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Naar aanleiding van de 100ste verjaardag van mevrouw Magdalena Maria Henrietta Augusta 
De Brabandere (Aarsele, 25/7/1885) schreef Anton bovenstaand kwatrijn. Ons lid Albert 
Verleyen, kleinzoon van mevrouw De Brabandere voorzag me van een ganse pagina ‘munitie’ 
zoals hij dat noemt. Hieruit noteer ik: “Zij was de dochter van Théophile, een directe 
afstammeling van Philippinus De Brabandere die kiesgerechtigd was bij de samenstelling van 
het Nationaal Congres in 1880. Ook langs moederszijde is haar stamboom indrukwekkend, 
net zoals die van haar echtgenoot Maurits Adolf Julien waar een verwantschap verwijst naar 
Monseigneur Petrus De Brabandere, befaamd kerkjurist en bisschop van Brugge in de jaren 
negentig van de 19de eeuw. De oudste broer van Maurits, Jozef won in het laatste levensjaar 
van Gezelle, onder diens voorzitterschap, een diocesane dichtwedstrijd, gewijd aan Onze-
Lieve-Vrouw-processie van Meetkerke.” 

Colofon 
Voorzitter: Luc Van den Brande    –    Secretaris Generaal: Beatrijs van Craenenbroeck  

Penningmeester: Johan Van Belleghem    –    Redactie: Beatrijs van Craenenbroeck 

Lay-out en typografie:  Katrien Rasker – Beatrijs van Craenenbroeck 

Medewerkers: Prof. dr. Marcel Janssens (†) – Prof. Viktor Claes – Fernand Florizoone – Willy Spillebeen –  

Frans Terrie  –  Henri-Floris Jespers (†)  –  Stijn Vanclooster  –  Willem Persoon  –  Marleen de Crée – 

Christina Guirlande – Frank De Vos – Maja Panajotova  Verzending: Brigitte Goris  

Ledenbestand: Brigitte Goris                Website: Bart Greyson  
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Goede vrienden, 
 
 
Wij zetten onze wintereditie 2018 in op pagina 2 met een kwatrijn geschreven door Anton voor 
de 100ste verjaardag van mevrouw De Brabandere die stierf op de gezegende leeftijd van 102 
jaar. Ik vraag me nu af wie wordt ons eerste 100-jarig lid? Vol verwachting klopt mijn hart, want 
er zijn verschillende leden die de negentig al geruime tijd gepasseerd zijn.  Het zou prettig zijn 
de rubriek ‘Wie gaat, wat blijft’ te vervangen door ‘Wie niet gaat, maar blijft’. Tegenwoordig is 
100 worden geen uitzondering meer.  Een tijd geleden droeg ik poëzie voor in een zogenaamd 
‘seniorenverblijf’ en daar danste de gevierde 102-jarige, al waren zijn passen een beetje 
wankel, met een verpleegster waarmee hij duidelijk aan het flirten was. Zo’n herinnering doet 
me nog altijd glimlachen, maar goed ook want heden ten dage valt er niet zoveel te lachen. 
 
Maar niet getreurd er zijn nog altijd onze goede vrienden, die af en toe als klaagmuur willen 
dienen. Een lieve vriendin luisterde geduldig naar mijn klacht dat ik bijna nooit alle geplande 
activiteiten rond kreeg en dikwijls moet verschuiven naar een volgende dag of week, daarop 
gaf ze me prompt de volgende goede raad “stel nooit uit tot morgen wat je vandaag door een 
ander kunt laten doen”. En als dankbaarheid voor deze gouden tip zond ik haar na haar 
geklaag over de slechte gang van zaken over de hele wereld en de rest van het heelal, mijn 
raad “je mag je elke dag bont en blauw ergeren, maar je bent niet verplicht”. Vrienden, die 
moet je koesteren. 
 
Hard werk is ook een remedie tegen ergernis, wegens geen tijd daarvoor. En hard wordt nog 
altijd gewerkt o.a. aan de vertaling van gedichten naar het Bulgaars. Als voorsmaak vindt u op 
pagina 6 twee vertaalde gedichten (Nederlands/Bulgaars) door dichteres/vertaalster Maja 
Panajotova: ‘Herdacht/ Възпоменание’ en ‘Een kind/ Дете’. 
 
Op pagina 7 maken we melding van de presentatie van het boek En altijd weer vernieuwd 
geluk door auteur en onze medewerker Stijn Vanclooster. Het werd gepresenteerd n.a.v. de 
feestelijke avond in het Letterenhuis op 3 oktober 2018. Het Letterenhuis en de 
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience kregen de zorg toevertrouwd van enkele unieke 
archief- en boekencollecties van Stijn Streuvels. 
 
 

Fil Coupé AvW 
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In de Poëziekrant van september/oktober werd een aantal pagina’s gewijd aan Anton van 
Wilderode n.a.v. de vieringen rond zijn 100ste geboortejaar en de publicatie van het boek 
Weemoed mijn wereld. Het artikel bevat bijdragen van Bram Lambrecht (KU Leuven), Beatrijs 
van Craenenbroeck (Oprichter/Secretaris-Generaal Internationale Vriendenkring Anton van 
Wilderode), Herman Van Rompuy (Voormalig Voorzitter van de Europese Raad) en Sarah 
Vankersschaever (De Standaard). Ik plaatste op pagina 8 en 9 mijn bijdrage. 
 
Uw wereld komt de onze een eindweegs tegen, onder deze titel belicht ons medewerkend lid 
Christina Guirlande een cyclus van drie gedichten van Anton van Wilderode bij werk van 
Romain De Saegher. Gedichten die Christina omwille van persoonlijke herinneringen dikwijls 
herleest. Zowel de dichter als de schilder worden hier met nostalgie en vooral met veel liefde 
benaderd. (p.10 t/m 13) 
 
Tijdens de 21ste Jeugdpoëziewedstrijd in Klein-Sinaai hebben wij voor het tweede jaar op rij 
onze IVA-prijs uitgereikt aan Carlotta De Cooman. (p.14 t/m 15)  
 
Het is tien jaar geleden dat de dichter Hugo Claus overleed. Van ons lid Roger Vervaet 
ontvingen wij een mooi gedicht opgedragen aan deze unieke dichter. Ik plaatste er een van 
mijn favoriete gedichten van Claus bij in zijn handschrift. (p.16) 

 
Kalligrafia werpt een terugblik op dertig jaar werking met de opening 
van een schitterende tentoonstelling in ‘Hof de Bist’ in Ekeren. (p.17) 
 

Op pagina 18 de nodige aandacht voor het 60ste (!) boek De vraagtekenzaaier van onze oud-
voorzitter Mark Eyskens. Hij is bovendien al begonnen aan nummer 61!   
        
