Ets - Agnès Indermaur

‘voor Hugo’

Begrijp me goed
en blijf van me houden!
Goede vrienden,

Franz Kafka

Ik begin deze nieuwsbrief met twee versregels uit een brief
van Franz Kafka aan zijn grote liefde Milena Jesenska. Het
is tevens de titel van de prachtige uitgave “… en blijf van
me houden’ die ik ten geschenke kreeg van een lieve
vriendin bij het afscheid naar aanleiding van het heengaan
van mijn ingoede echtgenoot Hugo. Mijn beste vriend mijn
vertrouwen, mijn onvoorwaardelijke steun in alles, vertrok
naar de overoever op zondag18 maart 2012.
Ik heb deze nieuwsbrief voor een stukje gewijd aan Hugo
onze penningmeester, vanaf het prille begin betrokken bij
alles wat onze vereniging betreft. Genereus als hij was
mocht ik tijdens de startfase, een start met weinig kapitaal, Uitgave: Davidsfonds - Leuven
juist het sommetjes dat Anton en ik hadden samengebracht,
zijn bureel gebruiken, zijn computer en printer, zijn fax, zijn telefoon, zijn auto enz..
Hugo vergezelde mij zoveel mogelijk, was dan de fotograag van dienst of maakte video
opnamen, die hij nadien soms nog bijwerkte. Hij genoot van elk evenement en ik genoot
van zijn commentaar en opmerkingen nadien. Hij had een bijzonder helder kijk op toestanden
en mensen. Een maand voor zijn overlijden drong hij er nog zeer op aan dat ik, mijn voor
het najaar geplande activiteiten in Litouwen, ging bespreken U vindt verder in deze
nieuwsbrief nog enkele foto’s van Hugo en enkele van de kwatrijntjes die ik voor hem schreef
tijdens de laatste dagen voor, en de eerste na, zijn overlijden.
De foto’s die Hugo nam, tijdens ons laatste kerstconcert samen, in Beveren, zijn helaas en
heel eigenaardig allen mislukt. Ik heb de toespraak van Schepen van Cultuur Ernst Smet
hieromtrent opgenomen omdat ze zo representatief is voor ons jaarlijks feestelijk gebeuren in
Cortewalle.
Ook op 5 februari ll. was Hugo nog present bij de opname in de Europese Eresenaat van onze
vriend Antonio Ventura Diaz Diaz, directeur van de Fundacion Academia Europea de Yuste,
waarmee wij reeds meer dan tien jaar samenwerken. Daar ik de heer. Diaz Diaz had
voorgedragen, had ik de eer hem in te leiden tijdens de ceremonie van zijn opname. Op
pagina’s 12, 13 en 14 vindt u mijn toespraak en een aantal foto’s. Te vermelden, dat
tezelvertijd met de heer Diaz Diaz ook de E.U. Voorzitter Herman Van Rompuy zijn medaille
in ontvangst kwam nemen, hij werd ingeleid door voormalig premier Leo Tindemans..
Zoals ik reeds aanhaalde reisde ik in februari, in het gezelschap van onze medewerkster,
sopraan Cristel De Meulder naar Litouwen waar een barokconcert met poëzielezing, gepland
was in Kaunas.
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De dag dat we arriveerden op de luchthaven van Kaunas lagen er hopen sneeuw. De mevrouw
van de maatschappij die ons een auto verhuurde, overhandigde ons vlug de sleutels en was
vervolgens spoorloos, wat wij begrepen toen we een grote sneeuwbal terugvonden waarin ons
wagentje. Bij gebrek aan iets anders schopten wij met onze laarzen het vehikel vrij. En dan
hop naar het centrum van Kaunas waar het concert de volgende dag plaatsvond en waar wij
verwacht werden voor een interview met de krant, want. buiten Cristel als sopraan en
hoofdprotagonist hadden wij als presentator Egidjus Stancikas een acteur die niet van het
Litouwse T.V. scherm is weg te slaan., en die ook de gedichten van Anton las in het Litouws,
verder een befaamde fluitist, violiste en cellist, de organiste Dalia Jatautaite en tenslotte nog
uw Beatrijs die de gedichten las in het Nederlands.
Het concert in de Universiteit van Kaunas verliep schitterend, met een talrijk aanwezig
publiek, de vrees van Cristel, die verkouden was, voor de kwaliteit van haar stem, was
volledig nutteloos geweest, ze zong, zoals iedereen beaamde, als een engel. Zie op pag. 8
en 9 voor het beeldverslag.
Buiten Kaunas, stond ook Siauilai op het programma, besprekingen met uitgevers, drukkers,
afspraken met kanklés artiest Christina Kupryte, voor ons programma in Vlaanderen in
oktober 2012. Besprekingen allerlei in Vilnius, vertaler, culturele instanties etc. u hoort meer
hierover in een volgende nieuwsbrief als alles een meer definitieve vorm krijgt.
In vijf dagen hebben Cristel en ik gans
Litouwen doorkruist, onze reis die aanving met
sneeuwproblemen, eindigde bijna op dezelfde
wijze Toen wij van Siauilai naar Vilnius reden
kwamen we in een heuse sneeuwstorm terecht.
Op sommige plaatsen waar aan beide zijden
van de autostrade vlakten zich uitspreiden,
stoof de gevriesdroogde sneeuw met forse
rukken meters hoog op zodat wij in wolken
sneeuw terecht kwamen. Ons autootje werd
flink heen en weer geschud. Maar onvervaard
reden wij verder, niemand voor ons noch
Vlnr. Sviesé, Cristel en Beatrijs
achter ons, een tegenligger om de 10 km. En
wij maar elkaar troosten ‘als we dit overleven hebben we iets om over op te scheppen’, en zo
gebeurde het…
Direct na onze terugkeer uit Litouwen, hadden wij
2 concerten; een in Wommelgem in het
cultuurcentrum Kallement met meer dan 150
aanwezigen en een privéconcert in Berchem.
Sopraan; Cristel De Meulder, met liederen van
Vlaamse componisten, de Litouwes concertpianiste
Sviesé Cepliauskaité met haar schitterende
vertolkingen van Chopin waarvoor zij meermaals
bekroond werd. Beatrijs bracht hoofdzakelijk
gedichten van Anton.
Vlnr. Beatrijs, Sviesé en Cristel
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Veel mededelingen weer en activiteiten waarvoor speciale aandacht wordt gevraagd, zoals
ons concert in Antwerpen op 6 oktober rond de viering 500 jaar Keizerskapel. Een datum om
te noteren, samen met 16 december ons jaarlijks kerstconcert in Beveren.
Goede vrienden, ik sluit af met uiteraard nog altijd een bedrukt hart, het moet wennen worden
en verdriet laten verteren, zoals iedereen op zijn manier, ik liefst alleen. De woorden waarmee
ik begonnen ben daar eindig ik ook mee want als ik van één ding zeker ben om te zeggen is
het, dat waar mijn Hugo ook is, hij mij begrijpt en van mij blijft houden.
Genegen groeten van huis tot huis

