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Jaarlijkse herdenking Anton van Wilderode –  
Moerbeke, 28 juni 2017 

 
 
 

Annemie Charlier, schepen voor cultuur van Sint-Niklaas, hield aan het graf van Anton van 

Wilderode de gelegenheidstoespraak.  

De Herdenkingsprijs 2017 werd uitgereikt aan de gemeente Moerbeke-Waas. 
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Goede vrienden, 
 
 
 

Samen met een groot deel van mijn familie trek ik tussen 

Kerst en Oudejaar naar de Ardennen. Ik zie er al naar uit als 

een kind en hoop vurig dat op 25 december ‘de dag toe 

sneeuwt’. En hiermee naar ‘memory lane’ met gekoesterde 

herinneringen, hoe ik mijn idee nog tijdens het leven van 

Anton kon realiseren. Zijn kerstgedichten en tekeningen van 

broer Filemon Coupé ernaast, hun jaarlijkse kerstkaart. 

Ergens las ik toen in de krant daaromtrent: “het boekje is een 

ode aan de vrede”. Zo is het eigenlijk ook.  

 

In deze nieuwsbrief weer een waardevolle bijdrage van Stijn 

Vanclooster rond de vertaler in het Duits van Antons poëzie, 

Paul Wimmer. Het is eigenlijk ook een ode aan deze 

buitengewone mens die zoveel respect en bewondering 

toonde voor de dichter Van Wilderode. Met zijn laatste 

krachten was hij nog aanwezig in Wenen bij de presentatie 

van ‘Das verbürgte Wissen / Het weifelloze weten / A biztos 

tudás’. Hij las met nog steeds vaste stem Antons 

‘Rechterhand’. (p. 7 t/m 11) 

 

Zoals beloofd in de vorige uitgave brengen wij een hommage 

aan Lieve Van Kerkhove aan wie wij zoveel mooi 

gekalligrafeerde gedichten van Anton te danken hebben. (p. 

12 t/m 13) 

 

De Anton van Wilderode Poëziewedstrijd in Klein-Sinaai 

vierde met meer dan zevenhonderd inzendingen van 

jeugdige poëten zijn twintigjarig bestaan. Er waren 

buitengewoon mooie gedichten bij de oogst, waarvan onze 

vereniging zoals elk jaar er ook een bekroonde. (p. 14 t/m 15) 

 

Twee leden krijgen extra aandacht. Dichter Gert Vingeroets 

in de volle glorie van zijn zeventigste levensjaar en Joke van 

den Brandt is tachtig. (p. 21 t/m 22) 

 

Onze leden laten zich zoals gewoonlijk niet onbetuigd. Met 

vier pagina’s ‘mededelingen’ moest ik noodgedwongen een 

deel opbergen, stof voor onze zomeruitgave juni 2018.  

 

Op de laatste pagina onder de rubriek ‘Wie gaat, wat blijft’ 

nemen we afscheid van Paula Verbist. Het mooie en zeer 

toepasselijke gedicht ‘Allerzielen’ dat wij ontvingen van Mona 

Van Garse ondersteund het gevoel van verlies, maar ook van 

de eeuwige verbondenheid via het allesomvattend gevoel 

van liefde. 
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2017 op zijn eind en 2018 in aantocht, Anton van Wilderode honderd jaar geleden geboren, 

twintig jaar geleden gestorven. Wij hebben vorig jaar enkele activiteiten verschoven in het 

vooruitzicht van 2018 en ook 2019 wordt speciaal, want dan bestaat onze vereniging 25 jaar! 

Ik kan het alleen maar geloven als ik naar de foto’s kijk van bijna een kwart eeuw geleden… 

 

Zoals de planning er momenteel uitziet, houdt uw ondergetekende op Gedichtendag, 

donderdag 25 januari 2018 om 14u30, een lezing over de werking van onze internationale 

vereniging in het Rozenkransheem in Schoten. Samen met E. H. Pastoor Flor Stes, vijftig jaar 

Pastoor in Schoten, worden gedichten gebracht van Anton, i.s.m. FVV-Schoten. 

 

Op zondag 6 mei om 11u vindt een ‘Poëtisch Concert’ plaats in de pas vernieuwde Bibliotheek 

van Schoten, een schitterend en geklasseerd gebouw, dit i.s.m. de BiB en de Gemeente 

Schoten.  

Op vrijdag 15 juni om 20u is er een speciaal evenement in Kasteel Cortewalle, de vaste stek 

van onze vereniging sinds 1993, nog voor ze officieel het licht zag, en waar we intussen al 

meer dan dertig evenementen organiseerden i.s.m. de Gemeente Beveren en het CC Ter 

Vesten. Voor het najaar liggen de data nog niet vast, de contacten lopen met Bulgarije, Parijs, 

Brussel. Geen nood, vrienden, u wordt tijdig van alles, via een uitnodiging en de volgende 

nieuwsbrief, op de hoogte gebracht. 

 

Verder geniet ik momenteel, als ik naar buiten kijk, van een prachtige dag, zonovergoten in 

herstkleuren, intens en warm, een moment om me in te wikkelen en na te denken, over onze 

23 jaar werking bijvoorbeeld en wat nog op stapel staat. Heilige Antonius sta me bij en Anton 

ook a.u.b., want er komt een serieuze hoop werk op me af. Ja, er wordt veel gedaan ter 

nagedachtenis van Anton en tot zijn meerdere eer en glorie, en maar goed ook! Een bewijs 

hiervan is het Herdenkingscomité dat jaarlijks de traditie aan Antons graf in ere houdt en in het 

Gemeentehuis zijn jaarlijkse prijs uitreikt. Ook het team rond de jaarlijkse Anton van Wilderode 

Poëziewedstrijd, dat over de jaren heen een gestadige groei kende en de laatste jaren zelfs 

meer dan zevenhonderd gedichten kreeg ingestuurd. En via een e-post-uitgave ‘Toegift’ 

vernam ik nu ook de oprichting in Moerbeke, initiatiefnemers Hildegard Coupé en echtgenoot 

Marc Neetesonne, van een Literair genootschap Anton van Wilderode. Het is goed dat zoveel 

gebeurt rond Anton, in en rond zijn dorp, zijn thuishaven, het geliefde Waasland van onze 

grote dichter.  

 

Een mens mag af en toe eens met zijn melancholie te koop lopen, zeker rond de kersttijd, 

daarom aansluitend bij mijn voorwoord kom ik terug onder de rubriek ‘In illo tempore’ op onze 

tweetalige uitgave ‘Het herdertje van Pest/ Betlehemi Kispásztor Pesten’, Antons zo 

ontroerende kerstverhaal. 