Onze rubriek ‘Mededelingen’ telt drie volle pagina’s. Verschillende meldingen van activiteiten 
van de leden moeten noodgedwongen verschoven worden naar de volgende uitgave. (p.19 
t/m 21) 
 
In ‘Wie gaat, wat blijft’, heb ik plaats gemaakt voor onze vorig jaar overleden medewerker 
Henri-Floris Jespers, die zijn verdiende plaats kreeg op het Erekerkhof van het Schoonselhof. 
(p.22 t/m 23)  
 
En intussen zijn we weeral in de maand november aanbeland en oogt de herfst in al zijn zalige 
tinten als een schilderij in elk raam, paletten waarin ik soms zo zou willen versmelten, 
geheugenloos verdwijnen op weg naar de winter die er aan komt. Ik hou van dit seizoen en 
het uitzien naar de Kerstsfeer die binnenkort mijn woning zal inpalmen. Ja, ik weet het, dit 
klinkt ouderwets nostalgisch, oké en dan? Zou ik niet mogen zeggen hoe intens de kleuren 
van de bomen rusten op vage vegen mysterieuze mist terwijl ik geniet en kijk hoe 
 

poëzie zweeft in de lucht  
en daalt op trillende teentjes  
ze zet zich op mijn breintje neer 
ik zet voor haar mijn beste beentjes 
volg mijn roeping met veel plezier 
en zet een deurtje op een kier 
hé poëzie, ik ben hiiiieeer… 
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Mijn kinderziel was weer aan het woord. En terwijl ik wacht 
op nog verder bezoek van de muze, zend ik een dankbare 
gedachte aan mijn leden waarvan ik over de jaren heen 
zoveel vriendschap mocht ontvangen. Een telefoontje, een 
briefje, een kaartje, grappig of vol wijze woorden. Het deed 
en doet me altijd enorm plezier. Toen ik dus de hiernaast 
afgebeelde mooi gekalligrafeerde kaart ontving, met een zo 
lieve boodschap op de achterzijde, was ik toch weer echt 
ontroerd en gelukkig.  
 
Inderdaad voor liefde mag geen maat bestaan. En nu zou 
ik hier honderden bladzijden kunnen vullen met schitte-
rende citaten die zeggen wat liefde is, en met duizenden 
gedichten die dat eveneens grandioos verkondigen. Maar 
iedereen maakt wel voor zichzelf uit wat hij/zij aanvangt met 
zowel liefde geven als ontvangen. Ik moet nu denken aan 

het koffieserviesje dat mijn dochter cadeau kreeg als klein meisje, met op alle bordjes en 
kopjes ‘Liefde is…’ met dan daarbij een onschuldig lijntje zoals: ‘je laatste snoepje delen’. Het 
is kersttijd en graag wil ik met jullie de ouderwetse gezelligheid delen om uit het diepste van 
mijn menselijk hart en ziel u alle warmte toe te sturen met mijn wensen van zegeningen voor 
een Zalige Kersttijd en veel glorieuze dagen in 2019.  
 
 

 

 
Van huis tot huis, 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Voorpagina: Gelukkig Nieuwjaar, gemengde techniek – Beatrijs van Craenenbroeck  
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Vertalingen naar het Bulgaars      Maja Panajotova 
 
De poëzie van Anton van Wilderode ligt nauw aan mijn hart. Ik heb veel 
eerbied voor de manier waarop Anton van Wilderode zijn gedichten 
opbouwt. Hij schildert prachtige beelden, geeft de fantasie van de lezer 
de vrije loop en dat alles in een strakke, klassieke vorm. De poëzie voor 
hem – en ook voor mij – is niet enkel woorden naast en onder elkaar 
opschrijven, maar er een echt kunstwerk van maken door rijmen en ritme 
te gebruiken, wat niet zo eenvoudig is voor de dichter. En alles klinkt zo 
natuurlijk alsof het van boven gedicteerd is. Het feit dat hij aan de 
universiteit van Leuven heeft gestudeerd, waar ik zelf vele jaren heb 
gedoceerd, maakt hem voor mij nog dierbaarder.  
Mevrouw Beatrijs van Craenenbroeck, heeft mij gevraagd een aantal geliefde gedichten van 
Anton van Wilderode, zoals dat reeds in zoveel talen is gebeurd, nu ook van het Nederlands 
naar het Bulgaars te vertalen, wat ik met bijzonder genoegen doe.  
 
Възпоменание  
 
Денят без светлина и въздух тук 
без никакав далечен звук 
а само дъжд и само вятър. 
 
Аз мисля за изгубените вече 
приятели от мен така далече 
в годината на мене подарена. 
 
Те са със стъпка преди мене вече 
там дето няма дъжд и вятър. 
 
 
Дете   
 
От всички страни небето 
беше светло ветровито небе: 
и танцуваше из полето 
самотно щастливо дете. 
 
Какво е станало от детето? 
Рекичката вече отдавна е спряла, 
Зеленината е сива и там където 
майската роза беше, е прецъфтяла. 
 
В младеж се е превърнало детето 
после във мъж, живота разбиращ. 
 
Понякога спи там лицето му, 
там сред водите, ако дълго се взирам. 
  

Herdacht 
 
Een dag zonder licht zonder lucht 
met geen ander hoorbaar gerucht 
dan de regen en rugwaarts de wind. 
 
Ik denk aan de vrienden aldoor 
die ik voorlopig verloor 
in een jaar dat mij nog werd gegund. 
 
Zij zijn mij een voetstap vóór 
in het rijk achter regen en wind. 

Een kind 
 
De hemel naar alle zijden 
op een helder voorjaar vol wind 
eens danste door deze weiden 
een eenzaam gelukkig kind. 
 
Wat is van dat kind geworden? 
De sloten zin dichtgegroeid, 
het groen werd dof en verdorde, 
de meiroos heeft uitgebloeid. 
 
Het spelende kind werd een knaap en 
een man aan de anderen gelijk. 
 
Soms ligt zijn gezichtje te slapen  
nog in het water, als ik lang genoeg kijk. 
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Briefwisseling: Stijn Streuvels & Anton Coolen 
Stijn Vanclooster 

Het Letterenhuis en de Erfgoedbibliotheek Hendrik 
Conscience kregen de zorg toevertrouwd van enkele 
unieke archief- en boekencollecties van Stijn Streuvels. 
Om dit te vieren organiseerden ze een feestelijke 
avond. 
 
