Philosophizing ad infinitum
Dit boek van de bekende Franse filosoof Marcel Conche
(prof. em. filosofie Sorbonne Parijs)
verschijnt in de loop van de maand juni. De vertalers
(van het Frans naar het Engels) zijn Laurent Ledoux
(President Ministerie Transport en Mobiliteit) en
niemand minder dan ons eigen bestuurslid Herman
Bonne (Financieel Directeur Orbit GT nv), hij is ook een
persoonlijke vriend van Conche.
Dit verbluffende boek geeft op originele wijze inzicht in
de natuur en onze plaats er in. Marcel Conche, een van
Frankrijks meest prominente filosofen (zijn werken
blijven steeds in druk en zijn dus verkrijgbaar, een
uitzonderlijk fenomeen), schreef meer dan vijfendertig
boeken en wordt algemeen erkend voor zijn baanbrekend
en eigengereid werk op gebied van de Griekse filosofie
en van het werk van Michel de Montaigne, die hij terug als filosoof op de kaart heeft gezet.
Hij vertaalde eveneens de Tao Te king van Lao Tseu uit het Chinees en schreef er een
commentaar bij. “Philosophizing ad infinitum” is een van zijn merkwaardigste boeken.
Conche verduidelijkt zijn uniek en krachtig begrip van de natuur, met inbegrip van de mens,
als oneindig in tijd en ruimte, zelfherscheppend en eeuwig voorbij elk begrip of controle.
In de huidige tijd is het begrip oneindig de kern van de crisis waarmee de mensheid wordt
geconfronteerd. De laatste 200 jaar draaide de economie op volle toeren, in het geloof dat de
natuurlijke bronnen onuitputtelijk waren, maar het is duidelijk dat het niet zo is en het
mensdom dientengevolge zijn denken radicaal dient te veranderen wat de natuur en
economische systemen betreft. Conche zoekt naar een aanvang voor deze verandering,
voorbeelden ter illustratie aanhalend, soms met onorthodoxe ideeën betreffende Plato,
Aristoteles, Epicurus, Montaigne, Nietzsche, Bergson en anderen.
“Philosophizing ad infinitum” schildert een prachtig beeld van het leven van Marcel Conche,
een geboren filosoof, immer op zoek naar de waarheid, desnoods ten koste van het ‘geluk’.
Zijn aanleg om absoluut alles in vraag te stellen, leidde hem naar de Presocratici. Maar
Montaigne is de denker met wie hij de meeste affiniteit heeft. Hij is een uitzonderlijke figuur
in de hedendaagse Franse filosofie. Hij vernieuwt en verrijkt een grote filosofische traditie. –
Françoise Dastur, Universiteit Nice Sophia Antipolis.
Het boek telt 220 pagina’s en kost 75,00 dollar (later komt wellicht een pocketuitgave op de
markt). Het is ook in elektronische versie te verkrijgen.
http://www.sunypress.edu/p-5869-philosophizing-ad-infinitum.aspx
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Voorpagina ‘Zomer’ acryl Beatrijs van Craenenbroeck

Goede vrienden,

Na mijn dakloze periode volgden mijn ‘ open deur dagen’, zoals ik in mijn vorige nieuwsbrief
al meldde, met vervanging van bijna alle ramen en deuren. Veroorzaakten de dakwerken een
puinhoop aan de buitenkant, u wilt niet weten wat er gebeurde in mijn huis waarin ik
tegelijkertijd moest wonen. De werken zijn voor 90% beëindigd. De voorbereidingen en
vooral de naweeën van dit evenement hebben mijn energie een deuk gegeven.
Wat ook niet hielp was het aantal overlijdensberichten die recent in mijn brievenbus belandde.
U leest het in de rubriek ‘Wie gaat, wat blijft’. Maar de brief die ik een paar dagen geleden
ontving van de ouders van de overleden 20-jarige Tim Maan heeft me totaal ontroerd. Ter
gelegenheid van de Anton van Wilderode Poëziewedstrijd in 2011, heb ik onze IVA prijs
toegekend aan zijn gedicht “File”. Tim verongelukte door een val in de bergen van
Montenegro. Ik vernam uit deze brief dat het een van Tims grote wensen was dat zijn
gedichten zouden uitgegeven worden. Die wens hebben zij vervuld. Tim had zelf al een eerste
samenstelling voor een bundel gemaakt en had ook al enige gedichten ingesproken om op cd
te zetten. Er werd een selectie gemaakt uit de ruim 300 gedichten die Tim naliet. ‘Kieren in
het plafond’ is de titel die Tim al bedacht had evenals de lay-out van de voorkant.
In zijn gedichten laat Tim zich zien als een levensgenieter,
maar sterk doordrongen van de eindigheid van zijn leven.
Tims ouders maakten met deze bundel iets tastbaars, iets dat
je kunt pakken, vasthouden en inkijken. Ze hebben de bundel
aan familie en vrienden gepresenteerd en uitgedeeld, de door
hem ingesproken gedichten zijn achter in de bundel op een
mini-cd te vinden. Ook de mooie illustraties in de bundel zijn
Tims werk.