 

Goede vrienden, mensen van goede wil, zeker weten, vrede zij met u. Maak het gezellig in 

deze donkere en koude periode van het jaar en schuil in de warmte en geborgenheid van 

familie en vrienden. Zalige Kerst en gezegend 2018! 

   

Met mijn genegen groeten van huis tot huis, 
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In illo tempore 
 
 

 
In 1993, toen ik met Anton al contact had, met het oog op 

onze op te richten vereniging (1994), kreeg ik van hem 

enkele exemplaren van de allereerste uitgave van ‘Het 

herdertje van Pest’ cadeau. Antons zachte revolte tegen 

de onderdrukking van de opstand in Hongarije in 1956, 

een boekje dat me zo nauw aan het hart lag.  

 

In 2003, tien jaar later, zo loopt de geschiedenis, kreeg ik 

het voor elkaar om de vertelling te laten vertalen in het 

Hongaars en te laten publiceren in Hongarije. 

 

Uit contacten vanuit verschillende richtingen selecteerde 

ik Uitgeverij Széphalom, omwille van haar vele 

internationale contacten en uitgaven in verschillende 

talen. Met de zaakvoerster en eigenares van de 

uitgeverij, Katalin Mezey, kon ik het vanaf de eerste 

ontmoeting bijzonder goed vinden. Ze was onder de 

indruk van ‘Het herdertje’. Katalin Mezey is ook dichteres, 

dat hielp alvast en dat ik de nodige fondsen bijeen had 

gebracht om het project te ondersteunen, hielp natuurlijk 

ook!  

 

 

Katalin spreekt zeer vloeiend Duits, schrijft ook in het Duits. Wij hadden ‘Het herdertje’ zeer 

grondig onder de loep genomen, als dichter begreep ze het werk volledig. Zo kon ze met de 

door haar gekozen vertaler Zoltán Király (inmiddels overleden) goed samenwerken.   

 

Wij konden rekenen op de medewerking van de Hongaarse 

Schrijversvereniging, onze Vlaamse Regering, de 

vertegenwoordiger van onze Ambassade in Boedapest en het 

Ministerie van Cultuur in Boedapest. Onze voornaamste 

sponsors waren Janssen Pharmaceutica en Eurotronics (nu 

Orbit Geospatial Technologies). 

 

Het boek ‘Betlehemi kispásztor Pesten’, ‘Het herdertje van 

Pest’ in het Hongaars vertaald, werd gepresenteerd in het 

Hongaars Schrijvershuis Benczúr Haz. 
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Ik spreek hierbij mijn dank uit aan mevrouw Mezey voor 

haar persoonlijke inzet. Ze heeft lezingen gegeven in tal 

van scholen om ‘Het herdertje van Pest’ te promoten bij 

het jongere publiek. Het was ook door haar toedoen dat 

in 2006, vijftig jaar na de opstand in Hongarije, er op de 

Nationale Radio gedurende twintig minuten uit 

‘Betlehemi kispásztor Pesten’ werd voorgelezen. 

 

In 2004, met de viering van ons 10-jarig bestaan, 

hebben wij het tweetalige boek voorgesteld in de 

Oranjerie in Schoten, i.s.m. de Hongaarse Ambassade, 

in tegenwoordigheid van de Hongaarse ambassadeur 

László Trócsányi. De Eerste Secretaris, Zita Lengyel 

gaf de lezing in het Hongaars en Beatrijs las de 

Nederlandse versie voor.  

 

 

 

‘Betlehemi kispásztor Pesten / Het herdertje van Pest’ is de 

tiende bundel in onze meer dan twintig uitgaven en in ons nu 23-

jarig bestaan. Ik blik tevreden terug. 

 

Mijn kerstsfeer creëer ik ieder jaar weer te beginnen met de een 

en al vertedering van Antons Herdertje en met Stijn Streuvels’ 

Kerstekind. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit ‘Het herdertje van Pest’.  

Mensen die nog tezamen eet 

rond de tafel de kerstdagdis 

en het lot van uw buurman vergeet 

die uw evenaaste is, 

luistert eer deze kreet 

verloren drijft in de mis, 

 

mensen die nog ongestoord 

bij het vuur en de kerstdagden 

geniet van elkanders woord, 

luistert want dit is uw stem 

van morgen die gij hoort 

uit een ledig Betlehem. 

Het sneeuwdek glanst als fosfoor 

in de diepe verzonken straat 

als de maan een ogenblik door 

de wolken te kijken staat 

naar de wereld omlaag die geen spoor 

van de mensen meer overlaat. 

 

Het raam staat open, de nacht 

gaat hier ongemerkt in en uit 

zich verradend soms aan het zacht 

ondefinieerbaar geluid 

van de wind die zijn koele vracht 

kevers afzet op je huid. 

Zita Lengyel en Beatrijs van 
Craenenbroeck. 2006. 

V.l.n.r.: Katalin 
Mezey, journalist 
en Beatrijs van 
Craenenbroeck. 
Boedapest, 2007 
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Anton van Wilderode in het Duits  
Zijn vertaler Paul Wimmer    Stijn Vanclooster 

 
Het is dit jaar precies tien jaar geleden dat de Internationale 
Vriendenkring met Het weifelloze weten een drietalige Nederlands-
Duits-Hongaarse bloemlezing uit het werk van Anton van 
Wilderode publiceerde en plechtig voorstelde in Wenen en 
Boedapest.1 Voor de Duitse vertaling van een aantal gedichten in 
deze bundel kon de eminente vertaler Paul Wimmer (1929-2008) 
worden gestrikt. ´Een referentiepunt in de Oostenrijkse naoorlogse 
literatuur´, zo omschreef de Oostenrijkse kwaliteitskrant Wiener 
Zeitung Wimmer bij zijn overlijden, amper een jaar nadat de bundel 
het licht zag. De decennialang aan de krant verbonden auteur Paul 
Wimmer had als geen ander geleefd voor de literatuur en 
onophoudelijk aandacht gevraagd voor de schone letteren. Hij 
koesterde een voorliefde voor Vlaanderen, waar Anton van 
Wilderode niet aan zijn aandacht was ontsnapt. 
 

 
Portret 
 
De geboren en getogen Wener Paul Wimmer werkte mee aan tal van kranten en tijdschriften 
en droeg bij aan talloze radioprogramma´s: met boekbesprekingen en toneelkritiek, literaire 
portretten of signalementen, essayistische voordrachten en luisterspelen op basis van werk 
van anderen of zichzelf. Ook interviewde hij vele malen bekende en minder bekende auteurs 
of trad hij op als moderator bij auteursgesprekken. Hij was een erudiet literatuur- en 
theatercriticus, maar ook een talentrijk vertaler en dichter.  
 
