Wim De Cock

Collage voorpagina ‘Winter’ Beatrijs van Craenenbroeck
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Goede vrienden,

Graag begin ik in deze decembermaand met enige sfeerschepping, ik kon het niet nalaten om
op pagina 2 ook de drie wijzen te plaatsen (houtsnede van Wim De Cock). De kunstenaar
plaatste hen met de rug naar ons toegekeerd. Symbolisch? Wel de wijsheid die ons de rug
toekeert en vertrekt… We beleven rare tijden vrienden, ik laat u het nadenken…
En toch komt 25 december nader en voel ik
niettegenstaande alles nog altijd die zalige sfeer van
welbehagen en daar laat ik me gewillig door
inpalmen. Het stalletje staat er en mijn kerstboom
schittert in alle richtingen. De eerste kerstwensen
zijn aangekomen waaronder deze mooie tekst van H.
R. Holst gekalligrafeerd door Yves Leterme
(naamgenoot van…) ‘De zachte dingen zullen zeker
winnen’ en aan het geloof daarin hecht ik me stevig
vast.
Eigenlijk had een groot aantal pagina’s willen wijden aan onze zeer geslaagde evenementen in
Vilnius en Siauliai op 6 en 8 november jl. maar dan bleef er geen plaats meer over voor de
reeds geplande artikels. Dus volgende nieuwsbrief april wordt voor het grootste deel gewijd
aan Litouwen.
Bovendien heb ik nu de kans waargenomen om in vijf pagina’s onze
Anton aan het woord te laten i.v.m. de aan hem uitgereikte Joost-van-denVondelprijs. Verschillende malen werd me door leden gevraagd wat dat
eigenlijk inhield deze prijs en vermits ik enige tijd geleden, het boekje dat
werd uitgegeven bij die gelegenheid, ontving, kan ik jullie nu deelachtig
maken aan deze unieke gebeurtenis. De Joost-van-denVondelprijs wordt
uitgereikt door de Westfaalse Wilhelms Universiteit van Munster en is
ingesteld voor de geesteswetenschappen en cultuur in Nederlandse,
Vlaamse en Nederduitse ruimten. Anton werd natuurlijk bekroond voor
zijn volledig poëtisch oeuvre.(zie de oorkonde).
Het was een tijdje geleden dat we onze E.H. Frans Terrie nog aan het woord hebben gehad,
maar voor onze decemberuitgave kroop hij nog eens in de pen. Van hem de bijdrage onder de
titel: Hoewel “Bezwaard”, toch altijd “Opnieuw”! Hoe aangenaam om lezen. Geen betere
lectuur in deze donkere dagen der jaarwisseling.
‘Anton van Wilderode, Dichter die ook priester was’, dit is de titel die dichter Aad Eerland
zijn bijdrage meegaf. Met daarbij de intrigerende ondertitel: ‘Over een misverstandwekkend
etiket’. Ik heb het met bijzonder genoegen gelezen, temeer daar ikzelf het ook met Anton heb
gehad over dat ‘etiket’. Mooi werk Aad ik dank je nu al in naam van al onze leden.
Er is ook nog de uitreiking van onze speciale IVA-prijs n.a.v. de 16de Poëziewedstrijd in
Stekene, de activiteiten en mededelingen waaronder speciaal te vermelden de viering van het
gouden huwelijksjubileum van onze leden van het eerste uur, Isabel en André Van Rooij.
Godzijdank geen rubriek “Wie gaat, wat blijft” deze keer, dat begon een slechte gewoonte te
worden. Laten we met z’n allen nog lang blijven, dat is om te eindigen mijn vurige en
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oprechte wens voor u allemaal, laten we 2013 verwelkomen met een open hart voor de liefde
en de vreugde van de vriendschap en de vrede die ze met zich brengt.
God bless you , dat schrijft mijn goede vriend Father (Pater) Denys, elke keer onderaan zijn
briefje of kaartje en elke keer ontroert me dat, omdat ik weet dat het zo echt gemeende
woorden zijn. Ik zend ze op mijn beurt even gemeend goede vrienden, God zegene jullie!.
Van huis tot huis

