Cortewalle
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De eerste blaren van september vallen
in het verwilderd park van Cortewalle.
Vergiftigd kopergroen vreet in het brons.
De kalken lovertjes van de guirlandes
zijgen geruisloos uit de sierplafonds.

On lehtien syksyisen baletin aika
Cortewallen puiston hiljainen lumo
Viherpatinan ja ruskon taika
Ja hiutaleiden tauoton sade
Hauras kuin kipsi, äänetön tanssi

Het clavecimbel van de wind, de regen
als een piano regelmatig tegen
de ruiten zonder hartstocht of gerucht.
De deuren op een dunne kier bewegen
soms even in een onderstroom van lucht.

Onko se tuulen vai pianon ääni
Ikkunaa vasten soi sävel hento
Ilmeetön, harmaa, tarmoa vailla
Kuivan saranan ruosteinen narina
Kun ovet heiluu joka tuulen puuskaan

Het water aan de kelders tekent halen
van halve cirkels, krullen en spiralen.
De vis die naar de oppervlakte schiet
achter een snoer van borrelende kralen
veegt het kasteel uit maar hij ziet het niet.

Vesi aaltoilee kellareihin asti
Pyörii, loiskii ja kuohuu niin levottomasti
Kuplivan helminauhan toisessa päässä
On kala – se etsii vallihaudassa
Kuvaa linnakkeesta – mutta turha työ
Ei kala voi tietää miksi – missä syy
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Goede vrienden,
Het is een duistere dag vandaag deze 14de november van het jaar onzes Heren 2016. De
bomen kleven aaneen met mist en mijn brein lijkt ook wat beneveld, want er komen geen
sprankelwoorden opdagen. Hoe maak ik dan een indrukwekkende aanvang van deze
nieuwsbrief, zonder woorden die rondspetteren en zich splitsen in duizend atomen? Niet
dus…, vervolgens zal ik maar gewoon zeggen dat ik tevreden ben met deze nieuwsbrief die
gevuld is met, hopelijk, een en ander dat jullie interesse kan wegdragen.
Op p. 5 t/m 8 met enige trots het verslag van de presentatie van ons bibliofiel uitgegeven
boekje Cortewalle & Van Wilderode ‘Verwildering in taal’ (i.s.m. CC Ter Vesten). We
komen er in de volgende uitgave nog op terug met enkele persberichten en commentaren. Het
werd de afsluiter van de vieringen rond 20 jaar CC Ter Vesten, die werden aangevangen op
30 september met een academische zitting. De toespraak, bij die gelegenheid, van de directeur
van CC Ter Vesten de heer Ben Croon, hebben wij (gezien onze 20 jaar lange samenwerking)
lichtjes ingekort, opgenomen.
We beleven ‘November in Beauvoorde’ samen met Anton en Frans Terrie die de dichter ziet
alsof hij een camera op de schouder draagt. Het wordt één lange ‘travelling’ naar waar hij toe
wil, uit het dorp, uit de straatjes, uit de allee… terwijl de dichter peilt naar het wezenlijke, de
ziel van de dingen.
Op 28 juni vond in Moerbeke de jaarlijkse Anton van Wilderode herdenking plaats. Door
omstandigheden arriveerde ik nog juist aan het einde van de kerkdienst na twee uur langer
onderweg dan voorzien, een vrijdag late namiddag en verstikkend verkeer op de ring rond
Antwerpen. De toespraak aan het graf door Willem Persoon heb ik dus ook gemist. Je vindt ze
op p. 15 t/m 17 onder de titel ‘Een lijn van liefde’.
We werkten samen met Calcant vzw aan twee orgelconcerten uitgevoerd in de SintMartinuskerk in Kontich, orgeluitvoeringen op een zeer hoog niveau ‘een ideaal en
wondermooi samengaan met poëzie’ dixit de Portugese organist Felipe Verissimo.
We vragen ook even aandacht voor het gedicht ‘Sit in my kamer’ van Nazli Majavie, dat we
bekroonden met onze speciale IVA-prijs, n.a.v. de jaarlijkse Anton van Wilderode
Jeugdpoëziewedstrijd in Stekene. Nazli was zo vriendelijk mij ook een extra gedicht toe te
sturen, een des te meer bewijs van haar dichterschap.
Natuurlijk lieten onze leden zich zoals altijd van alle kanten horen. We hebben hun talenten
gespreid over vier volle pagina’s.
En nu … uitkijken naar Kerstmis. Door
ongelukkige omstandigheden heb ik, zoals u
weet, vorig jaar de hele kerstperiode gemist.
Dat vond ik vreselijk, want ik ben zo’n beetje
als de dame uit Heinrich Bölls “Nicht nur zum
Weihnachts Zeit’. Dus nu dubbel genieten van
alle mogelijke gezelligheid met familie en
vrienden, want het blijft voor mij toch mijn meest geliefde tijd van het jaar. Tijd waarin we
met bovenzinnelijk heimwee woorden als ster, geboorte, vrede, vriendschap en liefde weer
opnieuw betekenis trachten te geven.
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De eerste vlok, een ster, kwam naar beneden
geheven op de wind en weer gemeden
tot zij zich vlijde in mijn vensternis.
Terwijl ik keek gesmolten en vergeten.
AvW
Ik ga mijn best doen en intussen laat ik mij insluiten in de cocon van mist die hier nog altijd
rond mijn huis hangt, geheimzinnig mooi en zo rustgevend. Misschien is intussen de wereld
daarachter wel verdwenen, dus als deze nieuwsbrief nooit aankomt…
Van ganser harte aan allen en iedereen in het bijzonder een Zalige Kerst en een Gezegend
2017!

De winter
sluit ons in,
maar voor
een nieuw begin,
een jonger jaar
gaat open
met hunkeren
en hopen,
met vragen
en met wensen
van heil
voor alle mensen!
AvW
F.C.

