2012). In 1942 trad hij in te Averbode, waar hij
in 1948 tot priester gewijd werd. Hij behaalde zijn licentie
theologie aan de Gregoriana te Rome (1950) en werd
licentiaat klassieke filologie aan de KULeuven (1954). Van
1954 tot 1969 gaf hij les aan het Sint-Michielscollege te
Brasschaat, waar hij vooral als klasleraar van de retorica
een tot vandaag onuitwisbare indruk naliet op vele van zijn
oud-leerlingen. In 1969 werd hij rector van de zusters van
Overijse-Mechelen (eerst te Overijse, later te Berlaar), wat
hem de gelegenheid bood om zich intenser toe te leggen op
zijn eigen literaire en taalkundige werk.
*
Europees president Herman Van Rompuy typeerde Mesotten als “de vader van de Vlaamse
haiku”. Hem komt inderdaad de eer toe de haiku, deze uiterst gecondenseerde, bedrieglijkeenvoudige Dreizeiler, bij een breed publiek in Vlaanderen bekend en geliefd te hebben
gemaakt. Hij was medestichter (samen met b.v. Clara Haesaert) van het ‘Haikoe-centrum
Vlaanderen’ (1976) en richtte in 1980 het tijdschrift Vuursteen op, dat volledig aan het genre
is gewijd. In 2000 werd Mesotten de prestigieuze Masaoka Shiki International Haiku Award
toegekend. Hij was een van de vijf laureaten: de anderen waren de Franse dichter Yves
Bonnefoy, de Amerikaanse haikudichter Robert Spies, de Chinese haikudichter Li Mang en
de Japanse haikudichter Sato Kazuo. Het werd een indrukwekkende ceremonie, uitvoerig
verslagen door de schrijvende en beeldende pers van Japan.
Haikoe-boek, Pelckmans, 1986
Duizend kolibries (SintJoris, 1993)
Een verre vogel (Pelckmans, 1998)
Boven de wolken (Pelckmans, 2003)
*
Bij een breder publiek werd Mesotten vooral bekend door de religieuze rubriek in Knack (die
hij verzorgde gedurende zestien jaar en waarbij hij netelige theologische kwesties niet uit de
weg ging) en door zijn talloze taalkundige bijdragen in diverse bladen, waarin hij zich een erg
scherpzinnig en gevoelig etymoloog toont die er bovendien in slaagt op een vaak plezierige en
heldere manier een toch niet zo eenvoudige materie bij de modale lezer over te brengen. Als
uitstekend lexicograaf slaagt Mesotten er ook in op een verhalende, toegankelijke en vooral
pittige wijze zijn lexicografische kaarten op de leestafel te gooien.
Binnenkijken in woorden (Pelckmans, 1997, 584 p.)
Rondneuzen in woorden (Pelckmans, 2000, 621 p.).
Van Aalmoes tot Zwitserse garde. Etymologie en betekenis van duizend woorden rond religie
(Averbode, 2005, 670 pp.)
Valse profeten (Averbode, 2007, 644 p.)
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Rari nantes. Honderden Griekse en Latijnse gevleugelde uitdrukkingen, afkortingen, voor- en
achtervoegsels te gast in
het Nederlands (Averbode, 2009, 768 p.)
Reliqua. Haikoe. Ramayana. Ontvreemde woorden. (Halewijn, 2012, 592 p.)
*
Jos Wouters o. praem., abt van Averbode, wees terecht op de humor en het
relativeringsvermogen van Bart Mesotten: "Het is echte humor, mild, maar zonder zichzelf te
ontzien. Steeds is er een vleugje zelfspot bij. Eerlijk, maar niet verbeten. Helder, nooit
fanatiek. Hij gunde zichzelf en anderen de ruimte om te zoeken en te twijfelen. Het was geen
kwestie van zekerheden, maar veeleer een intuïtie van een immer aanwezig mysterie dat
oplicht in de dingen, in zichzelf, in contacten met anderen en in het reilen en zeilen van de
abdijgemeenschap." Ik zou het niet beter kunnen formuleren en koester piëteitsvol de
herinnering aan de al te schaarse maar telkens niet alleen boeiende maar ook verhelderende
gesprekken die ik met Bart Mesotten mocht voeren.
Henri-Floris JESPERS
(met veel dank aan Luc Pay)