Op 27 oktober werd een huldezitting gehouden in de
Colibrantzaal, Lier, ter ere van Jozef L. De Belder (19121981) n.a.v. de honderdste verjaardag van zijn geboorte.
Sprekers waren o.a. Gaston Durnez en Ludo Simons.
Enkele gedichten van de dichter werden gebracht door zijn
kleinzoon Wim De Belder en dichteres Katelijne Van Der
Hallen. Aansluitend opende een tentoonstelling in de
stadsbibliotheek over het leven en het werk van de Lierse
dichter. Door omstandigheden kon ik bij de viering helaas
niet aanwezig zijn. Jozef De Belder was een goede vriend
van Anton en zijn zoon Hans De Belder is een
medeoprichtend lid van onze vereniging.
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Toespraak van Dr. Cyriel Paul Coupé
n.a.v. de uitreiking van de ‘Joost-van-den-Vondelprijs’ in 1980 door de
Westfaalse Wilhelms Universiteit van Munster
Om enkele, nogal voor de hand liggende, redenen
gevoel ik mij hier en nu een beetje onwennig. Er
is vooreerst de omstandigheid dat ik uw taal niet
beheers en mij derhalve genoodzaakt zie mijn
tekst van blad te lezen, - overigens bij voorbaat
met excuses voor de uitspraak (én met vertrouwen
in uw welwillendheid!)
Vervolgens geef ik er mij ten volle rekenschap
van dat de keuze voor de Vondelprijs 1980, die op
mij viel, vanzelfsprekend noch aangewezen was!
Ik ben er mij inderdaad te diepste van bewust dat er in Vlaanderen tientallen namen waren die
evenzeer, of méér, als de mijne in aanmerking kwamen voor die hoge onderscheiding. Dat ik
werd uitgekozen inspireert mij minder tot trots dan tot hartgrondige dankbaarheid én (ik zou
de waarheid geweld aan doen indien ik het verzweeg) tot grote blijdschap.
Een andere reden tot beschroomdheid is: dat er rondom én in verband met deze uitreiking
twee héél grote namen worden samengebracht: Vondel (de naamgever van de prijs) en
Vergilius die – overigens volkomen onwetend! – wezenlijk mede debet is voor mijn
bekroning. (In dit jaar 1980 staan wij trouwens precies tussen twee herdenkingen in: ter
gelegenheid van de driehonderdste verjaring van zijn afsterven werd Vondel vorig jaar
gevierd (zij het minder uitbundig dan hij verdient!) én volgend jaar memoreert men het feit
dat Vergilius tweeduizend jaar gelden overleed!) Hun namen, dat wil zeggen: hun werk en
hun literair-historische betekenis – vertonen m.i. enige merkwaardige trekken van
overeenkomst, - waarover zo dadelijk iets meer.
Want eerst – het is de vierde reden tot enige huiver mijnerzijds – moet ik nog zeggen dat de
plechtige entourage van deze Westfaalse Wilhelmsuniversiteit die eerder dit jaar met grote
luister haar tweehonderdjarig bestaan herdacht (en die, straks veertig jaar terug, mijn grote
landgenoot en vriend Stijn Streuvels met een eredoctoraat eerde), - in deze oude én nieuwe
stad Munster die de waarden en de wonden van Europa’s lot en noodlot in haar stenen torst; te
midden van deze voorname corona van rector en professoren, belangstellenden en
sympatisanten, - ik mij op een podium geplaatst voel dat allerminst mijn vertrouwde
verblijfplaats mag heten!
Daareven, Dames en Heren, zijn twee grote namen gevallen: Joost van den Vondel en Publius
Vergilius Maro die – nu ze in één adem worden genoemd – enige duidelijke treken van
verwantschap vertonen, hoever zij door tijd, taal en afkomst van elkaar ook mogen
verwijderd lijken – én ook verschillen.
Voor het door de uitstraling van hun werk zou gebeuren, waren zij allebei eigenlijk al
‘Europeeërs’, - door de ongewone, nogal vergelijkbare, omstandigheden van hun levensloop
die niet opgesloten bleef binnen het eng geografisch kader van de ‘geboortestreek’:
Vondel werd uit Vlààmse (Antwerpse) ouders geboren in Keulen (Zur Fiolen in de Grosse
Witschgasse) en woonde vanaf zijn achtste jaar in Amsterdam (De Blaeuwe Draeck in de
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Warmoesstraat). Van de Rijn dus, die hij ‘mijn treckende geboortestroom’ noemde –naar het
‘scheeprijck Y’ én de Amstel die ‘de stercke wint van ’t Zuien afjaegt’.
Eveneens ten gevolge van omstandigheden verhuisde Vergilius van zijn geboorteland in
Noord- Italië, over Rome, naar Napels in het zuiden.
Vondel verbindt Noord- en Zuid-Nederland; de Galliër (immers uit Mantua in Gallia
Cisalpina!) Vergilius wordt Romein en wereldburger. Geen van beiden mag men
vereenzelvigen met een (beperkte) streek: zij behoren een groter geestelijk vaderland toe!
Belangrijker uiteraard dan die geografische ‘verruiming’ is de
adem en de draagwijdte van hun literair werk. Door de
thematiek ervan (de ‘onderwerpen’) overstijgen zij verre de
louter-persoonlijke mededelingen en gevoelens en blijken zij
ten zeerste betrokken bij alles wat dichtbij en veraf gebeurt: al
schrijvend participeren zij aan het lot van stad, land en wereld.
Zij zijn in de dubbele betekenis van het woord getuigen: zij
zijn ‘aanwezig’, d.i. zij constateren; én zij leggen ‘getuigenis’
af. Zij zien verleden en heden; zij voorzien de toekomst.
Omzien én vooruitzien.
Vergilius heeft de machtsstrijd tussen zijn vriend Augustus én
Antonius, die eindigde op de verhoopte overwinning van
eerstgenoemde, schrijvend méégeleefd en meegevierd. Het is
zijn bijdrage, zeker niet minder sustantieel, tot de grootheid
van het territoor, het Imperium Romanum dat ‘het volk van de toga’ tot stand zou brengen.
Vondels werk getuigt van zijn grote liefde voor Amsterdam, Oranje en de waarlijk vrije
Republiek. Hem zweefde een vaderland voor ogen dat door wijsheid, arbeidskracht,
verdraagzaamheid en kunstzinnigheid zou worden gedragen en geleid. Net als Vergilius was
hij begaan met een ideaal van vrede – én even gevoelig als de grote Romein was hij voor de
tekenen die in de richting van de vervulling wezen. Allebei schreven zij vanuit een
gaandeweg groeiende idee. Vergilius én de vrede nà Actium waartoe hij zijn vriend Augustus
bekwaam geloofde; Vondel én de Vrede van Munster (1648 was wél een rampjaar voor
Vlaanderen!), die hij bij voorbaat vierde in zijn landsspel De Leeuwendalers. Beiden, de