KIEREN IN HET PLAFOND
Ik lees de kieren
tussen de planken van het plafond
Letters flitsen voorbij
tot betekenis in woorden
Gedachten ontstaan niet uit leegte
maar uit de kieren daarin
Tim Maan
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Nog een afscheid te melden, zij het dan in een
andere zin en lang niet zo dramatisch. Mijn goede
vriend Antonio Ventura Diaz Diaz bereikte de
leeftijd waarop men de dingen ietwat langzamer
wenst te doen. Hij werd als president van de
Fundacion Academia Europea de Yuste vervangen
door
Ik kon tot mijn grote spijt niet aanwezig zijn op
zijn afscheidsfeest in Brussel en zal hem echt
missen na meer dan 15 jaar perfecte
samenwerking. Echt stil zitten zit er uiteraard niet in daarvoor is Antonio Ventura een te
sociaal en cultureel geëngageerde persoonlijkheid. Hij hield veel van de poëzie van Anton en
een bijdrage voor een van onze volgende nieuwsbrieven is een belofte. Onze trouwe
vriendschapsbanden blijven onveranderd duren.
In deze nieuwsbrief komen ook twee medewerkers aan het woord Stijn Van Clooster en
Willem Persoon, elk met een indrukwekkend essay.
Stijn Van Clooster (mijn voormalig medewerker in Wenen en Boedapest) met een bijdrage
die twee groten van het woord aan bod laat komen; Joseph Roth en Anton van Wilderode. ‘De
zachte melancholie van een meesterlijke pen. Bij een van Anton van Wilderodes vroegste
boekbesprekingen’ levert boeiende stof, een knap geschreven werk. Evenzo is de bijdrage van
Willem Persoon, ‘De dichter in Coverack’ die ik al een tijdje in voorraad had, en die nu in
zijn volledigheid kon worden opgenomen.
Mijn bijdrage rond 100 jaar Gazette van Detroit heb ik op twee pagina’s geperst om zoveel
mogelijk over te houden voor de vele mededelingen en activiteiten, die maar bleven komen
met aanhoudende wijzigingen als gevolg.
Als alles met de drukker meevalt en de verzending normaal verloopt, arriveert deze
nieuwsbrief in de eerste dagen van juni in jullie brievenbus, met lidkaart en geschenk , als uw
storting op onze rekening is gebeurd uiteraard! Een overschrijvingsformulier is bijgevoegd
voor hen die nog niet betaalden. Wij rekenen op uw medewerking!
Onze volgende nieuwsbrief eind augustus, zal in die zin speciaal zijn dat er veel gedichten
van Anton in het Nederlands en het Duits zullen worden opgenomen. De nieuwsbrief zal ook
in grotere oplage worden gedrukt ten behoeve van ons evenement in Berlijn in oktober. Later
meer daar over.
Goede vrienden, het zomert daar ben ik blij om, de verkiezingen zijn achter de rug, de
pluchen beesten glimlach van de politici komt al los van de plakkaten. De wereld draait door,
veel te vlug. Even hevig proberen te leven in het nu , hic et nunc! Alleen wat is dat ‘nu’? ‘Een
verbruikte toekomst’, zei de grote Augustinus. Dan maar mijn tuin in, mijn troost in wie ik
mijn behagen schep, zijn onschuldig en uitbundig bloeien, “ad majorem Dei gloriam”.
Van huis tot huis zend ik als altijd mijn genegen groeten.
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De zachte melancholie van een meesterlijke pen.
Bij een van Anton Van Wilderodes vroegste
boekbesprekingen
Stijn Vanclooster
Vijfenzeventig jaar geleden overleed Joseph Roth (1894-1939),
een van de grootste Europese vertelkunstenaars en journalisten
van zijn tijd. Het werk van de compromisloze antifascist,
wereldburger en heimatloze patriot is onverminderd actueel.
Anton van Wilderode was al vroeg een fan van Joseph Roth.
Geboren verteller
Geboren wordt Roth in Galicië, een moerassige uithoek van de
Habsburgse monarchie, die nu tot Polen en Oekraïne behoort.
De adel is er van Poolse herkomst, de boeren hebben
Oekraïense roots en de werklui en handelaren zijn van joodse
afstamming. Joseph Roth voelt zich in zijn sas in deze
smeltkroes van volkeren en talen, houdt van het leven in verbondenheid met de natuur, de
authentieke vroomheid en tegelijk het pragmatisme van zijn landgenoten. Zijn geboortestreek
zal hem nooit loslaten.
Toch trekt hij algauw naar de centra van de Duits-Oostenrijkse cultuur, Wenen en Berlijn,
om er na zijn studie filosofie en Duitse literatuur een carrière op te bouwen als journalist en
schrijver. Hij maakt reportages en feuilletons voor de Neue Berliner Zeitung, de conservatieve
Berliner Börsen-Courier, het sociaaldemocratische Vorwärts en het satirische Lachen Links.
In 1924 wordt hij correspondent van de gerenommeerde Frankfurter Zeitung. Zijn
programma: ‘Ik teken het gezicht van de tijd’. Zijn reisreportages uit het ‘goddelijke’
Frankrijk-in-de-middagzon, het fascistische Italië of het communistische Rusland munten uit
door hun literaire kwaliteit en verraden een politiek vooruitziende blik. De auteur slaat de
grootstad gade, maar evenzeer het volkse leven van alledag; hij klaagt de nazi’s en de
hebzucht aan en is een poëtisch documentarist van het arbeidersbestaan. Joseph Roth
beschouwde zich nooit als een zondagsprater voor een burgerlijk publiek. ‘Wenn die
“Rentabilität” wichtig ist, kann die Humanität nicht bestehen. Das scheint mir unabhängig
von Gesellschaftsordnung und Revolution’, stelt hij in 1929 in een reportage over de mijn- en
staalwerkers uit Saarland.
Beschavings- en maatschappijkritiek doortrekken ook Roths romans. Zijn realisme noemt hij
een ‘gesteigertes Finden’; van romantheorieën heeft de ‘naïeve’ kunstenaar en
‘ambachtsman’ (dixit zijn vriend, de auteur Soma Morgenstern) geen hoge pet op. Roth is een
traditionele verteller. Zijn personages stammen uit een oude wereld en gaan ten onder aan de
moderne tijd en karakterzwakte: het zijn parvenu’s, deerniswekkende onderdanen, wier
dromen botsen op het noodlot en de loop der tijd – ontheemden in de wachtzaal van de
geschiedenis. Hun lotgevallen vertelt Roth in filmische en daadwerkelijk vaak verfilmde
parabels: Die Rebellion (1924), Radetzkymarsch (1932), Tarabas (1934), Das falsche
Gewicht (1937), Die Kapuzinergruft (1938), Die Legende vom heiligen Trinker (1939) etc.
In 1926 schrijft Roth met het essay Juden auf Wanderschaft een loflied op het oostelijke
jodendom, maar hij voelt zich dan al eerder een ‘Fransman uit het Oosten’. In 1933 ontvlucht
hij Duitsland. Een jaar later bericht hij als balling in Frankrijk – hij heeft intussen geen vaste
woning meer en leeft in hotels – aan zijn Weense schoonouders: ‘Ich bin nicht jüdisch genug,
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um nach Palästina zu gehen’, maar moedigt hen aan naar dit land te emigreren. Zijn joodse
herkomst zal hem obsessief bezighouden, maar tegenover het assimilatievraagstuk zal hij een
ambivalente houding aan de dag leggen. Zijn vrouw, Friederike Reichler, lijdt sinds jaren aan
schizofrenie en leeft in psychiatrische klinieken; zij blijft in Oostenrijk achter en valt in 1940
ten prooi aan het ‘euthanasieprogramma’ van de nazi’s.
In exil schrijft Roth zijn meeste romans. Daarin liggen de autobiografische elementen voor
het grijpen. Zo in het meesterlijke Hiob. Roman eines einfachen Mannes (1930), het verhaal
van de vrome jood Mendel Singer. De geboorte van zijn gehandicapte zoon Menuchim
ervaart hij als straf van God en ze lijkt de familie Singer in het ongeluk te storten. De drie
andere kinderen verachten Menuchim omdat hij alle aandacht opeist en worden bovendien
wegens hem gepest. Ook de liefde van Mendel voor zijn vrouw Deborah lijdt onder de
geboorte. Als Mendels twee oudste zonen Jonas en Schemarjah gemobiliseerd worden,
emigreert de laatste naar Amerika en trekt de eerste naar het Russische leger, om de familie te
ontvluchten. Mendels dochter Mirjam keert zich van het geloof af, vlucht in dromen en
knoopt relaties aan met de in het dorp gestationeerde Kozakken. Na enige tijd kan
Schemarjah, die nu ‘Sam’ heet en het in Amerika gemaakt heeft, zijn familie naar het ‘vrije
land’ halen. Daarvoor moeten de Singers evenwel hun zoon Menuchim in Rusland
achterlaten. Terwijl zijn vrouw, zoon en dochter in Amerika van een nieuw en modern leven
genieten, voelt Mendel zich echter ontheemd. Hij heeft heimwee naar zijn achtergelaten zoon.
Als Sam sneuvelt in de Eerste Wereldoorlog, waar nu ook Amerika in betrokken is geraakt,
en Jonas als vermist wordt gemeld, gaat zijn vrouw ten onder aan verdriet en sterft, en wordt