Als dichter schrijft hij eerder traditionele poëzie, met klassieke vormgeving en rijm, hoewel zijn 
werk ook vrije verzen bevat en er daarmee duidelijk een opening naar het modernisme is. 
Modernistisch is ook de twijfel, die af en toe sterk aanwezig is, van het lyrische subject aan het 
eigen zelf. De dichter is een romanticus, voor wie stemming, nostalgie, droom en herinnering 
maar ook het verrassende en grappige, soms het absurde belangrijk zijn. Vrijwel altijd is er 
een metafysische achtergrond en niet weinig verzen dragen een ethische levensles in zich. 
De vorm is, hoewel meestal klassiek, toch bovengeschikt aan de inhoud. Ritme en sfeer zijn 
voor Wimmer alles. Zijn romantische aard en intuïtieve benaderwijze spreekt uit dichtbundels 
als Unterwegs (1963), Der Atem der Träume (2004) en Wirf das Gestern zurück in die Nacht 
(2008). Deze dichtbundels werden goed ontvangen. Tot zijn voorbeelden als poëten en ook 
zijn beste vrienden behoorden de Weners Rudolf Henz (1897-1987) en Ernst Schönwiese 
(1905-1991). Van deze laatste bezorgde hij de verzamelde gedichten. Als tijdschriftredacteur 
bezorgde hij vele dichters een podium – eigenlijk was hij zijn hele leven op zoek naar nieuw 
talent. 
    Wimmer vertaalde teksten uit het Nederlands, Engels, Frans en Turks naar zijn moedertaal. 
Als vertaler was hij begaafd, veeleisend voor zichzelf en verantwoordelijkheidsvol. Een 
vertaling van een gedicht maakte hij niet op één twee drie, het was een zaak van laten rijpen, 
schrappen, herwerken, zoeken naar een nóg beter woord, proberen om het oorspronkelijke 
gedicht nóg beter te begrijpen. Het behoud van het rijm (zo dat er was) en de sfeer die het te 
vertalen gedicht ademde, stond voorop. Enige dichterlijke vrijheid was niet uitgesloten, 
integendeel. 
 

                                                
1 Anton van Wilderode, Het weifelloze weten. Das verbürgte Wissen. A biztos tudás. Budapest, 

Széphalom, 2007. 
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Paul Wimmer was doctor in de literatuurwetenschap. De titel van zijn proefschrift luidde 
´Grundzüge des Stilwandels in der deutschen Lyrik zwischen den beiden Weltkriegen´. Als 
literatuurhistoricus publiceerde hij frequent over de Oostenrijkse en wereldliteratuur, in in 
boekpublicaties en in bijdragen aan tijdschriften, kranten, opstelbundels en naslagwerken. Hij 
schreef en sprak over zowat elke grote auteur – Goethe, Kafka, Rilke, Trakl, Zweig, Hesse, 
Dante, Ibsen, Sartre, Hemingway, Huxley, Sommerset Maughan, Sartre, Maurois, … –,  
belichtte werk van debutanten, analyseerde grote literaire stromingen (het expressionisme), 
deed aan comparatistische studie (´Max Zweig und Franz Werfel. Versuch eines Vergleichs´, 
´Goethe und der Expressionismus´). Zijn literair-historische eruditie kenmerkt ook zijn 
theaterkritische werk. Literatuurwetenschappelijke monografieën zijn onder meer Franz 
Werfels dramatische Sendung (1973), Wegweiser durch die Literatur Tirols seit 1945 (1978), 
Der Dramatiker Franz Theodor Csokor (1981) en Der Dramatiker Harald Zusanek (1988).  
     Zijn literatuurwetenschappelijke werk werd in hoge mate gewaardeerd. Van 1964 tot 1975 
was Wimmer algemeen secretaris van de Oostenrijkse P.E.N.-club. Hij was eveneens 
jarenlang algemeen secretaris van de Grillparzer-Gesellschaft. Hij ontving talrijke prijzen (o.a. 
das Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst), kreeg in 1981 de beroepstitel ́ Professor´ en was 
buitenlands erelid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde in 
Gent. 
 
Zijn omvangrijke nalatenschap getuigt van een titanenarbeid op het veld van de literatuur. 
Behalve de voorbereiding van publicaties, in talloze manuscripten en herwerkingen, bevat ze 
ongepubliceerde gedichten, verhalen, sprookjes, ontelbare gedichtaanzetten, projectideeën, 
mijmeringen, reisnotities, losse invallen, taalspelletjes. Schrander en erudiet, maar ook speels 
en geestig, vitaal en levenslustig: het zijn passende trefwoorden om het werk van deze 
toegewijde amateur (in de goede zin van het woord!) te typeren. Eén zinsnede, een willekeurig 
gekozen opening van een recensie, geeft meteen een idee van zijn signatuur: 
 

In einem Körnchen Sand kann man die Welt erschauen, den Himmel in einer wilden 
Blume. So wusste es William Blake. So wissen es alle, die dem reinen Sein zu dienen 
bemüht sind.  
 

Van Paul Wimmers eindeloze ploegwerk op de literaire akker getuigt ook zijn zeer uitgebreide 
briefwisseling met letterkundigen, die een belangrijk bestanddeel vormt in zijn nalatenschap. 
Hij contacteerde auteurs vaak met het oog op een project (een te schrijven essay, een op 
stapel staand radioportret, een vertaling, een boekbespreking…) maar deed het toch vooral… 
omdat hij schrijvers die hij via literair werk had leren kennen graag ook in levenden lijve 
ontmoette. Meer dan eens groeide zo uit een via geschriften aangevoelde verwantschap een 
echte vriendschap, zoals met de dichter Ernst Schönwiese.  
 