PROGRAMMA 
• Verwelkoming door Nele Hendrickx, directeur van 

het Letterenhuis 
• Het Letterenhuis en de erfenis van Stijn 

Streuvels door Jeroen Cornilly, archiefmedewerker 
• Overhandiging van het eerste exemplaar van Een 

altijd weer vernieuwd geluk (de briefwisseling tussen 
Stijn Streuvels en Antoon Coolen), bezorgd door 
literatuurwetenschapper Stijn Vanclooster 

• 40 jaar Streuvels verzamelen door Paul Thiers, 
Streuvelskenner en -verzamelaar 

• Een mooie toekomst voor Streuvels door Caroline 
Bastiaens, schepen voor cultuur, economie, stads- en buurtonderhoud, patrimonium en 
erediensten 

• Receptie 
Schrijver Stijn Streuvels en Antoon Coolen onderhielden 
decennialang intensieve en uitzonderlijk openhartige 
correspondentie. Hun briefwisseling getuigt van een grote 
wederzijdse bewondering; het fundament voor een intieme 
vriendschap.   
 
Eind 1929 zoekt de nog jonge onbekende, prille dertiger 
Coolen contact op met de 26 jaar oudere Streuvels, die op 
dat moment aan de top van de Nederlandse letteren staat. 
Het is het begin van een correspondentie die om tal van 
redenen uniek is. De epistolaire gesprekken bevatten 
hoogstaande en onversneden literaire beschouwingen en 
stellingnames, waarin beide schrijvers elkaars werk en 

uiteenlopende stromingen in de wereldliteratuur kritisch onder de loep nemen. Maar de brieven 
gaan veel verder dan dat en bevatten ook spitante gedachtewisselingen, die zowat alle 
facetten van het gewone leven bestrijken: gezin, familie, dorp, maatschappij, politiek, filosofie, 
religie, hun reizen en nog veel meer. 
 
Misschien wel de markantste passage is die waarin de anti-Duitsgezinde Nederlander Coolen 
zijn Vlaamse vriend ter verantwoording roept voor zijn houding tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Een vraag waar Streuvels graag, glashelder en rechtuit op ingaat, waarna de 
vriendschap en de correspondentie geheel ongeschonden blijft duren tot de abrupte dood van 
Coolen in 1961.  
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Poëziekrant  
(september - oktober 2018, 42 (5), p.30-32) 
 
In de Poëziekrant van september/oktober 2018 verschenen n.a.v. 
Anton van Wilderode 100 jaar geleden geboren en de uitgave van de 
bundel ‘Weemoed mijn wereld’ (honderd gedichten van Van Wilderode, 
door Patrick Lateur) een viertal bijdragen: twee van twee jonge 
poëziecritici en twee van liefhebbers.   
Ik ben een van de liefhebbers, de andere liefhebber is Herman Van 
Rompuy, de twee critici zijn Bram Lambrecht (KU Leuven) en Sarah 
Vankersschaever (De Standaard). Hieronder mijn bijdrage: 
 
Aangezien ik 24 jaar geleden het initiatief nam voor de oprichting van de Internationale 
Vriendenkring Anton van Wilderode, kan ik wel zeggen dat ik écht iets heb met de poëzie van 
deze dichter. Onze doelstelling is zijn werk bekend te maken, onder andere via vertalingen 
(met reeds een twintigtal publicaties in o.a. het Frans, Engels, Duits, Italiaans, Spaans, 
Portugees, Pools, Roemeens, Hongaars, Zweeds, Litouws) en meer dan honderd 
evenementen in binnen- en buitenland. 
 

Weemoed mijn wereld ligt voor mij. De mooie 
handtekening van Anton van Wilderode op 
een crèmekleurige achtergrond en een losse 
zachtgroene wikkel: deze uitgave oogt 
bijzonder klassevol. De bundel bevat veel van 
mijn favorieten – het is dus moeilijk om er iets 
uit te lichten. Ik beperk mij tot een gedicht met 
een zeer persoonlijke binding. 
 
 
Kort na de oprichting van onze Vereniging was 

ik met Anton op bezoek bij een van onze mede-oprichtende leden, Henri Müller. Een gezellige 
zonnige namiddag, gesprekken die alle richtingen uitgingen wat literatuur betreft, maar 
uiteindelijk ging het vooral over poëzie. Tussen het ophalen van allerlei anekdotes lazen we 
om beurt een gedicht voor. Op een gegeven ogenblik vroeg ik Anton: “Anton, lees eens een 
van uw gedichten waarover je zelf tevreden bent, dat je nauw aan het hart ligt.” Hij keek me 
aan en glimlachte en hij las Het land der mensen. Ik had dit gedicht al vaak gelezen, maar op 
dat ogenblik opende het een andere dimensie, in deze intimiteit met de stem van Anton, de 
woorden die aan de lucht kleefden, die we inademden, voorzichtig en piëteitsvol. We waren 
met hem “in een landschap van heuvels alleen/in de losgelaten tijd”. De dichter “legde zijn hart 
bloot als een geopende bloem/het licht van de namiddag een verdoofde zomer en wij waren 
op het zwijgen der dingen gestrand”.   
 
 
Ik heb het gedicht nooit meer zo gehoord, dat was een eenmalig godsgeschenk. We hadden 
geen enkele behoefte om ook maar enige uitleg te vragen, het mysterie van het fenomeen 
poëzie had de tip van zijn sluier gelicht, we waren ingewijd. 
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Herhaaldelijk lees ik dit gedicht voor mezelf, met mijn innerlijke stem of zeer traag en hardop 
(zacht natuurlijk) zodat het wonder zich kan openen, en dit is de enige raad die ik kan geven 
wat het lezen van dit wonderlijk mooie mysterieuze gedicht betreft. Beter dan met Antons kort 
gedicht Binnenin kan niet gezegd worden wat de innerlijke stem betekent, “die stem die 
binnenin zingt, onaangerand van woorden/ die de ziel ten boorde doet zwellen”. Een stem die 
we allemaal hebben, ook al zijn we geen dichter, maar alles wat we proberen te zeggen, wat 
ik nu ook probeer onder woorden te brengen, omtrent poëzie, “zijn niets dan stamelingen” 
  

Het land der mensen 
 
Ik lig in een landschap van heuvels alleen 
met bloemen en water en gras; 
de tijd liet mij los en liep ijlings heen, 
nu ben ik een mosbed, een zwervende steen 
of een vlijmscherpe splinter van glas. 
 
Het water beneden maalt binnen zijn boord, 
de bloem legt haar bloemenhart bloot; 
als de wind herbegint is het grasvlak gestoord  
met een snelle golf die vloeit blinkend voor 
als een voorgolf ineens van de dood. 
 
Met de laatste mens is het laatste gesprek 
Op het zwijgen der dingen gestrand; 
Natuur graaft zich in onder herfstelijk dek, 
De bomen staan naakt met een twijgenhek 
Voor een zeekim van zilver en zand. 
 