Wat je doet of wat je
je zegt
alle dingen gaan teloor
aanwezigheid gaat weg
maar altijd blijft een spoor…

Foto Dora Janssen

Voor Hugo

Beatrijs

Colofon
Voorzitter: Luc Van den Brande – Secretaris Generaal: Beatrijs van Craenenboeck
Penningmeester: Johan Van Belleghem
Redactie: Herman Bonne – Beatrijs van Craenenbroeck
Lay-out en typografie: Hans Rasker – Beatrijs van Craenenbroeck
Medewerkers: Marcel Janssens – Viktor Claes – Fernand Florizoone – Willy Spillebeen – Frans
Terrie – Henri-Floris Jespers – Verzending en ledenbestand: Lutgart De Pillecyn – Min Storms.

5

Wie gaat wat blijft

Naast de gedichten ‘Gebed’ en ‘Spreken met
Vader’ was ‘Wie gaat, wat blijft’ uit de ‘De
Vlinderboom’ een van Hugo’s meest geliefde
gedichten van Anton. In de laatste maanden
vroeg hij af en toe of ik het nog eens wilde
lezen, Hugo las namelijk weinig poëzie maar
luisterde bijzonder graag naar gedichten die
gelezen werden, als ze goed gebracht werden
uiteraard, en niet dood gedeclameerd.
Ik bewaar kippenvel momenten aan dit
gedicht.
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Barok concert Kaunas Lithouwen

Vlnr. Ilona Klusaité, Beatrijs, Cristel, Giedrius Geigotas,
Egidijus Stancikas, Vytenis Pocius en Dalia Jatautaité.
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Egidijus Stancikas