 
Vlaanderen 
 
Voor de Vlaamse literatuur klopte Wimmers hart in het bijzonder, wat blijkt uit vele vertalingen 
en publicaties van zijn hand, radioportretten die hij maakte alsook uit zijn correspondentie en 
ontelbare nagelaten aantekeningen. Zo bezorgde hij de lijvige bundel Flämische Lyrik (1970)2, 
die samen met gedichtvertalingen her en der in tijdschriften heeft bijgedragen tot de 
bekendwording van onze dichtkunst in Oostenrijk en ruimer bekeken het Duitse taalgebied. In 
de pers heeft men die bloemlezing een ´wegweisende Pionierleistung´ genoemd. Ze bevatte 
gedichten van meer dan zestig dichters, onder wie Gezelle, Van de Woestijne, Elsschot, Jan 
van Nijlen, Felix Timmermans, Anton van Wilderode, Maurice Gilliams, Karel van den Oever, 
Richard Minne, Paul van Ostaijen, Maurice Roelants, Gaston Burssens, Wies Moens, Marnix 
Gijsen, Jan Vercammen, André Demedts, P.G. Buckinx, Jozef de Belder, Johan Daisne, Bert 

                                                
2 Paul Wimmer (samenst. en vert.), Flämische Lyrik. Wien, Österreichische Verlagsanstalt, 1970, 158 

p. 
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Peleman, Hubert van Herreweghen, Hugo Claus, Hugues C. Pernath en anderen. Een 
representatieve, brede staalkaart uit Vlaanderens toenmalige dichterlijke landschap dus.  
     Ook publiceerde Wimmer over de relatie tussen de literatuur in Oostenrijk en Vlaanderen, 
bijvoorbeeld het opstel ´Literarische Beziehungen zwischen Österreich und dem flämischen 
Gebiet´, en hij schreef essays over Nederlandse letterkunde. Hij maakte radioportretten over 
onder anderen Charles de Coster, Maurice Maeterlinck, Georges Rodenbach en Emile 
Verhaeren en over Felix Timmermans, Hugo Lampo en Andries Poppe. Toen hij voor de radio 
sprak over de Oostenrijkse staatsprijs voor Europese literatuur wijdde hij daarin breedvoerig 
uit over de Vlaamse literatuur; hij berichtte over Bruegel- en Rembrandtentoonstellingen in 
Wenen en signaleerde literaire evenementen in België.  
     Zijn belangrijkste ijver voor onze literatuur was zijn werk als vertaler en bewerker van 
originele teksten. Niet alleen naar de poëzie ging zijn aandacht uit, maar hij vertaalde ook 
romans, verhalen en toneelstukken van Vlamingen en bewerkte Nederlandstalig proza tot 
luisterspelen voor de Oostenrijkse radio. Van zijn hand is bijvoorbeeld Gelöbnis an Rachel3, 
een vertaling van Hubert Lampo´s roman De belofte aan Rachel, of Das Märchen vom 
japanischen Steinhauer, een bewerking tot luisterspel van Multatuli´s verhaal uit de Havelaar. 
In zijn papieren troffen wij ook het manuscript aan van een niet verschenen romanvertaling 
van Lampo: Regen und Gaslicht4, alsook een Duitse filmversie van het toneelstuk Vrijdag van 
Hugo Claus, alsmede notities over Cyriel Buysse, de aanzet tot een essay over Hubert Lampo, 
wiens werk hem blijkbaar bijzonder boeide, of een essay ´Op zoek naar koning Arthur´ (dit 
laatste in het Nederlands geschreven) …    
     Met het oog op zijn vertaalwerk, maar ook en vooral uit liefde, reisde hij verschillende keren 
door Vlaanderen, en ontmoette daarbij telkens verschillende schrijvers. Op zijn reizen 
ontstonden, niet verrassend, gedichten en notities geïnspireerd door de plaatsen die hij 
bezocht (bv. het gedicht ´Ostende´). Veel van die ontmoetingen stonden tot het einde van zijn 
leven in zijn geheugen gegrift en waren het onderwerp van blijde herinneringen, zoals ik zelf 
uit menige anekdote van de welbespraakte man heb mogen ervaren toen ik hem in de laatste 
jaren van zijn leven opzocht. Tot zijn contacten in ons land behoorden onder anderen Hubert 
Lampo (tamelijk frequent), Jan Lampo, Raymond Brulez (tamelijk frequent), Louis Paul Boon, 
Richard Minne, Ernest Claes, Bert Decorte, Raymond Herreman, Jan Vercammen, Eugène 
van Itterbeek, Herwig Hensen, Jozef de Belder, Erik van Ruysbeek, Willem M. Roggeman, 
Karel Jonckheere, Hugo Raes, Lode Baekelmans, Daan Boens, Amaat Burssens, Hugo Claus, 
André Demedts... Hij correspondeerde ook met uitgeverijen in Vlaanderen (Colibrant 
bijvoorbeeld), met de Vlaamse radio en tv, met steden en provincies, met ministeries en 
fondsen.  
     Een klein fragment uit een brief van Wimmer aan Raymond Brulez uit 1963 illustreert zijn 
onophoudelijk bezig zijn – met vertalen, met het vragen van aandacht voor onze literatuur, met 
het contacteren van auteurs:  
 

Ook ik heb een heugelijk bericht voor U: waarschijnlijk zal nu toch (eindelijk!) de 
“Schoone Slaapster” in mijn vertaling van de Oostenrijkse Radio uitgestraalt worden. 
En waarschijnlijk zal ik met de toekomende week ook de direkteur van de “Volkstheater” 
in Wenen zien, waar een manuskript van mijn vertaling ligt. Op dit ogenblik ben ik 
werkzaam aan een vertaling van Uw verhaal “De palen”. Waarschijnlijk zal ik deze 
verhaal kunnen plaatsen in “Wort in der Zeit”. (En later, met andere verhalen van U, in 
een bundel) Met deze week is hier in Wenen een tentoonstelling van “Belgische 
Literatuur” heropent worden. Ik was bij de heropening en heb tot mijn genoegen ook 
werken van U gevonden. Ik zal U met dezelfde post ook een catalogus van de 
tentoonstelling zenden…5  

                                                
3 Gelöbnis an Rachel. Aus dem Flämischen übersetzt von Paul Wimmer. Wien, Österreichische 

Verlagsanstalt, 1976.  
4 Regen und Gaslicht. Roman. Aus dem Flämischen übersetzt von Paul Wimmer, 261 p. Niet 

gepubliceerd. 
5 Archief Paul Wimmer in de Wienbibliothek (Wien Rathaus). ZPH 1447, archiefdoos 5. Taal- en 
spelfouten heb ik uiteraard niet verbeterd. 
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Later meldde Wimmer aan Brulez dat de Oostenrijkse radio ´Die Pfähle`zou uitzenden. En hij 
bekommerde zich er zelfs om hoe het honorarium bij Brulez zou geraken.   
 