Ik lig in de schoot van de heuvels alleen 
En het licht van de zomer verdooft; 
Het water spoelt koud op zijn bodem van steen 
en mijn hart als van hoorn, of elpenbeen 
stuwt zijn laatste bloed naar mijn hoofd. 
 
Anton van Wilderode 
 

Binnenin 
 
Het diepste lied zingt binnenin 
onaangerand van woorden: 
daar ruisen aarde en heel in 
en zwelt de ziel ren boorde. 
 
Maar alles wat de mond begin 
voltooid en onvolkomen 
is het begin dier dromen, 
niets dan een stameling. 

Anton van Wilderode 
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 ‘UW WERELD KOMT DE ONZE EEN EINDWEEGS 
TEGEN’… 

Christina Guirlande 
 
 

 

Mijn favoriete gedicht van Anton Van Wilderode? Geen 
eenvoudige opdracht. Ik heb er zoveel. Bij het lukraak 
openslaan van zijn verzamelde gedichten valt men van de ene 
verrassing en verwondering in de andere. Ook al kent men een 

gedicht zo goed als uit het hoofd, toch vallen er bij elke lezing weer andere 
facetten op: een rake verwoording, een originele benadering, de rijkdom van 
klankkleur en rijm, de muzikaliteit. Zelfs elk fijnzinnig, eenvoudig kwatrijn uit 
‘Poedersneeuw’ verdient het als favoriete gedicht uit het omvangrijke oeuvre 
van de dichter te worden voorgesteld. 

Ik had voor ‘De rechterhand’ kunnen kiezen, voor ‘De rozas’, voor ‘Afscheid’ (Het bos dat ik 
niet meer zie…), of evengoed ‘Het land van amen’ (Ik zal voorbij zijn en het dorp zal duren…), 
gedichten die al zoveel jaren tot het collectief geheugen zijn gaan behoren, maar het ‘toeval’, 
voor zover dit bestaat, besliste er anders over: de lijvige bundel met de verzamelde gedichten 
viel open op een cyclus van 3 gedichten die ik, ook omwille van persoonlijke herinneringen, 
dikwijls herlees (p. 334). Tussen deze bladzijden steekt een opvallende bladwijzer. De 3-delige 
cyclus kreeg als titel ‘De ontmoeting’ en werd gepubliceerd in de bundel Onverwachts 
onderweg uit 1974. In deze gedichten beschrijft Van Wilderode de ontmoeting (waarschijnlijk 
de eerste van de vele die nog zouden volgen) met kunstenaar Romain De Saegher (1907 - 1986) 
uit Sint-Amands. 
 
‘Meester De Saegher’, zoals iedereen hem kende, was onderwijzer en, wat lange tijd niet 
geweten was, ook kunstschilder. Hij schilderde voor zijn huisgenoten én voor zijn plezier: 
aquarellen van het eigen interieur, van de tuin, de dijken, de akkers en weiden, boerderijen, 
bomen, polder- en Scheldelandschappen. Hij woonde zijn hele leven in het ouderlijk huis aan 
de Winkelstraat te Sint-Amands en was gedurende 38 jaar onderwijzer in het tweede leerjaar 
van de toenmalige ‘jongensschool’ in Moerzeke-Centrum. Elke dag vertrok Meester De 
Saegher in alle vroegte en in weer en wind met zijn fiets naar de veerboot, die hem over de 
Schelde naar Moerzeke-Kastel bracht. Het laatste stuk van de dagelijkse reis legde hij opnieuw 
af met de fiets. Onderweg wenste hij iedereen een goeie dag, stak zijn hand op of maakte tijd 
voor een kort gesprekje. Alle jongens die tussen 1926 en 1965 in mijn geboortedorp Moerzeke-
Centrum schoolliepen zaten bij hem in de klas, ook mijn jongere broer. Ze zijn hun meester 
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nooit vergeten. Hij was ‘streng maar rechtvaardig’ zoals dat heet, was minzaam en begripvol, 
en zijn grote gestalte droeg er eveneens toe bij dat hij door iedereen zeer gerespecteerd werd.  
Als kind ontmoette ik Romain De Saegher bijna elke dag, toen ik met mijn zus het Dorpsplein 
overstak richting meisjesschool. Veel later vertelde hij mij op een rustig moment in het oude 
gemeentehuis te Moerzeke, waar hij enkele werken letterlijk ten-toon-stelde (hij had zijn 
tweelingzus Malvine beloofd nooit iets te zullen verkopen) dat hij niet meer voelde wanneer 
het penseel het papier raakte. In gedicht 1 van ‘De ontmoeting’ lezen we bij Van Wilderode 
hierover ‘Twee (vingers) vlechten zich rondom de bruine stengel/ van het penseel, twee steunen 
teder tegen/ het glanzende papier dat gij hoort kraken.’ Datzelfde gedicht eindigt met de 
versregels ‘Gij neemt voorzichtiger uw hand terug/ tegen het lichaam, als beschutting zoekend/ 
voor plotselinge kou uit alle hoeken.’ 
 
Het leven had immers ook Romain De Saegher niet gespaard voor de ‘kou uit alle hoeken’:  
-Toen Romain 20 was overleed zijn vader, op 54-jarige leeftijd. Romain werd de enige 
kostwinner van het gezin. -Zijn twee jaar jongere zus Mit overlijdt in 1946. -In 1950 verliest 
hij zijn moeder. -In 1958 wordt zijn tweelingzus Malvine ernstig ziek. Romain verzorgt haar 
thuis. Zij sterft op 29 september van datzelfde jaar. Onder haar impuls begint Romain religieuze 
werken te schilderen (gouaches), vooral calvaries. -In 1970 kan hij, als gevolg van een beroerte, 
alleen nog maar ‘horen’ en ‘zien’ wanneer het penseel het papier raakt. 
 
In gedicht 2 verwoordt Van Wilderode in prangende regels de ‘calvaries’ uit het leven van zijn 
vriend Romain ‘…onder de wolken van uw eigen hemel/ wordt andermaal calvarie opgericht:/ 
de bomen die gij overal hoort waaien/ staan vol met kruisen in hun zwart gebint.’ Maar 
verbittering speurt de dichter niet bij de diepgelovige kunstenaar: ‘Waarom zoudt gij bedroefd 
zijn of verbaasd/ als gij voor u ziet, en dwarsdoor de kamer/ de grote tafel van het Avondmaal?/ 
En als gij voor de onbeschermde ramen/ de lichte rook bemerkt die morgen is/ en eeuwig leven 
en verrijzenis?’ 
 