zijn dochter waanzinnig. Uiteindelijk verliest Mendel zijn geloof, maar het wordt hem
teruggeschonken als zijn intussen genezen en als muzikant beroemd geworden zoon
Menuchim hem compleet onverwacht in Amerika opzoekt. Op het einde van het boek slaapt
Mendel Singer gelukzalig in; het is niet duidelijk of hij gestorven is.
De handeling van Roths roman, die zoveel vertelt over de humanistische geest die Roth
was, knoopt aan bij het oudtestamentische verhaal over Job. Zoals Job schijnt Mendel Singer
alles te verliezen en raakt hij vertwijfeld. Waar heeft hij die hardheid van God verdiend?
Tegelijk heeft Roth in zijn verhaal een ander Bijbels thema verweven, dat van de
Jozeflegende. Menuchim, die als beroemde kapelmeester zijn vader in Amerika terugvindt,
verschijnt als heilbrengende verlosser.
Roths wezensgevoel is dat van de mens als de ontheemde.
De schrijver betrekt dit uitgeleverd-zijn niet alleen op de
goddelijke, maar vooral ook op de wereldlijke macht.
Typerend is het onderwerp van zijn bekendste roman
Radetzkymarsch. In de noodlottige geschiedenis van de
familie Trotta, die de auteur drie generaties volgt,
weerspiegelt zich de bloei en neergang van de
Donaumonarchie. In 1859 redt de Sloveense
infanterieluitenant Joseph Trotta het leven van de
Oostenrijkse keizer Frans Joseph I. Hij wordt daarvoor in de
adel verheven, waardoor hij zijn armzalige boerenafkomst
kan ontstijgen. Maar van zijn vitaliteit en ruwe kracht is bij
zijn weke en teergevoelige kleinzoon Carl Joseph von Trotta
niets overgebleven… Radetzkymarsch, overigens ook de
titel van een beroemde compositie van Johann Strauss sr. uit
het revolutiejaar 1848, eindigt aan de vooravond van de
Eerste Wereldoorlog.
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De half zo dikke, maar zeker even fijnzinnige roman Die
Kapuzinergruft is er het vervolg van en speelt kort voor, tijdens en na
de oorlog, om te eindigen bij Oostenrijks ‘Anschluβ’ bij het Duitse
Rijk in 1938. Zoals in Radetzkymarsch zijn de hoofdfiguren
afstammelingen van de Trotta’s, die met de ingrijpende ommekeer na
de oorlog ontworteld en onbemiddeld geraken. De Kapuzinergruft, de
grafcrypte van de Oostenrijkse keizers, staat symbool voor de
vergane Donaumonarchie. Als een leidmotief klinkt in Roths boeken
de treurnis over een teloorgegane maatschappelijke orde, die
samenhing met traditie en de vaste structuur van een monarchale
staatsvorm. Het verdriet om het verlorene spiegelt tegelijk de
zoektocht naar de eigen identiteit, die in Roths leven intense vormen
aanneemt en die ertoe leidt dat op zijn begrafenis zowel monarchisten
als marxisten, joden als katholieken hem voor zich willen opeisen.
Roth en de Lage Landen
Toen Anton van Wilderode werk van hem besprak, in 1937, was Roth in ballingschap. Na het
uiteenvallen van de Oostenrijks-Hongaarse Dubbelmonarchie verloor de in Galiciё geboren
jood met zijn vaderland geleidelijk ook zichzelf, wat leidde tot een zwervend bestaan, een
oeuvre van intens nostalgische boeken waarin de joodse en Europese geschiedenis steeds
weer op de voorgrond staat – en een dronkemansleven en vroege dood. De nazi´s maakten
zijn leven nog tragischer. Hitler dreef hem naar Parijs en de Lage Landen. Het toeristenvisum
waarmee hij in 1937 in Oostende belandde, was uitgereikt in Wenen en geldig tot juni 1938 –
langer dan de kleine Alpenrepubliek zou bestaan. Met de Anschluss in maart van dat jaar
verloor de schrijver, die zich zijn leven lang Oostenrijker zou blijven noemen, een tweede
keer zijn vaderland. Hij was dan al lange tijd alcoholverslaafd, een gevestigde naam als
Europees sterjournalist en had eindelijk ook als romanschrijver uitzicht op financieel succes.
In Amsterdam zou hij contracten weten te versieren bij de twee exiluitgeverijen opgericht
door de daadkrachtige managers van zijn gelijkgeschakelde uitgeverij Kiepenheuer: de
Duitstalige afdelingen van Querido en Allert de Lange. Beide uitgeverijen zouden elkaar
blijven beconcurreren, waarbij vooral Emanuel Querido, die zelf jood was en hartstochtelijk
antifascist, poogde Roth exclusief aan zich te binden.
Al in de vroege jaren twintig werden in Nederland vertalingen van Roths journalistieke
stukken overgenomen in socialistische kranten als Het Volk en Voorwaarts. Zijn
communistische sympathieёn dreven hem in de armen van vertaler en literatuurcriticus Nico
Rost, die in december 1929 een uitvoerig portret aan hem wijdde in het Brusselse avantgardetijdschrift Variétés. Het artikel betekende de introductie van Roth in Belgiё en werd
overgenomen in het Nederlandse literaire tijdschrift Den Gulden Winckel. Rost beklemtoonde
dat Roth geen kloof zag tussen zijn journalistieke en literaire werk: die kloof ‘bestaat voor
hem niet. Hij gaat zelfs zover, zijn romans “reportages” te noemen, een opvatting die menig
literator van niet zo vooruitstrevende opvatting het hoofd zal doen schudden’. Voor Rost had
Roths werk ‘de waarde van een medische diagnose’: de auteur toonde immers voortdurend
hoe in West-Europa elk ideaal aan het teloorgaan was. Niettegenstaande de conservatieve
tendensen in Roths werk zou Rost hem levenslang als een verdediger van de klassenstrijd
opvoeren, en precies daar zag ook de latere socialistische minister Hendrik De Man de
betekenis van Roths werk. Met Rost en De Man had Roth twee pleitbezorgers van formaat, en
daar zou eind jaren twintig ook de beroemde Stefan Zweig bijkomen. Die was sinds het
uiteenvallen van de Donaumonarchie, waarna joden niet langer bescherming van de
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Oostenrijkse keizer genoten, eveneens aan het zwerven geraakt en zou met Roth een stevige
vriendschap ontwikkelen en hem vooral ook financieel bijstaan.
Vanaf 1930 kwam in Nederland de algemene belangstelling voor
Roth op gang. Zweig publiceerde in dat jaar een laaiend
enthousiaste bespreking van Hiob, en toen het boek een jaar later in
Utrecht in Nederlandse vertaling verscheen (onder de titel Job.
Roman van een simpel man), was de kritiek te lande uitermate
lovend. ‘Eindelijk weer eens grote literatuur’ schreef Chris de
Graaff, en de joodse criticus Siegfried van Praag: ‘Opstand tegen
God als God onrechtvaardig is, ´t is eeuwig joods. […] Roth [heeft]
waarachtig een nieuwe figuur geschapen, de Job van het getto.’ De
joodse gemeenschap in Nederland bezorgde Roth een hartelijk
onthaal. De lof kwam niets te vroeg. Kort nadat Roths volgende
boek, Radetzkymarsch (1932), de succesroman waarmee hij
definitief zijn naam zou vestigen als nostalgicus van Oostenrijk-Hongarije, bij Kiepenheuer
verscheen, werd zijn uitgeverij door de nazi´s in de ban gedaan en werden zijn inkomsten –
die vermoedelijk zeer rijkelijk zouden zijn geweest – geconfisqueerd. Hij trok het land uit.
‘We moeten hier weg. Ze zullen onze boeken verbranden en er eigenlijk ons mee bedoelen.’
Hij vertrok naar Parijs, en reisde naar Belgiё en Nederland. En speelde er twee uitgeverijen,
die hem beide wilden, tegen elkaar uit. Hij bleef ook artikelen schrijven, vooral voor
emigrantentijdschriften, en maakte al gauw kennis met journalisten en critici. Zijn werk kreeg
een uitgebreide pers, ook op de radio sprak men erover.
Althans in Nederland, want in Belgiё zou Roth veel minder aandacht krijgen. Al besprak
bijvoorbeeld Gerard Walschap wel werk van hem in een vertaling van Nico Rost op de radio
en nam De Standaard voorjaar 1934 een interview met Roth uit het Franse blad Les Nouvelles
Littéraires (verkort) over. In dit interview fantaseerde Roth er meer dan ooit op los aangaande
zijn afkomst en bekende hij zich voor het eerst expliciet tot het katholicisme en het
legitimisme, de politieke beweging die ijverde voor de restauratie van de Habsburgse
monarchie en de terugkeer van Otto van Habsburg op de Oostenrijkse troon. Een tekening
met een sigaret, een glas wijn, een deukhoed en een wandelstok completeerde het Rothbeeld
dat legendarisch zou worden. De fantast en drinker was geboren, maar dus één mét inhoud. Of
met verschillende inhouden. De versie uit De Standaard werd boven de Moerdijk
overgenomen in De Maasbode, waar hij de titel meekreeg: ‘Ik ben niet helemaal gelukkig
omdat ik niet helemaal katholiek ben.’
Anton van Duinkerken
