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Goede vrienden, 

 

 

Midden juni, met mijn tentoonstelling achter de rug, wachtte de nieuwsbrief, voor 75 % in 

orde, op afwerking. Niet eenvoudig deze keer. Een eerste verandering werd aangebracht 

wegens het overlijden van een zeer dierbare vriend en waardevolle medewerker aan vorige 

nieuwsbrieven, Henri-Floris Jespers, zie onze hommage op pagina 21 t/m 23. 

 

En enige tijd later het overlijden van Lieve Van Kerhove. Ik had juist een bijdrage ingelast 

naar aanleiding van een prijs die ze in ontvangst mocht nemen uit de handen van de Japanse 

ambassadeur in België voor haar bekroonde haiku, zie p. 15. Als eerbetoon aan Lieve kom ik 

op haar overlijden terug in onze volgende nieuwsbrief, en zal ik een aantal afbeeldingen 

opnemen van kalligrafieën van gedichten van Anton die ze over de jaren heen met zoveel 

toewijding en kunstvaardigheid maakte voor 

onze vereniging n.a.v. evenementen allerlei.  

 

Het wordt wat beklemmend, al dat afscheid 

nemen van vrienden, vertrouwelingen van 

jaren. Weer namen wissen uit mijn gsm-

contacten, mijn vrienden staan er alfabetisch 

gerangschikt. Vreselijk, mijn gedachten maken 

cirkels en gaan verder alle kanten op…. en 

verder gaat het leven… 

 

Juni, de maand waarin de natuur tintelt in al zijn kunstwerken, dus ook in mijn tuin. Vermits 

ik daar altijd maar weer naar verwijs, heb ik een aantal foto’s hierbij ingelast zodat u enig idee 

krijgt van het stukje Vlaanderen dat ik mijn thuis noem. 

 

Op p. 2: het handgeschreven gedicht Vita dat 

ik van Anton kreeg en dat ik mocht gebruiken 

voor onze vereniging bij de verwelkoming van 

nieuwe leden. Het werd gedrukt op 200 

exemplaren en dus naar de eerste 200 leden 

verstuurd.  Ons lid, prof. em. Dries 

Welkenhuysen, heeft met uitzonderlijke 

nauwkeurigheid de historiek van dit gedicht 

voor jullie belicht op p. 5 t/m 7. 

 

Op p. 8 en 9: een verslagje van ons, zoals altijd, zo aangenaam en sfeervol kerstconcert in 

kasteel Cortewalle. Er werd genoten van de gekozen poëzie, maar ook van de muzikale 

omlijsting door het Trio Demi-Sec. Het jazzy 

tintje viel duidelijk in de smaak.  

 

In de vorige nieuwsbrief rapporteerde ik reeds 

over de viering ‘20 jaar CC Ter Vesten’, en 

onze uitgave “Verwildering in taal” met het 

gedicht ‘Cortewalle’ van Anton in 25 talen. 

We komen er nog even op terug op p. 10. 
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Enkele leden verdienen absoluut extra aandacht!  

 

Op 12 februari werd tijdens een academische zitting in kasteel Cortewalle – Beveren, onder 

grote belangstelling, de Cultuurboom 2016 uitgereikt aan ons lid van het eerste uur Richard 

Willems. (zie p. 11). 

 

Op zondag 1 maart werd in Hamme de bundel “Sporen in een holle weg” van Christina 

Guirlande, ons medewerkend lid, voorgesteld. Een feestelijk gebeuren in de zeer mooie 

Galerij idCollectief te Hamme. (zie p. 12 – 14). 

 

Ook onze penningmeester Jo Van Belleghem (mijn neef en petekind) liet zich niet onbetuigd. 

Zij het dan niet direct om poëticale prestaties, maar wat hij daarbuiten klaarspeelde is zeker 

het vermelden waard. Op p. 16 drukken we zijn verslag af aangaande de prijs (10.000 $ !!) die 

hij in de wacht sleepte en die hij in Shenzhen in China in ontvangst moest gaan nemen. 

 

Ons medewerkend lid Marleen De Crée vierde haar 75ste verjaardag met de publicatie en 

presentatie van de bundel ‘Erbarme dich’. Lees alles over deze schitterende uitgave op pagina 

19. 

 

Verder nog een serieus aantal mededelingen van diverse leden. Deugddoend om dit allemaal 

te vernemen, want de gemiddelde leeftijd van onze leden is respectvol te noemen! Schitterend 

toch!  