Mantuaan en de Amsterdammer, droomden dus van een ‘onmogelijk’ land in de verte: de
eerste van een Romeins Arcadia, ultima carminis aetas, saturnia regna, extra sidera tellus,
wanneer ooit het geweld van wapens is stilgevallen en alle sporen van vroegere fouten en
wandaden zijn gedelgd: de tweede – hoezeer ook beïnvloed door literaire verwantschappen en
conventies waarin een bucolische natuur het haalt op de cultuur – zweeft tengevolge van zijn
Doopsgezinde origine een Nieuw Jeruzalem voor ogen.
En er zijn méér verwantschappen. Over de mens achter de dichter weten wij eigenlijk maar
weinig; er zijn bewijzen noch gegevens voorhanden om hen in een ‘chronique scandaleuse’
onder te brengen, erotiek komt in hun toch aanzienlijk oeuvre nauwelijks aan bod en met
mededelingen over hun innerlijk zijn zij erg gereserveerd. Zij waren allebei ernstige,
hardwerkende mannen met een neiging tot melancholie, een erfelijke weemoed, sterk
emotioneel, schuchter tegenover de buitenwereld en onhandig in de openbaarheid én – ik
denk dat het hen ten diepste tekent – zeer deemoedig. Getekend en bewogen door de antieke
‘pietas’.
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Uiterlijke omstandigheden, onafhankelijk van hun wil, hebben hun concrete levensloop
afgebakend en bestemd.
Vergilius wordt geen advocaat, maar boer op het vaderlijke erf, en – eerst wanneer hem dat
onmogelijk wordt gemaakt, - schrijver. Vondel onderwerpt zich aan de wil van zijn moeder
om de ouderlijke kousenwinkel te runnen; onderwerpt zich aan de voorschriften van de
literaire genres; aan de verplichtingen tegenover de maatschappij én aan de hiërarchie van de,
na veel innerlijke strijd en tegenkanting van buitenaf, gekozen kerkgemeenschap.
Naar mijn gevoel hebben beide auteurs zichzelf geprojecteerd in (of zijn zij min of meer te
vereenzelvigen met) één van de door hen geschapen figuren: Vergilius met Aeneas, Vondel
met Gijsbrecht van Aemstel (waarbij hij zich trouwens uitgebreid op het tweede boek van de
Aeneïs inspireerde).
Deze helden zijn in wezen mensen die luisteren. Een grote, onduidelijke, goddelijke (want
van boven geboodschapte) roeping drijft hen voort. Zij kunnen hun eigen inzichten niet
volgen, hun eigen leven niet leven. Zij zijn leiders hun ondanks. Zij moeten ànderen een
zekerheid voorhouden die zij zelf (nog) niet bezitten, - en zij kunnen dat slechts omdat zij
zich binnen de hoede van een hogere macht geborgen weten. Zij zijn bannelingen die hun
geliefde vaderstad (Troje, Amsterdam) heel letterlijk in de brand moeten laten. Hun door de
godheid bevolen uit-tocht uit de zekerheid van een veilig vertrouwd bestaan, - wordt een intocht mettertijd in een land van hoop. Maar géén van twee waren zij voltooiers:
De Aeneïs eindigt niét met de stichting van Rome, waar het hele epos nochtans naar verwijst.
Het is het opus magnum van Europa’s vooravond. Morgen begint het Rijk, het Imperium sine
fine. Net als Aeneas gaat ook Gijsbrecht van Aemstel op weg om op Gods bevel – hem bij
monde van Rafaël gegeven – de stad (Nieuw-)Holland te stichten in (ik citeer)
Het vette land van Pruissen
Daer uit het Poolsch geberght de Wijsselstroom koomt ruisschen…
Alhoewel hun grootste literaire bekendheid op àndere terreinen ligt dan de lyriek (en wel
resp. de epiek en de dramatiek) zijn zij naar mijn gevoel toch wezenlijk lyrici: Vergilius breekt
gaarne zingend uit de bedding van de genres (zijn Georgica gaat de grenzen van de didactiek
verre te buiten en te boven – en zijn Aeneïs heeft hevige plekken van lyriek door uitgewerkte
vergelijkingen, mytologisch-gekleurde uitweidingen, natuurpressies en gevoelige
verwantschappen, - terwijl Vondel in de reizangen van zijn drama’s de alpentoppen van de
lyriek bereikt. Alwie met hun werk kennis maakt, draagt in zijn geheugen gestolde en
gemarmerde versregels mee – én voor de duur van zijn leven.
De onderscheiding die mij vandaag te beurt valt draagt de naam van de grote Nederlandse
dichter Joost van den Vondel en de motivering ervoor is wel in eerste instantie de vertaling
die ik mocht/kon maken van het werk van Vergilius.
Beide dichters hebben sedert vele jaren een niet geringe plaats ingenomen in mijn literaire
liefde. Die belangstelling begon tijdens mijn studietijd en werd alleen maar groter (ook
gemotiveerder door toenemende vertrouwdheid met hun oeuvre) gedurende mijn leraarstijd, dus tot op vandaag.
Zij blijven voor onze tijd en voor onze cultuur naar mijn gevoel lichtende voorbeelden. De rol
van de dichter schijnt thans wel overgenomen (maar nooit écht vervangen!) door
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toneelschrijver en romancier, door essayist en theoloog, door kinesist en journalist, - dat is
door de hanteerders van het aktuele, ‘onmiddellijke’ en bruikbare woord. En de dichters die
nog gehoord schijnen te worden (of alleszins door de media opgemerkt en luidruchtig
doorgegeven aan de massa) danken hun plotselinge roem vaak aan extra-literaire
omstandigheden: zij drijven mee in het krachtige zog van een modische politieke idee of zij
profiteren van gunstige constellatie; zij danken hun schielijke bekendheid (die de persoon
geldt en niet het werk!) niet zelden aan hun vereenzelviging met een partij, een functie of een
oppositionele houding. De zogeheten ‘politieke poëzie, waartegen een paar decennia geleden
de literaire kritiek zo huiverig, en zelfs afwijzend, stond en die in het gunstigste geval
aanleiding gaf tot een aparte rubricering in de literaire geschiedschrijving (vooral dan in
Vlaanderen!), - wordt thans met vlag en wimpel binnengehaald en zelfs als alléénzaligmakend geprezen. Pamflettaire teksten, registreren, relaas uitbrengen: het kreeg vaak de
overhand op literatuur. En literatuur is toch voor alles: al delvende opwaarts, met verbeelding
en gevoel, tastend inzichtelijk, een wereld uitbeelden (vὀὀr-beelden) en dromen, die nog in de
zwachtels van de toekomst ligt.