In het artikel wordt gesproken over de grote culturele waarde van dit barokconcert,
met de muziek van Georg Friedrich Händel, de uitvoering van de Vlaamse sopraan
Cristel De Meulder, over de befaamde Vlaamse dichter Anton van Wilderode wiens
gedichten in de oorspronkelijke taal en de Litouwse vertaling ervan, worden
gebracht. Presentatie door een van de meeste populaire acteurs in Litouwen
Egidijus Stancikas. Ook aandacht voor de bekende fluitist met internationale
carrière, Giedrius Geigotas, de violiste Ilona Klusaité, cellist Vytenis Pocius en
organiste Dalia Jatautaité, die mede instond voor de organisatie en prachtig werk
leverde, vandaar de interesse van de pers en de grote opkomst.
Groot succes, volle zaal in het prachtige gebouw van de universiteit van Kaunas.
Zeer enthousiast publiek. Het kon niet mooier!
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Kerstconcert zondag 11 december 2011 kasteel Cortewalle
Geachte voorzitter, volksvertegenwoordiger Luc Van den Branden en leden van de
vriendenkring AVW
Geachte collega’s,
Geachte secretaris mvr. Beatrijs Van Craenenbroeck,
Geachte voorzitters en leden van gemeentelijke en plaatselijke cultuurraden,
Geachte cultuurcollega’s van CC.Ter Vesten,
Beste Koen, Kersten, Sarie en Piet,
Geachte aanwezigen,
Vooreerst wil ik graag iedereen bedanken die zijn steentje
heeft bijgedragen voor het welslagen van dit prachtig
poëtisch kerstconcert. En ik mag zeggen dat het dit jaar
weerom een schot in de roos was. Of moet ik zeggen: “een
schot in de kerstroos.”
Wij hebben weer met z’n allen genoten van de betoverende
klanken van muziek en poëzie, die op een prachtige manier
tot ons gebracht werden. Zulke dingen neemt een mens in
zich op en voert hem innerlijk mee naar hogere sferen.
Zulke dingen geven richting aan het leven, sturen een
maatschappij. Natuurlijk zijn we ook reeds door de
adventsperiode en de locatie binnen dit prachtig kasteel
Cortewalle in de juiste sfeer gebracht. Laat ons gerust maar
zachtjes, maar dan ook heeeeel zachtjes terug landen op
aard.
Beste Beatrijs, nogmaals bedankt voor de organisatie. Gelukkig zijn er altijd mensen bereid
tot organiseren. Een Van Wilderodeconcert roept bij mij steeds een vredig gevoel van rust en
vriendschap op. Het zijn deze kleine vuurtjes in ons hart die in deze adventstijd verwarmen tot
een grote warmtegloed en die onze wereld in deze tijd terug hoop geeft.
Muziek en poëzie brengen mensen dicht bij elkaar. Muziek en poëzie verbinden mensen
geestelijk met elkaar. Muziek en poëzie zijn hele sociale factoren in onze maatschappij. En
deze cultuur in al zijn facetten naar de mensen brengen, …is de rijkdom van een land en zijn
inwoners ontginnen. Cultuur is de weerspiegeling van de maatschappij waarin men leeft. En
hieraan mogen meewerken, geeft niet alleen intellectueel voldoening, maar brengt ook het
besef dat je iets positiefs gerealiseerd hebt. “Creëren” bevrijdt de menselijkheid in de mens.
En bij deze creatie, deze uitvoering hetzelfde aangename gevoel kunnen doorgeven aan de
toehoorders, wel …da’s het summum van het leven, het summum van ons bestaan.
Beste aanwezigen, zoals ik reeds eerder gezegd heb… Ik heb vandaag de eer om een
belangrijke vereniging toe te mogen spreken. Jullie zijn voor mij een voorbeeld van inzet,
vriendschap en liefde voor de cultuur en voor de medemens.
Onze gemeente dankt jullie hiervoor en hoopt om ook nog volgend jaar op jullie te mogen
rekenen. Onze deur of mag ik hier zeggen… ons kasteel zal steeds voor jullie open staan.
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Nogmaals van harte proficiat aan iedereen; ook aan al de medewerkers van Ter Vesten en bij
deze organisatie vooral aan Christl Van den Broucke. Ook dank aan de provincie en de
Vlaamse overheid.
Ik kon het weer niet nalaten om ook een kort kerstgedicht te schrijven. Ik denk dat het
vooruitzicht van dit concert mij ieder jaar inspireert. Ik kan er ook niet aan doen. ’t Zat in mij
en ’t moest er uit. Ik liet mij dit jaar inspireren door enkele titels uit de uitnodiging .
Als het denken een geluk wordt.
Dan heb ik geleefd, leef ik.
Als “mij”… leef ik in u !
De wereld lijkt wel een kermisvogel!
Kom en geef mij zijn lucht
De melancholie van een kinderdroom.
Maar weer zo mooi.
Een takje “vrede” in ons huis; een echte thuis.
Kom, geef dat ik nog kan huilen van geluk.
Dan heb ik geleefd en mensen beleefd.
Dan denk ik bij het slapengaan:
“Ja, ik ben blij dat ik leef; dat ik dit beleef!”
Ik wens iedereen een hartverwarmend en vredevol kerstfeest !
En wanneer mensen bij elkaar komen, is er steeds een moment dat ze dorst beginnen te
krijgen. Wij vertoeven nog wel een beetje in hemelse sferen, maar wij hoeven nog zeker geen
rijstpap met gouden lepeltjes te gaan eten. Ook hoeven wij zelf geen water in wijn te
veranderen. Dat hebben onze lieve Heer en zijn wijnboeren al voor ons gedaan.
Daarom mag ik jullie nu uitnodigen op de receptie die u aangeboden wordt door het
gemeentebestuur van Beveren. Geniet ervan en doe dat gerust met Beverse maat !
En Anton Van Wilderode keek vandaag van hierboven even naar beneden en zag dat het goed
was.
Ik dank u !
Ernest Smet