 

Even terugkomend op het overlijden van vriend Henri-Floris Jespers. Een bepaald gedicht van 

Henri heb ik al aan stukken gelezen en bekeken, terwijl ik mijn gedachten liet overwoekeren 

door melancholie. Dat er nog leven na de dood aankomt? “Ach, Van Craenenbroeck”, zeg ik 

tegen mezelf, “doe maar verder, het almaar tegenwoordige tegemoet”. 

 

 

Goede vrienden, geniet van de zomer. Dat hij zonnig en zalige weze voor jullie, en van huis 

tot huis stuur ik mijn hartelijke groeten.  

 

  

 

 

 

 

 

De rododendron 

een wereld paars en roze 

verrukking van zon 

Beatrijs  

 

 

 

 
Werk van gemengde techniek voorpagina: ‘Lente’ van Beatrijs. 

 

Erratum: vorige nieuwsbrief, artikel Wim Persoon (p.16 (midden)): 

 “[…] Ik zie je nog in Münster, waar je de Vondelprijs kreeg.”  
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Antons Vita: de oerversie (1995) en een Latijnse herdichting (1998) 
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Poëtisch Kerstconcert 18 december 2016  
– Kasteel Cortewalle 
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Foto 1: Verwelkoming schepen van Cultuur 

Johan Smet 

Foto 2: Jaaroverzicht Luc Van den Brande 

Foto 3: Beatrijs brengt gedichten 

Foto 4: Trio Demi-Sec in actie 

Foto 5: De Verlatzaal 

Foto 6: vlnr. Katrien Rasker (kleindochter van 

Beatrijs), Roos Van Craenenbroeck, Beatrijs 

Foto 7: Tijdens de receptie 

 

Ernest Smet, de voormalige schepen van 

Cultuur, schreef zoals hij dat al een paar jaar 

doet een speels gedicht ‘King Wonderland’ 

geweven rond het gebeuren. 

  

 

 

King Wonderland 

 

Wat als de schaduwen mij bevangen, 

de herfst sluimert in de hemel van het hart. 

Een klein leven in Ursa Minor 

Zoals de sneeuw knispert in december. 

 

Een klein leven ter overweging 

dronken van liefde voor het kerstkribje. 

Aan de tafel van de dualiteit 

terug op de weg naar het huis van hart. 

 

     Ernest Smet 
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‘Verwildering in taal’ 

 

We komen nog even terug 

op onze laatste bundel 

“Verwildering in Taal”. 

Het boekje kan nog altijd 

besteld worden aan de prijs 

van 8 euro incl. 

verzendingskosten. Ik 

verzamel al volop voor een 

volgende uitgave. 

Intussen wordt ook gewerkt 

aan vertalingen van Antons 

gedichten in het Bulgaars. 

We plannen de publicatie 

en presentatie van een 

boekje in Sofia in de 

lente/zomer van 2018. 

Vertaalster en dichteres, 

Maja Panajotova 

(Bulgaarse, meer dan 40 

jaar in België, docent KUL) 

en uiteraard perfect 

Nederlandstalig, is de juiste 

persoon voor de vertaling van een aantal van 

Antons mooiste. 

 

 

  

Bulgaarse vertaling ‘Cortewalle’ 



 11 

Uitreiking Cultuurboom 2016 aan Richard Willems 
Kris Deckers, voorzitter Gemeentelijke Cultuurraad Beveren 
 

Ons lid, Richard Willems, ontving op 12 

februari 2017 tijdens een academische 

zitting in Kasteel Cortewalle de 15de 

Cultuurboom. Wij quoteren hieromtrent 

de voorzitter van de Cultuurraad Beveren, 

Kris Deckers: “Sinds 1993 bestaat de 

mogelijkheid om jaarlijks een 

Cultuurboom uit te reiken. Met de 

overhandiging van deze trofee, een 

bronzen sculptuur van het logo van de 

cultuurraad, geslagen door koperslager 

Bleyenberg uit Vrasene, wil de 

cultuurraad zijn waardering uitdrukken 

voor verenigingen of personen die een opmerkelijke stempel hebben gedrukt op het culturele 

leven in Beveren. Op basis van een sterk gemotiveerd dossier oordeelt een jury of de prijs al 

dan niet wordt uitgereikt. De prijs wordt immers niet elk jaar weggeschonken.” 

 

“Het is een eer om de Cultuurboom 2016 

te overhandigen aan Richard Willems. 

Deze laureaat baande zich een weg in het 

Beverse culturele leven in de voetstappen 

van zijn vader Gabriël Willems, die in 

1994 eveneens een Cultuurboom mocht 

ontvangen.” 