Daarom meen ik dat de eenzame dichter, wiens stem niet of nog niet wordt gehoord,
wézenlijk belangrijk is. Want hij laadt de taal op, die zo snel verslijt in onze hedendaagse
wereld-van-woorden. Hij is de poeta faber, de ambachtsman (dat is letterlijk, want
etymologisch: ‘hij die rondgaar’, de ‘dienaar’) vooraleer hij de poeta vates, de geïnspireerde,
bevlogen ziener en zanger zal worden, vertolker van toekomst, - zoals de twee
bovengenoemde Begenadigden het waren.
Ik ben oud genoeg om te weten hoe bescheiden mijn plaats is. Het ontroert mij (om àndere
dan persoonlijke redenen!) dat ik – die in mijn taak van alledag word beluisterd (dat hoop ik
tenminste!) door zeventien- en achttienjarigen uit de hoogste klassen van het gymnasium, thans, éven, gehoord mag worden buiten de muren van mijn school, buiten de grenzen van
mijn hartsgeliefde Vlaanderen – in het verwante vaderland Europa. Niet om een ‘boodschap’
te brengen want wie ben ik dat ik mij zoiets zou vermeten, maar om een getuigenis af te
leggen van mijn geloof in de waarden die het westen (spijt alle beweringen van het tegendeel)
gróót hebben gemaakt. Daarbij denk ik aan alles wat religie en gemeenschappelijk geloof (in
zowel geestelijke als profane betekenis), wat inspiratie en talent, wat werkkracht en
ondernemingszin, wat verbeelding en durf in de achter ons liggende eeuwen, en tot op
vandaag, hebben tot stand gebracht. Ik denk aan monumenten van steen en torens van staal,
aan constructies van gedachte en van geest, aan verwezenlijkingen op sociaal, economisch en
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politiek gebied, aan een thans wel overwoekerd fundament van gemeenschappelijke ideeën en
opvattingen. Aan alles dus wat wij Europa noemen, het land van Vergilius en Vondel.
Met overtuiging zeg ik ten slotte hartgrondig dank:
aan de F.V.S.-Stiftung te Hamburg in de persoon van haar mecenas dr. h. c. Alfred Toepfer;
aan het Internationale Kuratorium met zijn voorzitter prof. dr. Henri Draye uit Leuven
tegenover wie ik mij grotelijks verplicht weet, niet in het minst om zijn uitvoerige laudatio
(waarbij ik dan de overdrijving, eigen aan het genre, op de koop toe neem);
aan deze Wilhelmuniversiteit vertegenwoordigd in haar rector magnificus prof. dr. Werner
Müller-Warmuth;
aan het Collegium Musicum der Universität met dirigent dr. Diethard Riehm, die deze
vergadering met onvergankelijke muziek heeft opgeluisterd;
aan alle aanwezigen wier blik van belangstelling en sympatie ik hogelijk op prijs stel, - en
speciaal toch mijn familie en vrienden uit Vlaanderen die een verre weg hebben afgelegd om
mij hier een gevoelen van vertrouwdheid te verlenen.
Ik moge die dank aan allen enige nadruk geven door het voorlezen van mijn gedicht De rozas,
waarin ik een kwarteeuw geleden al ons gemeenschappelijk lot en noodlot, heimwee en hoop
probeerde uit te drukken.