Op pagina 2: het gedicht ‘Cortewalle’ in het Nederlands en in de Finse vertaling van Seija &
Jendrek Prusak. De prachtige panoramische foto toont de woning van de vertalers in de
sneeuw en is door Jendrek zelf genomen. Er werd me een warme winter mee toegewenst. Ik
vind die foto zeer mooi en echt gepast om in deze december-uitgave op te nemen.
De twee lieflijke houtsneden heeft u allicht erkent. Ze zijn van de hand van Fil Coupé, Antons
tweelingbroer. De kwatrijnen zijn uiteraard van Anton. Ze werden ooit als kerstkaart
uitgestuurd naar Antons en Filemons familie en vrienden.
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Cortewalle & Van Wilderode: ‘Verwildering in taal’
23 oktober 2016
Beatrijs van Craenenbroeck
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Geachte genodigden, goede vrienden,
Kasteel Cortewalle is voor mij altijd zeer bijzonder geweest. Als
kind sloop ik voorzien van een zakje oud brood op het domein, waar
toen nog privé op stond. Ik wist heel goed dat het niet mocht, maar
het kasteel waar een graaf woonde trok me aan met al de magie van
een sprookje. Ik was ervan overtuigd dat er in die kelders iets
spookte, en dat er ’s nachts verrukkelijke nimfen rondzweefden.
Ik en tien jaar en mijn fantasie…
1994 publicatie van onze eerste uitgave Cortewalle in acht talen en
1996 een uitgave in twaalf talen.
Volgens mij is er definitief iets aan de hand met het fenomeen tijd.
Als ik bedenk, met mijn beperkt vermogen tot het toetsen van de
tijd, aan mijn bestaanslijn, dan lijkt het me bijna onmogelijk dat er
intussen twintig volle jaren zijn verstreken. Ik heb de grootste
moeite om gelijke tred te houden met de loop der tijd om te laten
doordringen dat wanneer ik op de dingen vooruit tracht te lopen, er
altijd een terug katapulteren volgt naar een heden waarin ik
verbaasd kijk naar het zo dichte verleden.
De tijd vliegt en hoe? En zo ook woorden, ze vliegen en vervliegen,
maar kunnen gelukkig blijvend gemaakt worden, tijdloos. Wie beter
dan Anton kon het verba volant grijpen om het in scripta manent om
te zetten. Als een Merlijn van het woord nam hij ‘Cortewalle’ in
zich op, strooide er zijn woorden overheen en voilà bewaard,
vereeuwigd Beverens geliefde slot. Ik heb ookvmijn toverstaf
uitgeprobeerd en na acht kwamen er twaalf vertalingen en
vervolgens 24 vertalingen tevoorschijn. Dit bij wijze van spreken,
het heeft wel meer dan enige moeite gekost.
Ik heb nu de eer en het genoegen alle vertalers te danken. Velen zijn
goede vrienden en zonder uitzondering talentvolle mensen die
bereid waren met grote toewijding Antons gedicht in hun eigen taal
voelbaar te maken.
De kwaliteit van de vertalingen is dan ook uitzonderlijk zoals u
heeft kunnen horen, althans aan enkele van de u meest vertrouwde
talen.
Ik dank in dit verband ook speciaal prof. em. Andries
Welkenhuysen van de Universiteit Leuven die mij kopieën van de
correspondentie stuurde, waarin Anton de vertaling naar het Latijn
(die op zijn verzoek gebeurde) ten zeerste prijst en daarvoor zijn
dank uitspreekt.
Uitdrukkelijk dank ik ook de dichters Katarzyna Borun Jagodzinska
en Pawel Borun Jagodzinski, die mijn tussenpersonen waren voor de
vertalingen in het Deens, Russisch, Oekraïens, Bulgaars, Tsjechisch
Chinees en Fins. Daarnaast dank ik ons lid en medewerker Stijn
Vanclooster, voor de hulp bij het vinden en selecteren van de
vertalers in het Hongaars, Slowaaks, IJslands, Kroatisch en Turks.
Dank ook aan ons Zwitsers lid Agnès Indermaur die me in contact
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bracht met de vertaler Guisep Decurtins die ons een RetroRomaanse Surselvische versie bezorgde. Een uniek iets om een
dichter te vinden die Antons werk omzet in deze taal die nog slechts
door 60.000 mensen gesproken wordt.
Dat ik dankbaar ben voor zovele jaren samenwerking in vriendschap
met het bestuur en personeel van CC Ter Vesten en met de
Gemeente Beveren is een evidentie. Ik zie al met een goed gevoel
uit naar een volgende gezamenlijke organisatie en licht hierbij reeds
een tipje van de sluier. Er zijn al verschillende nieuwe vertalingen in
mijn bezit, dus!
Benevens ideeën die al broeden.
Toen wij, dat is Ben Croon, Christl Van den Broucke en ik,
overlegden wat we zouden doen met de illustraties, was het Christl,
die voor de vorige boekjes de lay-out op haar nam. Ook nu voor
deze uitgave verwezenlijkte ze haar idee. Bij het zoeken naar de
gepaste titel leek ons Bens keuze de beste.
De derde bibliofiele Cortewalle vertalingen ‘Cortewalle & Van
Wilderode – Verwildering in Taal’ is een werkelijkheid waar ik zeer
gelukkig met ben.