 

“Richard onderscheidde zich de 

afgelopen jaren op verschillende 

culturele domeinen. Hij is actief lid van 

meerdere culturele verenigingen. Hij 

licht de Beverse folklore en historiek 

geregeld toe in voordrachten en als 

auteur van diverse publicaties. Hij is lid van de 

werkgroep Erfgoed, van het archief de Bergeyck 

en voorzitter van het Centre Européen Saint-

Martin de Tours – Flandre. Deze summiere greep 

uit de lijst van zijn cultureel engagement wijst op 

een enorme deskundigheid en een onbaatzuchtige 

inzet. Met dit indrukwekkend palmares van 

Richard Willems was de jury het er unaniem over 

eens dat hij deze culturele erkenning meer dan 

verdient.” 

 

“Wij zijn niet alleen Richard dankbaar voor dit engagement maar ook zijn echtgenote Rita, 

die hem in al deze projecten steunt en begeleidt.” 

 

  

Vlnr.: Marc Van de Vijver (Burgemeester Beveren), 

Mevr. Willems, Richard Willems, Kris Deckers 

(Voorzitter GCR) en Johan Smet (Schepen van Cultuur) 

Beatrijs trots op haar bekroond lid Richard. 
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Zaterdag 1 maart – Hamme – ‘Sporen in een holle weg’ 
Christina Guirlande, toelichting bundel door Beatrijs van Craenenbroeck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte mevrouw Guirlande, lieve vriendin Christina, geëerde genodigden, goede namiddag,  

 

Het is uiteraard het wonderlijke fenomeen poëzie dat mij voor het eerst in vele jaren naar 

Hamme brengt, maar ik sta hier met graagte om samen met jullie ‘Sporen in een holle weg’ 

die Christina Guirlande, ons met meesterlijk talent heeft nagelaten, te ontdekken. 

 

Toen ik de bundel ontving, was ik erg benieuwd en vol verwachting. Waar zal ik verrast 

worden, verbaasd, vertederd? Ik werd het allemaal en nog meer. Dit al vanaf het eerste 

gedicht, het eerste van de vijf ‘verzwegen gedichten’. Ik las het gedicht en herlas het 

meermaals en keek terwijl ook naar de mooie pentekening van Christina ernaast met de 

strakke donkere lijnen van de kale gekerfde bomen. Ogenschijnlijke rust, maar wat verbergt 

zicht tussen die takken aan verdrongen angst en pijn? Takken die als het ware naar een 

verlossende hemel reiken.  

 

Dit eerste gedicht is hartverscheurend mooi. Het belicht de vaderfiguur, de man die bijna 

nooit sprak, maar die de geur van hout meebracht. Spaanders in zijn ogen en de donkerte van 

verre wouden. De vader die vereerd werd, die met vereelte duim het voorhoofd merkte met 

het kruisje voor de nacht. Maar vooral de drie laatste versregels hebben op mij een diepe 

indruk gemaakt, de lijnen waarin de moederfiguur, de zielsbezwaarde moeder, gebald wordt. 

Bij het luisteren van de kinderen naar de gespannen stilte beneden, het inslapen met een 

glimlach, bij het gedroomde zingen van haar stem, niet alleen het zingen maar ‘het 

gedroomde zingen’ en dat zegt zoveel. 

 

Alle vijf ‘verzwegen gedichten’ dragen in zich de nooit uit te wissen stempels van 

onderdrukte dromen. 



 13 

Ook in de vier overige in deze reeks zet 

de toon zich verder van diep kinderleed. 

Aan het einde worden de koffers 

volgepropt met voorgeschreven regels en 

gaan de stappen, met ongeduld en angst, 

richting het vreemde onbekende. 

Hiermee zijn de gedichten niet meer 

verzwegen, maar heeft de dichteres haar 

zwijgen verbroken en ons deelachtig 

gemaakt aan haar diepste gevoelsleven. 

Wij kunnen haar alleen maar dankbaar 

zijn voor zoveel schoonheid, zij het dan 

ook zo schrijnend. 

 

Maar even verder in de bundel worden we weer opgewekt en ontmoeten we Christina in de 

gouden maand september. 

Ook mijn favoriete maand en ook de meest geliefde maand van Anton van Wilderode die 

tientallen gedichten aan september heeft gewijd.  In september zit ze met haar tuin op de wip, 

tussen een weelde van bloemen en de weemoed van de lucht. Een beschouwend gedicht met 

nadruk op de magie van de stilte en het geheim en de genade van de natuur. 

 

In het tweede deel van de bundel Haiku en Senryu, is het leve het leven, het ganse jaar door!   

De lente bloeit langs de holle weg en in overtreffende trap wordt elke wens vervuld, met 

tortels die aan een bruidsboeket beginnen, onder bloesemtakken vol wit-roze tederheid.  De 

zomer dan met klavierklanken door het raam, en de tijd die blijft stilstaan, en de hitte gonst, 

gevolgd door een regen, mals als een streling. 