Roths katholicisme viel in goede aarde bij dichter-hoogleraar Anton van Duinkerken, die
vanaf midden jaren dertig een zeer invloedrijke rol als literair criticus zou spelen en voor Roth
van meet af aan een warme vriendschap zou opvatten. Het weerhield hem er niet van om soms
met enig voorbehoud te schrijven over Roths boeken, zoals over de weinig geslaagde roman
Der Antichrist, waarvan hij later dan toch de Nederlandse vertaling, van de hand van
Werumeus Buning, zou inleiden. Roth en Van Duinkerken vonden elkaar in de overtuiging
dat Luther de Antichrist had voorbereid. Maar niet alleen onder de katholieke critici vond
Roth supporters. Ter Braak droeg Roths werk evenzeer op handen.
In de krant waarvan hij letterkundig redacteur was, De Tijd, schreef Van Duinkerken anoniem
over Roth, van wie hij vooral de innerlijke kracht bewonderde. Hij wees erop hoe de
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keizersgetrouwe Oostenrijker noch rechts, noch links was. ‘Evenzeer als tegen Hitler ben ik
gekant tegen Stalin’, zei Roth daarover zelf, ‘communisme of nationaalsocialisme maakt
weinig verschil; in de grond zijn ze elkander gelijk. Lenin is om zo te zeggen de grootvader,
Mussolini de vader en Hitler de zoon van één en hetzelfde systeem.’ Later zou Van
Duinkerken Roth introduceren bij De Gemeenschap, de uitgeverij van het gelijknamige
tijdschrift waarvan hij redacteur was. Die betaalde Roth meteen royale voorschotten voor de
nieuwe roman Die Geschichte von der 1002. Nacht, plande een uitgave van het verzameld
werk en verwierf de exclusieve rechten op Radetzkymarsch, waarmee de auteur in Nederland
hoge ogen zou gooien.
Anton van Wilderode
Anton van Wilderode besprak als een van de eersten in Vlaanderen
uitgebreid werk van Roth, met name de roman De biecht van een
moordenaar. Hij deed dat in het Vlaamse literaire tijdschrift Hooger
Leven van 26 juni 1937, onder het pseudoniem Maurits Wille. Van
Wilderode schreef een zeer lovende recensie, waarbij hij uitvoerig
inging op de biografie en journalistieke achtergrond van Roth, zoals ik
die hierboven heb geschetst. Hij merkte ook het verschil op in
belangstelling tussen Vlaanderen en Nederland. ‘Of de Oostenrijkse
romanschrijver Joseph Roth hier in Vlaanderen de belangstelling vindt
waarop hij recht heeft, weet ik niet. Het buitenland weet hem echter te
waarderen. In ieder geval, ieder nieuw boek van deze hoogstbegaafde
schrijver komt telkenmale bevestigen dat wij onbetwistbaar te doen
hebben met een kunstenaar van internationaal formaat, die een ereplaats verdient in de rij der
Europese romanciers waarop de tegenwoordige wereldliteratuur terecht trots is.’ Van
Wilderode beklemtoont dat Roth een overtuigd katholiek is – ‘hij
noemt zich zelf een katholiek bekeerling’ – en heeft het over diens
politieke overtuiging. ‘Velen denken dat hij een Duits-joods émigré
is. Dit is echter een vergissing. Hij zelf noemt zich, voor zover hij
zich met politiek inlaat, een Oostenrijks monarchist, wiens politieke
gezindheid in den loop der jaren steeds conservatiever geworden is.
Lange tijd woonde hij in Parijs, dan weer in Marseille en sinds
korten tijd verblijft hij in Amsterdam. ´s Zomers kan men hem in
Oostende ontmoeten.’ Volgens germaniste Els Snick leverde Van
Wilderode hiermee als eerste en enige Vlaming het gedrukte bewijs
van Roths verblijf in Belgiё.
Wat bedoelde Van Wilderode met Roths conservatieve politieke gezindheid? In de periode
dat de priester-dichter zijn recensie schreef, schreef Roth uitvoerig over de politieke actualiteit
in het Belgiё van de jaren dertig. In die tijd was Roth vaak op audiёntie in kasteel Ter Ham in
Steenokkerzeel, waar keizerin Zita van Oostenrijk verbleef en waar plannen werden gesmeed
voor een monarchistische staatsgreep. In zijn geschriften van die periode brak Roth met vuur
een lans voor de monarchie. Naar aanleiding van de verkiezingsnederlagen in 1937 van
Degrelle in Belgiё, Mussert in Nederland en Mosley in Engeland (laatstgenoemde was een
persoonlijke vriend van Goebbels en Hitler) noteert hij: ‘Zelfs de meest fanatieke
tegenstander van de monarchistische gedachte zal niet kunnen ontkennen dat deze drie landen
een monarchie als staatsvorm hebben. [...] Het verbaast dat zo weinig conservatieven van de
kranten die de monarchistische idee gunstig gezind zijn daarop gewezen hebben.’ De gewone
man kon volgens Roth geen oprechte voeling hebben met een staatshoofd dat slechts voor
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beperkte tijd verkozen is. Alleen de ‘gezalfde monarch’ garandeert duurzaamheid en zorgt
voor nationale stabiliteit. ‘Het volk vertrouwt alleen op de kroon, op de scepter en op de
troon. Daarom hebben de Degrelles, de Musserts en de Mosleys in republieken hun slag
binnen gehaald, maar in monarchieёn zijn ze verslagen. Als het Oostenrijkse volk geen
dictator wil dan roepe het vanaf nu: “Leve keizer Otto”.’ Het ging Roth erom zijn land voor
een overname door de nazi´s te behoeden, maar evenzeer maakte zijn monarchisme deel uit
van een brede humanistische overtuiging, die in de grond was gevoed door een diepe
ontgoocheling in de menselijke natuur en waarbij medelijden én engagement toch een centrale
plaats bleven bekleden. Daar was ook een zacht nostalgisch levensgevoel mee verbonden.
Medelijden met ‘zijn’ joodse volk was het ook dat Roth deed besluiten Duitsland te verlaten,
hoewel zijn boeken er eerst niet verboden werden. Van Wilderode schreef: ‘Roth heeft uit
solidariteit met de slachtoffers van het nieuwe bewind en als Oostenrijkse patriot, alle relaties
met zijn vroegere Duitsche uitgevers verbroken. Uit weerzin tegen den rassenhaat werkt hij
mee aan het emigrantentijdschrift “Die Sammlung”, samen met atheїstisch en communistisch
gezinden. Hij is er, zegt hij, van overtuigd dat het nationaal-socialisme, dat valsche goden
aanbidt, veel gevaarlijker is dan openlijk atheїsme, dat God bestrijdt.’
‘De ideeёnwereld van Roth is zoo opmerkelijk’, aldus Anton van Wilderode, ‘omdat zij zoo
in tegenstelling schijnt met de denkbeelden die het huidige Centraal-Europa beheerschen. Hij
leeft in de Oostenrijksche monarchistische staatsidee. De idee der Donau-monarchie is
volgens Roth de eenige staatsvorm die een idealen inhoud heeft. Zij vormt een idee die uitgaat
boven het nationaal begrip. Hij ziet zeer grote gevaren in Europa dreigen en als eenige
afweermiddel geeft hij op, de inkeer tot God, een stugge militaire weerbaarheid en
onverbiddelijk optreden tegen alle extremistische elementen, of zij nu komen van links of van
rechts.’
In twee zinnen tekent Van Wilderode de persoonlijkheid van Roth: ‘Zijn verloren droom en
lonkend verlangen zijn de twee polen die het zieleleven van deze merkwaardige schrijver
bepalen. Zijn menschen zijn immer stakkers die verloren liepen en steeds terugverlangen naar
het verloren leven, zij het dan hun oudershuis, ofwel hun vaderland.’ Van Wilderode
illustreert dat aan de hand van twee eerdere Roth-romans, die hij zeer mooi samenvat, en
verbindt daarmee eveneens De biecht van een moordenaar, waarover hij aantekent dat die het
motief van het vaderhuis nog verscherpt heropneemt. Hierna vertelt de priester-dichter
uitvoerig de inhoud van de roman, die het verhaal is van een leven, door een moordenaar op
een nacht in een Parijse herberg aan zijn vrienden verteld. Van Wilderode doet dat op een
toon die een diepe sympathie verraadt.
Slot
Roths droom van het keizerlijke verleden zou volgens zijn recentste biograaf Wilhem von
Sternburg niet meer dan een fantasiebeeld zijn; ‘als Romancier steht er dem Habsburgreich
[…] keineswegs kritiklos gegenüber’. Vergelijk daarmee het slot van Die Kapuzinergruft,
waar de hoofdfiguur, eenzaam en ontredderd, het graf van ‘zijn’ keizer Frans-Jozef wil
bezoeken. Zijn laatste woorden, stamelend, ontredderd: ‘Wohin soll ich jetzt, ein Trotta?...’
Het verleden bleef de enig mogelijke reddingshaven.
Anton van Wilderode had ongetwijfeld het dichterlijke kijken naar de wereld en de
melancholische stemming met Roth gemeen; zijn bewondering voor diens schrijfkunst en
humanisme komt sterk tot uiting in zijn vroege recensie.
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DE DICHTER IN COVERACK
Op zoek naar ‘De Ober’ in Cornwall

