Goede vrienden,

Ik was het mapje aan het zoeken waarin ik notities had bewaard nuttig voor het begin van
deze nieuwsbrief, maar het bleek onvindbaar, wel viel er ongewild een oud boek uit een van
mijn rekken, aan alle zijden aaneengelijmd en vol stroken vergeelde plakband “Gösta
Berling” en dat katapulteerde mij terug naar een namiddag bij Anton. Ik vertelde hem over
mijn bewondering voor Selma Lagerlöf, die hij deelde, en dat ik helaas het boek alleen maar
had in een Franse vertaling. “Ik heb twee exemplaren in het Nederlands, je mag er een van
hebben” was Antons direct antwoord. Ik blij, en hij zocht en hij zocht, maar vond ze niet. “Bij
een volgend bezoek” beloofde hij. “Beatrijs ik verlies elke dag bijna twee uur met het zoeken
naar van alles en nog wat”. Ik begin nu ook te tellen hoeveel tijd ik verlies met het zoeken
naar…
Een druk najaar 2014 werd opgevolgd door een even druk
begin 2015. Het is intussen Valentijnsdag, de zon schijnt en
het gesjirp in de rododendrons heeft al iets van een eerste
lentegeluid, niets nieuws maar wel heel erg welkom.
Veel beeldverslagen in deze nieuwsbrief vrienden, op pagina
5, 6 en 7 ons evenement in Berlijn op 23 oktober 2014 zoals
aangekondigd in onze vorige nieuwsbrief. Het aandachtige en
enthousiaste publiek bestond uit een mengeling van Duitsers,
Nederlanders en Belgen. “De perfecte verhouding tussen
muziek, zang, voordracht en toespraken” zo werd gezegd en
“Waarom gebeurt dit niet vaker?” (“Ja, wij doen dat al 20 jaar
lieve mensen). De deels tweetalige nieuwsbrief en mooie
kalligrafie van Joke Van den Brandt (zie pagina 22) werden
zeer geapprecieerd.
De Verlatzaal, onze vaste stek, in kasteel Cortewalle denderde weer in de warme sfeer van
ons jaarlijks kerstconcert op 14 december. Ik had o.a. Antons hertaling van “In Flanders
Fields” van John McCrae op het programma gezet, gevolgd door de muziek “The last rose of
summer”, als eerbetoon aan al de slachtoffers uit WO 1 1914-1918 gezien dit herdenkingsjaar
ten einde liep. Zie pagina’s 9, 10 en 11.
En dan op 18 januari de viering, 20 jaar Internationale Vriendenkring Anton van Wilderode,
in OC Boerenpoort – Melsele. Een waardig gebeuren, ‘de viering was prachtig intens, niet te
formalistisch. Vlaams gemoedelijk en gezellig, maar toch inhoudelijk sterk’ dixit onze erevoorzitter Mark Eyskens, die hiermee al de complimenten samenvat die wij kregen.
De toespraken waren allen to the point, Schepen van Cultuur Johan Smet, bracht lof aan
Anton van Wilderode en door het publiek zeer gesmaakte anekdotiek uit de schooltijd met
herinnering aan Anton, hij benadrukte ook de jarenlange aangename samenwerking met onze
vereniging. Ere-voorzitter Mark Eyskens hield een korte maar boeiende toespraak “recht
vanuit het hart en in het hart” werd me geschreven, daarna belichtte hij samen met Beatrijs de
eerste tien jaar van de werking van onze IVA.
De creatie door componist Jan Van Landeghem op het gedicht van Anton ‘Spreken met
vader’ was indrukwekkend. Jan Van Landeghem orgel, Jenny Spanoghe viool en Cristel De
Meulder sopraan kregen na hun derde muzikale intermezzo een staande ovatie.
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Voorzitter Luc Van den Brande en Beatrijs gaven een zo bondig mogelijk overzicht van het
tweede decennia werking van onze vereniging. De gedichten die tussenin gelezen werden in
het Nederlands, Frans, Spaans, Engels en Portugees zorgden voor een speciale toets.
De enthousiaste toespraak van gedeputeerde Jozef Dauwe van de Provincie Oost-Vlaanderen
sloot af. De heer Dauwe sprak met veel bewondering en respect over onze grote dichter die,
en iedereen was het daarmee uiteraard eens, een van de grootste Vlaamse dichters was uit
vorige eeuw. Hij verwees ook naar Antons eerste bekroning voor zijn bundel “De
moerbeitoppen ruischten” door de Provincie Oost-Vlaanderen. En ere wie ere toekomt, het
moet gezegd dat wij als vereniging de Provincie dankbaar zijn in 2005 sponsorden zij de
presentatie van onze vijftalige bundel De Vlinderboom in Gent en sedert 2007 krijgen wij elk
jaar een voor ons belangrijke subsidie. Zonder de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen
zouden wij het moeilijk redden.
Graag zouden wij wel alle toespraken willen publiceren, maar sommige zijn deels voor de
vuist weg uitgesproken. Alles is natuurlijk op video opgenomen. Toch ga ik mijn best doen
om met de volgende nieuwsbrief jullie deelachtig te maken aan al die mooie woorden, het
blijft tenslotte nog tot oktober 2015 het jaar van ons twintigjarig bestaan.
En op de receptie goede vrienden, met Le Trio Perdu, met drie echte topmuzikanten heb ik op
uw aller gezondheid gedronken, ook op die van hen, die niet konden komen, en die ik dank
voor de vriendelijke en mooie kaartjes en telefoontjes van ‘met spijt in het hart
verontschuldigingen’.
En dan komen we even tot rust en op adem met de bijdrage van ons lid Aad Eerland
“Binnenecho’s”. Een interview eerder verschenen in ‘Bewustzijn Magazine, jrg 7, nr. 32,
maart-april 2014. Men neme een glaasje wijn ( of een kopje thee want sorry Aad, ik weet dat
jij nooit alcohol aanraakt) zet je in je luie zetel en wandel met Aad en Wim Huyser door de
bossen van Aads geliefde Veluwe, denk na met hem, filosofeer met hem, droom met hem en
smaak zijn gedichten. Genieten…
Ik eindig zoals ik begon met “Gösta Berling” (Nobelprijs literatuur 1909), de laatste zinnen
uit het boek, waar het tamboertje Ruster, dat nog aan het hoofd liep van het Zweedse leger in
1813 in de oorlog tegen de Duitsers, en waar hij opschept over alle wonderlijkheden die hij
heeft gezien in het Zuiden. Mensen zo hoog als de kerktoren, zwaluwen als arenden en bijen
zo groot als ganzen. “En de bijenkorven dan?” Vraagt men hem “Wel die waren zoals die bij
ons”. “Maar hoe geraakten de bijen er dan in?” “Ah, dat is hun probleem!”
Selma Lagerlöf eindigt haar boek als volgt: “Lieve lezer, ben ik niet gedwongen om te zeggen
zoals de kleine Ruster? Ziedaar gedurende een jaar en een dag, hebben de bijen van de
fantasie om ons hoofd gefladderd. Hoe geraken ze terug in de korven van de realiteit? Dat is
hun probleem!
Goede vrienden, de zon schijnt nog mooi en alles is heel helder buiten en ik dank Selma
Lagerlöf voor deze kostbare wijsheid. Laten we dus maar verder fantaseren en onze dromen in
alle richtingen de ether van de realiteit insturen, wat die er mee doet, moet inderdaad onze
zorg niet zijn.
Genegen groeten van huis tot huis
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Berlijn 23 oktober 2014, Belgische Ambassade
Beeldverslag
Flämische Lyrik in Wort und Music
Anton van Wilderode in tweegesprek met Vlaamse componisten