Het publiek en de kritiek waardeerden Wimmer voor de manier waarop hij Vlaanderen en zijn 
letterkunde in Oostenrijk introduceerde. Tekenend is wat de Österreichische Neue 
Tageszeitung6 schreef naar aanleiding van Wimmers radioprogramma ter herdenking van 
Charles de Costers 130ste geboortedag:  
 

Zur 130. Wiederkehr des Geburtstages von Charles De Coster führte Paul Wimmer 
mit seiner Gedenksendung In ihm blühte das flämische Land “mitten hinein in den 
Geist und das Herz eines Landes, das die Dichtung De Costers, des ´Verkannten von 
gestern´, des ´Lebenden von heute´ führt. Das Bild, das De Coster in seinem Werk 
vom Ulenspiegel von Flandern entwirft, erinnert an die Kunst flämischer Maler. Aber 
man muss schon ein so guter und genauer Kenner flämischen Lebens und Dichtens 
sein, um in einer so knappen Gedenksendung ein so umfassendes Bild zu geben und 
in die wesentlichste und aufschliessendste Tiefe gehen zu können, wie Paul Wimmer 
in dieser Dichterstunde, um mit Wissen und Ehrfurcht, mit Fingerspitzengefühl und 
Kraft das differenzierte, seltsame und zwiespältige Wesen dieses Dichters 
nachzufühlen, der wie nur wenige um die Trauer und um das Lachen der Menschen 
wusste.”  

 
En zo schreef dezelfde krant7 over de door Wimmer verzorgde herdenking van Maurice 
Maeterlinck: 
 

Wenn ein so profunder Kenner der flämischen Literatur wie Paul Wimmer Maurice 
Maeterlincks, des belgischen Dichters und Nobelpreisträger zur 10. Wiederkehr des 
Todestages gedenkt, darf man sicher sein, dass der Duft und die Zartheit der 
Gleichnisse dieses Dichters genau so frisch und rein zu uns sprechen, wie sie gemeint 
sind. 

 
Wimmer was vooral een bekende stem vanaf de late jaren 1950 tot in de jaren 1980. Hij was 
tot op hoge leeftijd actief. Een van zijn laatste activiteiten als letterkundige was het vertalen 
van enkele gedichten van Anton van Wilderode, bedoeld voor de eerdergenoemde drietalige 
anthologie. Bij de presentatie van dit boek te Wenen, in zijn geliefde Gesellschaft für Literatur 
in de Herrengasse, in het hart van de Oude Stad, was Wimmer nog aanwezig. Hij was toen al 
erg ziek, en men kon het de man goed aanzien hoe het gebeuren hem aan het hart lag. Laten 
we, bij wijze van kleine hulde, hem het slotwoord geven, in twee gedichtvertalingen.8      
 
 
 
 
  

                                                
6 Aflevering van 24 augustus 1957. 
7 Aflevering van 17 mei 1959. 
8 De lezer vindt de geciteerde gedichten in de genoemde bloemlezing op resp. p. 59 en p. 38. ´Ein Kind´ 

kon door Paul Wimmer niet meer volledig worden afgemaakt; Elisabeth Weißenböck, vertaalster en 
lector aan de afdeling neerlandistiek van de Universität Wien, legde er de laatste hand aan. 
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Anton van Wilderode vertaald door Paul Wimmer 
 
 
Paestum 4. Terug                                        Paestum 4. Zurück 
 
De stad is ophanden wanneer ik daal Die Stadt rückt näher, wenn ich geh 
door het cederbos naar benee,  durch den Zedernwald hinunter ins Tal 
in bressen van zonlicht als blauw staal in Bahnen aus Sonnenlicht, blau wie Stahl 
staat de béving der zichtbare zee.  wogt sichtbar die See. 
 
Nu mag ik niet omzien denk ik nu moet Ich denke, jetzt darf zurück ich nicht sehen, 
ik maar blind en gehoorzaam gaan,  muss blindlings und gehorsam weitergehen, 
de stammen als draden geronnen bloed wie geronnenes Blut die Stämme sind 
en daarachter begint mijn bestaan;  und dahinter mein Leben beginnt. 
 
de wereld die ik verliet en vergat          Die Welt, die ich verlassen, vergessen hab, 
is altijd aanwezig geweest.            ist immer schon da gewesen. 
Niet omzien, de zee ligt vóór mij, de stad Zurück nicht sehen, vor mir liegt die See, die Stadt 
en het werk dat mij langzaam geneest.        das Werk, es lässt mich langsam genesen.  
 
 
 
Een kind      Ein Kind 
 
De hemel naar alle zijden   Der Himmel nach allen Seiten 
op een helder voorjaar vol wind:  ein einziger Frühling voll Wind: 
eens danste door deze weiden  Einst tanzte über die Weiden  
een eenzaam gelukkig kind.   ein einsames glückliches Kind. 
 
Wat is van dat kind geworden?  Was ist aus dem Kind geworden? 
De sloten zijn dichtgegroeid,   Die Wasser sind beinah versiegt, 
het groen werd dof en verdorde,  das Grün wurde fahl und verdorrte, 
de meiroos heeft uitgebloeid.   die Mairose ist verblüht. 
 
Het spelend kind werd een knaap en Das spielende Kind ward ein Jüngling, 
een man, aan de anderen gelijk.  ein Mann, wie andere auch. 
 
Soms ligt zijn gezichtje te slapen  So manches Mal seh sein Gesicht ich 
nog in het water, als ik láng kijk.  im Wasser, wenn ich lang genug schau. 
 

 
 
 
 
 
 
Paul Wimmer leest ‘Die rechte Hand’ van Anton van Wilderode. 
Österreichische Literaturgesellschaft Wenen 2007. 
 
Boek ‘Het weifelloze weten / Das verbürgte Wissen / A biztos tudás’ 

 
 
 
 
 
Paul Wimmer en Walter Moens  
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Hommage aan Lieve Van Kerkhove 
Kalligrafie met gedichten van Anton van Wilderode 
 

 
 
  

Voorjaar 

 

Zon op mijn ogen. In het dansende dal 

een voorjaarsdorp van Miro of Chagall 

met kinderen als lissen en lianen  

waaiend en wemelend en overal 

 

Anton van Wilderode 
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De zachte dingen blijven toch bestaan 

hoe hard en ruig de wereld wordt daarbuiten 

Ik zie de sterren blinken op de ruiten 

Ik hoor de voeten van de herders gaan 

 

Anton van Wilderode 

 

Ik liep een dreef in die ik niet meer kende 

vol borrelende sappen van de lente 

en talloos aanzetten van teergroen loof 

voor zomerschermen straks en zonnetenten! 

 

 

Weemoed mijn wereld en intens verdriet 

dat in de vormen dringt van alle dingen 

waarmee ik mij door anderen laat omringen 

in dit voortdurend smaller leefgebied. 