We stoppen even langs de weg. Het is herfst. Geen weg terug. De zomer wordt afgeschminkt 

en de bomen kijken met melancholie in de vijver en herkennen zichzelf niet. De winterse 

verwondering en tenslotte het kind worden proeven van vlokken in de heilzame stilte van de 

besneeuwde tuin. 

 

De gedichten bij “Beelden en doeken”, het derde deel in de bundel, getuigen eens te meer van 

een meesterlijke hand. 

Bij lezing dacht ik, hier hoort de juiste muziek bij en wie zou hier nu niet denken aan ‘in een 

schilderijententoonstelling’ van Mousorgski, dat lag voor de hand. 

En terwijl de mooie muziek op de achtergrond weerklonk zag ik een jongetje op de fiets 

voorbijrijden met het trotse gebaar van de overwinnaar, een oude kar in weelderig gras, 

bloemen in hun dagelijks bad van dauw, ballerina’s en zwanenmeisjes, een gevangen meisje 

in een onbewoond moment, een donkere dreigende zee, tussen gevaar en gevaarte, moeder en 

zoon met de zon in de rug en ook de werelden van toen, twee werelden de verbeelde en de 

gevreesde vereerde. Van de verdwenen werelden rest alleen nog heimwee en gemis. 

 

In het laatste deel, deel 4, in de bundel leidt de weg ons naar velerlei oorden. We ontmoeten 

zowaar Bach in Aardenburg. Ik ruil mijn muziek van Mousorgski in voor die van Bach, mijn 

meest geliefde koraal uit de Matheus Passion dringt naar binnen samen met het gedicht. Het 

klinkt als een slotkoraal, zegt de dichter, een onvermoeibaar perpetuum van hoop en leven, in 

harmonie met de wind hemels als vreugde, Bach verweven in stemmen ondersteund door 

geruis van bomen en wind, ach Bach… 

 



 14 

En even verder werd ik verleid door haar Demersuite. Dit zou iemand moeten toonzetten, 

dacht ik na een eerste lezing, maar bij nader beschouwing ook weer niet. Je voelt de muziek 

bij lezing. Het is zo muzikaal, zo vloeibaar geschreven. Het gedicht glijdt feilloos van het 

eerste woord naar het laatste tot in de wegschemerende omtrekken van het onbepaalde. 

 

Geachte aanwezigen, hiermede hoop ik via mijn lyrische ontboezeming en de toetsen uit de 

rijke taal van de dichter een indruk te hebben kunnen geven van deze rijke bundel, waarin 

Christina ons met sterke en zachte poëzie met haar persoonlijke signatuur weet te verplaatsen 

in haar unieke sfeerwereld.  

 

Christina Guirlande is een voorname naam geworden in de Vlaamse letteren en daarbuiten. 

Haar kunst hoeft je niet te wantrouwen, in tegenstelling tot de vondsten, die we zo veelvuldig 

als poëzie voorgeschoteld krijgen. Haar dichterlijke kwaliteiten zijn onderkend en geprezen. 

Klassiek en eigentijds, niet onderworpen aan modes en poëticamodellen. Zij is een poëet pur 

sang en hier quoteer ik T.S. Eliot: “Ze is zich ten volle bewust, dus meer dan een doorsnee 

mens, meer ontvankelijk voor elk gevoel, meer bewust van de geschiedenis van de taal, meer 

bewust van de mening van elk woord dat ze gebruikt.” 

Ik hoop dat er nog vele poëticale projecten op stapel staan, want in dit woelige wereldje van 

literairen en literatuur allerlei, is Christina Guirlande een kalme constante en haar 

enthousiasme kennende, denk ik dat mijn hoop in vervulling zal gaan. 

Langsheen de holle weg werd taal bespeeld in alle nuances en liet zijn sterke sporen na, ‘het 

woord op zijn best’! 

 

 

 

‘Sporen in een holle weg’  

Galerij idCollectief 

Verwelkoming  

Freddy Huylenbroek directeur 

Galerij idCollectief 

Beatrijs van Craenenbroeck 

toelichting bij de bundel 

Willy Coppens en Christina lezen 

afwisselend enkele gedichten 

Jan Sciffer geeft een summiere 

toelichting bij de Suite voor cellosolo 

van Gaspar Cassado en vertolkt dit 

werk 

Slotwoord door schepen  

Koen Mettepenningen 

Receptie 

Verzwegen gedichten 

I. 

Hij bracht de geur mee van het hout 

dat hij die dag bewerkte, in zijn haar 

hier en daar nog spaanders, in zijn ogen 

de donkerte van verre wouden. 