Generale repetitie. Een probleempje met de
verlichting. Pianist Ad begon alvast met het inoefenen
van ‘Les danses macabres’ en Fien en Beatrijs
improviseerden een dansje, een mens moet op alles
voorbereid zijn.

Ingang Belgische Ambassade in Berlijn.

Het publiek blijft komen en bestudeert aandachtig het
programma.
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Toespraak door Koen Haverbeke,
Vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering
in Berlijn

Toespraak Luc Van den Brande, Voorzitter IVA

V.l.n.r. Ad Van Sleeuwen piano. Beatrijs van
Craenenbroeck en uittredend Vertegenwoordiger Vlaamse
Regering in Berlijn Walter Moens brengen Antons poëzie
afwisselend in het Duits en het Nederlands
V.l.n.r. Pianist Ad Van Sleeuwen en sopraan Cristel De
Meulder brengen op een schitterende wijze muziek van
onze Vlaamse Meesters (zie programma in onze vorige
nieuwsbrief)

V.l.nr.r. W>alter Moens, Beatrijs van Craenenbroeck en Koen Haverbeke, een prima samenwerking
over de jaren in Oostenrijk, Hongarije, Polen, Litouwen en Duitsland
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Tijdens de receptie V.l.n.r Jef Onghena, mevrouw
Luc Van den Brade en Beatrijs

Zoals het hoort feestelijke atmosfeer en
genieten van de lekkere hapjes en
drankjes en levendige gesprekken.

Luc Van den Brande en Jef Onghena
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Ad en Fien Van Sleeuwen in gesprek met enkele aanwezigen van de
Nederlandse ambassade.
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Jaarlijks Kerstconcert, zondag 14 december
Kasteel Cortewalle Beveren
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Schepen van Cultuur van Beveren Johan Smet met
een sympathieke verwelkoming

Het duo Van den Brande/Van Craenenbroeck, kort
verslag van de werking van onze vereniging in 2014 en
een blik op de toekomst

De mooie Verlatzaal en dito publiek

Het Trio Kalamoi oogst veel succes!!

V.l.n.r. Schepen Johan Smet, Luc Van den
Brande, Beatrijs van Craenenbroeck, Schepen
Ernest Smet en Schepen Raf Van Roeyen

Tijdens de receptie, als altijd, enthousiasme en gezellig napraten
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20 jaar Internationale Vriendenkring Anton van Wilderode
Zondag 18 januari 2015, OC Boerenpoort Melsele
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Anton overschouwt het gebeuren.
Opening door Schepen van Cultuur
Beveren Johan Smet.