Beveren, 11 december 2011.

******
Rectificatie
In de nieuwsbrief van december 2011, heb ik me vergist. In mijn inleiding heb ik vermeld dat
de dichter Aad Eerland zijn ‘Zeven werken van barmhartigheid’ in de herstelperiode na een
zware ziekte heeft geschreven. Dit is echter niet het geval. Eerland heeft deze cyclus enkele
jaren eerder voor een heel ander doel geschreven. Excuses beste Aad.
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Opname in de Europese Eresenaat van Antonio Ventura Diaz Diaz
Toespraak

Beatrijs van Craenenbroeck

Mijnheer de Voorzitter, excellenties, geachte genodigden, dames en heren,
Alle Menschen werden Brüder (alle mensen worden
broeders) losweg klinkt dit citaat, vooral in de oren
van jonge mensen als een melige oubolligheid,
nochtans de aanvang van de Europese Hymne, zegt
op deze eenvoudige wijze, zoals alle rake dingen dat
doen, waar het op staat, de onmiddellijke verwijzing
naar het universele gevoel dat vriendschap heet, deze
grensoverschrijdende brenger van evenwicht, warmte,
en innerlijke vrede.
Wat betekent leven zonder vriendschap, in dit zo
korte bestaan? ‘Un réveil d’un moment, de naître et
de mourir, un court étonnement?’ om Delamartine aan
te halen. Dit korte ogenblik van bestaan waarin
ontmoetingen zich aaneenrijgen, waarvan er zich
soms eentje vastklampt, om te blijven. Zo’n
ontmoeting greep plaats tussen de heer Diaz Diaz en
mij, meer dan tien jaar geleden in het klooster van San Jeronimo in Yuste. Katalysator onze
Vlaamse Vergilius Anton van Wilderode en zijn bundel De Vlinderboom, de mijmeringen
van Keizer Karel, tijdens zijn laatste twee levensjaren in 96 sublieme verzen. Een brok
volledig historisch onderbouwd stuk Europese geschiedenis, uit de 16e eeuw.
En laat nu de Fundacion Academia Europe de Yuste, Whats in a name, de vereniging zijn,
twintig jaar geleden opgericht rond de idee van de proto-Europeaan, Keizer Karel, ‘Flanders
most famous son’ en die zich tot doel heeft gesteld een schakel te zijn tussen Extremadura,
Spanje en de rest van Europa een klankbord voor Europese ideeën, kennis en culturele
waarden. Dr. Antonia Ventura Diaz Diaz, is de directeur de drijvende kracht de motor van de
Fundacion Academia Europea de Yuste.
Indrukwekkend is totale lijst met hun meer dan 80 publicaties,
verhandelingen en magazines allerlei, waarin alle vormen van
de Europese cultuur, als geschiedenis en kunst, socio-culturele
evenals filosofische en politieke onderwerpen, aanbod komen.
Buiten de publicaties waren er even zoveel evenementen ,
waaronder de belangrijke uitreiking van de tweejaarlijkse
Carlos Quintoprijs. Dat wat de Fundacion betreft maar ten
persoonlijken titel is de bio- en bibliografie van dhr. Diaz Diaz
al even indrukwekkend. Hij is de auteur van verschillende
boeken, monografieën, prologen en artikels in tal van
tijdschriften waaruit vooral zijn medeleven en zorg voor de
minderbedeelde en gehandicapte mens in onze maatschappij
blijkt.
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Ook uit zijn engagement blijkt dit overduidelijk Hij is voorzitter van verenigingen als o.a.;
De Nationale Spaanse vereniging voor hulp aan gehandicapten en mensen met het syndroom