Willem Persoon

Het is alweer bijna veertig jaar geleden. Anton van Wilderode
reisde door Zuid-Engeland en liet ons vier mooie gedichten na.
Cornwall had hem blijkbaar veroverd, betoverd allicht. We
hebben nooit goed begrepen waarom hij de reeks niet langer
heeft gemaakt. Het is bij deze vier teksten gebleven die hij
schreef na een verblijf in het piepkleine haventje Coverack langs
de zuidzijde van Lands End.

De vier gedichten verschenen aanvankelijk in het literair
tijdschrift Dietsche Warande en Belfort, meinummer 1976. Ze
hadden als algemene titel gekregen: ‘Een zomer verzegeld 1975’.
Het moet wel een bijzondere zomer geweest zijn. Velen dachten: nu eens niet Italië, niet
Spanje, niet Griekenland, niet zijn eigen Land van Waas, hij gaat Albion aanpakken.
De dichter van het Avondland gaat naar Engeland.
Het is bij deze vier gedichten gebleven. Spijtig? Zeker. We hadden ons ook nog kunnen
verwachten aan een verband tussen St. Michael’s Mount aan dit stukje Lands End en de Mont
Saint Michel aan de Frans-Normandische kust. Beiden staan op een rots in zee en beiden
worden bij hoog tij afgesneden van het vasteland. Bovendien hadden beiden voorheen een
klooster op de top van de heuvel waar Benediktijnermonniken leefden.
Hij is er toen wel voorbij gekomen en heeft ook St.Michael’s Mount bezocht, maar neen dus,
geen gedicht hierover.
We hadden ook kunnen verwachten dat hij de toch wel indrukwekkende natuur van Lizzard
Point en Lands End zelf, St. Yves, of de Romeinse baden – even verder – in Bath als
onderwerp had genomen.
Niets van dat alles. Waarom dan dat onbetekenend haventje Coverack en niet de meer
biedende stad Falmouth, waar Lord Byron ooit zijn ‘Childe Harold Pelgrimage’ begon?
Hij zal er zijn redenen wel voor hebben gehad. We ondervonden ook: het is er een stuk
goedkoper. In het meest eenvoudige, maar op het puntje van de haven gebouwd hotelletje
betaal je de helft van de prijs van een B&B in Falmouth.
Vooral ook omdat het er zo mooi is natuurlijk. En zo onbelangrijk was dit haventje nu ook
weer niet. Het was lange tijd schuilhaven en redding in nood voor de visserij voor de kust van
Cornwall. Aan de kaaimuur werd een soort van ‘inventaris’ aangebracht met de data en de
namen van de schepen die hier werden binnengebracht na reddingsacties op zee.
In 1899 liep hier het Stoomschip Paris op de klippen en dit mag nu precies de naam zijn van
dat hotelletje in het haventje.
Het heeft ons altijd al geboeid bijzondere figuren na te reizen die op een bepaalde plaats
sporen hebben nagelaten. De fameuze William Turner liet zich hier inspireren door de wilde
luchten en de woelige zee langs dit zuidelijkste stukje van Engeland.
Nu we een lang betrachtte tocht maakten door dit onvolprezen Cornwall, konden we niet
anders dan ook een ‘Pelgrimstocht’ naar Coverack te ondernemen, Anton van Wilderode
achterna.
In zijn Dagboeken, de fameuze ‘Schriftjes’, die door zijn nicht Hildegard Coupé de jongste
jaren bestudeerd en gecatalogeerd werden, noteerde hij:
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‘Vrijdag 25 juli 1975 : … rit van Long Sutton… naar Coverack (Cornwall). Laatste eind
(vooral!) langs erg smalle weggetjes tussen hoge ondoorzichtige hagen of onder een geweld
van bomen. Verrukelijk. Coverack en vooral het hotel ligt aan het eind van de wereld…’
Een maand later, alweer thuis en midden de drukke dagen van een beginnend schooljaar,
begint hij aan deze vier gedichten, gedateerd in zijn dagboek op 2, 4, 5, en 6 september 1975.
Het huis begint van ver met zachte daken.
Hier houdt de wereld op, zeggen de wolken
Die in de hemel liggen, witgestolde
Rotsriffen tussen rondgewolde schapen.
(Aankomst in Coverack)
Dit hebben we gezien. Er lag zelfs een kat te slapen in een zonnetje op die zachte daken.
Het was inderdaad niet zo eenvoudig om Coverack te vinden. Wie zich vanuit Falmouth
(waar wij logeerden), één keer vergist, komt onvermijdelijk terecht op erg die smalle
weggetjes, tussen de meidoornhagen en in het seizoen massa’s braambessen. Dit stukje natuur
is geen ‘troostprijs’ want uiteindelijk ben je gelukkig dat je deze omweg via Lizard Peninsula
hebt genomen. In feite is dit ook een Lands End en kan je langs nog smaller wordende
baantjes toch je doel bereiken.
Waar heeft Anton van Wilderode dan wel gelogeerd? Waar heeft hij bij aankomst in
Coverack de vermoeide ledematen rust gegund?
neerzitten nog niet echt in zwoegend leder
de voeten in het mos van tapijten
en op een achtergrond van zwarte zijde
de zee als glas achter glas zien breken
Was het dat grote witte gebouw langs de rechterzijde bij het binnenrijden van het kustdorpje,
The Bay Hotel, waar hij zou logeren?
Het leek ons zo nieuw. Na zovele jaren zullen hier wel verbouwingswerken zijn gebeurd. Op
zijn minst heeft het een opknapbeurt gekregen. Of is het helemaal nieuw? Van hieruit zie je
beneden het haventje met de kaaimuur, die als een beschermende halve maan een tiental
sloepen in pastelkleuren omarmt.
Was het hier dat hij zijn bagage uit de auto nam en met een gemengd gevoel van geluk en
vrees het slotkwatrijn neerschreef? :
een andere kamer voor mijn eigen dagen
om er geduldig als vanouds te zwijgen.
Terwijl ik stilhoud staat onhoorbaar dreigend
eensklaps het huis op, rakelings langs de wagen.
We weten nu – dankzij de Dagboeken, die Hildegard op onze vraag na onze reis consulteerde
- dat ze met drie vertrokken op maandag 21 juli 1975. De dichter was vergezeld door zijn
vaste reiskameraad Fernand van de Velde, die de Audi bestuurde, en Jozef Mertens.
Ze zijn teruggekeerd – ‘na een voorspoedige reis’, schrijft hij – op maandagavond 4 augustus
1975.
Het eerste dat we zochten na ‘Onze’ Aankomst in Coverack, was dat hotel waar hij deze
aantekeningen heeft gemaakt, en waar hij inspiratie vond voor deze gedichten.
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We keken uiteraard ook uit naar die ‘Ober’, die stille, gedienstige, geduldige figuur die door
de ruimte van het restaurant zweeft. Van Wilderode heeft hem met woorden geschilderd.
Jarenlang heeft dit beeld door ons hoofd gespookt. Wij hadden ons voorgenomen: als we ooit
door Cornwall reizen, moéten we zo’n ober zien. In onze verbeelding zagen we hem:
Als op een schilderij. Met achtergronden
half vensterraam half breekbare vitrine
vol gleiswerk koel gestapeld, het voorziene
gerei gereedgelegd voor zoveel ronden
(De ober 1)
Dit hebben we gezien. Maar waar was die ober? We zagen de batterij van blinkende karaffen
en ook de korfjes brood, het krijtwit tafellinnen, maar niet de ober.
Hij was er niet. Die man die de wensen overneemt zonder woorden, en ze zwijgend naar de