Ere-Voorzitter Mark Eyskens na een
hartverwarmende toespraak belicht het eerste
decennia van onze vereniging samen met Beatrijs
die er bij het eerbewijs voor haar inzet een beetje
overdonderd bijstaat.

V.l.n.r. Miguel Angel Martin Ramos, directeur
Fundacion Academia Euroea de Yuste in Brussel, leest
gedichten in het Spaans en het Portugees, Beatrijs op
haar beurt in het Nederlands, Engels, Frans en Duits en
Ere-Voorzitter Mark Eyskens.
Voorzitter Luc Vn den Brande en Beatrijs tijdens de
belichting van het 2de decennia van het bestaan van onze
vereniging.

De twee Voorzitters krijgen applaus van Beatrijs, ze zijn al die jaren haar
ruggensteun geweest.
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V.l.n.r. Luc Van den Brande, Mark Eyskens, Beatrijs
van Craenenbroeck, Johan Smet, Miguel Ramos.

V.l.n.r. Jan Van Landeghem aan het orgel,
Jenny Spanoghe viool en Cristel De Meulder
zang.

V.l.n.r. Miguel Ramos, Jozef Dauwe, Cas Goossens,
Peter Deckers, Raf Van Roeyen

Leve Anton van Wilderode!!

Een enthousiaste gedeputeerde van de
Provincie Oost-Vlaanderen de heer Jozef
Dauwe.

V.l.nr. Johan Smet, Jozef Dauwe, Cas
Goossens, Mark Eyskens, Beatrijs van
Craenenbroeck, Jan Van Landeghem,
Miguel Angel Martin Ramos
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De mooie kapel van het
oude pensionaat “Het
hofke van Melsele”.

Le Trio Perdu tijdens de receptie.
Beatrijs en Adriana Ramos, foto door Yan Ramos (4 jaar)

Beatrijs met Yvan Ramos (foto door Adriana
Ramos 6 jaar)

Maite Ramos , Beatrijs en Miguel Ramos.

Onze fotograaf (en video opname) was de heer Henri Van Cleempoel die we veel dank
verschuldigd zijn.
Mochten er leden zijn de aanwezig waren en die eventueel foto’s namen tijdens de receptie,
zijn die van harte welkom, voor onze volgende nieuwsbrief.
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Binnenecho’s van een dichter
Dit interview met ons lid Aad Eerland verscheen vorig jaar in het maart-aprilnummer van
Bewustzijn Magazine
Tekst en portretfoto: Wim Huijser; overige foto’s: Aad Eerland

Aad Eerland (1949) studeerde theologie en filosofie, maar daar
ging al een leven aan vooraf. Hij schrijft, zoals hij zelf zegt,
poëzie met binnenecho’s. Het landschap en de cyclus van de
seizoenen zijn altijd voelbaar in zijn verzen. Zo raakte hij na een
bezoek aan het clarissenklooster in Megen geïnspireerd door de
loop van de Maas. Voor ze daar uit zullen komen, maken Wim
Huijser en Aad Eerland een wandeling in de bossen van Aads
geliefde Veluwe.