Boven het open graf
duiven tegen de hemel
zij kennen de weg
Bart Mesotten

*
In de Mededelingen van het Centrum voor Documentatie en Reëvaluatie kwam het oeuvre
van Bart Mesotten ruim aan bod. Enkele afleveringen (zowel van de pdf- als van de papieren
editie) zijn nog leverbaar. Een aantal bijdragen kunnen online gelezen worden:
http://mededelingen.over-blog.com/article-luc-pay-over-bart-mesotten-en-zijn-rari-nantes52900169.html
http://mededelingen.over-blog.com/article-luc-pay-over-valse-profeten-74710954.html
http://mededelingen.over-blog.com/article-in-memoriam-bart-mesotten-19-maart-1923-23november-2012-112850938.html
http://mededelingen.over-blog.com/article-bart-mesotten-haikoes-ramayana-enetymologischeverkenningen-109915300.html
http://mededelingen.over-blog.com/article-obiit-bart-mesotten-112813447.html
http://mededelingen.over-blog.com/article-koehi-voor-bart-mesotten-118021590.html
http://mededelingen.over-blog.com/article-bij-het-herschikken-van-een-bibliotheekvismcbrasschaat-102860912.html
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Mededelingen
POETISCHE BOTANISCHE TUIN
Begin juli werd de ‘Tuin der Poëten’ geopend in de
Botanische Tuin aan de Leopoldstraat in Antwerpen
door schepen van Cultuur Philip Heylen en voormalig
stadsdichter Peter Holvoet-Hanssen, die ook het
De stad rouwt om de zomer
initiatief nam.
De bomen hebben zwarte randen
Volgens het verbond
Een gedicht van Peter verwoordt op de hem eigen wijze
Gaat hier de stilte heersen
de wens opdat dit groene hart van Antwerpen niet alleen
een symbolische poëtische betekenis krijgt, maar ook
De planten worden de gevangenen
voortdurend interactief benut wordt.
Die onvoorwaardelijk tussen de
Er komt bovendien aandacht voor wat er tijdens vorige
muren
Geen schaduwen meer hebben
generaties op dat vlak is gebeurd, lang voor AntwerpenBoekenstad actief werd. Het is trouwens dankzij AB dat
De perken liggen hard als zerken
deze poëtische oase nu een vaste waarde wordt.
Het bos van naamplaten
Bij deze gelegenheid werd er ook een gedicht van
Het kerkhof van de hoop
Willem Persoon opgediept uit 1978 dat daar nu een
Dicht bij de aarde
vaste plaats heeft gekregen. ‘Botanische Tuin’ ontstond
Blijft er steeds weer leven
aanvankelijk voor de reeks ‘Metro-Poëzie’ (toen nog
Er wordt met zekerheid gewacht
MIVA, nu De Lijn) en hing een paar jaar in het
Op de verrijzenis
premetro-station Groenplaats.
Metro-Poëzie was een van de vele artistieke
Willem Persoon
manifestaties van het Oranjehuis in de Hoogstraat, waar
Bert De Bruyne actief was. Hij was een van de
Uit: Regeneratie
kleurrijke figuren in Antwerpen die toen wat leven in de
De Bladen voor de Poëzie 1981
stad brachten zonder subsidies en veel goede wil.
Jaargang 29/4
In dit kader was er ook het erg bekend geworden
gedicht ‘Afscheid’ opgenomen van Anton van Wilderode. Verder ook gedichten van Nic van
Bruggen, Paul De Vree, John Lundström e.a.
Het gedicht ‘Botanische Tuin’ van Willem Persoon verscheen nadien in zijn bundel
‘Regeneratie’ in 1981 bij De Bladen van de Poëzie, Orion Brugge.
Het is in feite een ‘wintergedicht’ met als metafoor de
naamplaatjes van de planten die afsterven in de herfst en in de
volgende lente telkens weer verschijnen als een voortdurende
reïncarnatie.
In volle zomer was deze ‘reïncarnatie’ wel heel weelderig
zichtbaar.
Er zijn nog rondleidingen door Peter Holvoet –Hanssen alle
donderdagen
in
augustus,
telkens
vanaf 16,30 uur, met
start aan de serres.
BOTANISCHE TUIN