Foto’s: 1. Johan Smet, 2. Beatrijs van Craenenbroeck, 3, Luc Van den
Brande, 4. Cécile D’Hollander, 5. Maja Panajotova, 6. Mirjam Eren,
7. Zou Wei, 8. Barbara Baltussen
9. Vlnr. Luc Van den Brande, Johan Smet, Barbara Baltussen,
Beatrijs van Craenenbroeck, Maja Panajotova, Mirjam Eren, Cécile
D’Hollander, Zou Wei.
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Het bibliofiel uitgegeven boekje bevat veertig bladzijden; afmetingen 21cm x 21cm. Alle 24
vertalingen werden mooi geïllustreerd door Katrijn Jacob, Vera Ketels, Sofie Nachtegael en
Deborah Vanden Brande: vier studenten illustratieve vormgeving van de klas van Tim Polfliet
(SASK Sint-Niklaas). Het boekje wordt u toegestuurd na storting van slechts 8,00 euro
(verzendingskosten inbegrepen) op het rek. nr. van onze vereniging; BE81 9730 4214 5524.
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Academische zitting: 20 jaar Ter Vesten & plechtige
heropening vernieuwde schouwburg
Ben Croon
Geachte genodigden,
Drie jaar geleden, in 2013, vierden de Vlaamse cultuur- en gemeenschapscentra hun
veertigjarig bestaan. Uiteraard werd dit met de nodige luister en geestdrift gevierd, met een
colloquium en met de publicatie Over de kracht van cultuur- en gemeenschapscentra.
Gisteren, vandaag en morgen.
De viering en geestdrift bij die veertigste verjaardag waren volkomen terecht. Want samen
vormen de ruim 230 cultuur- en gemeenschapscentra het grootste kunst- en cultuurpodium in
Vlaanderen, met een bühne van ruim 20.000m², 65.000 zitplaatsen, vele tienduizenden
activiteiten en meerdere miljoenen toeschouwers… per jaar.
Bovendien zijn de centra veel meer dan louter een podium en een programmatie. Ze initiëren
initiatieven in wijken en buurten, op straten en pleinen. Ze beheren infrastructuur,
ondersteunen het plaatselijke verenigingsleven, zorgen voor omkadering en educatie, werken
samen met de scholen. Kortom: ze hebben zich in de afgelopen drieënveertig jaren ontpopt tot
een werking, een culturele hefboom, een kwaliteitslabel.
Vele landen en regio’s benijden Vlaanderen voor dit fijnmazige, lokaal sterk verankerde
netwerk, voor deze unieke, drukbezochte plaatsen voor ontmoeting, verrijking, ontspanning
en gezelligheid. En terecht! Maar….
Ondanks al het toenmalige feestgedruis kan ik mij, als dagelijkse waarnemer, toch niet van de
indruk ontdoen dat de cultuur- en gemeenschapscentra vandaag, op hun drieënveertigste, in
een midlifecrisis verkeren.
Niet alleen zijn er, op die leeftijd, de typische gemengde gevoelens van enerzijds trots, op wat
er allemaal al is gepresteerd en verwezenlijkt, maar anderzijds ook onzekerheid over waar het
de volgende jaren naar toe moet, en of het niet allemaal maar ‘meer van hetzelfde’ zal zijn. Ik
denk dat de meeste veertigplussers in deze zaal deze gemoedstoestand wel enigszins
herkennen. Maar er is meer.
Het gevoel van onzekerheid wordt versterkt door externe factoren, door enkele donkere
wolken die zich boven het grootste podium van Vlaanderen lijken samen te trekken.
Vooreerst is er de beslissing van de Vlaamse overheid om de toelagen voor de cultuur- en
gemeenschapscentra niet langer cultureel te labelen maar, ‘ongeoormerkt’ zoals dat dan heet,
in het gemeentefonds te deponeren. Niet-geïndexeerd en dus, in realiteit, elk jaar iets minder.
Het lijkt wel alsof de Vlaamse overheid plots afstand doet van haar geesteskind, meer nog, het
vogelvrij verklaart. Alsof ze zegt: lokaal bestuur: doe er mee wat je wil.
Die lokale besturen, die al jaren met zeer veel liefde de dagelijkse zorg voor de centra op zich
nemen, zitten - in het algemeen - met zorgen, want worden geplaagd door een groeiend aantal
opdrachten en dalende inkomsten en zien zich bijgevolg - in veel gevallen - genoodzaakt tot
besparingen en hervormingen.
Sommige studie- en onderzoeksbureaus zien hun kans schoon en wapperen verleidelijk met
hét wondermiddel tegen alle ziekten, hun ‘one size fits all’-model voor ‘transversale
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integratie’, waarbij de diverse vrijetijdsinstellingen omgevormd worden tot anonieme,
inwisselbare radertjes in een machine die alleen nog massa-events uitbraakt. Misschien met
minder personeel en kosten, misschien, maar met een verschraling inzake aanbod,
publieksdiversiteit en arbeidsvreugde als jammerlijk gevolg. Wie zich, zoals ik, ooit een ‘one
size fits all’-onderbroek aanschafte, zal zich de pijnlijke gevolgen zeker nog lang herinneren.
Tenslotte zijn er nog de provinciebesturen, of correcter geformuleerd, zijn er niet meer, want
die mogen zich in principe niet langer met cultuur inlaten. Voorlopig althans.
En toch…, dames en heren. En toch staat hier vanavond, ondanks die donkere wolken boven
de cultuursector, voor u een zeer gelukkig en dankbaar man.
Ik ben dankbaar en gelukkig omdat Cultuurcentrum Ter Vesten vandaag, op zijn twintigste
verjaardag, meer dan ooit bruist en bloeit en – belangrijker nog – alle troeven bezit om de
toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.
De afgelopen 20 jaar heeft Ter Vesten zich immers ontwikkeld tot een uitzonderlijk
dynamisch en veelzijdig cultuurcentrum dat een prominente plaats bekleedt, niet alleen in de
lokale en regionale vrijetijdssector maar ook in het Vlaamse cultuurlandschap.
Ter Vesten werd door Vlaamse overheid in 2001 op basis van het ruimtelijk structuurplan
ingedeeld in de categorie van de C-centra (de kleinere cultuurcentra), maar ontwikkelt in de
praktijk de werking van een groter (en door Vlaanderen meer betoelaagd) B-centrum. Anders
geformuleerd: als gesubsidieerd lichtgewicht vechten we al jaren, met veel succes, in de
klasse van de middengewichten. Uit de sectorrapporten van Vlaanderen blijkt dat Ter Vesten
met zijn kwaliteitsvolle en gediversifieerde avondprogrammatie, zijn sterk ontwikkeld
scholenaanbod, zijn uitgebreide project- en erfgoedwerking en zijn vele faciliteiten voor het
verenigingsleven beter scoort dan menig ander centrum in de C- én B-categorie. Dit is en
blijft zeer bijzonder. Zeker omdat uit het laatste gebruikersonderzoek, afgenomen in 2014,
blijkt dat de uitgebreide werking van Ter Vesten ook sterk gesmaakt en gewaardeerd wordt
door het zeer talrijke én opvallend trouwe publiek uit Groot-Beveren en daarbuiten.
Ik ben dankbaar en gelukkig voor de steun die Ter Vesten al jarenlang bij zijn werking geniet
van zijn trouwe partners: de Kon. Piet Staut Kring, Ontspanningsclub De Baanvrienden,
Vlinders en C°, de Internationale Vriendenkring Anton Van Wilderode, MuzArt en – meer
recent nog – het Havenbedrijf Antwerpen.
Ook het verenigingsleven heeft een belangrijk aandeel in het succes van Ter Vesten. Als
participanten aan projecten, als onderdeel van het programma – zoals dit seizoen Koor
Resolut – of als dragende krachten achter indrukkwekkende gelegenheidsproducties waarvan
Shout!!, the sixties musical - die vanaf morgen in de schouwburg speelt – de voorlopig laatste
in een lange rij is.
Partners en verenigingen, zij maken daadwerkelijk mee het verschil voor Ter Vesten.
Ik ben dankbaar en gelukkig om te mogen werken voor een gemeentebestuur dat inziet dat
blijvend investeren in cultuur loont, dat relevant blijven en nog relevanter worden voor de
artiesten en voor het publiek (de inwoners van Beveren en ruime omgeving) cruciaal is om
een toonaangevende rol te blijven spelen. Dat het belangrijk is om, als regionaal cultuur- en
vrijetijdscentrum, een eigen persoonlijkheid, een eigen identiteit te ontwikkelen die bepaald
wordt door de mensen die er werken en door de lokale gemeenschap, de mensen waarvoor we