van Down. De Spaans Nationale vereniging voor de Blinden, de grootste vereniging op dat
gebied in Europa, voorzitterschap bij de Schlegel Stichting en AFCEO de vereniging ter
promotie van de coöperatie tussen Oost en West. Het Europese Platform ter Bevordering van
de Meertaligheid.
Het mag gezegd dat we hier te maken hebben met iemand die beantwoordt aan dat wat door
vele professoren en geleerden uit alle rangen sedert de jaren 90, zo wordt bejubeld als het
“new humanism”. Dat hij daarvoor meermaals gelauwerd werd zou als een
vanzelfsprekendheid moeten gelden. Hij werd o.a. opgenomen in de Orde voor
Burgerverdienste” een onderscheiding die hij ontving uit de handen van koning Juan Carlos.
Opname in de Ridderorde van Leopold I en vele andere, en nu zijn opname in deze nobele
vereniging, waarvan een nobel mens aan de basis ligt, onze wijlen kanselier de heer Walter
kunnen.
Uit mijn persoonlijke ervaring, met de heer Diaz Diaz, beklemtoon ik, dat ik hem ervaren heb
als een persoonlijkheid met wie samenwerken aangenaam en stimulerend is, een ruggensteun
die ik voelde bij onze gezamenlijke organisaties rond de presentatie van onze vijftalige
uitgave ‘De Vlinderboom in Gent, Yuste en in de Library of Congress in Washington.
De colloquia ‘Dichter en Dichter’ rond de dichtkunst en vertalingen in Utrecht en Yuste. De
vele concerten in gans Vlaanderen.
Maar wat ik vooral bij hem terugvind en bewonder, en ik niet alleen, maar allen die hem van
meernabij kennen, is de bewonderenswaardige kwaliteit dat zo dierbare in een mens, de
zachtmoedigheid van zijn geaardheid.
Dames en Heren, ik ben trots op mijn vriend, Dr. Antonio Ventura Diaz Diaz die vandaag in
de schoot van de Europese Eresenaat wordt opgenomen, een waardig en waardevol
Europeaan, met liefde voor de Unie, dat Europa vol van historisch drama, van ondergang en
opstanding, maar ook het lieflijke lappendeken dat harmonisch geheel in zijn
verscheidenheid.

Vlnr. Spekergestoelte Antonio Ventura Diaz Diaz, aan tafel Leo Tindemans, Beatrijs van Craenenbroeck,
Mathias Storme, Horst Keller, Marcel van de Voorde en Guido Naets.
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Toen Anton van Wilderode in 1977 tot Europees Eresenator werd aangesteld verklaarde hij:
‘Ik ben er mij ten zeerste van bewust dat ik slechts unus multorum ben, maar evenzeer dat ik
door mijn Vlaamse afkomst, door mijn geloof en roeping, door mijn studies en door mijn
reizen die ik mocht maken, - met enige trots – mij burger weet en gevoel van Europa”. Laten
wij hopen dat in een Europa dat de levensmaat van de stervelingen overtreft, de vlag van
waardigheid en moed, van vrijheid en vrede zal blijven wapperen, daar zullen de Europese
Unie hopelijk voor zorgen, maar ook de kleinere verenigingen zullen hieraan een belangrijk
steentje kunnen bijdragen zoals de Fundacion Academia Europea de Yuste onder de leiding
hun president dr. Antonio Ventura Diaz Diaz.
Unus multorum, een onder de velen maar verbonden met allen. Mooier kan het niet gezegd
worden dan met het kleine gedicht van Anton van Wilderode waarmee ik afsluit, met de
Nederlands en de Franse versie.