Gedicht ‘Rozas’ als bijlage bij deze nieuwsbrief.
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Hoewel “BEZWAARD”, toch altijd “OPNIEUW”!

Frans Terrie

Ze zijn er weer: de donkere dagen voor en na de kerst en het eindejaar, de tijd dat het gemoed
zich naar binnen keert en winst en verlies optelt, want met de dichter kunnen we zeggen “De
wijn van ’t oude jaar is weer / tot op de moer gedronken” (V.D. 241). We lezen mijmerend en
naproevend een paar gedichten die passen bij de eindejaarsstemming: het ene, wat donker van
toon, is “Bezwaard” uit de bundel “De vlinderboom” (1985 – V.D. 731), het andere, met
lichte toets, heet “Opnieuw” uit “Het oudste geluk” (1995 – V.D. 1412).
BEZWAARD
De niemandshemel is vanmorgen vroeg
kobaltblauw voor een zorgelozer leven
van louter touteren en tegenzweven
met zoveel ruimte vreesloos voor de boeg,
een vogel zijn met overmoed genoeg
om zich aan luchtstromingen prijs te geven
door een gevoel van ademnood gedreven
de tak verlatend die hem verend droeg,
of een bezeilde wolk (de valwind joeg
haar ongewillig naar benee daareven,
nu staat zij ongedeeld sneeuwwit gebleven).
Ik blijf op aarde ontilbaar log, en droef.
Zoals men weet vormt de bundel “De vlinderboom” een poëtische reconstructie van de laatste
levensdagen van Carlos Quinto, alias Keizer Karel V. Ons gedicht komt uit de laatste cyclus
van de bundel “De weg weldra”,waarin Carlos Quinto zich opmaakt voor de tocht naar ‘het
overland’. Historische realia zijn hier volledig afwezig, en des te intenser wordt daardoor de
vereenzelviging van de dichter met zijn hoofdfiguur. We lezen als het ware direct in het eigen
gemoedsleven van Anton van Wilderode, dat we ook uit andere verzen kennen.
Bijzonder opvallend is de weemoed die alles doortrekt en zowat het grondwater van z’n
bestaan vormt. Bezwaard door weemoed om de onontkoombare onvervuldheid van het
bestaan, zo kunnen we de thematiek van het vers samenvatten. Maar hoe realiseert hij het
poëtisch?
Eén alles beheersend contrast valt direct op: tussen de slotregel en de rest van het gedicht,
eigenlijk één lange uitgesponnen volzin. Waar het slotvers gebald de eigen zwaarmoedigheid
uitzegt, spreekt al wat er aan voorafgaat over vederlichte volheid, wat de eigen zwaarte van
het “ik” eigenlijk des te schrijnender maakt.
De eerste strofe schept zoveel als een breed ruimtelijk kader, waarin volheid van leven kansen
krijgt. Er is daar ‘zoveel ruimte voor de boeg’ dat geen bevangenheid kan deren. De
aanvangsverzen drukken dat beeldend nog krachtiger uit. Er is ‘de vroege kobaltblauwe
niemandshemel’. De kleurindruk roept een voorstelling op van louter heldere zuiverheid. En
‘niemandshemel’ drukt hevig uit dat de wijde hemelruimte vooralsnog niemand toebehoort,
een soort ‘niemandsland in den hoge’, dat je zomaar kan inpalmen.
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In die eindeloos zuivere ruimte ligt nu een kans tot een leven van alleen maar ‘touteren en
tegenzweven’. Als een kind op de schommel heen en weer bewegen, of elkaar haast
gewichtloos tegenzweven als acrobaten aan het zweefrek. Dit alles kan men er met het oog op
een ‘zorgelozer’ en ‘vreesloos’ leven. In hun ontkenning van zorg en angst verwijzen beide
woorden naar de onstilbare droefheid van het slotvers.
In de volgende strofen ziet het ’ik’ zichzelf in die weelderuimte, nu eens als een vogel, dan als
een wolk. Telkens gaat het om een intense wensdroom: zich verplaatsen in een ander, gewenst
leven.
‘Ik wou daarin een vogel zijn’, zo kon men vers 5a omschrijven, maar de dichter zegt het
gebalder én dwingender: ‘een vogel zijn’. Zo lijkt het of de gewenste geluksverplaatsing
althans voor één tel echt gerealiseerd is. En die vogel is met overmoed genoeg geladen om
zich over te leveren aan de stromingen van het volle leven. Overigens geeft hij de
beweegreden aan voor die hunker naar vrijer en losser leven, en die verwijst alweer naar het
slotvers. Beneden, in de aardse werkelijkheid, raakt hij in ademnood en kan het niet harden.
Hij wil dan ook de verende tak verlaten die hem droeg.
In de derde strofe verbeeldt ‘een wolk’ het verlangen naar ander leven. Er hoort een plastisch
adjectief bij: een ‘bezeilde’ wolk. Het betekent: als van een zeil voorzien en dus tot zeilen
geschikt, goed afgestemd om de oneindigheid van voller leven aan te kunnen. Tussen haakjes
wordt ook dat gewenste leven uitgewerkt en wel enigszins tegengesteld met het vogelmotief.
De vogel zat beneden op z’n tak en zocht de hoogte op; de wolk was hoog geplaatst en –
tegen haar wil in! – naar beneden gedreven door de valwind. (De valwind is een van boven
neerslaande wind; maar het woord zelf ‘val-wind’ drukt mooi de gevreesde terugval uit in het
zorgvolle leven). Die bezeilde wolk dan weerstaat aan de tegenkracht en staat ‘ongedeeld
sneeuwwit gebleven’ aan de niemandshemel. Met luister prijkt ze aan die hemel, mogen we
denken; en ook hier: het beeld is statisch, terwijl de vogel zich dynamisch overgaf aan de
luchtstromingen.
Elf versregels lang hield het ‘ik’ het wensbeeld vol en vermeide zich in de ruimte van het
volle leven. Het laatste vers breekt dat bruusk af en drukt met slechts twee beelden de
ondraaglijke zwaarte van het leven uit: ‘ontilbaar log’ (van een niet te vertillen logheid) en
‘droef’ (met droefheid geladen).
Zo drukte Anton van Wilderode, via Carlos Quinto, zijn diepste weemoed uit. Gebonden aan
een bestaan dat met kommer en angst vervult, tegenover een vermoeden van leven dat de
weidse ruimte kan verkennen. En we mogen erbij bedenken dat die vrije ruimte slechts door
een grenservaring kan bereikt worden; de grenservaring van de overtocht als ‘de lange tijd
van God’ begint (V.D.744).
Maar, zal men zeggen, moet het dan allemaal wel zo zwaartillend? Gelukkig niet, want spijt
alle onvervuldheid, blijft er de troost van de eeuwige wederkeer der dingen. Ook dit is een
vaak voorkomend motief in het dichtwerk van Anton van Wilderode. Hij dicht bijvoorbeeld:
“…Alles geschiedt / als alle eeuwen eerder en tevoren; / ik zal dezelfde dingen zien en horen,
/ een betere vertroosting is er niet.” (V.D. 1468). Net daarom kijken we nog even naar een
gedicht vol lichte tinteling: “Opnieuw” (V.D. 1241) uit de bundel over de poëzie als “Het
oudste geluk”.