Het is zondagmorgen tien uur. De vrieskou van januari laat een
lage mist achter boven het open veld van Planken Wambuis. De
zon moet haar krachten nog laten gelden. We zijn vanuit twee
richtingen aan komen rijden om hier een wandeling te maken. Het zal ook een rondgang
door het leven worden, maar niet noodzakelijkerwijs in chronologische volgorde. ‘Van de
hak op de tak mag wel, hè?’ vraagt Aad. Vanzelfsprekend, we begeven ons tenslotte in een
bos. Al pratend volgen we de gele keienroute. Af en toe staan we stil, als een bocht in het
pad ons een nieuw gezichtspunt schenkt. We maken foto’s, ik met mijn camera, Aad voor het
grootste deel door gewoon goed te kijken. Het beeld zal hem misschien later aanzetten tot
taal. Voorlopig gaat het om het volgen van het juiste pad.
Wat betekent zo’n wandeling op zondagmorgen eigenlijk voor hem? Aad aarzelt bij het
formuleren van zijn antwoord. Harmonie en vrijheid zijn de eerste woorden die in hem op
komen, maar hij moet zich ertoe zetten er over na te denken. Het driedimensionaal opnemen
van wat hij ziet, is voor hem immers een tweede natuur geworden. Aad: ‘Ik ben
buitenkerkelijk opgevoed, dus de zondagmorgen heeft pas later een andere betekenis
gekregen. Eigenlijk geldt dat voor iedere dag die bij mij begint met lezen uit een bijbelboek.
Op die manier volg ik het liturgisch jaar. Daar lees ik altijd iets naast. Momenteel is dat Stille
omgang van Willem Barnard. Dat biedt mij veel openingen om af te dalen in de taal van de
Schrift, vrij van dogmatiek en vrij van theologie. Het gaat uiteindelijk om de zeggingskracht
van de lectuur die vertelt over menselijke ervaringen op zoek naar de kern van het Geheim,
dat niet te lokaliseren is in tijd en ruimte.’
Dierbare herinneringen
Het is Aad die deze ochtend voor Planken Wambuis heeft gekozen, vanwege de logistiek en
ook omdat het voor hem symbool staat voor de hele Veluwe. We hadden ook naar Park De
Hoge Veluwe kunnen gaan, of naar de bossen bij Beekbergen waar hij als kind al met zijn
ouders kwam. Dat is een gevoel dat we delen: dierbare herinneringen aan onze jeugdjaren te
midden van de Veluwse bossen. Aad: ‘Mijn ouders huurden vroeger ieder jaar een
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eenvoudig huisje. Dan wandelden we van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Speurend
naar wild op een Veluwe die er toen anders uitzag, met veel meer hekken waardoor je het
wild sneller kon zien. Mijn hart is daar altijd naartoe blijven trekken en dat verlangen is
gebleven. Nog steeds verblijven mijn vrouw en ik hier graag een paar weken achtereen. Ik
ben ook gek op Toscane en Umbrië, maar de Veluwe blijft een constante. Als ik hier kom is
het altijd weer nieuw; het verveelt nooit. Dit opgenomen worden in het landschap geeft
harmonie en maakt me vrij; er komt ruimte. Als filosoof moet je altijd vragen wat bedoeld
wordt met ‘spiritueel’, maar in zekere zin heeft het voor mij iets spiritueels hier te lopen.’
In 2009 maakte Aad Eerland samen met beeldend kunstenaar Joke Meijer een bundel
gedichten, afgewisseld met olieverfschilderijen, getiteld De Veluwe in beeld en poëzie. In zijn
verzen deed de dichter verslag van wat zijn vrouw, de journalist Suzanne Vrolijk, in het
voorwoord zijn ‘zwijgende tochten over bemoste bospaden, over heidevelden en door mul
zand op weg naar de horizon’ noemde. ‘Als je met dat doel op pad gaat, loop je anders,’ legt
Aad uit. ‘Als ik daar poëzie over schrijf, krijgt het een andere lading, moet ik op zoek gaan
naar de taal die daarbij past.’
Woekerend grasgewas golft
helblond over het geurend
purperveld van voorheen
tot aan verre bosranden
waar schemerdieren wachten.

We praten over de zoektocht die steeds meer mensen lijken te maken naar de stilte of een
gevoel van godsbeleving middenin de overweldigende natuur. Het bos als nieuwe kerk.
Soms is daarin ook plaats voor rituelen of liturgische momenten. ‘Ik zoek het daar niet’, zegt
Aad, ‘maar ik kan er wel transcendente momenten ervaren. Als dichter wandel ik net zo
door de natuur als ieder ander mens. Maar je kijkt wel scherper en probeert de beelden op te
slaan. Dan is er nog geen taal; ik schrijf ook nooit iets op. Ik maak de foto’s van de ambiance
in mijn hoofd. Later komt de vraag wat ik ermee wil doen.’ Het blijft voor Aad tenslotte
altijd mensenwerk, al is de mens in zijn poëzie zelf afwezig. Dat geldt ook voor de
verzencyclus ‘Belicht landschap’, die hij zo’n tien jaar geleden schreef over het ZuidHollandse polderlandschap rond Zoetermeer en die samen met foto’s van Theo Jansen als
‘Portfolio’ werd uitgebracht. ‘Al zie je de mens zelf niet, je weet dat hij het is die de polder
heeft gemaakt. Dat hij het gras moet maaien en de kassen heeft gebouwd. Ik zie graag de
stilte die je niet benoemt. In de verwijzing kom je de mens tegen. Zo ligt in een cyclus over
de Terletse heide mijn jeugd besloten; hoe ik dat landschap toen heb ervaren. Ik kan ook
lyrisch zijn over het verendek van een vink, maar dat wordt dan wel in de context van
verwondering geplaatst en de kwetsbaarheid van zo’n moment. Het heeft altijd een relatie en
daar gaat het om.’
‘Zo wil ik het zeggen’
Aad Eerland kan zich niet herinneren dat hij echt is gevormd door een dichter die hij in zijn
jongensjaren bewonderde. ‘De poëzie kwam op een goed moment naar boven. Ik begon te
schrijven. Dingen waarvan ik dacht: zo wil ik het zeggen in een kleine ruimte. Een vriend