Afscheid

Adieu

Het bos dat ik niet meer zie
is het bos dat ik in de aarde

Le bois que le temps dissous
Est le bois que dans la terre

van mijn geheugen bewaarde
met varen tot aan de knie

de ma mémoire j’enserre
les fougères aux genoux

Ik blijf wel de schoolknaap die
In schuilhoeken van geblaarte
Onmetelijk moed vergaarde
En longen vol poëzie

Je reste l’élève qui
Sous les inconnue feuillages
Eu le cœur pur de courage
Et de poésie empli

Ik ben om het even wie
Maar ik adem mijn eigen aarde

Et je suis n’emporte qui
Mais respire ma propre terre

Voorgrond vlnr Luc Van den Brande (ook eresenator), Herman Van
Rompuy, Beatrijs van Craenenbroeck, Antonio Ventura Diaz Diaz.
Herman Van Rompuy ontvangt zijn médaille van voorzitter
Mathias Storme
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Mededelingen
Zaterdag 6 oktober – 20u.
Internationale poëtische en muzikale ontmoeting 500 jaar Keizerskapel
Keizerstraat 21/23 – Antwerpen
Beatrijs Van Craenenbroeck
(www.antonvanwilderodeinter
nationaal.be)
brengt gedichten van Anton
van Wilderode
Kristina Kupryté uit
Litouwen
(www.kristinakupryte.eu)
bespeelt de Kanklès (liggend
harpje, typisch Litouws
instrument)
Inkom : € 15
Info en kaarten :
info@sopraan.eu –
0495/54.29.31 (Cristel De
Meulder)
Opgelet : de plaatsen zijn
beperkt !
Dit evenement kadert in een driedaagse 5, 6 en 7 oktober 2012, rond de viering 500jaar
Keizerskapel. – Antwerpen, deze unieke schitterende barokkapel, een pronkstuk uit onze
Vlaamse culturele erfenis, die ten allen tijde dient behouden te worden. Zaterdag 6 oktober
betreft dus het deel dat onze vereniging samen met het bestuur van de Keizerskapel voor haar
rekening neemt. Dit juweeltje van een kerk is niet zeer groot, er zijn dus slechts een beperkt
aantal plaatsen (90) beschikbaar, wij rekenen er op dat vele van onze leden zullen opdagen en
dat wij vlug uw reservaties binnenkrijgen. De reservaties zijn slechts geldig na storting van
15,00 euro. Gelieve hiervoor contact op te nemen met Cristel De Meulder 0495 54 29 31
Generale organisatie van de driedaagse: Keizerskapel, Internationale Vriendenkring Anton
van Wilderode, Calcant vzw.

Nieuwe uitgave: Dag vers, 366 gedichten, een voor elke dag. Emmy Swerts
Een boek om te laten liggen (geen band om in een kast te plaatsen) maar om iedere dag een
pagina uit te lezen.
22 euro, verzending inbegrepen. Bestellen: Swerts Emmy <emmyswerts@hotmail.com>

Op zaterdag 3 maart 2012 werd in het Bormshuis de fototentoonstelling ‘Door de lens van
Nestor Gerard’ geopend - Volkstraat 30, 2000 Antwerpen.
Peter de Vos, medewerker van het Vormingsinstituut, hield de gelegenheidsrede,
De tentoonstelling loopt van 6 maart tot en met 30 juni 2012. De openingsuren zijn dinsdag
en woensdag van 14 tot 17 uur en op zaterdag van 10 tot 16 uur. Gratis toegang.
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Nieuw essay van Thierry Deleu over de poëzie van Fernand Florizoone
EEN GELUKKIG, GEDROOMD ARCADIA
Boek werd voorgesteld op zaterdag 21 april in de Kok-pit van het
gemeentehuis Koksijde, Zeelaan 303.
Prijs: 14 € (+ 2 € porto)
Over te schrijven op BE42 0000 9002 1454
van Thierry Deleu, Oostduinkerke.

