Mireille Van Craenenbroeck
Schooldirectrice Sint-Ursulalyceum in Lier is Leraar van het Jaar
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Lier - Mireille Van Craenenbroeck (45),
directeur van het Sint-Ursulalyceum in
Lier, kreeg woensdagmiddag in Brussel
de titel ‘Leraar van het Jaar’, een bos
bloemen en gelukwensen van Vlaams
minister van Onderwijs Hilde Crevits
(CD&V). Het onderwijsblad Klasse
zette in editie 2015 directeurs centraal.
“Mireille is een motivator, een
intelligent communicator en een leider
met visie”, schrijft haar lerarenteam.
Na de edities van de voorbije jaren met laureaten uit het buitengewoon onderwijs, of titels
voor specifieke groepen, zoals mannelijke of startende leraren, stonden nu directeurs in de
kijker. De redactie ontving liefst 4.000 nominatieformulieren voor meer dan 900 directeurs.
De keuze viel uiteindelijk op Mireille Van Craenenbroeck (45) uit het Sint-Ursulalyceum in
Lier. Ze is daar directeur sinds 2006. Daarvóór gaf ze er het vak scheikunde, en ze is ook oudleerlinge van de school.

Gedeeld leiderschap
“Mireille ziet het volledige plaatje van de school en zet in op gedeeld leiderschap”, zo blijkt
uit het nominatiedossier. “Het hele team krijgt verantwoordelijkheid, elk volgens zijn talent.
Ook heeft ze leerlingen zo enthousiast gekregen om in werkgroepen mee te denken over het
beleid van de school. Bovendien heeft ze erg veel oog voor het leren en het welbevinden van
leraren en leerlingen.”
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Goede vrienden,

Al drie weken voor 85% klaar, maar afhankelijk voor de afwerking, zoals u weet, van mijn
rechterhand Hans, die op 26 juni zijn laatste examen had, hier dan onze zomereditie 2015.
Op pagina 2 pronk ik met ons lid en mijn bloedeigen nicht Mireille Van Craenenbroeck, die
tot ‘Schooldirecteur van het jaar’ werd uitgeroepen. Verstandige dame en innemende
persoonlijkheid deze ‘Miracle Mireille’ dat laatste las ik op een nominatiemap die werd
ingestuurd door het lerarencorps en de leerlingen van het Sint-Ursulalyceum in Lier. Tijdens
een familiebijeenkomst grapten wij daarover en het staat u vrij mij te geloven of niet, maar
een stemmetje zei me dat ze zou winnen! Et voilà, ik was niet verrast. Het hele gebeuren
kreeg veel aandacht in de media. En terecht!
In een van de indrukwekkende zalen van de Koninklijke
Academie in Brussel werd het laatste boek gepresenteerd
van onze oud-voorzitter prof .dr. Mark Eyskens, op een zeer
boeiende manier ingeleid door Frans Boenders lid van de
Koninklijke Vlaamse Academie. Op de achterflap van het
boek lezen we enkele interessante uitspraken. Frans
Boenders, “Minister van Staat Mark Eyskens is een atypisch
politicus, die met dit boek – Kants aanbeveling getrouw –
bewijst dat hij nog voor zichzelf denkt” en Herman van
Rompuy, voormalig Voorzitter van de Europese Raad,
“Mark Eyskens wil dat zijn geloof in de wetenschap en de
technologie kan samengaan met de menselijke vooruitgang,
die de liefde is in al haar vormen. ‘Veelal’ is een briljant
verwoord verlangen naar een betere, eeuwige wereld. Een
zoeker zonder tragiek.”

Ik deel deze meningen, het is ook een zeer
leerrijk boek dat bovendien vlot leest.
Iedereen die up-to-date wil zijn omtrent wat
er in deze huidige wereld aan het gebeuren
is, en daarover op een zinnige manier ook
wat wil meespreken, men leze ‘Veelal’. 384
blz. .Info: Uitgeverij www.Lannoo.com.
Vlnr.: Mark Eyskens, Beatrijs, Lieven Sercu, Frans Boenders

In deze nieuwsbrief de toespraak van Schepen van Cultuur - Beveren Johan Smet, tijdens ons
laatste kerstconcert en uiteraard zoals beloofd de toespraken die onze viering ‘20 jaar IVA’ zo
bijzonder maakten.
Onze oud-voorzitter Mark Eyskens had het in zijn zeer gesmaakte toespraak o.a. over de ogen
van Anton van Wilderode, de ogen van de dichter-ziener, die bij het ras van de visionairs
behoort.
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Onze voorzitter Luc Van den Brande belichtte op zijn eigen ludieke wijze o.a. de drie
redenen waarom hij het voorzitterschap van onze vereniging aanvaardde.
Daarna volgt een overzicht van 20 werking IVA, dat ik zo bondig mogelijk heb gehouden,
de eerste tien jaar van 1994 tot 2004 heb ik belicht samen met Mark Eyskens, de tien jaar
tussen 2004 en 2014 samen met Luc Van den Brande.
De toespraak van gedeputeerde Jozef Dauwe denderde van enthousiasme en bewondering
voor Anton van Wilderode.
De laatste twee pagina’s vormen de waardige afsluiter van deze nieuwsbrief: “Hakend naar
een nieuw Eden” die ons een verfijnde lectuur en een subtiele kijk geeft op het subtiele
gedicht van Anton. Inderdaad, groots!
Goede vrienden, tegen de tijd dat deze nieuwsbrief bij jullie in de bus valt zal ik rondtoeren
aan de Italiaanse meren. Ik heb ze ooit in een verleden tijd en in een ander leven wel bezocht,
maar desalniettemin zie ik er naar uit om ze in goed gezelschap terug te zien net zoals ik
uitzie naar mijn geplande reis in september naar de Noorse fjorden. Ik plan uiteraard ook o.a.
ons evenement in Den Haag i.s.m. onze ambassade en onze Vlaamse vertegenwoordiging, een
evenement in Hundisburg, ons kerstconcert etc.. In de volgende nieuwsbrief verslag
daaromtrent.
“Ik dronk water bij een vriend,
het smaakte mij als wijn.”
Met dit Russische gezegde wens ik jullie een zomer vol vreugde en echte vriendschap.
Met genegen groeten, van huis tot huis,