Hij sprak zo goed als nooit, alleen maar 

het noodzakelijkste toen een blik  

niet kon volstaan. Wij vreesden 

en vereerden hem als God, bleven 

 

in onze kleine woorden steken, hielden 

de adem in wanneer hij met vereelte 

duim ons voorhoofd merkte voor de nacht. 

Wij luisterden gespannen naar de stilte 

daar beneden, en sliepen met de glimlach in 

bij het gedroomde zingen van haar stem. 
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Symposium ‘How bells connect Belgium and Japan’ 
 

Eind september vorig jaar vond het symposium “How bells 

connect Belgium and Japan” plaats, dit ter gelegenheid van 

150 jaar diplomatieke en vriendschappelijke relaties tussen 

België en Japan. Bij die gelegenheid werd een wedstrijd 

uitgeschreven voor haiku. In Japan zijn haiku en klokken 

(klokjes, carrillon, beiaard) 

onafscheidelijk met elkaar 

verbonden.  Een opgelegd 

thema, dus een uiterst 

moeilijke opgave. Het was 

pas maanden later dat ik 

vernam dat Lieve de derde 

prijs bij deze wedstrijd in de 

wacht had gesleept. In haar 

bescheidenheid had Lieve 

daar weinig gewag van 

gemaakt. 

 

De prijs werd uitgereikt in het ‘Lamot conference and heritage 

centre’ in Mechelen, terwijl vanuit de Sint-Romboutstoren de 

beiaard weerklonk. De feestelijkheden werden besloten met 

een bezoek aan en receptie in de Koninklijke Beiaardschool 

Jef Denyn. 

 

de kloosterklok klept  

in wit habijt schrijden ze 

naar het gestoelte 

Lieve Van Kerkhove 

In deze haiku herkennen wij het beeld van 

kloosterzusters die wanneer het klokje klept 

onmiddellijk hun bezigheden staken en zich 

naar de kapel begeven. Het lijkt zo alsof ze 

zichzelf wegcijferen. Ze stappen niet, maar 

‘schrijden’ naar het gestoelte. Het beeld straalt 

rust uit. Het leven in het klooster wordt bepaald 

door de klok. Ook buiten het klooster leven de 

mensen volgens de klok, maar in gejaagd 

tempo. Ze 

schrijden niet, ze 

lopen, ze rennen. Deze haiku geeft de 

weerspiegeling van een andere manier van 

leven weer in al zijn eenvoud. 

 

De bekroonde haiku’s werden gebundeld in 

een feestuitgave ‘Een lied uit de toren’. De 

hoofdredacteur van het boekje is ons lid, 

Ferre Denis.  

Ambassadeur van Japan in 

België: H.E. Masafumi Ishii en 

Lieve Van Kerkhove 
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Johan van Belleghem – Penningmeester IVA 
 

 

“Binnen Ipsos wordt er wereldwijd jaarlijks een financial award 

ranking bijgehouden. Deze meet zowel accuraatheid, snelheid als 

kwalitatieve inhoud van allerhande rapportering die elk land (88 in 

totaal) moet doen aan ons hoofdkantoor te Parijs.  

Nadat ik terug in dienst ben gekomen in 2013, hebben we als 

Belgisch team ons opgewerkt van plaats 87 naar de eerste plaats in 

2016. Dit dankzij de motivatie, structuur alsook interne & externe 

communicatie van mijn ganse team.  

Als winnende CFO mocht ik dan ook naar ons jaarlijks wereldwijd 

congres gaan (eigenlijk voorbestemd voor de top 200 directors op de 

16.600 personeelsleden).” 

 

“Het congres had plaats in China, naar hun normen in een middelgrote stad genaamd 

Shenzhen. 

Voor vertrek had ik wat opzoekwerk te doen, want nog nooit gehoord van deze stad. Wat 

blijkt nu…deze stad is eigenlijk gebouwd om Chinees tegengewicht te geven aan Hong Kong. 

Als je in de stad loopt, kan je je gewoon niet inbeelden hoe snel het haar gegaan is, in de jaren 

1970 woonden hier 30.000 mensen…nu 11,4 MILJOEN!!! inwoners.  

Het centrum van de stad voelt aan als Manhattan, alles ‘big’ en vooral kitcherig (ze hebben 

hier zowaar een Eiffeltoren, Colosseum, Brandenburger Tor, …), maar de kloof tussen rijk en 

arm is goed zichtbaar.” 

  

“Toch was alles niet zo indrukwekkend. Het eten was namelijk ronduit afschuwelijk, afgezien 

van onze Belgische trots: Godiva pralines, die dan ook een mooie plek hadden in een 

shoppingcenter (ik schat ongeveer 3 keer de oppervlakte van Wijnegem Shopping Center).” 