Vlnr.: de verantwoordelijke van de Groendienst Antwerpen,
Stadsdichter Peter Holvoet-Hanssen en Wim Persoon.
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Lieve Van Kerkhove wint haikuwedstrijd

Het is niet elke dag dat een van onze leden een eerste prijs wegkaapt. Proficiat dus voor Lieve
Van Kerkhove winnares van de Haikuwedstrijd “Zilver” uitgeschreven n.a.v. het 25jarig
bestaan van Haiku-kern Antwerpen vzw. Haar haiku prijk in de bloemlezing “In de
zilverkast” de aanhef van Lieve’s haiku. Lieve is dus niet alleen een befaamde kalligrafe
wiens werk we herhaaldelijk in onze nieuwsbrieven konden bewonderen en op wie we
konden rekenen voor een of andere speciale uitgave. Een lid om trots op te zijn!

Christina Guirlande stelde een nummer samen van ‘De Vallei’ met gedichten bij
schilderijen van Lieve Janssen. Zij werkte mee met een gedicht aan het boek ‘Ode aan de
Mark’. Gedichten werden gepubliceerd in o.a.
Schoon Schip, Oostland, Verba, De Blauwe Engel.
In Galerij Ouverture te Cadzand liep een
tentoonstelling met het gedicht ‘Tijd’ van C.
Guirlande als uitgangspunt. Zij las voor uit haar
nieuwste dichtbundel op ‘Dichters thuis in
Puivelde’. Het gedicht ‘Oude Boom’ werd op de
Poëzieroute geplaatst in de Kalkense Meersen. Het
gedicht ‘In dit decor’ wordt gebruikt als leidraad bij
de tentoonstelling van idCollectief in de
Beeldentuin aan de Nieuwe Laan te Hamme.
Christina Guirlande leest op 1 september voor uit
eigen werk in ‘De appel van verleiding’ te
Merendree. In oktober geeft zij lezingen voor
Symbiose te Dendermonde en Exlibris te Deurne.
Eveneens in oktober verschijnt het boek ‘Kunst in
de Stad’ met twee van haar gedichten bij
beeldhouwwerken in de stad Sint-Niklaas.
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In kasteel Cortewalle in Beveren ging veel
aandacht naar de tentoonstelling “Leven in
bedreigd erfgoed” geïnspireerd door het met
verdwijning bedreigde ‘Doel’. In de
tentoonstelling hangen tussen de foto’s enkele
gedichten van Anton van Wilderode over Doel
en uit ‘Het dorp zal duren’
De gastspreker was ons eigen jarenlang lid en
begenadigd auteur Richard Willems.

Activiteiten
Donderdag 26 september 2013 om 20u15
in O.L.V.-ten-hemel opgenomen-kerk in
Doel met medewerking van o.a. ons lid,
sopraan Cristel De Meulder.
Toegang: € 25,00 incl. reservatiekosten
(kinderen en jongeren tot 18 jaar: gratis)
RESERVATIE: telefonisch (via Theater
aan de Stroom): 070 22 33 30
of online: www.theateraandestroom.be
INLICHTINGEN: 0495 16 64 75
Kaarten ook te verkrijgen: Kleding De
Rop, Grote Markt 17 te Beveren en Drukkerij Cleiren, Dorpsstraat 18 te Kieldrecht of via
komaar.educatief@scarlet.be