keuken zendt.
Recht voor de aanrecht. Mens onder de mensen
maar als een geest zonder verdriet verzakend
aan méér dan dienstbaarheid. Een blauwe avond
vult snel de bovenhelft op van de vensters.
Wij zagen die ober zoals alle obers ter wereld die echt hun beroep uitoefenen. Dienstbaar en
geduldig. Maar achter de nietszeggende ogen en de schijnvriendelijkheid zag Van Wilderode
een man die loopt ‘als een trage rechter…’. Hij voelt zich verheven, boven de gewone
bezigheden van de knechten.
Maar als iedereen weg is, de magen gevuld (met het Brits voedsel, waar ze overigens wel eens
iets mogen aan doen, ondanks al die kookprogramma’s), van de tevreden klanten, dan wordt
die ober weer een gewoon, simpel mens. Zo gaat het elke avond:
Zijn jasje opgeborgen. Zeven treden
de loods de fiets het pad tussen de bermen
twintig minuten terwijl meeuwen kermen
onzichtbaar droef boven de zee beneden.
(De ober 2)
Wij hebben de ober niet gezien. Er was niemand. Het was ook een stille doordeweekse
namiddag. Hier kon wellicht een nieuw gedicht ontstaan. Het uitzicht vanop deze plaats is
om vast te leggen op een ansichtkaart. Alles is er: stukken wei en bomen van hun bodem
losgetrokken. Hij beschrijft ‘… de gestolde zee die niet wil breken… tot in de kom van
beknelde kreken… ‘
(Morgen in Coverack)
Deze gedichten zijn inderdaad vier prachtige schilderijtjes. Maar was het dit hotel waar Cyriel
Coupé verbleef en hij die ‘Ober’ heeft gezien? Wij hebben die ‘Zeven treden’ niet gevonden
en ook niet die loods waar de ober zijn fiets nam. Is dit alles verdwenen na al die jaren en is
het mooie gazon in de plaats gekomen? Of werd Coupé hier echt Van Wilderode en heeft hij
dit alles verzonnen in zijn gedicht?
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Misschien was het veel dichter bij het eigenlijke haventje waar we een kroeg open vonden
met nog een aantal exemplaren van de autochtone schippersbevolking. Wellicht kon je hier
vroeger ook logeren. En waarempel, er zijn nog vier eenvoudige kamers, 37,50 pond, English
Breakfast inbegrepen. Inderdaad, de helft van wat we in Falmouth betaalden. En dit heet ‘The
Paris Hotel’. Hier kan het geweest zijn. Maar het lijkt ons zo onwaarschijnlijk. Dat mos van
tapijten’ en die ‘kristallen luchtersnoeren’ zie ik hier niet zo direct aanwezig.
Een ober hebben ze hier niet. Wel was er een bonk van een kerel, royaal bedekt met tattoos,
die grote pinten Guiness tapte. Het was er eerder rustig. Helemaal geen zeemansverhalen te
horen. Veertig jaar geleden? Weten ze niets meer van. Nog te jong.
De visserssloepjes lagen gestrand in de kleine havenkom bij laagtij.
We missen de activiteiten en de geluiden uit ‘Morgen in Coverack’ :
in banen van lazuur vertrekken boten
uit de gekleurde haven, aan mijn oren
de zachte stottering van de motoren
een roep soms uit het ruim omhooggestoten,
de ratels van de kettingen, het zoeven
van de gezwaaide zegen op het water.
De dag bestaat, bijna. Van stal gelaten
draven paarden rond op vilten hoeven.
Die paarden hebben we wel gezien. Ontelbare paarden draven en grazen in Cornwall, ook in
Coverack.
Een souvenierwinkeltje is er ook. Was dat daar toen ook al? Daar schreef Van Wilderode niet
over. Te banaal en kwalitatief erg ondermaats. (Daar mogen die Britten ook eens iets aan
verhelpen)
Hij beschreef ook niet de ‘Fish and Chips’ in het kleine eetcafeetje ‘The Wale’ nabij het
haventje. Het was er vast nog niet. Het voedsel was eetbaar, vooral de vis die vers uit zee
kwam.
Deze werd geserveerd… niet door een ober, maar door een ‘gotic-meisje’. Misschien was ze
al zeventien, de lange haren als door een windhoos ‘omhooggestoten’, met ‘ratels van de
kettingen’ aan de polsen, ringen in diverse formaten door de oren, neus, lippen en nog een
paar door de tong, zwart-blauwe vogels op de bovenarmen getatoeëerd, de lippen en de ogen
purperzwart overmatig aangezet, de valse wimpers als egelnaalden open-sluitend.
Ons dienstertje was wel erg vriendelijk, zelfs lief, maar ze wachtte niet terwijl ze de diskaart
toestak ‘op het vaag verdict der vingers/ die de gerechten wijzen na verdeelde keuze/ en
aarzeling om schielijke akkoorden…’
Het meisje stond er alleen voor. Geen tijd meer
voor poëzie. Weg, die ober. Ook hier is niets
nog hetzelfde. Behalve die eeuwige zee en het
spel van lucht en wolken.
Zelfs het hotel waar Anton van Wilderode
verbleef is geen hotel meer.
Alweer dankzij Hildegard en de Dagboeken van
haar Heeroom weten we nu dat het gezelschap
van vrijdagavond 25 juli tot zondagmorgen 27
juli 1975 logeerde in het Coverack Headland
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Hotel (34 kamers, 9 met bad), een van de betere hotels in die dagen.
Het oude Edwardian hotel is inmiddels omgevormd tot vakantieflats. Het gebouw lijkt aan de
buitenkant niet veranderd. We konden dus het hotel uit de gedichten in geen geval
terugvinden. Met andere woorden: het hotel bestaat niet meer, er kon daar dus ook geen ober
gevonden worden.
De poëzie is gebleven in het haventje zelf. Nergens zagen we nog een geschreven spoor.
Of toch… als je via Internet ‘Coverack’ intikt,
krijg je heel wat informatie. En ja, zelfs poëzie.
Vier gedichten van een zekere Gordon
Hutchins, gedateerd: 2011. Heel recent. Deze
beschrijven eveneens de sfeer van dit haventje,
het landschap en de zee, zelfs de nabijgelegen
reuzenschotels om de signalen van de
hedendaagse ruimtetuigen op te vangen.
Ook deze waren er zeker nog niet veertig jaar
geleden. Dus is het boeiend deze gedichten
eens naast elkaar te leggen en te vergelijken.
We weten al wie de winnaar is.
De zomer van 1975 werd door Anton van Wilderode verzegeld. ‘De ober’ is lang verleden.
Of was hij toch die oude man daar op dat bankje tegen de muur in het haventje, genietend van
een streep waterzon? Soms gestoord door brutale meeuwen en vrijpostige Jan Van Genten.
Zijn fiets stond er. Die fiets kon veertig jaar oud zijn. We zijn vergeten het hem te vragen.
Misschien hadden we dan een vreemd antwoord gekregen.
En dan denken we aan de interpretatie die wijlen Lieven Rens aan deze gedichten gaf in zijn
monumentale studie ‘Van Moerbeiboom tot
Overoever’. Was die ‘Ober’ dan toch de
Christusfiguur die de dichter tegemoet kwam in
een spirituele ervaring? Vandaar ook die ‘korfjes
brood’, de ‘blinkende karaffen’ en het ‘krijtwit
tafellinnen’. Vandaar ook de ‘zeven trappen’ en
nog meer verwijzingen naar een vergeestelijkte
waarneming.
Dus is er misschien helemaal geen ober geweest,
en heeft Anton van Wilderode deze zelf
geschapen in zijn poëzie, aan zijn schrijftafel, een
maand later. Zeker een discussie waard.