10

werken. Voormalig minister van Cultuur, Joke Schauvliege, schreef in dit verband ooit:
“Mensen willen geen eenheidsworst, ze zoeken authenticiteit. Ze willen zich thuis voelen in
‘hun’ cultuur- of gemeenschapscentrum.”
Dankzij de steun en het geloof van het gemeentebestuur kon Ter Vesten de afgelopen jaren als
één van de eerste centra in het Waasland overschakelen op online ticketing, werd de flexibele
vzw-structuur geoptimaliseerd, werd er geïnvesteerd in een aantrekkelijke nieuwe website,
digitale nieuwsbrief en huisstijl en – als kroon op het werk – kreeg de schouwburg na twintig
jaar een inwendige make-over.
Maar laat ons, tot slot, in heel deze woordenvloed toch de essentie niet vergeten: “Meer dan
om een gebouw of activiteiten, draait een cultuurcentrum om mensen, om mensen en hun
passies voor kunst en cultuur, hun drang naar reflectie en ontspanning, hun zoektocht naar
ontmoetingen met anderen en zichzelf”.
Het is een citaat uit de bundel Over de kracht van cultuur- en gemeenschapscentra. Gisteren,
vandaag en morgen.
Dat ik mag werken voor het prachtige publiek dat Ter Vesten zo rijk en trouw is, en dat ik
mag werken met de vele vrijwilligers en met de collega’s van Ter Vesten, één voor één, alle
stafmedewerkers, de volledige technische ploeg, alle balie- en onthaalmedewerkers, de
poetsploeg en de mensen van het
CultuurCafé, en alle voormalige collega’s,
waarvan sommigen, Linda en Monique, ons
helaas veel te vroeg zijn ontvallen.
Dat ik voor dat publiek en die collega’s
mag werken, dat stemt mij vandaag, meer
dan wat ook, nederig, dankbaar en
gelukkig.
Want zij, dames en heren, zijn de motor, de
ziel en de essentie van Ter Vesten.
Vlnr. Ben Croon, Marc Van De Vijver (burgemeester
Beveren), Beatrijs van Craenenbroeck en Christl Van
den Broucke.

Ik dank u.
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November in Beauvoorde,
of hoe Beauvoorde en Moerbeke in elkaar vervloeien.
November in Beauvoorde
Uit het bijeengebleven dorp. Uit straatjes
die huiselijk naar pannekoeken geuren.
Uit de allee al in novemberkleuren
en de chrysanten langs de kerkhofpaadjes.
In het portaal. De vleugeldeur valt tegen
én in het slot. Ik loop met trage schreden
op de plavuizen van heel lang geleden
in licht dat stilstaat als een witte regen.
Ik hoor gregoriaans uit mijn geheugen,
verschuiven van roodpluchen kussenstoelen
(nog aan mijn knie kan ik de stof gevoelen!),
de najaarshoest met echo’s in de beuken.
Het wierookvat met rinkelende keten,
de altaarschel een schommeling van zilver,
een zwijgen zeer intens. En nauwelijks klinkend
het zachtste orgel van de hele wereld.
AvW
Toen Anton van Wilderode in 1994 met “Ex
libris” zelf een keuze uit zijn gedichten
bundelde, werd ook ‘November in
Beauvoorde’ daarin opgenomen; een teken dat
hij er zelf waarde aan hechtte. De lezer die het
in die uitgave leest, kan makkelijk de indruk
opdoen dat het vers een concrete historische
herinnering weergeeft van een najaarsbezoek
aan de Beauvoordse kerk.
Toch is dit een misvatting, want het hoort
oorspronkelijk thuis in de bundel “Daar is maar een land” uit 1983, geschreven bij foto’s van
Jan Decreton. De totstandkoming van dit imposante boekwerk leert dat de dichter verzocht
werd teksten te leveren bij het voorgegeven fotomateriaal van Jan Decreton.
In zijn monografie over Van Wilderode benadrukt Rudolf van de Perre ook sterk dat het om
meer gaat dan descriptieve poëzie bij die foto’s. De dichter peilt naar het wezenlijke, de ziel
van de dingen die afgebeeld zijn en heel vaak roept dat echo’s op van zijn eigen innerlijke
ervaringswereld. Dat mag ook blijken uit een nauwlettende lectuur van het gedicht bij de foto
van het interieur van Beauvoordes kerk in november, met de monumentale orgelkast. Hoewel
geen concrete herinnering, toch staat het niet los van herinnering, zo blijkt ook.
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Als lezer loop je alvast met de dichter
mee naar de kerk toe. Het lijkt wel of hij
een camera op de schouders draagt en het
wordt één lange ‘travelling’ naar waar hij
toe wil: ‘uit het dorp, uit de straatjes, uit de
allee’… en in de tweede strofe staan we al
direct in het portaal.
Maar de dichter voegt sfeerscheppende
toetsen toe, die de ziel van het dorp
aanroeren. De geuren die uit het
pannenkoekenhuis vrijkomen zijn
‘huiselijk’ en schenken de straatjes een intieme gezelligheid. Er zijn natuurlijk ook de
najaarskleuren en de stille weemoed van de chrysanten op het kerkhof. Een statige allee van
lindebomen (niet zomaar een laantje van effen op!) leidt kerkewaarts. Maar er is vooral, al in
het beginvers, het ‘bijeengebleven’ zijn van het dorp. Het woord roept de vaste
verbondenheid van allen op: groot en klein, en vooral van levenden én doden, want die
blijven in de nabijheid… Tot hiertoe, steunend op de werkelijkheid, het oproepen van oprecht,
een dorp met sfeer.
Met de tweede strofe betreden we kortweg het kerkinterieur. ‘De vleugeldeur valt tegen én
in het slot’, en wie de Beauvoordse kerk kent weet dat maar al te best. Maar hier is toch ook
meer aan de hand. Je betreedt met de dichter een andere ruimte, een die niet zomaar tot de
omwereld behoort, maar een die voor de spirituele opvlucht is bedoeld.
De dichter neemt nu resoluut zelf het heft in handen en zegt: ‘Ik loop met trage schreden’ en
je voelt goed dat hij het nu verder heeft over de eigen ervaringen. Hij loopt niet met wijde
passen, maar met plechtige schreden als in een processie! Trouwens over oeroude plavuizen
die onweerstaanbaar de tijd van toen oproepen. Dan volgt een sterk beeldend vers vol
wijdingsvolle geheimenis. Er is een stilstaand novemberlicht dat als het ware de tijd stil doet
staan en dat wit licht regent letterlijk naar beneden, zodat het als iets bovenaards aanvoelt.
Even reikt de hemel hier naar de aarde toe en zijn alle ingrediënten voorhanden om oude
gewijde gebaren en zangen wakker te roepen. Vanaf de derde strofe komen die dan ook volop
aan bod.
‘Ik hoor’, zegt de dichter in de tegenwoordige tijd, “gregoriaans” en wel ‘uit mijn
geheugen’. Hij beleeft als het ware overnieuw de gewijde zangen van weleer, zoals hij ze ooit
(toenmaals!) beleefde. Of: in de Beauvoordse ruimte verneemt hij opnieuw, diep in zichzelf,
de lofzang die hij als knaap al vernam in de Moerbeekse kerk van z’n geboorte. Er volgt nu
een haast overstelpende reeks van
auditieve indrukken die hij opdeed in de
kerk van Moerbeke, maar die hij net zo
goed in deze ruimte weer kan vernemen:
hij transponeert ze in het nu te Bauvoorde.
Er is het verschuiven van de
familiestoelen van eertijds (die
bijvoorbeeld voor de prediking naar de
kansel toe gekeerd werden). Tussen twee
haakjes vermeldt hij licht ironisch een
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mooie tastindruk, want men moest toen ook
veelvuldig en flink knielen op z’n stoel. Nu,
hier in Beauvoorde kan hij nog navoelen hoe
het was toen en daar. Verder hoort hij de
najaarshoest mét echo’s, het rinkelende
wierookvat en de helle altaarschel.
Tussendoor versterken visuele indrukken als
roodpluchen stoelen of een zilveren
schommeling de auditieve indruk.
Volgt nog het hoorbaar ingetogen zwijgen,
van de gelovigen en tenslotte als klapstuk: nauwelijks hoorbaar ‘het zachtste orgel van de hele
wereld’. Het beeld is rijkelijk overdreven, maar het roept onweerstaanbaar de diep in het
gemoed dringende wijdingsvolle ervaring op van ooit, die ook nu weer opleeft, samen met
een geheel van rituele geplogenheden. Zo transponeert Anton van Wilderode sterk suggestief
de voorbije verworteling in het geloof opgedaan in zijn geboortekerk in een vergelijkbare
dorpskerk te Beauvoorde.
De bijna ordeloos opeenstapelende opsomming van ervaringen komt voort uit een
overstroomd gemoed; maar die volheid komt mijns inziens ook tot uiting in het eindrijm.
Beide eerste strofen zijn strak in de maat geschreven en met gekruist vrouwelijk eindrijm. Dat
wijzigt licht in de derde waar ‘geheugen’ en ‘beuk’ alleen assoneren. In de slotstrofe evenwel
wordt de jambische maat wel aangehouden, maar het eindrijm valt helemaal weg onder de
druk van de gloedvolle opsomming.
Ik wijs tenslotte op een kwatrijn in de bundel
“Poedersneeuw” uit 1991 dat in kort bestek nagenoeg
dezelfde thematiek uitzegt. Het roept de luister op van
het kerkelijk ritueel en de beschermende ‘helm van
zomerwind’ vol van genade als ‘een eerste hemel’.
Hier volgt het:
HEER
De luister van uw huis heb ik bemind
van toen mijn levensloop begon, een kind
dat onder uw gewelven als een hemel
de helm gevoelde van de zomerwind.
AvW