Ik had het geluk verschillende vernissages van tentoonstellingen (ook hier weer letterlijk te 
nemen) van het werk van R. De Saegher bij te wonen, ingeleid door Anton Van Wilderode, op 
een, hoe kan het ook anders, originele en poëtische manier. Enkele fragmenten: ‘De gang in 
Franse steen en vijf achter elkaar liggende en in elkaar overlopende kamers zitten vol grote en 
kleine kostbaarheden.(…) Er staan koffers vol schilderijen. Laden vol schilderijen. En tussen 
kast en wand op elkaar getast wéér en nóg schilderijen… Alle dingen zijn hier gewoon rustig 
en zonder opzettelijkheid staand, hangend en liggend gebleven. De klok, het behang, de 
luchters.’ In gedicht 3 van ‘De ontmoeting’ schrijft de dichter: ‘Wij lopen door de gang, de 
kamer, nog een kamer/ tot we bij u zijn in de diepe stoelen.(…) Gij schikt achter de spiegels 
van het glas/ uw schilderijen, haastig en verlegen/ uw wereld komt de onze een eindweegs 
tegen,/ maar trekt zich haastig als een golf terug./ Ontwapenend zendt gij uw glimlach uit/ en 
waadt de zee in achter onze rug.’ Een zee van de stilte, want ‘De woorden die geen enkel nut 
meer hebben/ blijven als pluimen naar een bodem zoeken’.  
 
Over de persoon van Romain De Saegher zei Van Wilderode in een van zijn inleidingen: ‘Een 
grote, iets hellende gestalte, als een boom die veel wind voelt langs zijn stam. Lange, verlegen 
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armen. Een wat verontschuldigende glimlach. Iemand die liever luistert dan spreekt. Maar 
wanneer hij iets zegt, over het leven, over de kunst, is het altijd de moeite waard.’ 
 
In een laatste fragment uit de tekst van een inleiding heeft Van Wilderode het over het werk 
van De Saegher: ‘Zijn werk is in onze tijd een teken. Hij vaart dwars tegen het rumoer en het 
geweld van de stroming in, gelijk soms een van zijn vrienden-vissers oversteekt, naar de ‘andere 
oever’.’ 
 
De cyclus ‘De ontmoeting’ schetst op een poëtische en treffende manier de minzame mens en 
bevlogen kunstenaar Romain De Saegher. Maar niet alleen de schilder, ook de dichter Anton 
Van Wilderode wuift ons bij het slot van het derde gedicht van op de drempel toe. Hun beider 
wereld komt die van de dankbare lezer van deze ontroerende versregels, de ‘kleine vogels op 
het strand’, een heerlijk eindweegs tegen. 
 
 
 
  

Vier werken van Romain De Saegher 



 12 

armen. Een wat verontschuldigende glimlach. Iemand die liever luistert dan spreekt. Maar 
wanneer hij iets zegt, over het leven, over de kunst, is het altijd de moeite waard.’ 
 
In een laatste fragment uit de tekst van een inleiding heeft Van Wilderode het over het werk 
van De Saegher: ‘Zijn werk is in onze tijd een teken. Hij vaart dwars tegen het rumoer en het 
geweld van de stroming in, gelijk soms een van zijn vrienden-vissers oversteekt, naar de ‘andere 
oever’.’ 
 
De cyclus ‘De ontmoeting’ schetst op een poëtische en treffende manier de minzame mens en 
bevlogen kunstenaar Romain De Saegher. Maar niet alleen de schilder, ook de dichter Anton 
Van Wilderode wuift ons bij het slot van het derde gedicht van op de drempel toe. Hun beider 
wereld komt die van de dankbare lezer van deze ontroerende versregels, de ‘kleine vogels op 
het strand’, een heerlijk eindweegs tegen. 
 
 
 
  

Vier werken van Romain De Saegher 

 13 

 
 

De ontmoeting 
2 

Gij wandelt door het onweerstaanbaar licht 
waarin het water van de Schelde wemelt; 

onder de wolken van uw eigen hemel 
wordt andermaal calvarie opgericht: 
de bomen die gij overal hoort waaien 

staan vol met kruisen in hun zwart gebint. 
En als de dag over de stroom ontsnapt 

en neerzinkt in een ledig nest van lissen 
gaat gij uw woning binnen zonder haast. 

Waarom zoudt gij bedroefd zijn of verbaasd 
als gij voor u ziet, en dwarsdoor de kamer 

de grote tafel van het Avondmaal? 
 

En als gij voor de onbeschermde ramen 
de lichte rook bemerkt die morgen is 

en eeuwig leven en verrijzenis? 
3 

Wij lopen door de gang, de kamer, nog een kamer 
tot wij bij u zijn in de diepe stoelen. 

De fles bloedt klokkend ledig in vier glazen 
tussen het witte vlees van open boeken. 

De woorden die geen enkele nut meer hebben 
blijven als pluimen naar een bodem zoeken. 

 
Gij schikt achter de spiegels van het glas 

uw schilderijen haastig en verlegen: 
uw wereld komt de onze een eindweegs tegen, 

maar trekt zich haastig als een golf terug. 
Ontwapenend zend gij uw glimlach uit 

en waadt de zee in achter onze rug. 
 

Straks staan wij onder witte sterren buiten. 
Van op de drempel wuift gij met de hand 
naar de vier kleine vogels op het strand. 

 
 
 
Met dank aan het Gemeentebestuur van Sint-Amands voor het gebruik van de foto’s. 
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21ste jeugdpoëziewedstrijd Anton van Wilderode         
Klein-Sinaai – 23 september 2018 
 
Toespraak Beatrijs van Craenenbroeck 
 
Goede namiddag, geachte aanwezigen, goede vrienden 

Het werd weer lezen en herlezen en laten liggen voor een tijdje en dan 
weer terug beginnen en proberen de vooraf al geselecteerde gedichten 
te herleiden tot vier, dan drie, twee en dan de O zo moeilijke beslissing 
‘dit wordt het’. 

Dat de keuze almaar moeilijker wordt, heeft deels ook te maken met 
het leeftijdsverschil tussen de deelnemers. Wat met een gedicht dat ik 
zeer mooi en zeer sterk vind van een vijftienjarige en dan de waarde daarvan vergelijken met 
een negentienjarige waarvan het talent al iets meer gerijpt is? 

Ik heb uiteindelijk een gedicht bekroond dat op alle vlakken scoort: inhoud, vorm, klank en 
authenticiteit! Het gedicht voldeed, voor mij, aan al deze vereisten. 

Inhoudelijk is het een blits liefdesverhaal maar gebracht in een delicate taal ook al gaat het om 
een brandende romance. 

De dichter gaat op zoek in een niemandsland tussen ‘ooit en 
nooit’ en wat ze daar terugvindt, maakt haar niet gelukkig. 
Met vlindervleugels gaat ze op zoek naar een verloren 
toekomst. 