Ik heb de steun van de vertroosting niet 

dat dit voorbijgaat, ik moet tussen muren 

op deze plek totdat de dood komt duren 

zonder veranderingen of verschiet. 

Het raam voorbij en ver zover men ziet 

begint een ruimte waar geweld van leven 

en voorjaar onverwoestbaar zijn gebleven 

als in de jaren die ik achterliet. 
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20ste Poëziewedstrijd Anton van Wilderode         
prijsuitreiking 24 september 2017 
 
Geachte dames en heren, eerst en vooral proficiat aan de 
organisatoren met hun twintigjarig bestaan. Intussen sta ik hier 
ook al twintig keer en met evenveel enthousiasme als in 
Washington, Londen of Rome.  
 
Geachte dames en heren, en geacht aanwezig jong 
dichtersbloed, waar het allemaal om draait deze namiddag, 
goede namiddag, 
 
In de twintig jaren dat ik hier sta om onze IVA-prijs uit te reiken, 
heb ik het nooit zo moeilijk gehad als deze keer. Mijn keuze 
bepalen werd dus een werk van lange adem. Elke keer weer de 
geselecteerde gedichten lezen en herlezen. Drie bleven er na 
een laatste overweging over, totaal verschillend van inhoud 
uiteraard, maar vooral van stijl. 
Het werd uiteindelijk een gedicht bijna poëtisch proza, een 
poëtische soliloque, een met- en in zichzelf spreken van een 
hedendaags jongmens poëet, die zinnen en verzinsels, beelden 
en verhalen in haar eivol hoofd warm laat ademen, laat ademen 
op haar wakkere huid. Want hoewel het gedicht zich in bed 
afspeelt, de dichter noemt zich een beddichter, is er zeker geen 
sprake van een slaperig tempo, maar wordt je alertheid 
opgeëist. Ik voelde veel zin om ook onder de lakens te kruipen, 
en me in te leven, om de dichterlijke betekenis van de speelse zelfbespiegeling van dit gedicht 
nog beter aan te voelen. 
 
Het zinsritme zit voor mij goed, waardoor ik de versmaat in dit geval niet echt miste. Ik die 
meestal eerst en vooral word aangetrokken door de muzikaliteit die het rijm biedt. 
 
Het taalgebruik is nadrukkelijk en sierlijk, en creëert, al dusdanig, een evenwichtig gedicht vol 
vlekkeloze stemmingsbeelden en rijke ontroeringskracht. 
 
Melancholie, ja, want de dichter is blijvend op zoek naar het houvast van de zandman, de 
geliefde, met wie ze ooit de lakens deelde. Ach, de liefde het blijft een vruchteloos zoeken 
naar, én een lijden om, elkander. 
 
Een gedicht dat, van de bedenkingen rond de slapende kat, de gemorste koffie tot het spoor 
van zwarte pluimpjes, waarmee ze zelfs de teleurstelling luchtig maakt, getuigt van grote 
diepgang in zijn beminnelijke dartelheid. Een sympathiek gedicht ongecompliceerd, maar 
vooral authentiek.  
 
Hopelijk wordt de dichterlijke ader van Carlotta De Cooman steevast verder, en met glans, 
ontgonnen. 
Onze Internationale Vriendenkring Anton van Wilderodeprijs wordt haar dit jaar in elk geval 
toegekend voor haar sterke gedicht dat ‘Woordenlakens’ als titel meekreeg.  
 
 
 
Beatrijs van Craenenbroeck 
 

V.l.n.r.: Rob Baetens, Carlotta De 
Cooman en Beatrijs van 
Craenenbroeck 
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V.l.n.r.: Carlotta De Cooman, Rob Baetens, Beatrijs van Craenenbroeck, Bettina Fierens en mevrouw Baetens 
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Mededelingen 
 

Indrukwekkend 
Lieve vrienden,  
 
Jullie prestatie, die ik gisteren in première mocht 
meemaken, was groots en indrukwekkend.  
Ik hou niet van die doctores in de kunsten (een 
contradictio in actu exercito van jewelste, als je 
mijn mening wilt), maar Jans Zottenlied is op z'n 
minst zeven doctoraten waard.  
Als die promoties dan toch een diepere zin (die 
mij ontgaat) hebben, geef er dan ook maar zeven 
aan Jenny. Je zei me na afloop tussen neus en 
lippen, Jenny, dat je Jans partituur inmiddels 
zowat uit het hoofd kent, maar zoals jij ze speelt, 
Jenny, lijk je over een geheime elektrische 
goddelijke motor in je viool te beschikken die JOU 
bespeelt in plaats van jij die haar (de partituur) 
speelt. De afstand tussen wat jij gisteravond 
voortbracht en wat ik vernam was tot nil herleid: 
zuivere auditieve mystiek! 
En dan Jan die, als een soort Bach redivivus, de 
avond loepzuiver en krachtig inzette met een 
superbe Kunst der Fuge! Met aan het einde van 
zijn oeuvre een waarachtig mystieke toccata per 
l'elevazione, Jan als een hedendaagse 

Frescobaldi! Tweemaal herboren klassiek en toch onmiskenbaar hedendaags. 
Het was genieten. De kerk bleef ademloos, niemand kuchte, zuchtte of kraakte. 
 
Valete, amici! 
frans 
Frans Boenders 
 

 
‘Vlinderlicht’, de nieuwste bundel van Katelijne van der 
Hallen, werd op vrijdag 6 oktober voorgesteld in de 
gemeentelijke zaal ‘’t Parkske’ in Mortsel. In deze 
nieuwe bundel wederom korte, maar diepgaande 
gedichten: ‘Op de bodem liggen / machteloos en / 

duisterdiep / al deze woorden’, die ‘niet gezongen / zelfs 
onuitgesproken’ blijven. Deze bundel is een bodemloos vat van 
suggestieve en treffende beelden. In haar pure verzen fladdert ze 
van ‘het huisje / ongedeerd’, via ‘het winterharde land’ naar ‘de 
paradijzen / van weleer’. Nu eens klinken haar gedichten ‘breekbaar’, 
dan weer zijn ze ‘rijk in het mijmeren’. ‘Vlinderlicht’ is een 
meesterwerk van tedere poëzie, dat veel meer oppert dan wat het 
zegt. 
Bij de presentatie: Dirk Vermeiren verwelkomde namens 
Davidsfonds Mortsel – Collega-auteur Hilde Keteleer leidde de 
bundel in – Dichteres Katelijne las uiteraard voor uit haar werk. 
 