Fotografe: Riet Camertijn
Frans Terrie
(Opgedragen aan Carol Vandoorne, de nergens vermelde ijveraar en organisator van veel
Van Wilderode manifestaties te Beauvoorde.)
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Herdenkingsplechtigheid 28 juni 2016 – Moerbeke-Waas
Willem Persoon
Beste familie, goede vrienden van Anton van Wilderode
EEN LIJN VAN LIEFDE
Het is niet zo veel auteurs of kunstenaars gegund om jaarlijks een
herdenking van hun geboortedag of sterfdag te krijgen. Meestal
verdwijnen zij na hun overlijden - en de gepaste eer die dan
bewezen wordt - een tijdlang in wat ik zou noemen: ‘quarantaine’.
In de hogere regionen wordt dan de ‘wetenschappelijke evaluatie’
gemaakt - waarbij vooral de tijd een rol speelt. Er wordt afgewacht
of de auteur of kunstenaar de rol en betekenis die hij bij leven heeft
gespeeld, ook jaren na zijn aards bestaan nog zijn waarde blijft
behouden.
Hier gaat dat anders. Eerst en vooral was Anton van Wilderode door zijn volgehouden en
consequente levensstijl een dichter van het volk geworden.
Doorheen al zijn teksten loopt een lijn van liefde. En die lijn van liefde heeft een veelkleurig
licht gekregen. Er is eerst en vooral de liefde voor zijn familie, zijn ouders en zijn
geboortegrond. Vanaf de eerste bundel ‘De Moerbeitoppen Ruischten’, tot zijn nagelaten
gedichten is dat terug te vinden. Er is de liefde voor de oude culturen. Het Avondland,
noemde hij dat. Hoeveel keren reisde hij niet naar Griekenland, Italië, Spanje… Anton van
Wilderode was een bereisd auteur. Hij hield ervan de sporen van de antieken met eigen ogen
te zien. Zo leerde hij een stuk van het verleden van de mensheid te begrijpen, om hierdoor
ook het heden te doorzien en van commentaar te voorzien.
Als leraar gaf hij de gelegenheid ook het werk van die Antieken beter te begrijpen, vooral ook
door zijn onvolprezen vertalingen.
Anton van Wilderode hield van zijn volk. Misschien nog het meest riskante wat een dichter
kan doen. Meer dan wie ook heeft hij dat ondervonden. Want het VOLK – met hoofdletters –
kan wispelturig zijn. Vaak verbrandt het wat het gisteren aanbad. Vaak wordt de STEM – met
hoofdletters – misbegrepen of miskend. Vaak gebeurt dit uit eigenbelang, en eigenbelang is
altijd tijdelijk. Zo is al meermaals gebleken. Een zelfgemaakte pedestal heeft zwakke poten,
vooral als je er zelf ook nog wil opklimmen.
Anton van Wilderode had een onmetelijke liefde voor de literatuur. Hij leefde van de
literatuur. Hij ademde literatuur. Hij stond er mee op en ging er mee slapen. Hij schreef
poëzie. Hij ademde poëzie, zoals hij zijn eigen aarde ademde. Hij WAS en BLIJFT poëzie –
mét hoofdletters!
Maar er was méér. Hij wilde dit ook meedelen aan anderen en niet alleen meedelen: hij wilde
voor anderen een wegwijzer zijn door de literatuur en de poëzie in het bijzonder. Aan
hoevelen heeft hij die liefde niet overgedragen, ze laten ontwaken, ze verder ontwikkelen. Tot
er nieuwe geesten bezwangerd werden om zich op hun beurt door de muzen te laten verleiden.
Dan werd Anton van Wilderode opnieuw Cyriel Coupé, de leraar, de magister.
Ik richt mij nu rechtstreeks tot u, Anton. Over het graf heen, want het is al zo lang geleden dat
wij elkaar nog spraken. Hier in Moerbeke, in uw huis van stilte. Waar ooit de Moerbeiboom
ruiste en uw moeder erwten plukte in het moestuintje. Waar jij sprak met vader – een van uw
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mooiste gedichten. Wees gerust, er staan nog canadabomen in het Waasland. Je huis staat er
nog. Er is zorg voor. Maar er wordt verder voor gezorgd. Hopen wij allemaal.
De gesprekken over collega-schrijvers. Nooit was je negatief. Dan zweeg je beter. Je kon
zwijgen, of het gesprek handig naar een ander onderwerp versluizen. Een enkele keer was er
een wat laconieke opmerking: ze hebben het horen luiden, maar ze weten de klepel niet
hangen...
Er was uw humor. Zo langs de neus weg: vijfhonderd keren een voordracht over ‘Humor in
de Letterkunde’, dat is niet om te lachen… zo was je commentaar. Er zou een boekje over te
maken zijn.
Jij hield van humor. Zonder humor kan het leven ondraaglijk zijn. Jouw opmerkingen waren
echter nooit kwetsend. Ik weet dat je je eerwaarde en andere medemensen kon laten lachen
aan tafel in het College. Dat moeten heerlijke momenten geweest zijn.
Ik weet dat jij niet zo hield van al die ‘Hoogwaardigheidsbekleders’ – mét hoofdletters – jij
noemde ze ‘hovaardigheidbekleders’ – zonder hoofdletters. Zo ver ging je liefde dan weer
niet. Maar ook zij waren je medemensen, die je soms tot verplichtingen verplichtten, waaraan
jij je liever wilde onttrekken. Vaak ging je achteraan staan, in een hoekje, al te bescheiden.