Op zondag 22 april 2012 werd in het id+Art Kunstcenter St.-Jansstraat 27, 9220 Hamme,
de nieuwe dichtbundel van Christina Guirlande, Het taaie geheugen van water, voorgesteld
Inleiding: Martin Carrette, dichter. Voordracht: Mieke Laureyns en Christina Guirlande.
Muzikaal intermezzo: Billy Pletinck, piano.
Info: christina.guirlande@skynet.be

Op zondag 19 februari gaf het Duo Landini, violiste
Jenny Spanoghe en organistcomponist
Jan Van Landeghem, een aperitiefconcert in het
Cultuurcentrum Evergem – Stroming, i.s.m. Creatief
Begeleidingscentrum Krekenland. Op het programma
de ‘Vierde Sonate in D’ van G.F. Haendel,
’L’Inverno’ uit ‘De Vier Jaargetijden’ van A. Vivaldi,
de ’Air’, ‘Toccata in G’ en de ‘Eerste Suite in G’ van
J.S. Bach, de ‘Tombeau pour Christiaen’ en ‘Tombeau
pour Marie-Louise’ van Jan Van Landeghem en
tenslotte ‘Musette’ uit’ Invisible pour les yeux’, eveneens van Jan Van Landeghem.
Op maandag 16 april werd om 19u de nieuwste CD ’Elegy’ van het Duo Landini voorgesteld
aan de pers in de Abdijkerk te Bornem. Het gold een privéconcert met receptie.

Het is een magere troost
dat alles moet verdwijnen
en ik je hoe dan ook op een keer
toch zou moeten missen, bij voorbeeld
door de dood.. Ik hou van je, al
kunnen we waarschijnlijk niet meer
worden wat we vroeger waren of
dachten te zijn. Geen verhalen over afkeer,
over waanzin of grote trouw: ik
verlang naar toen terwijl
ik ouder word. Ik denk
nog veel aan jou.
Tom Lanoye
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Van ons lid mevrouw Van Dijcke ontving ik het boek ‘De
vreugde van God is de levende mens’ door René Stockman.
Het was een welkom geschenk, boeiende en troostende
lectuur waar je wijzer en dus rustiger van wordt. Ik ben al bij
veel filosofen op zoek gegaan, en de bijbel gelezen, en voor
mensen die daar noch de tijd noch zin voor hebben raad ik
dit boek aan. De schrijver heeft zoveel moois gepuurd uit
somtijds ellenlange droge stof die hij daarmee een nieuw
leven geeft, gesneden brood voor onze hedendaagse mens,
alles gezien door het oog van een in het levenstaande
christen mens die zegt: “dat de mens de afstraling van God
is, dat hij de voleinding en het sluitstuk van de schepping is,
dat alles geschapen is in functie van de mens, dat dit de
evolutie is die God in zijn schepping heeft gelegd. Het gelijk
van Darwin, de oerknal, God had de mens op het oog en zag
alles evolueren naar dat wezen, dat zijn beeld en gelijkenis
in zich droeg, de mens Gods glorie, al dreigen wij dat soms
te vergeten. Of je gelovig bent of niet, het boek biedt hoop
aan met gulle hand.

Een paar dagen voor zijn overlijden ontving ik nog zijn kerst- en nieuwjaarswensen Bijna
verontschuldigend klonk zijn stem en zo zacht wanneer ik hem een paar keer aan de telefoon
kreeg en hij mij vroeg om hem iets toe te zenden, Maurice De Jonghe die volgens zijn
kinderen Mieke en An van zijn huis een “boekenburcht” maakte. Een man met brede interesse
en een heel eigen kijk op de dingen. Een goede vriend voor zijn vrienden. Een beminnelijk
iemand dat laatste herinner ik mij zeer goed.
Een Opdonder4-evenement met Joke van den Brandt had plaats op 26 april jl.
Joke, schoonschrijfster en letterkundige, vertelde over kalligrafie en Mercator.
De Opdonder4-formule: heeft plaats elke vierde donderdag van de maand voor
iedereen zonder afspraak: bijeenkomst in het museum SteM. Er is telkens een
origineel evenement dat iets met het museum te maken heeft. Daarna is er tijd
voor een babbel, het heffen van een glas en, indien gewenst, bezoek aan het
museum. Toegang gratis. SteM, Zwijgershoek 14, Sint-Niklaas.
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Op woensdag 2 mei 2012 bracht (op algemene aanvraag van de aanwezigen tijdens de lezing
van december 2011) Joke van den Brandt om 20.30 uur het “vervolg” op die lezing:
“DE GESCHIEDENIS VAN HET WESTERS SCHRIFT.” Voor de culturele kring Ex-Libris.