11

OPNIEUW
Zo zal het altijd zijn: de lijsters zingen,
hun grauwe pak ten spijt, een grijze haas
wipt uit zijn leger met een plotse haast,
de katjes van de hazelaren blinken,
de grondel werkt zich uit het moer, libellen
schieten als spoeltjes haaks van links naar rechts
over de witte watervlakte weg,
een nesse geur van groei waait uit de velden.
De mollen ondergronds, de merels boven,
alles begint opnieuw van vooraf aan
in elke vorm van leven te bestaan;
de eerste koekoekstoeroep is te horen.
Het gedicht heft aan met een blik in de toekomst: ‘zo zal het zijn’ en wel ‘altijd’. En dan
volgt, na een dubbele punt, een opsomming die liefst twee strofen ver reikt. Daarbij springen
vooral de actieve werkwoorden in het oog en nog liefst in de tegenwoordige tijd: zingen,
blinken en schieten – het wipt en werkt en waait. Het lijkt wel of de dichter die toekomst
schrijvenderwijs meteen laat beginnen!
Daarenboven komt al die activiteit voort van uitsluitend natuurdingen: lijsters, hazelaarkatjes
en libellen – een haas, een grondel en een geur. Eigenlijk gaat het telkens om beelden van fris
nieuw voorjaarsleven, fel zintuiglijk beleefd.
Overigens dikken treffende bepalingen die heel prille voorjaarstekens nog aan. De lijsters
zingen, spijt hun grauw kostuumpje en de grondel moet zich loswerken uit het slijk. En wat te
zeggen over de libellen? Schietspoeltjes zijn het, over en weer over ‘de witte watervlakte
weg’, met een stevig stafrijm op “w” dat echt na-klinkt. En alles besluit met ‘een nesse geur
van groei’.
De slotstrofe werkt meer bezinnend, maar laat in vers 9 het opsommend element niet
helemaal vallen: zowel onder als boven, mollen of merels. Dan valt de veralgemening met de
herhaalde nadruk op nieuwheid: ‘alles begint opnieuw van vooraf aan’. En dat geldt voor
‘elke vorm van bestaan’ (en we mogen wel zeggen, ook voor de mens, al bleef die tot hiertoe
volkomen buiten beeld).
Het slotvers lijkt wel een triomfantelijke klaroenstoot, met centraal de heerlijk klankrijke en
beeldende nieuwvorm ‘koekoekstoeroep’. Het lijkt wel of iemand ons van achter een muurtje
‘koekoek, hier ben ik’ toeroept. En stilletjes kunnen we er allicht aan toevoegen dat van zijn
overkant, Anton van Wilderode zelf die toeroep laat horen (zoals hij wel eens schalks uit de
hoek kon komen). Meteen een oproep om ons moed te geven voor telkens weer een nieuw
begin.

****
Aquarel p.11 ‘Duif’ Kay Masini
Tekening p.12 G.W. Lennox Paterson
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16de poëziewedstrijd Anton van Wilderode – Stekene 22 september 2012
Toespraak Beatrijs van Craenenbroeck
Uit de mij, door de voorzitter van het bestuur van genoemde poëziewedstrijd de heer Jacques
Van Daele, toegestuurde gedichten, selecteerde ik er een bestaande uit exact twaalf woorden.
Hier mijn motivatie:
Poëzie, het is een wonderlijk ding. Het is een veelzijdigheid die zich aan iedere lezer van een
andere kant laat zien. Poëzie is in het woord, bedient zich er van, om via het woord, een
andere dimensie aan te boren, bloot te leggen, een weg te vinden recht naar het hart.
Poëzie vindt men overal, al verbergt ze zich soms, het is met haar zoals de dichter Jacob Cats,
bijgenaamd vadertje Cats, zo mooi in een van zijn puntdichten uitdrukte “poëzie schuilt
overal, overal mijn vrienden, de vraag is wie ze al en wie ze niet kan vinden.”
Poëzie vraagt soms veel woorden en een hele structuur, een knappe opbouw, en dan pel je het
gedicht af tot op de kern, maar soms en nu kom ik naar het gedicht waaraan ik onze prijs
toeken, soms volstaan enkele toetsen.
Ik moest de mij toegezonden gedichten niet eens twee maal lezen, één maal volstond. Ik zat er
wat verbluft bij. Zo een jong iemand, bijna te mooi om waar te zijn, veruit het mooiste gedicht
dat ik in al deze jaren heb bekroond.
Deze jonge dichter weet waar poëzie schuilt, hij heeft de essentie getoetst hij slijt zich met
zijn schoenen de geschiedenis in, en hiermee heb ik reeds de helft van het gedicht verraden.
De sleet op een paar schoenzolen vormt het raakpunt tussen het nu en het eeuwige, en daar
hebben filosofen een heel boekdeel voor nodig. Michiel Smets doet het met twaalf woorden.
De prijs van onze Internationale Vereniging Anton van Wilderode gaat dit jaar met oprechte
felicitaties naar Michiel Smets uit het Sint-Jozef-Klein-Seminarie – Sint Niklaas voor zijn
kort en kernachtige gedicht “Bij elke stap”.

Bij elke stap
die ik neem
slijten mijn schoenen
de geschiedenis in
Michiel Smets
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Anton van Wilderode
Dichter die ook priester was
Over een misverstandwekkend etiket
door Aad Eerland
Laatst
Laatst ’s morgens vroeg
een man gezien, die zingend
op een fiets zich
naar zijn werk begaf.
Verkeerd gedacht naar later
bleek: hij had de nacht.
Dit gedicht1 is van Wim de Vries (1923-1994). Hij was dichter én arbeider. Van
beroep pijpenbuiger tot aan zijn pensionering bij Fokker in het Zuid-Hollandse
Papendrecht. Daar heb ik hem nooit aan het werk gezien. Wel heb ik van dichtbij
meegemaakt hoe hij de taal vormde en zichzelf. Wim de Vries had een hekel aan de
naam arbeider-dichter, zoals hij in de volksmond werd genoemd. Hij schreef immers
niet alleen over arbeid, maar ook over oorlogstrauma (tijdens de Tweede
Wereldoorlog was Wim de Vries dwangarbeider in Duitsland), ziekte, dood,
levensgeluk… ervaringen van buiten de fabriek aan het drierivierenpunt.
Theun de Vries (geen familie) stond in zijn artikel De horizon verlegd2 naar aanleiding
van de verschenen bundel Zwaar bewolkt, enkele opklaringen3, onder meer stil bij de
benaming arbeider-dichter. “Wat onderscheidt de arbeider-dichter van andere
dichters? Hij arbeidt. (…). Andere dichters, die bij het onderwijs, de advocatuur of in
een regeringsdepartement werkzaam zijn, worden geen arbeider-dichter genoemd…”
Nee, arbeider-dichter is men als men poëzie schrijft over de arbeid aan bijvoorbeeld
de machine waaraan men gekoppeld is.
De onzin van het een en ander springt in het oog. Want, “zodra het verhuren van
arbeidskracht zich op intellectueel of wetenschappelijk niveau voltrekt, is de
dichtende bezitter/bezitster daarvan alleen maar dichter/dichteres. Dan wordt er
maar één maatstaf aangelegd, niet die van de sociale positie, maar die van het
talent.”
Het laatste geldt helaas niet voor Anton van Wilderode. Zijn priesterschap heeft men
onlosmakelijk met zijn dichterlijke roeping verbonden. Hij wordt tot op de dag van
vandaag priester-dichter genoemd4.
Anton van Wilderode vond dat “curieuze etiket” storend. “Waarom schrijft men niet
over je als dichter én priester?”, vroeg ik eens aan hem toen hij mij een zojuist
verschenen interview5 liet lezen waarin het ter sprake kwam. Hij trok zijn
wenkbrauwen op en lachte – iets wat moeilijk samengaat, maar hij deed het.
1