15

van mij die journalist was, zei op een gegeven moment: dit moet je niet in je la laten liggen.
Ik woonde in Dordrecht en kreeg de tip om de dichter Kees Buddingh’ te bellen en hem te
vragen er eens naar te kijken. Aanvankelijk durfde ik dat niet zo goed, maar in november
1979 moest het er toch van komen. Buddingh’ nodigde mij uit om diezelfde avond langs te
komen. Hij was zo vriendelijk mijn teksten onvriendelijk te bejegenen, maar hij zag er wel
wat in. Ik schrijf compacte taal in compacte verzen; dat sprak hem blijkbaar aan. Bij een later
bezoek zei hij: ‘Aad, onthoud het goed, jij bent een dichter’. Hij stimuleerde mij door te gaan
met schrijven.’ Die ontmoeting hielp Aad bij het vinden van een tijdschrift waarin hij kon
debuteren en mondde uit in zijn eerste bundel Storm (1984). Ze bleven tot aan Buddingh’s
dood in 1985 met elkaar bevriend.
Aad werd niet opgevoed met poëzie. Hij las veel, maar had geen vormende opleiding die
hem op het pad van de Letteren bracht. Hij ging naar de technische school met het doel
instrumentenmaker te worden, en werd uiteindelijk dameskapper met een eigen zaak. In de
periode dat de poëzie in hem ontwaakte, was Aad net gescheiden. Hij wilde totaal iets
anders en via de moedermavo en –havo kon hij een colloquium doctum doen, waarna hij
aanvankelijk Nederlands ging studeren. ‘Ik had daarbij een baan op de afdeling klassieke
muziek van een grote platenzaak in Rotterdam. Op een zekere dag kwam er een klant met
een vraag over gregoriaanse muziek. Ik moest bekennen dat ik daar niets van wist. Hij
raadde me aan naar de Sint Paulusabdij in Oosterhout te gaan en te vragen naar pater
Wesselingh, die daar de zang van de benedictijnen leidde. Dat deed ik en ik werd
uitgenodigd om een weekend in de abdij mee te beleven en de liturgie te ervaren. Sindsdien
ben ik daar blijven komen. Ik raakte ingebed in de benedictijner traditie; het werd mijn
tweede huis, waarin ik mijn tweede opvoeding heb gehad. Bij hen ben ik gevormd en later
ook gedoopt. Ik zie mij nog voor de eerste keer Augustinus lezen, samen met mijn dierbare
vriend pater Nico Visser Die zei: nu zal ik eens nadoen hoe jij Augustinus aan mij voorleest.
Hij deed het op een manier alsof iemand een telefoonboek voorlas. ‘Zo wordt het nooit wat
met jou en Augustinus,’ luidde zijn conclusie. ‘Ik zou het zo doen…’ Die man heeft mij leren
lezen. Teksten uit elkaar leren halen en weer in elkaar zetten.’
Aad kreeg bij de benedictijnen zijn eigen cel, waar hij altijd terecht kon. Na een aantal jaren
waarin hij nog heeft overwogen in te treden, ging hij theologie studeren in Tilburg. ‘Het
communiteitsleven in het klooster sprak mij enorm aan. Het transcendente, het harde
werken, het met elkaar leven. Maar het heeft uiteindelijk niet zo mogen zijn. Ondertussen
wonen de monniken niet meer in de Sint Paulusabdij. De communiteit ligt op het kerkhof
zou je kunnen zeggen. De enkelen die nog leven zijn verhuisd naar Teteringen, waar ik nog
geregeld op bezoek ga. Vanuit de theologiestudie ben ik later filosofie gaan studeren aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam en ik ben altijd blijven dichten. Misschien hebben die
studies mijn poëzieproductie wel wat in de weg gezeten, maar ik ben er ook op een andere
manier door gaan schrijven. Het perspectief kantelde. Het verdiepte zich en er kwamen
dimensies bij.’
Onder een plasje licht
De zon klimt boven de bosrand uit. De mist is grotendeels opgetrokken. We houden even
halt om een plak koek te eten. Inmiddels zijn er meer wandelaars die aan een vroege
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wandeling beginnen. Voor Aad is het al lang niet vroeg meer. Hij staat zelf elke morgen om
zes uur op om zich in de eerste uren van de dag te wijden aan studie en het schrijven.
‘In die uren kun je je concentreren op iets dat onder een plasje licht ligt. Dat is je tekst. Hoe
kan het zijn dat een man als Jesaja schrijft zoals hij schrijft? Wat heeft hij daar nu mee willen
zeggen? En wat wil het óns nog zeggen? De aandacht en stilte van de vroege ochtend zijn
geweldig om jezelf die vragen te stellen. In die tijd van bezinning vallen omklemmingen
weg. Dat heb ik al vroeg in de abdij ervaren en het zal me ook nooit meer loslaten. Zoals ook
het wandelen een vanzelfsprekende manier van leven is geworden.’
Kijkt en denkt een mens in de vroege ochtend heel anders dan later op de dag? Aad: ‘Dat
vind ik wel. Er zijn ook ordes die ’s nachts een beroep doen op je waakzaamheid, dat gaat
nog wat stappen verder. Maar het ritme van het kloosterleven is in mij gebleven. Hoewel het
dus bepaald niet hun achtergrond was, vonden mijn ouders het fantastisch. Ze zagen de
ontwikkeling die ik had doorgemaakt en gingen af en toe mee naar de abdij en naar
vieringen.’