Ze kijkt hoe vonken met verzinsels vrijen zonder vragen en 
hoe vlammen begerig lege letters likken. Van klank 
gesproken, de dichter maakt hier schitterend gebruik van 
een alliteratie of het stafrijm zoals u wilt, zeer mooi gezegd.  

Het gedicht is tegelijk broos als bladgoud op vlindervleugels 
en passioneel van vlammende begerigheid. Passief-
agressief ook, zoals de titel de samenvoeging is van de 
woorden ‘pyromaan’ en ‘romance’. 

De vorming van een nieuw woord ‘Pyromance’ een 
uitstekende vondst. Na al die vurigheid en verlangen legt het 
gedicht zich neer in een gelatenheid. De gedachten van de 
dichter rusten in roetzwarte gedachten en het gedicht wordt 
slechts een herinnering, een foto in sepia. 

Ik heb daarnet gezegd wat ik belangrijk vond en wat mijn criteria zijn om een gedicht te 
bekronen: boeiende inhoud, vloeiende taal, perfect geheel en ook zeer belangrijk, 
authenticiteit. Dat het hier om authenticiteit gaat, daarvan kan ik zeker zijn, want vorig jaar 
bekroonde ik haar reeds toen al overtuigd van haar talent. Met dit gedicht bevestigt zij zichzelf 
als een ware poëet. Men kan één keer per toeval en met geluk iets moois bereiken, maar met 
weer een zo mooie creatie als deze Pyromance dat is dichtkunst.  

De jaarlijkse prijs van de Internationale Vriendenkring Anton van Wilderode gaat dit jaar met 
felicitaties naar Carlotta De Cooman. 
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Pyromance 
 
In het niemandsland tussen 'ooit' en 'nooit' vind ik door jou beloofde brieven 
Mijn nagels rijten oude wonden tot dwalende snippers 
  
Broos als bladgoud  
Vervliegen hun vlindervleugels op zoek naar een verloren toekomst 
  
Passioneel 
Passief agressief 
  
Kijk ik toe hoe de vonken met je verzinsels vrijen zonder vragen 
en de vlammen begerig je lege letters likken met warme omhelzingen 
zoals ook wij toen brandden uit vurig verlangen 
  
Verkoold rusten nu mijn roetzwarte gedachten in de luwte van weleer 
  
- maar de herinnering smeult nog na in sepia 
 
 
Carlotta De Cooman 
 
 
Carlotta zond me ook onderstaand recent gedicht van haar, waarvoor ik haar dank. Ook voor 
dit gedicht zou ik haar bekroond hebben. 
 
 

Blauw bloed 
 

Deze heer verlangt slechts een vijftal volgzame vingers 

Een zwierige zwaai neemt z’n hoed af 

Minzaam strijken zijn lippen over het bleke papier 

  

Koningsblauw bloed kronkelt zich in zinnen tot 

zinneloosheid 

schildert reigers bij rivieren met porseleinen broosheid 

Al was maagdelijk wit vroom 

nu waadt haar huid door een halfware woordenstroom 

  

Hij is de koning van het alfabet, 

walst met de werkelijkheid in dichterlijke vrijheid 

vliegt over verzonnen verzen in vogelvlucht 

  

- als was hij nog een ganzenveer 

 
 
Carlotta De Cooman 
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Hugo Claus, tien jaar geleden overleden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het is tien jaar geleden dat de dichter Hugo Claus 
overleed. Met deze, een kleine hommage aan deze 
grote dichter met mijn favoriete gedicht van hem, Het 
Weer, in zijn handschrift.  
Ik heb een grote sentimentele binding met dit gedicht 
(ook mijn echtgenoot had dit). Het hangt ingekaderd in 
mijn huis en ik wandel er nooit voorbij zonder het te 
lezen.  
 
 
Ons lid Roger Vervaet, huisdichter van UNIVERSITAS-
tijdschrift van de bond van het personeel UGent/UZ 
Gent, wijdde zijn gedicht Dood van een Schrijver als 
eerbetoon aan Claus. We bewaarden het al een hele 
tijd in onze archieven en vonden nu het perfecte 
moment om het te publiceren.   
 
  

Dood van een Schrijver 
(Hugo Claus) 
 
schreef als de wind 
met een onuitwisbare inkt   
in stormende wolken 
 
rolde ‘t zware alfabet 
over verdriet van ‘t land 
met letters vol klank 
 
de rusteloze muze 
door gedichten met schuim 
bloemen voor liefde in de tuin 
 
gebroken cellen vertelden 
geween van bevende tong 
zijn pen werd doofstom 
 
hij vertrok zonder 
hemel en aarde 
naar zijn niemandsland 
 
 
Roger Vervaet 
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Een terugblik: 30 jaar Kalligrafia vzw 
 
 
Op zaterdag 3 november 2018 ging in 252 cc 
Kasteel ‘Hof de Bist’ de opening door van de 
tentoonstelling Een terugblik: hoogtepunten uit de 
werking van 30 JAAR KALLIGRAFIA vzw, met 
kalligrafische werken en beeldmateriaal uit het 
archief.  
 
 
 
 

Veel schoon volk op zaterdag 3 november in het Kasteel “Hof de 
Bist” in Ekeren. Het was ook geen alledaags gebeuren. De 
vereniging Kalligrafia vzw bloeit reeds dertig jaar en kan terecht met 
veel trots ‘terugblikken’. De gelegenheidstentoonstelling bestond uit 
een 36-tal stuk voor stuk magnifieke werken van kalligrafen uit heel 
de wereld. In zijn inleiding, die zeer to the point was, benadrukte 
Ludo Simons de belangrijkheid van het werk dat in deze tijdspanne 
door Kalligrafia werd verricht en de resultaten die tot stand werden 
gebracht. Met een prettige anekdote, i.v.m. Jokes nonkel Bert De 
Corte (waaraan Joke een brief schreef op achtjarige leeftijd om hem 
te feliciteren met een bekroning, en waar toen reeds haar schoon-
schrift geloofd werd), verwees hij naar Joke van den Brandt. Zij is de 
bezielster, die reeds in haar prille jeugd scheen voorbestemd te zijn 
als voorvechter om de kunst van de kalligrafie volop en over de 

grenzen in de belangstelling te brengen. Zij is daarin schitterend geslaagd.  Niet voor niks stelt 
men zich overal de vraag: “Hoe komt het dat er zoveel 
uitstekende en bekende Vlaamse kalligrafen zijn?” U kent 
het antwoord! 
 
Joke zelf gaf uiteraard met kennis van zaken en op een 
prettig manier toelichting. Even verwijlen bij de 
Happenings in Westerlo en Alden Biesen waar binnen- en 
buitenlandse collega’s en verenigingen werden uitge-
nodigd en waar telkens meer dan duizend bezoekers 
werden geteld. Ook de internationale zomerstages 
‘kalligrafie en gravure’ in Casore del Monte en natuurlijk 
de uitreiking van de tweejaarlijkse Internationale Grote 
prijs Westerlo met deelnemers vanuit gans Europa en 
verder kwamen aan bod. Er wordt telkens een prachtige 
catalogus uitgegeven en telkens kan een groot publiek 
verwelkomd worden.    
 