DE HOED VAN HORTENSE, romantische lentelezing.
Op zaterdag 3 maart las Renée Van Hekken in het literair café ‘Den hopsack’, Grote Pieter
Potstraat 24, 2000 Antwerpen, een keur van gedichten uit ‘De roos van Allendale’.
Info rond lezingen van Renée: reneevanhekken@skynet.be of telefoon: 03/658.28.61.

Uitreiking Internationale Grote Prijs Kaligrafie op vrijdag 30 maart 2012 in het CC
Gemeentehuis (Kasteel) in Westerlo door de Cultuurraad en het gemeentebestuur van
Westerlo en Kalligrafia vzw.
Juryverslag en uitreiking van de IGPK Westerlo door Joke van den Brandt, voorzitter
Kalligrafia vzw.

Op zaterdag 3 maart 2012, Sint-Benedictuskerk Mortsel, had een concert plaats onder de titel
‘Mon orgue, c’est mon orchestre’ met Cristel De Meulder (sopraan) en Jan Van Mol (orgel).
Organisatie: Parochie St-Benedictus Mortsel i.s.m. Calcant vzw.

Zondag 18 maart 2012, Sint-Martinuskerk, Kontich centrum, optreden van het
damesensemble Voces aequales o.l.v. Cristel De Meulder en Jan Van Mol (orgel) met een
programma rond August De Boeck. Organisatie: Cultureel Comité Kontich & Calcant vzw.
Dit in het kader van maandelijks te beluisteren kleine concerten met het unieke Feugèreorgel.
Info: 03 450 78 85/86 uitwinkel@kontich.be

Activiteiten
Op vrijdag 20 april werd de tentoonstelling geopend
‘Hommage Frank Ivo Van Damme’ ter
gelegenheid van 80ste verjaardag in het
Kunstcentrum Hof De Bist, Veltwijcklaan 252,
Ekeren. Opening en verwelkoming door Koen
Palinckx, districtsschepen. Situatieschets van het
leven en werk van de kunstenaar werd gegeven door
Tony Oost en Leen Van Dijck.
De tentoonstelling is vrij toegankelijk tot 20 mei
tijdens de openingsuren van het kunstcentrum, elke
woensdag en vrijdag van 14 tot 16 uur, zaterdag van
14 tot 17 uur en zondag van 10 tot 12 uur en van 14
tot 17 uur. Proficiat Frank Ivo!!
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Organisatie Veerle Rooms Foundation. Private Stichting.
Op zaterdag 16 juni 2012 om 10.30 uur Tien topstukken uit het Prentenkabinet Antwerpen en
Tentoonstelling Mercator, Reizen in het onbekende. Museum. Museum PlantinMoretus/Prentenkabinet – Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen. Er wordt voor deze unieke
privérondleiding een ruime belangstelling verwacht. Bezoek wordt voorzien in twee groepen.
Rondleiding en toelichtingen door conservator Marijke Hellemans. Het bezoek aan het
prentenkabinet duurt ongeveer een uur en is gratis voor de leden van de Veerle Rooms
Foundation. Het aansluitend bezoek aan de tentoonstelling duurt +- 1,5 uur, toegang 8,00 euro
voor de leden, 10 euro voor de niet leden van de Veerle Rooms Foundation. Wie meer wil
vernemen over deze organisatie en over de Veerle Rooms Foundation
http//www.rooms.veerle.be/foundation – tel. 0472 557 257.

Tanka-dag Vlaanderen.
Op 13 mei richt Haiku-centrum Vlaanderen ism Haiku-kern Antwerpen en het NeTaGe
(Nederlandstalig Tanka Genoorschap) een Tanka-dag Vlaanderen in.
Deze gaat door in het C. C. Kasteel Steytelinck Sint-Bavostraat 20 Wilrijk van 10u. tot
15.30u. (er wordt een broodjesmaaltijd voorzien). In de voormiddag worden er interviews
afgenomen van twee tanka-dichters, in de namiddag worden er workshops gegeven.
Info: www.haiku.be. Inschrijven: haikoe@skynet.be.

********

Kaligrafie Lieve Van Kerckhove
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