Dat wel.
Kom maar hier, zei je dan. Hier sta je gerust.
Ik zie je nog in de gebouwen van de Leuvense universiteit, waar je een eredoctoraat kreeg.
Niet voor je poëzie, wel voor je unieke volledige vertaling van Vergilius, waar anderen nu
nog steeds op kunnen terugvallen.
Ik zie je nog in de Münster, waar je de Koopalprijs kreeg. Op zeker ogenblik zei je: ik moet
me even verwijderen. Ik moet mijn GROTE BAAS – mét hoofdletters – gaan bedanken dat
Hij mij dit heeft aangedaan… en dan zag ik je knielen in die grote kerk, helemaal alleen,
terwijl de anderen al snakten naar een glas om het te vieren…
Beste familie, goede vrienden van Anton, naast die Lijn van Liefde, is er een Lijn van
Mededogen. Ook dit typeerde Anton van Wilderode. Misschien was het soms een negatief
kantje aan zijn karakter. Hij kon heel moeilijk Neen zeggen. Maar precies daarom is hij ook
een Dichter van het Volk geworden. We kennen bij benadering niet zijn hoeveelheid
gelegenheidswerk. Het moeten heel vele erg persoonlijk gerichte verzen zijn. Hiermee bracht
hij zovele mensen troost, bij een overlijden. Maar ook blijdschap bij een geboorte of zelfs
huwelijken.
De dichter heeft bij leven heel veel lof en waardering
gekregen. We hebben daar een tijd geleden ook een beeld
van gekregen bij de herdenking in de Bibliotheek in SintNiklaas. Hij (en wij) mogen eigenlijk niet klagen. Heel
regelmatig wordt zijn naam en faam nog vermeld in de
media. De jongste tijd zelfs in lovende bewoordingen van
sommigen die voorheen liever niet met hem geassocieerd
werden.
Onmiddellijk na het overlijden van Anton noemde de veel
te vroeg overleden Herman De Coninck hem reeds een
‘Icoon’ van onze literatuur. Benno Barnard werd zelfs een
bewonderaar van zijn werk. Tom Lanoye en Chris De
Stoop halen nog steeds vlotjes herinneringen op aan hun
studieperiode bij hun leraar Anton van Wilderode. Zie
maar hun samenspraak onlangs in de brochure van
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Confituur van de Zelfstandige Boekhandelaars, die Chris De Stoop onlangs lauwerden om
zijn boek ‘Dit is mijn hof’.
Zij en andere vroegere leerlingen zijn inmiddels ook al stevige Vijftigers geworden. Het
‘afzetten tegen de Leermeester’ is al lang ook bij hen verleden tijd. Coupéken heeft hen de
stiel geleerd. Dat beseffen ze goed genoeg. En zij blijven er de vruchten van plukken. Ieder
met een eigen taal in hun eigen tijdsbeeld.
Anton, ook ik heb veel van je geleerd. Al wilde ook ik niet in jouw stijl mijn eigen richting
vinden. Ik heb niet eens de gelegenheid gehad jou als leraar te hebben gekend. Maar toch heb
je mij doorheen de jaren dat ik je wel heb gekend, ook heel veel geleerd. Vooral dat een mens
geduld moet hebben, vooral in tijden dat het wat minder gaat in een mens zijn leven. Ook ik
heb je mededogen gekend in donkere dagen. Jij was geen reactionair, geen fundamentalist, je
had respect voor andere meningen. Maar je vroeg wel aan anderen ook respect te hebben voor
jouw mening. En dat respect groeit nog met de dag, ook op plaatsen waar je het zeker niet had
verwacht.
Er zijn hier in Moerbeke en Klein-Sinaai meerdere kringen waar je nalatenschap levendig
wordt gehouden. Er is de Internationale Vriendenkring Anton van Wilderode, die al zovele
jaren doorheen heel Europa actief is geweest en wil blijven. Er is de Internationale
Poëziewedstrijd, waaraan jaarlijks zovele honderden jonge mensen deelnemen en waaruit
soms echte nieuwe talenten worden ontdekt. Zelfs vanuit Zuid-Afrika.
Anton, mijn laatste groot interview met jou was getiteld: Ik geloof in de Slingerbeweging! En
daarbij verwees je naar de klok die tikte en de slinger die van rechts naar links blijft zwaaien.
Het wordt tijd dat de slingerbeweging nu definitief in jouw richting gaat. Er wordt verder
gewerkt aan de Canon met de essentiële teksten uit de Nederlandse Literatuur. Die begint met
Sente Servas van Hendrik van Veldeke van circa 1170-1180, en loopt over de eeuwen heen
tot de voorlopig laatste en dat is Jef Geeraerts. Jawel, Bredero is erbij en Vondel en
Conscience, en Guido Gezelle, en Stijn Streuvels, Paul van Ostaijen, Willem Elsschot en
Hugo Claus, twee keer zelfs.
Jouw naam mag hier niet ontbreken. Ik heb dat voor alle zekerheid alvast ingeleid bij het
Vlaams Fonds voor de Letteren. We zullen zien wat er gebeurt. Er zijn genoeg hedendaagse
auteurs en ‘Schriftgeleerden’ – mét hoofdletters – die jou mee in deze Canon kunnen brengen.
Ze hebben nu de klok horen luiden, laat ze nu ook nog de klepel vinden.
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Kontich 12 juni – Sint-Martinuskerk