De tentoonstelling werd geopend door Koen Palinckx, districtsburgemeester Ekeren, met 
een aangename toespraak waarin hij o.a. naar Joke verwees als “de hofkalligrafe van de 
Gemeente Ekeren”. De tentoonstelling liep van 4 t/m 16 november 2018.  
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Mark Eyskens – De Vraagtekenzaaier 
 
 

De vraagtekenzaaier, zoekend naar de zin van het 
leven. 
Op de achterflap lezen wij: “Aan de hand van 
anekdoten en allegorische verhalen, filosofische 
omzwervingen en persoonlijke reflectie gaat Mark 
Eyskens grote en kleine vragen te lijf. Een intrigerende 
speurtocht naar de kern van ons bestaan.” 
 
“Naarmate de jaren vorderen en de bovenste helft van 
de zandloper leegloopt, is een mens nog meer geneigd 
om na te denken over wat een tijdelijk verblijf op onze 
blauwe planeet te betekenen heeft. De auteur zaait in 
dit persoonlijke boek prikkelende vraagtekens bij de 
zin van het leven. Eyskens bewijst met dit boek eens 
te meer dat hij een van de meest erudiete denkers van 
de jongste decennia is.” 
 
Toen zijn zestigste boek werd voorgesteld kondigde de 
auteur meteen aan het volgende te beginnen. Dat is 
Eyskens op zijn best Op zijn vijfentachtigste meer dan 

ooit tevoren vastbesloten zijn pensioen op te nemen na de dood. In deze laatste titel gooit 
Mark Eyskens weer kwistig rond met aforismen, woordspelingen en zinvragen. Maar het is 
hem vooral om deze laatste te doen. 
 
De auteur heeft overschot van gelijk als hij vaststelt dat de mens een vraagtekenzaaier is. Je 
hoeft niet even erudiet te zijn om voortdurend met wie-, wat-, waar- en waaromvragen te 
worstelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Productspecificaties: paperback, 240 pagina’s, 240x160, Uitgeverij Lannoo, 22,99 euro.  

© Lannoo 
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Mededelingen 
 
Op zaterdag 29 september werd in het Bormshuis in 
Antwerpen, de tentoonstelling Anton van Wilderode in 
Woord en Beeld geopend met een poëzieprogramma door 
Annemie Peeters en Hector van Oevelen, op de luit 
begeleid door Greet Schamp. De tentoonstelling loopt van 
29 september 2018 tot 15 juni 2019 en is geopend op 
dinsdag en woensdag van 14u tot 17u en zaterdag van 
10u tot 16u. Volkstraat 30 – Antwerpen – tel. 03 238 33 99 
– info@bormshuis.org – www.bormshuis.org  
De tekening op de uitnodiging is van Marc Sleen. 
 

Het diepste lied zingt binnenin 
onaangerand van woorden, 
daar schuilen aarde en hemel in 
en zwelt de ziel ten boorde 

AvW 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij ontvingen zoals elk jaar een vriendelijke groet vanuit Portugal van ons lid Ludwig Goris. 
Een kaart met twee kwatrijnen van Ludwig, de mooie en kleurrijke aquarel ernaast is echter 
van zijn kleindochter Roos, die bij haar grootouders op bezoek was. Het cliché van die appel 
en die boom blijft bewezen. 
 
 
Via de nieuwsbrief van Phaedra vernamen we dat 
tenor Peter Gijsbertsen de Nederlandse Muziekprijs 
2018 heeft gewonnen. De Adviescommissie zei over 
Peter Gijsbertsen: “Wij zijn onder de indruk van de 
klankrijkdom van zijn stem. Zijn uitvoeringen blinken 
uit in warmte, helderheid en verstaanbaarheid met 
veel aandacht voor tekst en muzikaal detail. Hij 
beschikt over een breed spectrum van emoties – van 
intimiteit tot passie en van twijfel en tederheid tot 
woede.” 
Ik ga me in elk geval de cd Ich trage meine Minne – 
Songs by Richard Strauss aanschaffen. Zang: Peter 
Gijsbertsen, piano: Jozef de Beenhouwer. Meer info: 
Phaedra cd’s http://www.phaedracd.com 
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Op zaterdag 13 oktober werd in Galerie de Zwarte 
Panter in de Hoogstraat te Antwerpen de bundel 
Stilte in mij met gedichten van ons lid Marleen de 
Crée bij beeldend werk van Goedele Peeters 
voorgesteld.  Met vertalingen naar het Frans door 
Frans De Haes en naar het Engels door Willem 
Groenewegen. Op de achterflap lezen we: “De 
meesterlijke dagboekschetsen en houtsneden van 
Goedele Peeters zijn het resultaat van een 
dagelijks ritueel om greep te krijgen op het verlies 

van haar moeder. Marleen de Crée dichtte de meanders van emotie en plastisch werk tot een 
symbiose tussen drie vrouwen: de moeder, de grafica en zijzelf. Laat hier, in de afstand tussen 
verlangens en gemis, het verleden ingepakt blijven.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor alle inlichtingen betreffende dit bijzonder mooi 
bibliofiel uitgegeven boek (kan ook aangekocht worden 
met een unieke houtsnede van Goedele Peeters): 
Uitgeverij P – Sint-Antoniusberg 9 –3000 Leuven – 
tel. 016 23 12 45 – e-mail: contact@uitgeverijp.be 
 
 
 
 
 
 
 

Poes Dorothée woont met het vrouwtje in een kleine flat, twee 
hoog. Maar ze verveelt zich. Ze heeft niemand om mee te 
spelen en het vrouwtje is altijd zo vlug moe. Op een dag 
ontmoet ze een speelkameraadje, een jongetje dat altijd op 
hetzelfde plekje zit bij de vijver. Waarom beweegt hij niet? 
Dorothée wil er het fijne van weten. Wanneer het vrouwtje 
voor een boodschap de deur uit moet, glijdt poes Dorothée 
langs de regenpijp naar beneden. En dan ziet ze… 
Christina Guirlande schreef het plezierige gerijmde verhaal en 
Robin Dassen maakte er fijne tekeningen bij.  
Zeer mooi uitgegeven boekje! 
 

Uitgeverij Het Punt – Baasrodestraat 118 – 9200 Dendermonde. Tel. 052 34 28 88. Prijs 17,00 euro 
exclusief verzendingskosten. 
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Op zondag 9 september werd tijdens de 45ste ‘Lezen 
op zondag’ ook het boek Lanoye 60 Groepsportret met 
brilletje besproken door Tom Lanoye die werd 
geïnterviewd door literair journalist Dirk Leyman. 
 