Uitgeverij “P” Leuven. Info: contact@uitgeverijp.be 

mailto:contact@uitgeverijp.be
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De geur van kleur 

 
Op vrijdag 2 juni werd de tentoonstelling ‘De 
geur van kleur’, met meer dan veertig werken 
(oogst van twee jaar werken) van Beatrijs van 
Craenenbroeck, geopend in het Kasteel van 
Schoten. In de prachtige ruimte kwamen de 
opgehangen werken, schilderijen, gemengde 
technieken, collages en monotypes zeer goed 
tot hun recht. Burgemeester Maarten de 
Veuster, kleinzoon van wijlen dichter Bert De 
Veuster (vriend van Beatrijs die ooit haar 
eerste dichtbundel besprak voor de 
Letterkundige Kring van Schoten) 
verwelkomde met een sympathieke toespraak.  
Auteur Willem Persoon leidde de 

tentoonstelling in en gaf er met de overhandiging van enkele Anton van Wilderode-rozen een 
ludieke wending aan. De tentoonstelling bleef twee weekeinden geopend. Beatrijs houdt er 
goede herinneringen aan over. 
 

Als elk jaar een mooie foto met een versje erbij, dat Ludwig 

zelf ‘Karamellenvers’ betiteld, stuurde. Ik vind het een lieflijk 

kwatrijntje en een vrolijke boodschap uit de verte doet altijd 

plezier. 

V.l.n.r.: burgemeester Maarten De Veuster, Beatrijs 
Van Craenenbroeck, Els De Jong en Willem Persoon 
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Lord Byron Rockstar 
 
Willem Persoon (1944) journalist-auteur, is al een kwart eeuw 

geboeid door de negentiende-eeuwse dichter Lord Byron. Zijn 

‘Don Juan’ en ‘De Omzwervingen van Jonker Harold’ zijn 

klassiekers van de romantische lyriek. Zijn totaalwerk is echter 

méér dan een poëtisch verslag. Byron was ook een satiricus 

die zijn tijdgenoten ongenadig hekelde. Mede hierdoor en door 

familiale schandalen moest hij England verlaten. Hij keerde er 

nooit terug. In ‘Lord Byron Rockstar’ spreekt Persoon met 

Byron over zijn graf heen en vraagt hij voortdurend naar het 

‘waarom’ in Byrons én zijn eigen bestaan. Daarbij trekt hij niet 

alleen paralellen tussen het persoonlijke leven van Byron en 

dat van hemzelf, maar ook tussen het begin van de 

negentiende eeuw en onze huidige tijd. Beide tijdperken 

worden gekleurd door oorlogen en een revolutie door nieuwe 

technologieën. Een relevant en ravissant relaas. 

 

512 pagina’s + 32 foto’s – 140 x 220 mm -  47,50 euro – cover 

Veerle Rooms-  Uitgeverij C. de vries-Brouwers Antwerpen-

Rotterdam. 

 
 
 
 

Annelies Rasker - Student Ontwerpster theaterkostuum 
 
 
 
 
Van 3 september tot 26 oktober stelde ons 

lid (en kleindochter van Beatrijs) haar werk 

tentoon in de Galerij ’t Kallement, in het WZC 

Sint-Jozef te Wommelgem. Op 3 september 

hadden de bezoekers de kans om een aantal 

kostuums, op poppen gezet, te bekijken. Het 

was werkelijk indrukwekkend. De pers die 

aanwezig was, vond dat blijkbaar ook, want 

Annelies kreeg een volledige pagina in De 

Gazet van Antwerpen en halve pagina in Het 

Nieuwsblad. Buiten de kostuums kon je door 

haar kostuumboeken en portfolio met 

prachtige tekeningen, schetsen en collages 

bladeren. Ze was zoveel mogelijk aanwezig 

om uitleg te geven bij haar werk. 
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Tiecelijn 
 

Wij ontvingen ‘Tiecelijn 30’, jaarboek 10 van het 
Reynaertgenootschap. Deze zeer mooie jubileum 
uitgave, die op 19 november in Beveren werd 
voorgesteld, bevat o.a. vier van de zes lezingen van het 
colloquium ‘Metamorfosen van een literaire vos’ (april 
2017 in Sint-Niklaas) en tal van boeiende bijdragen over 
de ‘matière renardienne’ en over dierenverhalen.  Heel 
veel boeiende bijdragen o.a. van Yvan De Maesschalck, 
de nieuwe voorzitter van het Reynaertgenootschap en 
van Connie Palmen met een diepgaand stuk over ‘Jij 
zegt het’ dat ingaat op het schrijvershuwelijk van Sylvia 
Plath en Ted Hughes. Yvan De Maesschalck bespreekt 
ook drie Reynaertsonetten van Jan Kuijper.  
 
Bijgevoegd bij het jaarboek was een klein boekje 
‘Vossensprongen’, een literaire wandeling doorheen de 
voorbije eeuwen in Reynaertland, een speurtocht 
waarbij de auteurs de wandelaar – student, leraar, 
liefhebber, nieuwsgierige – meenemen langs een 
kronkelend pad van acht eeuwen 

Reynaertgeschiedenis. Een boekje dat met liefde 
werd bedacht, geschreven en vormgegeven.  
 
U kan dit kleinood, een echt hebbeding, gratis 
krijgen, enkel de verzendingskosten komen erbij. 
Voor één exemplaar 2 euro (Nederland: 3 euro). 
Max. vier exemplaren: 3 euro (Nederland: 4 euro). 
Max. twaalf exemplaren: 4 euro (Nederland: 5 
euro). Max. 25 exemplaren: 6 euro (Nederland: 7 
euro) Info: www.reynaertgenootschap.be     
 
 
 

Christina Guirlande – Gedicht genomineerd 
voor de Melopeeprijs 2017 

 

 
We feliciteren Christina Guirlande van harte voor 
haar vierde nominatie voor de Melopeeprijs. 
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Herdenking Magda Buckinx 
 
Twintig jaar na haar onverwachte overlijden, 
bundelden haar kinderen (twee van de zes), 
Hugo Bocken, professor theologie aan de 
Universiteit van Nijmegen, en Hanneke een 
bloemlezing uit haar oeuvre en gaven die de titel 
mee “Heb me lief”.  De bundel werd zaterdag 19 
oktober 2017 voorgesteld in het Kasteel van 
Schoten. Magda Buckinx publiceerde negen 
dichtbundels, waarvan er verschillende werden 
ingeleid door Anton van Wilderode o.a. 
‘Tweedehands herinneringen’. Ik laat hieromtrent 
Anton aan het 
woord: “Het is een 
poëzie van verlies: 
de herinnering die 

niet méér kan zijn dan verwijlen bij wat voorbij is, een uitgestoken 
hand die niet raakt of bereikt, een stem die in kleine wolkjes van 
mist verloren klinkt, een oogopslag die niet vindt wat hij zoekt. 
Verzen die zoeken naar wat onvindbaar is en onbestaande: een 
huis in de wolken.” Ook o.a. Simon Vinkenoog, Herman van Veen 
en Victor Vroomkoning behoorden tot haar bewonderaars. Haar 
echtgenoot, meester Pieter Bocken, is medeoprichtend lid van 
onze vereniging. In het park van het Kasteel van Schoten kan u 
rusten op een bank in gezelschap van een gedicht van Magda 
Buckinx.  
 