Aads vader is een goede fotograaf en zijn leven lang
lid van fotoclub de Maasstad in Rotterdam. Al op
jonge leeftijd nam hij zijn zoon mee als hij uit
fotograferen ging. Mede daardoor heeft Aad in kaders
leren kijken. ‘Dan tilde hij me op en keek ik van
bovenaf in zijn Rolleiflex camera. ‘Kijk, dit zie je nou,’
en hij wees me op lijnen en verdwijnpunten. Dat heb ik
overgenomen in mijn poëzie. We gingen ook
regelmatig naar musea, zoals Boijmans Van
Beuningen. Daar hangt de Toren van Babel van Pieter Brueghel de Oude. Dat was een van de
eerste schilderijen waarvan ik niet los kon komen. Ik dacht: wat betekent die voorstelling nu
eigenlijk? Die vraag is me altijd bijgebleven en heeft later veel betekenis gekregen. De
hoogmoed van de mens, de totalitaire heerszucht die door God werd bestraft. Het is een
doodsmonument dat terug te vinden is in verzekeringstorens en bankkolossen. Die
financiële wereld vergroot klassenverschil en heeft al heel wat mensen te gronde gericht.
Het is gebrek aan eerbied en respect. Vandaar ook dat de ethiek in mijn beide studies het
thema was waarin ik me heb vastgebeten.’ Aad voelt zich evenzeer betrokken bij de
teloorgang van het cultuurbeleid in Nederland. In 2011 schreef hij een brief aan de leden van
de Tweede Kamer waarin hij hen wees op de noodzaak dat kunstenaars in staat moeten
worden gesteld een eigen zeggingskracht te ontwikkelen. Hij voegde er een gedicht bij: ‘Een
protest van een dichter tegen het cultuurbeleid’. De reacties waren teleurstellend, slechts
twee partijen reageerden inhoudelijk.
Achteraf had Aad gehoopt dat hij Kees Buddingh’ nog eens in contact had kunnen brengen
met de Vlaamse dichter Anton van Wilderode. Daar is het echter nooit van gekomen. Ook
aan hem bewaart Aad dierbare herinneringen. In de zomer van 2013 werd hij gevraagd in
Moerbeke-Waas een voordracht te houden op de jaarlijkse herdenking van de geboortedag
van de dichter in wiens poëzie hij de scheppingskracht van de taal bewondert. Zelf blijft hij
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in zijn gedichten op zoek binnen die kleine ruimte, zowel in de weidsheid van het landschap
als in de taal die daaruit voortkomt.
Handvatten voor het leven
Aad Eerland leeft met de poëzie. Ook een gedicht van een ander kan hem een paar dagen
bezighouden. ‘Poëzie verandert je altijd en ik blijf daar voor openstaan. Het zijn de
handvatten voor het leven en je leert ervan. Het geeft je inzicht en uitzicht en brengt je bij de
bronnen.’
Enige maanden geleden wilde Aad
opnieuw een paar dagen in een klooster
doorbrengen. Hij ging daarvoor naar de
clarissen in Megen aan de Maas. In de
vrije uren wandelde hij langs de oevers
en door de uiterwaarden van de rivier.
Wat hem trof was dat wat hij binnen had
meegemaakt, hij ook buiten in het
landschap mocht ervaren. Dat bracht hem op het idee om een verzencyclus over de Maas te
schrijven. Terug in zijn cel maakte hij daarvoor zijn eerste aantekeningen. ‘Plotseling zijn
Maaslandschap, rivier en religie/spiritualiteit met elkaar verbonden. Dat bracht mij op
vragen als: hoe zit die rivier in elkaar? Waar ontspringt zij, hoe is haar loop en waar komt zij
uit? Ik ben geboren in Rotterdam en ben daardoor met deze rivier verbonden. Vanuit mijn
cel in Megen ben ik het stroomgebied van de Maas afgegaan. Wat ik vooral boeiend vind aan
een rivier is wat zij in de geschiedenis met mensen heeft gedaan, tot op de dag van vandaag.
We kunnen een rivier kanaliseren, maar dan nog kan zij flink huishouden. De natuur doet
nu eenmaal wat zij wil. Dat geldt evenzeer voor de storm in een polderlandschap als voor de
rust die langzaam neervalt over het land. Dat je daar in kan lopen is fenomenaal.’
We kijken uit over Planken Wambuis. Ik haal de negentiende-eeuwse dominee Ottho
Heldring aan, die dwalend over de Veluwse zandgronden vaststelde dat je niet naar de
Sahara hoeft om te weten hoe een woestijn aanvoelt. Aad herkent het, maar het is voor hem
ook altijd de cultuur die een woord meespreekt. ‘Zoals in het Umbrische landschap van
Assisi. Voelen wat daar gebeurd is. Kijken naar de fresco’s die het verhaal vertellen over het
leven van Franciscus van Assisi, omdat mensen het vroeger niet konden lezen. Daarvoor wil
ik af en toe wel de grens over. Maar zo’n Maas is heel dichtbij. Daar heb ik als kind gespeeld.
Ik hoef niet binnen de enge ruimte van de Nederlandse grenzen te blijven, maar er is een
bepaalde vertrouwdheid die mij steeds weer verrast, iets nieuws oproept. Dat vind ik ook de
aardigheid van de samenwerking met beeldend kunstenaars. Een ieder werkt oorspronkelijk.
Als je het beeld en het gedicht samenbrengt ontstaat er iets nieuws. Dat stuifzand met zijn
wispelturige wind blijft altijd leven, en de rivier ook. Je stapt nooit in het oude water, het is
altijd weer nieuw. En het Maaswater drijft mensen naar elkaar toe.’
Een kwartier na onze rondgang zitten we aan de koffie. Aad vertelt waar we het nog níet
over hebben gehad. Hij had nog graag iets gezegd over de schrijvende Titus in het schilderij
van Rembrandt. Over de vele dwarsverbindingen in de poëzie die meer betekenen dan het
beleefde. Want de lezer is er natuurlijk ook nog; die is altijd mede-dichter. Zo wordt het
gedicht geboren, niet gemaakt. Dat heeft met schepping te maken…
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Een goed gesprek kent geen eind. Ik besluit met de slotregel uit Aads gedicht ‘Paradijs’:
Vertellers weerklinken met weerklank.