Uit: Van 8 tot 5 (p. 11), Van Gennep, Amsterdam, 1975
Dagblad Het Vrije Volk, 16 mei 1981
3
Zwaar bewolkt, enkele opklaringen, Sondereeks van de Rotterdamse Kunststichting, 1980
4
Bijvoorbeeld Carl De Strycker in: De moerbeitoppen ruischten, Documentaire varianteneditie door Edward
Vanhoutte, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2010 (p. 740 en 743)
5
Het belang van Limburg, 27 en 28 februari 1988
2
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In de tv-uitzending Het gedroomde land (1990, over de poëzie van Anton van
Wilderode) zegt de dichter het zo: “Ik heb nooit mijn voorkeur weggeborgen. Ik heb
nogal een duidelijk profiel, wat door sommigen niet altijd makkelijk aanvaard wordt. Ik
heb iets tegen de uitdrukking priester-dichter (omdat je ook evengoed kan zeggen
ambtenaar-dichter en zo) omdat dat direct altijd een beetje kleurt. Ik heb dat nooit
verborgen, nooit gecamoufleerd, maar mij stoort dat een beetje omdat er een aantal
zijn die a priori dan goed vinden wat je schrijft en een aantal die a priori minder goed
vinden wat je schrijft. Dus het wordt een beetje gekleurd en dat ik vind ik vervelend.
Ik vind dat je moet uitgaan van de teksten afgezien van de man die ze schrijft, of de
vrouw die ze schrijft.
En die religieuze gezindheid, ik denk dat die onbewust sterk meespreekt in mijn
werk. (…). Het moet de sfeer zijn en in dat verband denk ik dat eigenlijk alle echte
poëzie ook religieus is. Dat wil niet zeggen kerkelijk of wat ook. Dus verbanden legt
en ineens diepte openbaart. Vragen doet stellen, dus eigenlijk harmonie doet
zoeken. Religio: samenbinden, verenigen. Ik denk dat ik dat probeer. Dat tenminste
niet altijd bewust, maar als je zo bent, ja, dan gaat het vanzelf.”
Nog weer later (19936) herhaalde Anton van Wilderode in de Ridderzaal van het Slot
van Male in zijn dankwoord vol humor zijn ‘affiniteit’ met zijn dubbelnaam priesterdichter nog eens: “… voor sommigen bij voorbaat al een garantie van kwaliteit, voor
anderen een onoverklimbare hinderpaal voor waardering (…) Eigenaardig genoeg
spreekt men nooit over notaris-dichter, dokter-dichter, ambtenaar-dichter, die veel
talrijker zijn.”
Anton had waarneembaar meer met de dubbelfluit dan met zijn dubbelnaam.
Wie van de IVA-leden weet het niet? Dat de naam Anton van Wilderode een
schuilnaam is voor Cyriel Coupé. Dat hij heel zijn werkzame leven leraar Nederlands
was op de middelbare school én dat hij priester was.
Cyriel Coupé was een mens, een persoon met meerdere roepingen. Dichter, leraar
en priester. Persoon komt van per (door) sonare (klinken). Hij liet echter niet alleen
zijn voornaam (uniciteit) doorklinken in zijn achternaam (bepaaldheid). Hij koos ook
een pseudoniem, een nieuwe naam: Anton van Wilderode. Hij wilde een meer
Nederlands klinkende naam7 omdat hij zijn familienaam te Frans vond. Zo hoopte hij
zijn dichterschap en zijn priesterstatus van elkaar te scheiden. Dat is niet gelukt.
Herman Van Rompuy concludeert in zijn fraaie herdenkingstoespraak8: “De priester
sprak door welhaast alle verzen en de dichter zat in elk priesterlijk gebaar.” Zo!
Wanneer ik dus meebeweeg op de cadans van de verzen over en uit het Waasland,
Griekenland, Spanje, Italië enzovoort, komt dat niet slechts door de dichter Van
Wilderode. Nee, de priester die hij ook is, heeft daar de hand in gehad…
Onwillekeurig denk ik hier aan het woord bijsluiten. Dat is een contaminatie van
‘bijvoegen’ en ‘insluiten’ (en als zodanig af te keuren, zegt Van Dale).
Een dergelijke ‘foutieve’ vermenging vindt naar mijn mening ook plaats wanneer er
een verbindingstreepje wordt gezet tussen dichter en priester als het gaat over de
6

Op 30 oktober 1993 vond er in het Slot van Male een feestelijke bijeenkomst plaats ter gelegenheid van de
75ste geboortedag (28 juni) van Anton van Wilderode. “Ik ben intussen al bijna 75 en een half jaar
geworden…”, zei hij aan het begin van zijn toespraak
7
Edward Vanhoutte staat in zijn documentaire varianteneditie (zie noot 4) uitgebreid stil bij het pseudoniem
Anton van Wilderode (p. 264-269)
8
Toespraak op de herdenking van Anton van Wilderode op 28 juni 2009
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poëzie van Anton van Wilderode (zijn herdenkingsgedichten staan in een ander
licht).
Anton verzette zich dus tegen het vierkant vastgespijkerde etiket priester-dichter. En
terecht. Het is bijna tot een eigennaam geworden! De benaming priester-dichter legt
te veel de nadruk op de andere functie die de dichter heeft. De woordwaarde buigt
dus een beetje door naar één kant. Zijn dichterlijke en mystieke intuïtie worden zo
gelijkgesteld aan zijn priesterstatus. Door dit misverstandwekkend etiket ontnemen
wij Anton zijn scheppingsruimte, zijn poëtische levensruimte waarin hij kan bewegen
én wij met hem. Anton van Wilderode leefde meerstemmig en met een
bovenmenselijk vertrouwen. Waarom spreken wij niet van dichter én priester?