Deze vier gedichten ‘Een zomer verzegeld’ verschenen uiteindelijk in de bundel ‘Dorp zonder
Ouders’, Uitgeverij Orion, Brugge, eerste druk 1978 en volgende. Ook opgenomen in ‘Anton
van Wilderode – Volledig Dichtwerk’, samengesteld door Patrick Lateur .(Pag 399-403,
Uitgeverij Lannoo, 1999)
Zie hiervoor: Willem Persoon, Anton van Wilderode, Derde druk, Uitgeverij De Vlijt,
Antwerpen 1984, pag 73 – 78.
Zie hiervoor ook Lieven Rens, ‘Anton van Wilderode – Van Moerbeiboom tot Overoever’,
Stichting Mercator-Plantijn, Antwerpen, 1983, pag.256 – 258.
www.persoonlijk.info
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100 jaar ‘Gazette van Detroit’

Beatrijs van Craenenbrouck

© foto’s: ADVN, Antwerpen

Het jaar 2014 wordt een
historisch jaar in het bestaan van
de Gazette van Detroit, waarbij
heel wat activiteiten zowel in de
USA als in België (Vlaanderen)
plaats vinden. Het weekblad
voor de Vlamingen in de
Verenigde Staten en Canada is
dus een eeuw oud geworden.
De eerste uitgave verscheen op
13 augustus 1914 met Camille
Cools als uitgever, en met
onmiddellijk succes. Door de
oorlog in Europa waren de
Vlamingen afgesneden van elk contact met hun familie en
hun streek van herkomst. De Gazette was een belangrijk
bindmiddel voor en onder de Vlamingen over de Oceaan.
De solidariteit onder de migranten was groot, de eersten
waren er reeds in 1830. Volgens de archieven werkten
velen aanvankelijk als metsers, later in de opkomende
auto-industrie in het nog jonge Detroit. Het zou de
grootste Vlaamse kolonie in Noord Amerika worden.
Voor de bouwers aan een nieuwe toekomst in de Nieuwe Wereld werd het weekblad een bron
van informatie, niet alleen betreffende de oorlogstoestanden maar ook familieberichten
allerlei en verslagen van het verenigingsleven. Vlaamse verhalen van de migranten, fictieve of
waar gebeurde, werden gepubliceerd en droegen bij tot een waar gemeenschapsgevoel tussen
de Vlamingen.
In 1916 overleed Camille Cools. Frank Cobbaert,
afkomstig uit Aalst, nam zijn taak over. De
eigendomsaandelen, die in 1914 bijeengebracht
waren door Vlamingen in Detroit, werden in 1920
bijna allemaal overgenomen door Peter Corteville en
zijn schoonbroer Leo Leplae. Peter Corteville
bouwde een drukkerij op de Mack Avenue ‘The
Belgian Press’ waar hij ook de Gazette drukte en
uitgaf. Peter Cortville was een van de leidende
figuren van het verenigingsleven in Detroit. Toen
koning Boudewijn Detroit bezocht in 1959 werd hij
voor zijn verdiensten vereremerkt tot Ridder in de
Kroonorde.
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Mijn persoonlijke herinnering aan en contact met de Gazette
gaan terug naar 10 december 2001, toen ik mijn goede vriend
Father Karel Denys ontmoette in The Library of Congress in
Washington na onze eerste presentatie van de poëzie van
Anton van Wilderode. Hij maakte deel uit van de redactie van
de Gazette en vertelde me dat hij twee gedichten uit “De
vlinderboom’ naar het Engels had vertaald en gepubliceerd in
de Gazette. Hij stuurde deze gedichten op mijn toe. Ik was
verbaasd over de kwaliteit van de vertaling. Ik trok mijn stoute
schoenen aan en vroeg hem of het niet mogelijk zou zijn de
94 overige gedichten uit ‘De vlinderboom’ bij te vertalen. Wat
gebeuren moet, zal gebeuren en zo kwamen wij aan de
prachtige Engelse vertaling in onze vijftalige uitgave en had ik
er een vriend voor het leven bij. Ter zijde, Karel leverde
verschillende afleveringen voor de Gazette betreffende het
leven van Keizer Karel onder de titel’ Flanders most famous
son’, alle afleveringen werden nadien gebundeld. Het ganse leven van de keizer in een
notendop. Uiterst interessante lectuur.
De Gazette van Detroit verschijnt nog steeds in een mix van
Engels en Nederlands in de VS, Canada en België. Haar
bestaansreden mag dan al afnemen, ze heeft haar vitale
diensten bewezen. Toen ze haar vijftigjarige bestaan vierde
telde ze nog amper 5.000 abonnees nu nog enkele honderden,
meer uit sympathie dan als behoefte. Maar haar naam blijft als
een monument bestaan in de geschiedenis van de Vlaamse
emigratie.
Daarom lof aan de Gazette van Detroit, afdeling
Vlaanderen/Flanders, die een grootschalige hulde op touw
hebben gezet met activiteiten zowel in de USA als in België
(Vlaanderen). Hiermee wordt beoogd de duizenden
‘Landverhuizers’, die gave en goed verlieten om een beter
bestaan te gaan zoeken in de Nieuwe Wereld, een zekere
eerbied te betuigen.
Te beginnen op 13 augustus met een nieuwe grafsteen op het Mt. Olivet Cemetry te Detroit
verwijzend naar Camille Cools en zijn Gazette van Detroit. Op 14 september in het Grosse
Pointe War Memorial te Detroit, viering met een feestmaal en bijeenkomst voor alle lezers uit
de USA en Canada.
Een achttal activiteiten hier ten lande: toneelopvoeringen,
boekvoorstellingen, tentoonstellingen, ‘Celebration
lunche’ voordrachten enz. Wij vestigen vooral de
aandacht op het boek ‘Het verhaal van de Gazette’ dat
verschijnt in november 2014. Een lezenswaardig boek:
zowat 250 pagina’s, verlucht met vele foto’s, hangen een
interessant beeld op van wat er in de voorbije 100 jaar in
de Gazette verscheen. Voor alle inlichtingen omtrent de
activiteiten en het boek: Gazette van Detroit- Afdeling
Vlaanderen/Flander, p/a Melkerijstraat , 1A 8600 LekeDiksmuide – Ludwig Vandenbussche - tel. 051 50 37 09
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Wie gaat wat blijft

Onze oprechte deelneming aan de familie van de heer Pol Baute, steunend lid van bij de
oprichting van onze vereniging. Een goedlachse en hartelijke persoonlijkheid, iemand die je
graag vriend noemt.

Ons lid Richard Willems nam afscheid van
zijn vader Gabriel WiIllems, leeftijdsgenoot
van mijn ouders, die hem een warm hart
toedroegen, een fijne man. Het gekozen
gedicht van Willem Kloos, op het
doodsbericht, zegt zoveel!