 
 
 
  

Iñigo (met bundel) en Hanneke Bocken, samen 
met onder meer burgemeester Maarten De 
Veuster, schepen Lieven De Smet, dokter Guy 
Embrechts en dichter Victor Vroomkoning 

Je handen 
op mijn lichaam  
je droom 
in mijn hart 
streel me liefste 
de nacht 
is zo zwart 
streel me 
we maken 
een verre reis 
 
achter de landen 
van je tedere handen 
ligt ergens 
het paradijs 
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Speciale verjaardagen 
 
Gert Vingeroets – 70  

Ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag, werd de 

dichter Gert Vingeroets (een ‘jongere’ in tal van 

verenigingen) in de bloemetjes gezet door de Vereniging 

van Kempische Schrijvers. 

Beroepshalve was Gert Vingeroets werkzaam in het 

openbaar bibliotheekwezen, en gedurende zesentwintig 

jaar was hij gemeentebibliothecaris te Kapellen. 

Tussen 1992 en 2003 publiceerde hij de dichtbundels 

‘Getooid met duisternis’ (1992), ‘De erven van Anubis’ 

(1994), ‘Adem van licht’ (1996) – een trilogie; en in 2003 ‘Wachttijd’. Vermeldenswaard is 

tevens zijn “debuut” als Dritte im Bunde met de bibliofiele dichtbundel ‘Wachters van het kwade 

uur’ (1991) in samenwerking met de dichteressen Beatrijs Van Craenenbroeck en Sim van der 

Auwera. 

Veelal gaan de gedichten van Vingeroets óver iemand (denkend aan…) of zijn ze opgedragen 

áán iemand. Vrijblijvend zijn zij zelden. 

“Kosmisch” (Dirk De Geest), “bezwerend” (Erik Verstraete), “hiëratisch” (Adriaan De Roover); 

deze beschrijvingen geven goed weer hoe Vingeroets uit de verf (in casu uit de pen) komt. 

 

Door volgend gedicht uit ‘’Getooid met duisternis’ voelde Anton van Wilderode zich 

aangesproken: 

 

Heilicht 

 

In elk ven een dode maan 

de nacht in flarden 

aan de struiken 

smeedt een witte hand 

onder onbetreden hei 

tot magisch licht 

het duistere gefluister 

in het bodemloze hoofd 

van de ontheemde dichter. 
 
 
De jongste jaren is Gert Vingeroets bedrijvig in de Kapelse Haikukern Karumi. 

Hierbij enkele voorbeelden: 

 

de godslamp flikkert 

in de ziekenhuiskapel 

iemand komt binnen 

 

het wit vol runen 

van onzichtbare vogels – 

nieuwjaarsgeheimen 
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Joke van den Brandt - 80 
 

Het is een cliché, maar toch is het een waarheid 
als een koe, dat sommige mensen oud zijn met 20 
(sommige worden oud geboren denk ik … oude 
geesten) en anderen blijven dan weer hun spirit 
hun leven lang behouden. Joke is er zo eentje. 
Joke moeder van vijf, Joke de befaamde kalligrafe, 
die ook voor onze vereniging zoveel schitterende 
kalligrafieën maakte van Antons gedichten, Joke 
de dichteres, Joke de organisator, Joke de 
echtgenote van kunstenaar Frank-Ivo Van 
Damme, nog eentje in voortdurend 

jongelingschap. Misschien hebben deze twee in 
symbiose levende zielen de sprankels van de 
eeuwigheid te pakken gekregen. 
Ons Joke, de alomtegenwoordige op ontelbare 
recepties, voorstellingen, feestelijke gebeurtenissen 
allerlei, werd op haar beurt op 30 september ll. 
grandioos in de bloemen gezet in het Letterenhuis in 
Antwerpen. Meer dan tweehonderd aanwezigen 
(genodigden, anders was half Vlaanderen aanwezig 
geweest) toonden hun waardering en deelden in de 
vreugde. Verwelkoming door Leen Van Dijck, directeur 
van het Letterenhuis.  
Er werd bij die gelegenheid ook een liber amicorum 
samengesteld, op initiatief van Anna Van Damme. 
Vrienden kunstenaars werden aangespoord tot een 
bijdrage en hiermede zag weer een liefdevol kunstwerk 
het levenslicht dat Joke op de bewuste zaterdag van 30 
september werd aangeboden. Ik stuurde ook een 
werkje toe en schreef in grote letter op de achterkant 
“Ze is tachtig en prachtig!!”   En zo is het ook!   Beatrijs 
heeft het gezegd. 
 
Alle aanwezigen kregen als geschenk een door Joke 
gekalligrafeerd kwatrijn van Omar Khayyám, een 
Perzische dichter uit de elfde eeuw. Joke deed een vrije 
vertaling gebaseerd op de Engelse versie van Edward 
Fitzgerald. De houtgravure geïnspireerd op hetzelfde 
kwatrijn is van Frank Ivo Van Damme.  

Omar Ibn Ibraim El Khayyám 
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Wie gaat wat blijft 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met een indrukwekkende en ontroerende kerkdienst 

werd in een overvolle kerk afscheid genomen van 

Paula Verbist. Ik liet in gedachten de revue passeren, praten en lachen met Paula en Mieke 

Verbist tijdens een koffiekransje en tijdens de drukbezochte jaarlijkse kerstbeurs, 

georganiseerd ten bate van hun project ’Makeni’ in Zambia, Afrika. Paula en haar man Eddy, 

ik met mijn man Hugo, wij praten elkaar moed in als we ons ontmoeten en beiden hebben wij 

onze echtgenoot verloren aan dezelfde vreselijke ziekte. Dag Paula, ik zie ons nog hartelijk 

lachten in de Ambassade van de Heilige Stoel in Rome. Lachen is goed, ik zal altijd met een 

glimlach aan je blijven denken. 

Met onze oprechte deelneming aan haar familie en bijzonder aan haar zus Paula, die haar zo 

trouw en moedig heeft bijgestaan.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