En
En, langs het Atrium der Vestalinnen
en op de Via Appia Antica gaan
en onder Titus- en Augustusbogen
en voor de David van Bernini staan,
en uit het Pantheon de mussen horen,
en in de buurt de kuil der katten zien,
en door de parken van Maecenas lopen,
en naar de graven der Horatii,
en zitten in de kerk van San Clemente,
en bij de echo’s van een springfontein,
en luisteren naar de blinkende Najaden,
en in een kloostertuin gelukkig zijn,
en door een Rome zonder tijd bewegen,
en als een pelgrim in de warme nacht,
en in de kokers van het Colosseum kijken.
En leven in een staat van overmacht.9

9

Anton van Wilderode, Het oudste geluk, Lannoo, Tielt, 1995
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Mededelingen
1 September 2012
Het 50jarig huwelijksfeest van Isabel en André
Een Feest met een grote F werd het. Het begon op 1
september in de vooravond en eindigde op 2 september in
de late voormiddag. Warme ontvangst in de Heerlijkheid
Landgoed De Rosep in Oisterwijk Heerlijk dranken, en
gerechten. Zalige muziek, maar bovenal een sfeer van
gezelligheid. Het immer jeugdige koppel straalde van geluk
omgeven door familie en vrienden. De toespraken waren
oprecht en meestal met veel humor doorweven. Uw Beatrijs
nam voor de eerste keer deel aan een feestelijkheid, zonder
Hugo, maar genoot van zoveel gezamenlijke vreugde op
deze mijlpaal in het leven van twee bijzondere mensen. Ik
zal me ook de vriend pianist blijven herinneren die zo
schitterend Gershwin bracht en de absolute vriendelijkheid
van de Deense tak van Isabel’s familie.
Ook in naam van all onze leden wensen ik Isabel en André
dat hun verdere levenswandel een aaneenrijging wordt van
puur zonnige dagen!

****
Christina Guirlande stelde met een voordacht de Franse vertaling voor van 'Mensen achter
de dijk' van Filip De Pillecyn. Zij kreeg een nominatie voor de Melopee-Poëzieprijs voor haar
gedicht 'Oude boom'. Was gastdichter op het Hamse Boekenweekend. Talrijke gedichten
werden in bloemlezingen en/of kunstboeken opgenomen. Het titelgedicht uit 'Het taaie
geheugen van water' wordt opgenomen in de Poëziekalender van Van Gennep. Zij is
gastauteur op 'Toast Literair', Davidsfonds afdeling Hamme. Geeft een lezing op de
jaarvergadering van de Vereniging van Vlaamse letterkundigen.

17

Wij ontvingen de uitgave TIECELIJN 25. JAARBOEK 3
uitgegeven door het Reynaertgenootschap die op zaterdag 17
november in het Stadhuis van Sint-Niklaas werd voorgesteld.
Het werd een schitterende speciale uitgave naar aanleiding van
de vijfentwintigste verjaardag van het Reynaertgenootschap De
krachtige mooie schildering op de cover is van Lies van Gasse
‘Vieren betekend dankbaar terugkijken en terugkijken is
dankbaar 25 jaar overschouwen’ zegt Rik Van Daele in zijn
woord ten geleide. En die inhoud is indrukwekkend onder het
thema ‘De hond bijvoorbeeld’ lezen we een vijftal zeer boeien
de bijdragen van Paul Verhuyck, Hans Rijns en Yvan de
Maesschalck. Een bijzondere vertaling van Mark Nieuwenhuis,
Boudewijn De Jonge, Reynardus vulpus. Wie zich dit
waardevolle document wil aanschaffen, of lid wil worden van
het genootschap, gelieve contact op te nemen met het Reynaertgenootschap tel. O3 777 90 15
– e-post info@reynaertgenootschap.be .

Italië in 100 brieven - van Plato tot Pasolini van Patrick Lateur
werd op dinsdag 25/9/2012 in Officina Clandestina, SintAntoniusberg 6, 3000 Leuven voorgesteld.
Italië in 100 brieven is een bundeling van brieven die literatoren
en filosofen, componisten en beeldende kunstenaars, politieke en
kerkelijke figuren over Italië schreven van de Grieks-Romeinse
Oudheid tot vandaag. Met deze verzameling legt Patrick Lateur
een originele mozaïek van Italië. Uitgeverij Davidsfonds Leuven.

Aquarel en fotografie
Deze mooie aquarel van ons lid Maria Van
Nieuwerburgh was een van de fijnste
werken van de kunstenares tijdens de
tentoonstelling Aquarel & Fotografie met
eveneens werken van Charlotte Dossche –
Lieven Dossche en Mark Dossche.
Alles
was
te
bezichtigen
in
de
tentoonstellingsruimte van Hof ter Schelde –
Antwerpen Linker Oever.

Het Filip De Pillecijncomité - Literair Genootschap orgeniseerde op zondag 30 sept. 2012
in het Provinciaal Museum Emile Verhaeren, Em. Verhaerenstraat 71 te Sint-Amands:een
feestzitting n.a.v. de Franse vertaling door Roger De Vos van de roman ‘ Mensen achter de
dijk' van Filip De Pillecijn, onder de titel 'Monsieur Henri'.Verwelkoming door Dr. Rik
Hemmerijckx, conservator. Toespraak namens F. De Pillecijn - Literair genootschap door
Prof. dr. Emmanuel Waegemans. Literaire evocatie door Christina Guirlande.
Slotbedenking door de vertaler Roger De Vos.
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