Er werd overwegend poëzie van Anton van
Wilderode voorgedragen o.a. klassiekers als
‘Gebed’, ‘De rechterhand’, ‘Spreken met vader’,
‘Ik zie de wind’, ‘De schaduwen bevangen mij’…
Ook het gedicht van ons Iers lid Patrick Galvin
‘The Wall’ (‘De muur’) werd gebracht in beide
talen en oogstte eveneens veel succes. Wat de
muziek betreft, veel Bach, maar ook Buxtehude,
Felix Mendelsohn-Bartholdy, Schumann, een
prachtige uitvoering van ‘Vater unser im
Himmelreich’ van Georg Böhm en Hymn ‘A solis
ortus’ van Nicolas de Grigny.
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19de Jeugdpoëziewedstrijd Klein-Sinaai 25 september
Sit in my kamer heeldag
Met jou in my kop
Ek weet nie meer wat om te verwag
Van iemand wat ek kan sien wil niks bekom
My hart is seer
Jy het jou merk gelos
My liefde is soos die weer
Srerker as sonskyn, reën sterker
As storms
Nazli Majavie

Uiteraard lees ik graag en regelmatig poëzie, ik kan niet zonder. En als ik dan een bepaald
gedicht bijzonder vind, zeg ik automatisch luidop mooi of prachtig of wauw. In dit geval nu
kon ik alleen maar een ‘ach’ uitbrengen, een ‘ach’ van vertedering en bewondering voor dit
kort en sterk gedicht waarin een jonge dichteres tobt omdat ze lijdt aan totale verliefdheid.
Iedereen heeft wel iets van dat lijden meegemaakt, dat wak worden tot in je hartswanden,
maar niet iedereen is het gegeven het zo te kunnen verwoorden.
Met geraffineerde eenvoud schrijft de dichteres een constatatie neer, versuft en verloren, want
wat kan ze verwachten, van hem die ‘in haar kop zit en zijn merk in haar heeft gelost’ in haar
hart in haar hele wezen. Daar zit ze dan, tot barstens toe gevuld, met al haar liefde sterker dan
alle natuurelementen tezamen.
De mooie Afrikaanse taal plooit zich lenig van woord naar woord en vormt deze parel van een
liefdesgedicht.
Ik moest bij lezing ook automatisch denken aan Elisabeth Eybers, een van de grootste ZuidAfrikaanse dichters ooit, alsook medeoprichter van onze Internationale Vriendenkring Anton
van Wilderode. Ik heb het geluk gehad haar meerdere keren te ontmoeten en heb een selectie
kunnen maken uit haar werk en dat van Anton. Ik heb ze samengebracht in een bundel onder
de titel ‘Tweegelui’ ook
daarmee heb ik een ware liefde
Lewe
opgevat voor het Afrikaans.
En hiermede heeft u natuurlijk
Die lewe is n'illusie
al kunnen raden welke richting
Dus lewe ons elke dag verskillend met geen slot
we uitgaan.
Dinge is nie altyd soos dit is nie
Selfs woorde beteken nie altyd wat dit moet nie
De speciale prijs van onze
Seisoene verander,dis lente maar winter, reen val steeds
Internationale Vriendenkring
Soms doen ons ook dinge tevergeefs
Anton van Wilderode gaat dit
"Die lewe het nie n' roeping nie,geen doel"
jaar naar Nazli Majavie voor het
Dis hoe ons somtyds dink en somtyds voel
gedicht ‘Sit in my kamer…’
Maar die lewe is maar nes n' rugbybal
Een gedicht dat stevig ‘in my
Soms vang ons dit en laat dit val.
kop sit’.
Nazli Majavie

Beatrijs van Craenenbroeck
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Mededelingen

Van Ludwig Goris ontvingen wij zoals elk jaar een mooie kaart vanuit zijn verblijf in Portugal
met bijhorend gedicht.

Ons lid en sporadisch medewerker (en mijn kleindochter),
Annelies Rasker, die aan de Koninklijke Academie voor Schone
Kunsten te Antwerpen, de richting Theaterkostuum volgt,
behaalde niet alleen een zeer goed resultaat bij het jaarlijks
examen. Ze behaalde ook de ‘aanmoedigingsprijs van vzw
ARTos’. Haar stand was opgebouwd met kledij onder thema
‘Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny’ van Bertold Brecht.
Het kleed waarmee ze poseert op de foto is iets aparts, gebaseerd
op de mode einde 19e eeuw. Het is voorzien van keurslijfje met
baleinen, wespentaille, brede rok, alles zelfmakelij, in dikke
plastiek en draagbaar!! Ik moet zeggen het is een echt kunstwerk
geworden. Ze paradeerde ermee in Antwerpen voor fotoopnamen en menig Chinees en Japanner heeft een foto mee naar
huis. De foto hiernaast werd gemaakt door haar broer Hans
Rasker, mijn rechterhand, zoals jullie intussen al weten. En dit
nog, hij heeft sedert eind augustus ing. voor zijn naam. Grote onderscheiding Master Industriële
Wetenschappen Elektromechanica. Ik ben zeer trots!
Postuum uitgegeven ‘Voetsporen in de tijd’, het
laatste boek van Emmy Swerts. Een boeiend relaas
over de familiegeschiedenis van de schrijfster en de
generaties die haar voorgingen. Het verhaal neemt je
mee vanaf 1815 tot ver na de eerste wereldoorlog.
Gebaseerd op echte verhalen uit familiale
overlevering – al dan niet opgeschreven of
uitgegeven door haar vader schrijver Lambert Swerts.
De schrijfster verweeft haar kleurrijke verbeelding in vinnige dialogen en pittige ontmoetingen,
waardoor zij op een sprankelend manier haar voorouders weer tot leven brengt. Alle info:
kristin.huyghe@telenet.be tel.: 0486/275667.
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‘Zangvlucht’ van Lucienne Stassaert is een lamento, die het
overlijden van haar geliefde treurend bezingt. Toch is de
overledene niet geheel verdwenen. Je blijft hem tegenkomen in
de doolhof van de dood, die het silhouet van de overledene
vermenigvuldigt. ‘Zangvlucht’ is ook duiken in de nachtblauwe
diepte van een dromerige wereld: ‘Op het scherp van een droom
wordt het gemis vloeibaar als water’. Momenten van broze
pijnlijkheid van ’leren sterven met het leven dat je niet hebt
geleid voor ogen’ wisselen af met momenten van kracht waarin
het besef komt dat men moet leren leven voor het te laat is.
‘Zangvlucht’, over liefde en gemis en over hoe tijdens de
zangvlucht van een vogel het licht uitwaaiert in een doorvlamd
perspectief.
Hoe spreek je
de stilte aan
bij hoge of lage tij?
Geef je haar de kans
om de dood
als een beschimmeld karkas
achter te laten
of is er een horizon
tussen hemel en aarde
achter de zee?
‘Souvenirs’ is een veelzijdig videoportret van multi-talent Lucienne Stassaert. De titel is
gebaseerd op haar gelijknamige memoires, waarvan de publicatie aanleiding was voor de
documentaire. Gina G. realiseerde de reportage in samenwerking met Anouk Ganzevoort en
gedreven medewerkers van videoclub Temse. De composities van Anouk worden door haarzelf
vertolkt op de piano met improvisaties van Jean Demey in baspartijen. Aan de hand van
getuigenissen uit de literaire wereld, interviews met Lucienne zelf, andere live beelden en
archiefmateriaal wordt een indringend beeld geschetst van haar indrukwekkend oeuvre en haar
fascinerende persoonlijkheid.
De filmische ode met als leidmotief muziek, letteren, beeldende kunst, natuur en de zee zal dan
ook niemand onberoerd laten! En… af en toe komt er een poes om de hoek loeren.
Première op 18 juni 2016 om 15.00uur. Letterenhuis – Minderbroedersstraat 22 – 2000
Antwerpen. Andere vertoningen: info: www.luciennestassaert.be