  

“De grootste keerzijde van deze ongelooflijk snelle evolutie is dat na de hoogbouw ze nu tot 

het besef zijn gekomen dat er dringend werk moet gemaakt worden van stedelijke vervuiling. 

Er worden volop aanplantingen gedaan, leegstaande fabrieken worden gesloopt en 

omgevormd tot waterzuiveringsstations… Maar er blijft nog veel werk aan de winkel, want 

ondanks dat het Yahoo weerbericht aangaf ‘Sunny,’ hebben we daar in vijf dagen nooit de 

zon echt gezien. Ik weet niet of mensen daar beseffen hoeveel leuker het is om naar een 

stralende blauwe hemel te kunnen kijken!!” 
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Mededelingen 
 

Wat ligt er ten Noorden van de Noordpool?  

In zijn 58e boek "Wat ligt er ten Noorden van de 

Noordpool? De zin van zin zoeken", richt Mark 

Eyskens zich tot een denkbeeldige professor, die hij 

aanspreekt in de je-vorm. Het is dus een "je- en 

jijboek", een reisverhaal naar het hoge Noorden, 

maar ook een filosofische roman waarin vragen 

worden gesteld over het reilen en zeilen van de 

wereld en haar mensen.  

 

Een denkbeeldige professor onderneemt een zin 

zoekende reis naar het noordpoolgebied op zoek 

naar het wonderbaarlijke poollicht. Aan boord van 

het cruiseschip, waar hij lezingen geeft en veel 

tafelgesprekken animeert, ontmoet hij een oud- 

studente, Rebecca, met wie hij zeer diepgravende 

gesprekken aanknoopt. Rebecca houdt zich, samen 

met haar moslim vriend Saïd, bezig met de- 

radicalisering en interlevensbeschouwelijke 

dialoog. Tijdens de reis doen zich dramatische 

gebeurtenissen voor, die verwijzen naar de 

actualiteit. Breaking news. De professor en Rebecca, die een doctoraal proefschrift schrijft, 

worden verpletterd door existentiële vragen over leven, liefde, lijden en dood.  

 

Het boek is impressionistisch maar ook expressionistisch, 

veelkleurig tachistisch, en zelfs deconstructivistisch. Soms 

doodernstig maar ook ironisch en sarcastisch, lichtvoetig en 

zwaarwichtig. Omdat het leven nu eenmaal zo is. Beide 

hoofdpersonen worden licht-dronken, de meest benevelende van 

alle dronkenschappen, als zij zich laven aan het poollicht, waar aan 

de horizon, die ook einder heeft, licht en God synoniemen worden. 

En dus geworden zijn. Zij ervaren dat de levensvragen ook groeien 

op het poolijs en dat het zoeken naar de zin van het menselijke zin 

zoeken nooit zinloos is. 

 

Witsand Uitgeverij, 428 p. 
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Christel De Meulder, Jan van Mol en Beatrijs van 

Craenenbroeck 

 

 

 

 

 

 

Aperitiefconcert voor meer dan tweehonderd aanwezigen. Muziek van Bach, Vivaldi en 

Mozart. Gedichten van Anton van Wilderode, Beatrijs van Craenenbroeck, Hubert van 

Herreweghe, Emily Dickinson, Johanna Kruit e.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 2 april werden de aantekeningen van Lucienne Stassaert voorgesteld in De 

Zwarte Panter in Antwerpen. 

Wie te lang leeft, sterft levend. Zo vat Lucienne Stassaert, bij monde van Chateaubriand, haar 

‘Souvenirs II’ samen. Haar boek vol diepmenselijke mijmeringen vormt een beklijvende 

bekentenis die niet gemakkelijk af te schudden valt. Ze kijkt erin met open blik naar hoe een 

bitterzoet verleden haar vormde tot wie ze nu is. Enkele vaste waarden uit ‘Souvenirs’ keren 

hierin terug: de innige vriendschap met haar kat, beschrijvingen van dromen en de liefde voor 

de kunsten. Meer dan in deel I verkent ze, onder meer via de moederfiguur, de moeilijke band 

tussen het onvoltooide verleden en het heden. 

Literatuur, kunst en muziek verlichten Stassaerts leven. Talrijke bespiegelingen over die 

passies zorgen voor hetzelfde effect in haar aantekeningen. Een filmisch gedicht geweven 

rond verbondenheid en eindigheid, niet zozeer een testament als wel het geschenk van haar 

leven. 