De Maas
Maasbron

In Megen

Uit breuken en spleten in het poreus
gesteente van de hoogvlakte sijpelt lang
bewaard regenwater. Stroompjes en beken
glanzen – naamloos nog. Verderop krijgt
de smalle rivier betekenis – de Maas daalt
zonder oponthoud gracieus door haar vallei.

Onder de onverzettelijke julizon buigt de Maas
behoedzaam om het oude stadje Megen heen.
Ik wandel door stille straten met lang geleden
neergelegde kleine ronde stenen. Vlak bij elkaar
staan twee kloosters met ranke klokkentorens
waaruit al eeuwen de cadans van de leeftocht
van religieuzen klinkt. Ontvangen word ik door
een zuster die op blote voeten loopt – tegelvloeren
geven verkoeling. Zij wijst mijn plaats in de kapel.
Daar zal ik zingen, luisteren, zitten, opstaan, buigen
en stil uitzien naar de Onzienlijke. De clarissen
nemen mij op en mee in de ordening van de tijd.

Onderweg
Niets stremt de stroming in haar vasthoudend
uitgeslepen bedding diep in het dal. Machtig
verlaat de rivier tussen blauwe rotswanden
het moederland – onverbiddelijk zeewaarts.
Wijd open voor het water ligt het laagland
met overzetveren en vee op de grasoevers.

Samengebalde liedteksten die afbakeningen
ontgrenzen, zingen nog in mij na wanneer ik
op de Maasdijk sta. Ik kijk met verscherpte
Overstroomd
aandacht en ervaar een moment samenhang
tussen het landschap, de strakblauwe lucht en
Gedruis van water. Verbijstering op de dijken
mijzelf – ondefinieerbaar één aanwezigheid.
van de rivier die schuimend voorbijschiet. Omspoeld
Veraf klinkt een monotoon geluid. Dan vaart
staan boerderijen en stallen vol vee, en zorgvuldig
het zwaar beladen schip – zo op het oog
blootgelegde akkerklei gaat op in de golven.
zuiver waterpas – stroomafwaarts voorbij.
Wanneer de aanlegsteigers weer zichtbaar zijn,
vaart het overzetveer door ijl blauw en mistig grijs.
Terugkeer
Gaandeweg wordt de Maas opgenomen
door de eindeloze zee en verliest haar naam.
Maar uit de watermassa stijgen wolken die
boven de hoogvlakte leegstromen – regen dringt
in de poriën van het gesteente op weg
naar de wateraders en dan voortdurend verder.

Aad Eerland
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Mededelingen
Persoonlijk, kan men een meer persoonlijke titel bedenken
voor een boek? Nee, je hoeft alleen maar zo geboren te
worden en gezegend te zijn met dit omen.
Op de achterflap van de bundel lees ik; “Willem Persoon
Verzamelde gedichten 1969-2014’ ‘Vijfenveertig jaar poëzie
in één band. Negen bundels die quasi onvindbaar zijn
geworden. Met Persoonlijk brengt Willem Persoon tevens een
reeks niet eerder gepubliceerde teksten. Deze verzamelde
gedichten brengen een overzicht van wat de dichter
produceerde sedert eind jaren zestig. Elke bundel wordt
gesitueerd in een persoonlijk en maatschappelijk kader. Het
geeft voor het eerst een beeld hoe zijn literair werk tot de
eeuwwende mede bepaald werd door zijn werk als journalist.
In zijn poëzie voelt de lezer een tweespalt tussen een intense
betrokkenheid bij de actualiteit en de eigen emotionele
leefwereld. Uitgeverij C. de Vries-Brouwers - Antwerpen