Ook Jan en Jenny Van Landeghem-Spanoghe betuigen wij onze deelneming bij het overlijden
van Gerard Van Landeghem, Jenny schreef volgende mooie woorden voor haar schoonvader:

Heengaan is het licht omhelzen
Thuiskomen bij God
Jouw lied nooit meer vergeten
Wij houden van jou
18

Ook aan de nabestaanden van dichteres Godelieve Melis betuigen wij onze oprechte
deelneming. Godelieve was een enthousiast lid. Dat liet ze blijken elke keer als ze me
telefoneerde. We bespraken gedichten natuurlijk, maar keuvelden ook gezellig… DA…AG
Godelieve…

Tim Maan

TROOST
De vader van Tim, Ludo Maan, schreef het gedicht
‘Troost’ bij de inleiding van Tims bundel en het
gedicht ‘Ontwaken’ sluit de bundel af. Dat gedicht
en nog enkele gedichten van Tim neem ik later op,
ze zijn zo mooi.
(Tim heeft duidelijk het dichterschap via zijn vader
in zijn genen meegekregen).

De klap is te hard aangekomen
ik droom de echo van zijn laatste gil
en in wat rest
vind ik de rijkdom
van zijn veel te korte leven
Ludo Maan
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Mededelingen

‘Dit is dichten op de rand van het hart.’ dat lees ik op de binnenflap van deze ‘monumentale’
bundel. Ik heb de bundel genoten, hij heeft de smaak van alles wat echt is. Ook al zegt iemand
dat het gefluisterde poëzie is, het is een sterke fluistering die strelend je hart knijpt,
eenendertig pagina’s lang, nergens een zwakte. Ik heb het gedicht ‘Keep here’ opgenomen,
verslaafd al ik ben aan liefdesgedichten. Marleen de Crées pen dringt door tot op het bot.
Inderdaad ‘niks is vreemder dan de kale feiten’. POEZIE!!
Info: Uitgeverij “P”

Ons lid de kunstenaar Robert Wuytak vierde zijn 80ste
verjaardag met een tentoonstelling, onder de voor de hand
liggende titel zoals te zien is op de mooie affiche en
uitnodiging. De organisatie ging uit van de v.z.w. Kunstkring
Jacques Gorus. De galerij waar de tentoonstelling
plaatsvond draagt ook de naam van de kunstenaar Jacques
Gorus. (Venusstraat 52 – 2000 Antwerpen)
De tentoonstelling Robert Wuytak 80 werd ingeleid door
Jacques Van Peer, voorzitter Graphia vzw, en liep van 12
t.e.m. 27 april 2014.
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VOETSPOREN
Begin mei is het literaire wandelboek Voetsporen
verschenen.
Het Nederlandse landschap is al eeuwenlang een rijke
inspiratiebron voor schrijvers als Nescio, Jac. P. Thijsse
en Jacob van Lennep. Zij maakten lange voetreizen die
zij gebruikten in hun literaire werk. Auteur Wim
Huijser treedt in de voetsporen van tal van schrijvende
wandelaars die in de 19de, 20ste en 21ste eeuw het
Gelderse Rivierengebied bezochten. Hij stelde een
bloemlezing samen van hun wandelbelevenissen tussen
Rijn, Linge, Waal en Maas.
Een van de moderne schrijvers en dichters aan wie
Huijser het woord geeft is ons lid Aad Eerland. De
dichter liet zich inspireren door de Maas, de rivier
waaraan hij zijn jeugd doorbracht.
Huijser wisselt zijn rijk geïllustreerde verhalen af met
een tiental wandelroutes en ommetjes.
Voetsporen, Op schrijverspad door het land van de grote rivieren, uitg. Blauwdruk,
Wageningen. Tekst Wim Huijser, fotografie Andrea Gulickx. Paperback, 17x24 cm, 320
pagina’s, full colour. Prijs € 24,90. Actieprijs € 19,90 van 15 mei - 15 augustus 2014.

Wij willen toch even gewag maken
van een tentoonstelling die vorig jaar
in Warschau plaatsgreep omdat ze zo
uitzonderlijk is. Het betreft een
tentoonstelling met drie generaties
kunstenaars. Ons lid Dorota
Brodowska (schilderijen)(2), haar
vader Zbigniew Brodowski (1), haar
zoon Kacper Znosko (grafiek en
fotografie)(4) en haar dochter Maria
Natalia Znosko (gemengde
techniek)(3). Ik vernam dit tijdens
mijn laatste bezoek en kon het niet
nalaten een werk van deze vier
kunstenaars op te nemen.
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Het project Mythen & Tekens/Myths
&Marks is het resultaat van meer dan tien
jaar onderzoekwerk en reizen doorheen
vier culturen op zoek naar prehistorische
tekeningen en gravures. Beeldend
kunstenaar Veerle Rooms brengt hiermee
een synthese met een eigen kijk en
hedendaagse uitvoering. De beelden staan
in krachtige dialoog met originele
gedichten, interactief tot stand gekomen,
met de auteurs Marleen de Crée, Peter
Holvoet-Hanssen, Willem Persoon en
Lies van Garsse. Naar het Engels vertaald door Annmarie Saeur. Het kunstboek werd
gepresenteerd in de Galerie ‘De Heerlyckheid’ in Berchem. De tentoonstelling van het
origineel grafisch werk en teksten uit de bibliofiele map liep van 4 januari t/m 1 maart. Info:
Uitgeverij “P”.

“Soldatenkerkhof in Vlaanderen” is een van de vier
gekalligrafeerde gedichten (ook: Verloren Paradijs,
Verloren leven, De oorlog voorbij) van Jozef
Vandromme met tekeningen van Fr. Lasure .
De gedichten zijn samengebracht in een verzorgd
poëziemapje onder de titel “De oorlog voorbij….”.
Dit ter herdenking van de 100ste verjaardag van
Wereldoorlog 1.
Jozef Vandromme draagt hiermede zijn steentje bij aan
de, terecht, vele evenementen om de Grote Oorlog te
herdenken.

Van ons Amerikaanse lid de kunstenares Kay Masini
werden twee werken opgenomen in een zeer luxueuze
uitgave ‘AcrylicWorks’ The best of Acrylic Painting.’ Het
betreft ideeën en technieken voor hedendaagse kunstenaars.
Samensteller Nancy Reyner. Uitgever North Light en F &W
publishers. Een van de twee opgenomen werken ‘Material
girl’ publiceerden wij reeds in een vorige nieuwsbrief.
Hiernaast staat het werk ‘Planning the game’, een abstract
werk waarbij Kay gebruik maakt van o.a. handgemaakte,
oude en nieuwe stempels. Acryl op papier. Het werk
verwijst naar een schaakbord en toont plannen waarvan er
vele, zoals dat in het leven gaat, verkeerd uitlopen.
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Open-atelier-route in Kapelle.
Het project was te zien tijdens
de opendeurdag op zondag 27
april in het schildersatelier van
André De Nys. Naast eigen
schilderijen en gedichten waren
er ook kunstwerken van enkele
gastkunstenaars in zijn stille
werkplaats te zien: Monique
Bol toonde een reeks chakra-mandala’s, Malis Bals was aanwezig met boetseerwerk en Peter
Van der Avoort leverde een bijdrage met macro-fotografie. Het atelier van De Nys & Co is te
vinden aan de Petunialaan 18, Kapellen.
Een initiatief van Sankova, het platform voor cultuur en stiltebeleving
( http://stilte.wikidot.com )

Na lange tijd heeft ons lid Mona Van Garsse terug de moed gevonden om een bundel samen
te stellen. Ze heeft hem met veel zorg in eigen beheer uitgegeven. De bundel telt 22 gedichten
vol kostbare herinneringen, die de dichteres in het hart bewaarde en die ze zeer teder aan het
papier toevertrouwd. ‘Een stille roos biedt haar kelk aan, haar warmte openrollend in
bewogen golven die verder stromen dan kimloos verdriet….’. Altijd dat oneindig gemis…
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