Het is een bijzondere uitgave over de gehele lijn. 
Volgens de samenstellers Tom Lanoye en Anni van 
Landeghem “is het boek veel, en vooral niet veel. Het is 
geen biografie. Het is geen chronologische terugblik. 
Het is geen helder gestructureerde studie. Het is niet 
iets wat afrondt, overschouwt of reflecteert. Het is wel 
een greep uit de grote grabbelton genaamd ‘Archief 
Lanoye’”.   
 
Wat mij natuurlijk opviel was de ingekorte en bewerkte 
versie van de toespraak gehouden door Tom Lanoye in 

Leiden op 20 mei 2016 ter gelegenheid van de 250ste verjaardag van de Maatschappij der 
Nederlandse Letterkunde. Drie pagina’s onder de titel ‘De Literaire Derby van de Lange 
Landen’.  
 
Hierin komt ook zijn oud-leraar Anton van Wilderode aan bod. Ik citeer een stukje, vooreerst 
zijn opinie over ‘het humaniora’: “Het heeft me gevormd tot op de dag van vandaag. Wij werden 
opgevoed, niet opgeleid. Wij werden 
voorbereid op het leven, niet enkel op de 
arbeidsmarkt” en over zijn leraar Anton 
van Wilderode: “In Nederland is hij 
onbekend, in Vlaanderen klinkt zijn naam 
in sommige kringen nog steeds als een 
klok. Ik wil hem hier vermelden omdat het 
hem vast plezier had gedaan dat ik hem, 
op dit podium der verzamelde Neder-
landse Letteren, de eer en de dank betuig 
die ik hem levenslang verschuldigd ben.” 
 
 
 
Het is ook een aangenaam kijkboek. Ik zit er regelmatig in te bladeren en op de achterflap lees 
ik, zeer terecht: “Zo komt het universum van Lanoye dichterbij dan ooit in dit betoverend 
vormgegeven scrapbook. Een must have voor iedere fan, een collector’s item voor iedere 
boekenliefhebber.”   
 
Luxe uitgave formaat 25cm/32cm - 238 pag. Uitgeverij Prometheus 2018. De eerste uitgave werd 
gedrukt op 1500 exemplaren. Ik ben de gelukkige bezitter van: 

 

V.l.n.r.: Cyriel Van Tilborgh, Beatrijs en Tom Lanoye 
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Wie gaat, wat blijft  

Henri-Floris Jespers - Schoonselhof 
En daar stonden we dan op zaterdag 6 oktober op de erebegraafplaats van het Schoonselhof. 
Ingetogen tezamen onder het diepe blauw van een bijna zomerse hemel maar in de eerste 
herfstgeuren. Dat Henri er niet meer is, dat is maar een gedacht. Ik heb in elk geval zijn 
aanwezigheid waargenomen. Dat ik Henri vriend heb mogen noemen, vind ik een grote eer. 

Bij elk ontmoeting, elke lezing, elke e-mail, 
elk gesprek en zelfs bij een kort telefoon-
gesprekje, altijd was ik onder de indruk. 
Alles wat hij zei had zin, zoveel zin! Henri 
leverde waardevolle bijdragen voor onze 
Nieuwsbrief en enkele maanden nog voor 
zijn dood verklaarde hij nog bereid om 
“iets speciaals te doen” en hij gaf me een 
hint. Ik mocht het niet verklappen, “dat 
blijft ons geheim”, zei hij. Het is ons 
geheim gebleven. Het is er niet meer van 
gekomen, zijn gezondheid liet het niet 
meer toe, hij was zo broos geworden… 

 
Ik heb zoveel spijt dat ik niet al zijn e-mails heb uitgeprint, want nu is het grootste deel (mede 
door verandering van computer) verloren gegaan, maar zijn “ferme omhelzing” aan het eind 
deed me altijd veel plezier. 
 
Ik schreef volgend klein gedicht voor Henri en druk het met wat schrik af, zou hij dat wel goed 
gevonden hebben. Henri was altijd zo oprecht in het geven van zijn opinie. Ik neem het risico, 
maar mijn beste Henri 
 

 

Mijn vriend 

wees verder en voort en altijd. 

Ik gedenk je in een glas wijn 

in gedachtenis die je wegzijn siert. 

Ach en ach zo temperiert 

en ach, zo achteraf 

 
Beatrijs  
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“Jij. Die stervend bent en die niet sterft, gebleven, 
gestold in een afscheid zonder einde en die niet 
eindigt, 
en die daar blijft, op de drempel van de deur, 
bars, plotseling beangstigd. 
Ik zie mijn blik naar jou, een afscheid omhuld 
door stilte. 
In een haast onmerkbare schouderbeweging 
dacht ik een zinvol gebaar te zien.” 

(Uit: H.-F. Jespers, Toekomstig en onafwendbaar 
herdenkingsritueel, 1974) 

 
 
 
 
 

 
PROGRAMMA 
Onthulling grafmonument 
11.45: Verzamelen aan het graf van Henri-Floris Jespers, Schoonselhof perk N 
12.00: Onthulling van het grafmonument ontworpen door Renaat Ramon en Jan Scheirs 
 
Literaire herdenking 
14.45: Ontvangst Letterenhuis 
15.00: Literair programma met: Patrick Conrad, Kris Kenis, Mieke De Loof, Geert 
Swaenepoel, Joke Van den Brandt, Matthijs de Ridder  
 
Aansluitend werd er geklonken op Henri en op het leven. 
 

 
Henri-Floris Jespers 

Plaquette ter nagedachtenis en ter ere van 
Henri-Floris Jespers aangebracht op een muur 
op de binnenkoer van Galerie De Zwarte 
Panter 
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Zesmaandelijks tijdschrift 

 

 

 
 
 

Website: www.antonvanwilderodeinternationaal.be 
E-mail: antonvanwilderode.internationaal@outlook.be 
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Drukkerij Omniprint 03 354 13 71

Vrij bezoek van container & rozenvelden 
(ook op zaterdag en zondag)

Smetledestraat 52 - B 9230 Wetteren
T 09 369 04 39 - F 09 368 22 24

ROZEN
Carl Van Sante

Rozen in alle vormen
van mini naar klimrozen 

van jong naar oud...

 

 

 

www.polytape.be 

Alle Kleefbanden 

Lijmen en siliconen 

Verpakkingsmateriaal 

Werkhandschoenen 

Kesselsesteenweg 32, BE-2560 Nijlen 
T03 488 33 92 – F03 488 33 91  

G0495 88 92 42 – E info@polytape.be  