Uitgeverij P. 
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Wonden, daar begint het mee. Geen druppel bloed en toch gutst de pijn uit de openingen. Dat 

leven lijden is en soms geen ontkenning verdraagt, enkel medeleven. Marleen de Crée dicht 

het zeer uit de onthutsend rauwe sculpturen van Berlinde De Bruyckere.  

Hoe het leven je ontglipt. Dag na dag volgt, waarop weer niets gebeurt. De schaduwen in je 

haar kruipen. Vallende paarden de aarde zwart kleuren. Het vel scheurt, de regels vallen, je 

verhaal uiteenrijt. Geen gevoel is zo universeel vereenzaamd en net daarom verbindend. 

Woord en beeld leggen omzichtig de kwetsuur bloot, die flikkert op het brandpunt van het 

leven. Ze werken in als balsem op een vergiftigd lijf. Enkel kunst kan zo zacht priemen. 

De Crée citeert Goethes beroemde hymne Härzreise im Winter op het orgelpunt. De 

melancholie heeft haar donkerste tint bereikt, maar als er een toon overblijft, die het oor 

bekoort, dan pulseert het hart toch. De toon die het wolkendeken verdampt, zodat de duizend 

fonteinen daaronder zichtbaar worden voor die ene dorstige in de woestijn. Laat die toon deze 

toon zijn, de stem van de dwaler. 

Voorwoord: Johan Van Cauwenberge 

Uitgeverij P. 

Formaat 20 x 24 cm – Japanse binding- Prijs 24,50 euro (excl. verzendingskosten)  
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Wie gaat wat blijft 
 

 
 

De Heer Alfons Van den Bossche, jarenlang trouw lid van onze vereniging, is onverwacht 

overleden in januari. Wij betuigen onze enige deelneming aan zijn familie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

WIE GAAT, WAT BLIJFT 

 

Als ik verdwijn bestaat de wereld voort 

de jonge bomen waaiend en volwassen 

boven het glijdend groen van zoveel grassen, 

de vogels gaan gewoon met zingen door 

 

de sterren draaien met dezelfde naam 

voor mensen met veranderende namen 

in haar voor altijd uitgezette banen 

zolang de zon duurt en de zomermaan, 

 

er zal een menigte van rozen zijn 

en ronde sneeuw des winters op de wegen 

en speelse pirouettes van de regen 

en dag en nacht en dag, als ik verdwijn. 

 

Anton van Wilderode 
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Henri Floris Jespers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'De ziekte vrat hem toen al genadeloos uit,' 

volgens Henri, en hij gaat verder, 

'Op de vernissage stond hij er als een verschrikte 

nachtvogel bij, 

plots gevangen in een dodelijke lichtbundel.' 

Einde citaat. 

Nabije, dichtbije en verre vrienden van Henri... 

de dodelijke lichtbundel is hem hier en nu bespaard 

gebleven. 

Henri-Floris Jespers heeft zovelen 

– onder wie Hugues C. Pernath – 

voor de vergetelheid behoed... 

net zoals anderen dat hebben gedaan. 

Zij... zij deden het ná Henri. 

Hij was de eerste... en vaak ook de laatste, 

want Henri hield vol waar anderen het opgaven. 

Henri lag niet wakker van hun verraad. 

Wat er provincialistisch is aan dit land, 

zijn zelfgenoegzaam navelstaren, 

zijn braafheid, zijn conservatisme, raakte Henri wel, 

maar gleed van zijn schouders als water van de rots. 

'Wanneer het gepeupel de decadentie na-aapt,' 

zo schreef hij in Geen seizoenen als vroeger, 

'wordt het hoogtijd opnieuw klassieker te worden.' 

 

 

 

 

In memoriam Henri-Floris Jespers 

Nabije, dichtbije en verre vrienden van Henri, 

hoor mij aan... lend me your ears. 

Prijzen kom ik Henri, geen afscheid nemen. 

Een lichaam wordt begraven, gecremeerd, 

maar niet de geest. 

Henri maakte dat hij 

door zijn mening iemand werd 

zoals hij zelf wilde zijn. 

Een mens uitstijgend boven zijn naam. 

Zijn bestaan een eigen aard en waarde gevend. 

Daarom dat ik hem prijs, geen afscheid neem. 

Is men opgegroeid in een artistiek milieu... 

met de allure van Michel de Montaigne, 

de stijl van Voltaire en Proust 

en Le violon Dada... 

dan kan het niet anders dat het verdere leven 

een reis is naar de dips en de hips 

van een gecultiveerd bestaan... 

veel hoger dan de leeuwerik zingt. 