Het laatste jaarboek 7 van het Reynaertgenoortschap Tiecelijn
27, dat ik ontving is weer een uiterst interessante uitgave
geworden. Ik was onder de indruk van tal van essays o.a. van
“Van satire naar zelfportret – Loius Paul Boon bewerkt de
Reynaert (1946 – 1955)” door Kris Humbeeck dat als volgt
aanvangt. Toen eenmaal duidelijk was geworden dat hij een
imposant en bovendien heel divers oeuvre zou nalaten, werd
Louis Paul Boon op gezette tijden de vraag voorgelegd naar
welke titel in die verschrikkelijke berg papier zijn persoonlijke
voorkeur nu eigenlijk uitging. Dikwijls antwoordde de
schrijver dan ‘Wapenbroeders’ waarbij hij vaak zeurde over de
geringe aandacht van publiek en kritiek voor zijn, zo luidde de
ondertitel van deze in 1955 voor het eerst verschenen ‘roman’,
getrouwe bewerking der aloude boeken over Reinaert en
Isengrimus.’ Er volgen 61 pagina’s boeiende lectuur waaruit
facetten uit het leven van de unieke schrijver/mens Louis Paul Boon sterk belicht worden.
Ook ‘Drie keer free foxes van Caroline Coolen’ door Christl Van den Broucke kreeg mijn
volledige aandacht. Op een aangename manier maakte ik kennis met het werk van een voor
mij tot hiertoe (schaamterood bekruipt me) onbekende kunstenares. Ik was ronduit onder de
indruk van de werken op de vele foto’s. Very foxy indeed!!

Van Christina Guirlande ontving ik rond de jaarwisseling het
kinderboek ’ Blaar en Tok trekken de wereld in’ Ik haalde meteen mijn
kinderziel, die nooit ver weg is, boven en genoot mee van het begin tot
het einde van de avonturen van de kip Tok en de koe Blaar. Het boek is
zeer mooi geïllustreerd door Lieve Janssen, dat maakt het lezen des te
prettiger. Het boek werd uitgegeven door uitgeverij Het Punt, voor
info www.deleeswinkel.be
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Ik ontving bovenstaande mooie kaart met kerst- en nieuwjaarswensen van ons lid Prior ErikGodfried Feys, Sint-Pietersabdij - Steenbrugge met daarbij gevoegd de ‘Korte Jaarkroniek –
2014, nou ja, kort, het betreft 31 meldingen aan te vangen met het Feest van de Openbaring
des Heren op 5 januari 2014 om te eindigen 30 november-05 december met het jaarlijks
retraite van de gemeenschap. Daartussen noteerden wij 14 maart: Prior Erik-Godfried werd op
voordracht van de directie van Palm Breweries, in Alken tot Ere-Ridder van de Roerstok
geslagen, dit omwille van zijn inzet voor de Belgische abdijbieren. Als dat geen proficiat
waard is!! Op 3 mei een herdenkingsviering voor wijlen Abt-em. Bernard Maria Lambert van
Scheyern (ons lid die op 9 februari overleed en wat wij vermeldden in onze nieuwsbrief)
Verdriet was er ook om het overlijden van confrater Dom Johannes Geirnaert op 2 november
maar zoals gezegd liggen lief en leed soms dicht bij elkaar en op 8 november werd in
aanwezigheid van Kardinaal Godfried Danneels, het naamfeest gevierd van prior ErikGodfried en werd er dank gezegd voor zijn 15jaar prior zijn. Wij wensen prior Erik-Godfried
nog vele vruchtbare jaren toe in dienst van zijn gemeenschap.
~~~

Kalligrafie Ronny Van Meerssche © nieuwsbrief De Rietpen
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Kalligrafie: Joke Van den Brandt
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Tekening: Frank-Ivo Van Damme

Wie gaat wat blijft

De heer Raymond Claeys overleed op 3 december ll. op 95jarig leeftijd. Enkele maanden
geleden had ik hem nog aan de telefoon, met een aarzelende stem weliswaar maar met
dezelfde oprechte vriendelijkheid. Hij vertelde even over de problemen met zijn
verzwakkende gezondheid en dat hij vreesde dat zijn laatste bijdrage aan onze nieuwsbrief
zijn zwanenzang zou geweest zijn. Hij dankte mij nog voor het gezellige gesprekje, het was
het laatste. Aan al de dierbaren van de heer Claeys bieden wij onze oprechte deelneming aan.

Op 3 januari werd afscheid genomen van e.z.
Ancilla. Zij was een van mijn leraressen in het
lager onderwijs en gans ons leven zijn wij
vrienden gebleven. Ze was ook een trouwe
vriendin van mijn ouders bij wie zij zo
dikwijls als een zonneke op bezoek kwam. Ik
herinner me hoe ze voor de klas stond nog in
het habijt van de zuster van de H. Vincentius à
Paulo, ik herinner me haar glimlach… aan
haar medezusters betuig ik onze innige
deelneming.

Colofon
Voorzitter: Luc Van den Brande

–

Secretaris Generaal: Beatrijs van Craenenbroeck

Penningmeester: Johan Van Belleghem

–

Redactie: Beatrijs van Craenenbroeck

Lay-out en typografie: Hans 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

Verzending: Brigitte Goris

Ledenbestand: Brigitte Goris – Hans Rasker

Website: Bart Greyson – Hans Rasker

23