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de
presentatie van de nieuwe dichtbundel van
Renée van Hekken “Valentina” portret
van een migrante. Jan van Poyer,
klarinettist en Ramsey Irani, gitarist.
Wanneer?: 13 september 2013 van 20 tot
22 uur. Bib Merksem leeszaal eerste
verdieping, Van Heybeeckstraat 28.
Parking onder het gebouw. Reservaties:
Schilderij Jos Laureys
Jan.Didelez@stad.antwerpen.be
of
reneevanhekken@skynet.be
Tel. bib: 03/6807270.
Tel. Renée: 03/6582861.
Kostprijs bundel : 17 euro. www.hetstillepand.be/reneevanhekken.html voor meer info !
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Wie gaat wat blijft

Ik ontving het bericht van het overlijden van
mevrouw Greta Kerstens toen ik in Amerika
was. Het was even slikken bij de herinnering
aan deze beminnelijke dame, van wie ik af en
toe een telefoontje kreeg en waaruit ik kon
opmaken dat zij een zeer belezen persoon
was. Ze was gul met het uiten van haar
waardering voor onze vereniging en onze
nieuwsbrief. Ik kon helaas niet aanwezig zijn
op de uitvaart maar zend mijn oprechte
deelneming aan haar familie en allen die haar
dierbaar waren.
***

Anton van Wilderode
Uit ‘In al begonnen Vrede’
Uitgeverij Lannoo 1993
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AB HOMINE CREATUM
Beeldig Hof ter Saksen 12
Onder de noemer ‘AB HOMINE CREATUM ’ (Door
de mens geschapen) loopt in het park van Hof ter
Saksen in Haasdonk, van 26 mei t/m 29 september, en
dit voor de 12de keer, de tweejaarlijkse
indrukwekkende tentoonstelling met figuratieve
werken, samengesteld door Luc Van Soom, die ook
eigen werk tentoonstelt. Het bestuur van het CC
TerVesten neemt dan elke keer de gelegenheid te baat
om kinderen bij dit gebeuren te betrekken. Deze keer
werd aan uw Beatrijs gevraagd om een aantal
gedichten te schrijven voor kinderen, geïnspireerd op
de diverse werken.
Op 11 juni stonden een veertigtal aanwezigen,
kinderen met begeleiding van vaders, moeder,
grootouders enz. te trappelen om aan de rondleiding te
beginnen. Letterkoekjes, glaasje appelsap, een
snoepje en dan met de schattenkaart in de hand en
verdeeld over drie groepen, ving de tocht aan van
beeld naar beeld, in dit toch ietwat geheimzinnige
park. Christl Van den Broucke, Tine Mendonck, Bert
Verwerft, van het CC Ter Vesten en uw Beatrijs lazen
de gedichten, en overal hoorde je de muziek gebracht
door Jean Demey die als de Rattenvanger van
Hamelen, met schalmei en fluit een vleugje magie
tussen de bomen toverde. Iedereen genoot ook de
volwassenen hadden hun kinderziel teruggevonden.
Aan het einde van de tocht werd de schat gevonden
onder de vorm van het leuke boekje met de gelezen
gedichten. Anneliese wachtte ons op met nog een
glaasje appelsap, (oude appelrassen uit de eigen
boomgaard van Hof ter Saksen en daar gebotteld) de
laatste letterkoekjes verdwenen en verder niks dan
lachende snoetjes…
Van 26/5 t/m 29 sept. - 2013 park Hof ter Saksen
AB HOMINE CREATUM
Een ontdekpakket geschikt voor verschillende
leeftijden, is gratis te ontlenen. Let op: je moet het
pakket wel vooraf reserveren. Groendienst: 03 775 28
51 of groendienst@beveren.be / Infokantoor: 03 750
15 80 info@beveren.be. Wie gebruik maakt van het
ontdekpakket om de tentoonstelling te bezoeken,
krijgt als herinnering een exemplaar van het bundel
Schattige lettervangerversjes van Beatrijs van
Craenenbroeck bij Beeldig Hof ter Saksen 12.
Info: CC Ter Vesten 03/750.10.00
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