Bovendien, is men gebeten om 

de geschiedenis van de geschiedenis te 

kennen... 

en die kennis met anderen te delen... 

tot het tot een uitwisseling van kennis komt 

ten bate van een nog wijdere eigen kennis... 

zo wordt men iemand die veel meer waard is 

dan de dorpsnotabelen van het medialand... 

met voorop die van de zelfbenoemde 

kwaliteitskranten 

en de producers van radio- en 

televisieprogramma's 

die zweren bij lichte kost en luchtige praat. 

Een estheet van nobel bloed was Henri... 

daarom dat ik hem prijs, geen afscheid neem. 

Over Paul Neuhuys schreef Henri 

in zijn onvolprezen Genealogie van de 

Herinnering 

dat men Neuhuys links liet liggen tot de 

mandarijnen 

al geeuwend een late belangstelling 

ontwikkelden 

voor de historische avant-garde 

en een tentoonstelling organiseerden. 
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Henri werd klassieker met de klassiekers, 

om vanuit hun wereld zijn eigen wereld, 

met de auteurs en kunstenaars 

die hem na aan het hart lagen, 

in een bredere context te etsen. 

De wijze waarop hij dit deed was niet nieuw 

maar werd gaandeweg uniek. 

Wie volgt nog zijn weg, loopt met hem mee? 

Er rest weinig verkeer op de hogere weg, 

de weg der traagheid ten bate van de helderheid 

waar kunst en geschiedenis elkaars geliefden zijn. 

Daarom dat ik Henri prijs, geen afscheid neem. 
 

Het werk en de geest van Paul van Ostaijen, 

zijn tijdgenoten, zijn en hun tijdsbeelden 

heeft Henri verzorgd en gekoesterd, 

de details ervan belicht en ontleed. 

Zo hoort het ook, 

want het is door de details 

dat men het geheel ten volle begrijpt. 

Henri's artikels en essays stinken nooit 

naar zijn bovengrondse grot of onderaardse hemel. 

Je herkent de hand van de meester van ver, 

maar ze ontstijgen het schrijfmoment, 

het stereotiepe van een nieuwe trend. 

Daarom dat hij werd gewaardeerd door velen, 

helaas van weinigen de erkenning kreeg  

waarop hij recht had. 

Henri deerde dat niet, hij sloeg wel terug. 

De studies die hij in boekvorm liet verschijnen, 

verschenen in een kleine oplage 

en men kon ze enkel kopen met zijn toestemming. 

Vaak kwam het er niet van, omdat Henri ze cadeau deed. 

Een groet aan een compagnon de route. 

Daarom dat ik hem prijs, geen afscheid neem. 

Iedereen hier aanwezig hield van hem, niet zonder grond... 

en hij hield van jullie. 

Wat weerhoudt er jullie daarom van 

om hem en zijn grond voorbij het nu en hier te helpen? 

Er mede voor te zorgen 

dat de weinige boeken die hij publiceerde 

gebundeld worden en uitgegeven. 

Al is er een kleine markt voor, die markt is wijs. 

Laat zijn artikels als naslagwerk verschijnen. 

In boekvorm eerst en nadien virtueel. 

Al is er een kleine markt voor, die markt is wijs. 

 

Zo'n uitgave is veel meer waard 

dan een standbeeld of een straatnaam. 

Daar zou Henri bezwaar tegen maken. 

Echter niet... op een schouderophalen 

en wat gemurmel na 

– eigen aan de relativist par excellence – 

tegen een boekuitgave van zijn gedane werk. 

Jean Genet heeft ooit bekend, 

zo schreef Henri in Geen seizoenen als vroeger, 

'J'écris pour m'émouvoir'. 

Die ontroering van Genet, 

maar ook van Henri mag niet verloren gaan. 

Een derde boek lijkt me niet meer dan logisch. 

Net als de held... 

verdient wie hem tot held verhief een biografie. 

Al is er een kleine markt voor, die markt is wijs. 

Nabije, dichtbije en verre vrienden van Henri, 

niet beter dan met een gedicht 

uit de bundel Illuminations van Arthur Rimbaud 

valt wat Henri heeft gedaan samen te vatten: 

'J'ai tendu des cordes de clocher à clocher ; 

Des guirlandes de fenêtre à fenêtre ; 

Des chaînes d'or d'étoile à étoile, et je danse.' 

Henri, hij was mijn vriend; ik was de zijne. 

En ook jullie waren zijn vrienden, 

want jullie staan hier niet als bermtoeristen. 

Henri... nabije, dichtbije en verre vrienden, 

hij was een mens van wie niemand afscheid nemen kan... 

alleen hem prijzen. 

Guido Lauwaert 

Galerie De Zwarte Panter, Antwerpen, 22 april 2017 
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Kris Kenis  