Op 2 juli 2016 organiseerden de Achelse Orgelvrienden een
uitonderlijk zomerconcert met, zoals de uitnodiging het zegt twee
topmusici, violiste Jenny Spanoghe en organist-componist Jan
Van Landeghem, die een uitzonderlijk duo vormen op orgel en
viool. Het gebeuren, waarvan wij achterna vernomen dat het een
waar succes was, greep plaats in de Kerk – Achel-Centrum.
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Wij ontvingen ook het boek ‘Barmhartigheid wil ik. Geen offers’ van
Br. Dr. René Stockman. We lezen op de achterzijde: “Wat houdt
barmhartigheid in? Wat zegt het nog in deze tijd? Hoe kunnen we
barmhartigheid beleven en hoe kunnen we er vandaag over spreken? In
het Jaar van de Barmhartigheid gaat broeder Stockman op zoek naar
antwoorden op deze vragen, vanuit zijn eigen leven en ervaring. De
veertien werken van barmatigheid, sacramenten die ons worden
aangereikt. Maria die de Moeder van Barmhartigheid wordt genoemd en
zelfs iconen van barmhartigheid zoals Vader Triest en pater Pio; hij laat
ze allemaal de revue passeren. Maar ten slotte blijft de uitnodiging
nazinderen: ‘Word barmhartig, zoals mijn Vader barmhartig is’.”
Uitgeverij Halewijn, www.halewijn.info

Bij gebrek aan plaats in onze vorige nieuwsbrief, toch nog enige info
omtrent een zeer interessant boek. Op 16 februari werd op het
‘schoon verdiep’ van het Antwerpse Stadhuis de literaire prijs ‘De
Diamanten Kogel 2015’ uitgereikt aan Nausicaa Marbe, de
bekroning voor haar roman ‘Smeergeld’.
“Meer dan een spannend boek”, zegt Alain Sohier namens de jury,
“Nausicaa Marbe wilde een boek schrijven met ethische dilemma’s
dat de lezer zou dwingen tot doorlezen. Het verzwegen overspel
leidde tot dergelijk groot dilemma dat het probleem moest worden
opgelost buiten de wet om. De schrijver van dit boek had moeten
weten dat ze hiermee eigenlijk een thriller had geschreven, die gretig
werd opgepikt in recensies. De twee grote verhaallijnen van het boek
worden door elkaar geweven tot een onweerstaanbare pageturner,
waarin de goedgebekte cynicus Job Van Emmerik, zijn professionele
en zijn liefdesdrama beleeft. Soms grappig en cassant, soms wervend geëngageerd, soms
lichtvoetig en spits. De hoofdpersonages, de zedenschets van de rijke verzadigde
Haarlemmerhoutbewoners, het tot doorlezen dwingende plot en sappige taal maken Nausicaa
Marbe tot een verrassende maar verdiende winnaar van de ‘Diamanten Kogel 2015’.”
Voorzitter van de jury is ons medewerkend lid Henri-Floris Jespers. Info:
www.uitgeverijprometheus.nl

Op vrijdag 14 oktober werd hulde gebracht aan componist Jan
Van Landeghem. Het Kugoni Trio is sinds zijn oprichting in
2010, een graag geziene gast op nationale en internationale
podia. Een extra focus wordt gelegd op Belgische muziek,
waarbij het Kugoni Trio een bron van inspiratie is geworden
voor hedendaagse componisten. Het trio geeft jaarlijks
meerdere compositieopdrachten, omdat de combinatie van
piano met een viool en een saxofoon geen traditie kent. Ze
creëerden reeds werken van verschillende componisten o.a. van
Jan Van Landeghem (Temse). Tijdens dit concert werd
hommage gebracht aan deze gelauwerde componist. Na het
concert werd een receptie aangeboden in de feestzaal van het
gemeentehuis. Het Kugoni Trio bestaat uit Bert Koch (piano),
Kurt Bertels (saxofoon) en Nicolas Dupont (viool).
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Ons lid André De Ryck gaf in eigen beheer een zeer verzorgde bundel ‘Gedichten’ uit. Bij het
lezen werd ik er heel vrolijk van, gecharmeerd ook. André heeft al een hele tijd geleden zijn
tachtigste verjaardag gevierd. Dit ter info als je volgend gedicht leest:
Niesbui
Daar komt geen rede bij
een niesbui of een jonge vrouw
die je niet hebt gepland
en die je overkomt.
Dit moet je ondergaan
zonder er bij te denken.
Dit overkomt je
redeloos
en als een blauwe hemel
bij donderslag.
Wat pas ik alles mooi tezamen
gemeten in de vouw
van wees gegroet tot amen
en alles op zijn plek.
Tot een astsjoem!
Een WAUW!
Verrek.
‘Landschap van een man’ is een bloemlezing van de mooiste gedichten van Maja
Panajotova. De gedichten van Maja Panajotava zijn helder en onbevangen, met beelden
ontleent aan het sprookje, de mythe en de ongerepte natuur. Dankzij haar verfrissende stijl,
eerlijke taal en het bijzondere Bulgaarse ritme in haar zinnen, brengt ze nieuw leven in de
wereld van de poëzie. Teder strijdt ze voor haar idealen: vrijheid, medemenselijkheid, liefde.
Haar prachtige gedichten geven haar eenzaam innerlijk een stem.
Wit
De tablet van de zon is opgelost
in het grijze kopje van de hemel
de sneeuw gaat zijn zigzagweg.
Spoedig bereikt hij de bodem, waar
wij, verkleumd van eenzaamheid,
wachten op zijn troostend kleed.
De wereld onder zuiverheid begraven.
Wit… zelfs in de hoorn van de stier
die de matador vergiffenis schonk.
Zelfs de dood is een verpleegster
onverwachts komt ze naar binnen
en dekt ons met een witte wade toe.
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