***

Wij betuigen onze oprechte deelneming aan de familie van ons jarenlang trouw steunend lid,
de heer Denis Truyen.
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Toespraak van Schepen van Cultuur, Johan Smet, tijdens
ons laatste Kerstconcert
Goeie morgen,
Mijnheer de voorzitter, mevrouw de secretaris-generaal, collega
schepenen en gemeenteraadsleden, geachte aanwezigen,
Fijn dat ik jullie mag verwelkomen op het poëtisch kerstconcert,
georganiseerd door de internationale vriendenkring Anton van
Wilderode in samenwerking met Cultuurcentrum Ter Vesten.
Als schepen van cultuur is het steeds een waar genoegen mensen te
mogen ontvangen in ons toch wel uniek kader, de verlatzaal van
kasteel Cortewalle.
Onnodig de internationale vriendenkring voor te stellen. Sinds 1993 bestaat er een intense
samenwerking tussen de gemeente en de vriendenkring. Jaarlijks uit zich dat onder andere
door de organisatie van het poëtisch kerstconcert. Een ware traditie intussen.
Zodoende is de IVA uitgegroeid tot een bevoorrechte culturele partner van het
gemeentebestuur. Maar, voorzitter, ik heb het aanvoelen dat de gemeente Beveren
bevoorrecht is jullie een partner te mogen noemen. Bedankt daarvoor.
Het is genoegzaam bekend dat het de nobele doelstelling van de vriendenkring is het literair
werk van priester-dichter Anton van Wilderode in de actualiteit te houden en wereldwijd te
verspreiden. Het is tevens een absolute wens een podium te geven aan binnen- en
buitenlandse dichters en kunstenaars.
Vanuit de vereniging gaat een ongekende dynamiek uit om deze doelstellingen te
bewerkstelligen.
Dames en Heren,
Poëzie is de muziek der ziel, vooral van grote en gevoelige zielen.
Anton van Wilderode was zo'n grote en gevoelige ziel. Dit blijkt uit het oeuvre dat hij heeft
nagelaten.
In het college in St.-Niklaas had ik het voorrecht in het laatste jaar van de retorica les te
krijgen van Anton Van Wilderode. Voor ons was hij gewoon mijnheer Coupé of met liefde
gezegd coupeken.
Zijn lessen waren vrij stereotiep: een schrijver werd beschreven in zijn tijdskader waarna
mijnheer Coupé een uur voorlas uit één van de werken van de desbetreffende schrijver. Op
het einde van het jaar hadden wij een brede kijk op al wat op literaire basis wereldwijd
aanwezig was en daar moesten wij op het examen dan blijk van geven.
Cyriel Coupé was een minzaam, zachtmoedig man en dwong respect af.
Alleen wisten wij toen niet welke autoriteit er voor ons stond, het was voor ons gewoon een
leraar.
Wij waren toen vooral gecharmeerd door zijn vertalingen van de klassieken, zoals Vergilius
en Horatius.
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Vertalingen vanuit het Latijn waren voor ons niet zo evident, dus kochten wij de boekskes van
Anton van Wilderode en gebruikten ze bij onze vertaalopdrachten, we doorspekten ze met een
aantal fouten en een portie onjuistheden zodat niemand zag dat wij die boekskes gebruikten.
Internet bestond toen nog niet, dus dit was een goede oplossing. Ik ben ervan overtuigd dat
God en de schrijver ons dit heeft vergeven.
Pas later drong het tot ons door dat wij getuigen waren van een grote persoonlijkheid op
literair vlak.
Voor mij is het dan ook bijzonder fijn jullie namens het gemeentebestuur te mogen
verwelkomen.
Geniet van de poëzie en de muziek.
Na het concert nodigen wij u graag uit op de receptie, u aangeboden door de gemeente
Beveren.
Ik geef nu graag het woord aan de voorzitter en de secretaris-generaal van de Internationale
Vriendenkring Anton van Wilderode.
Dank u.

***

De adem van december
december dekt de ingeslapen grachten
adem wordt een witte zucht
een zalig gevoel van wenend heimwee
geluid van een vredig mooi gerucht
van ruisend neuriën van altijd
bijna roerloos zwevende sneeuw
die van bomen sprookjes maakt
verhaaltjes en een trage kindergeeuw
mijn dorp is de weg kwijt in
het labyrint van verlaten straten
waar kinderschoenen naar een kerstkoor
sporen van vrede hebben achtergelaten
Herwig Borghgraaf
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Toespraak viering 20 jaar IVA
Schepen van Cultuur Beveren, Johan Smet
Goede morgen allemaal,
Mijnheer de voorzitter, mijnheer de oud-voorzitter,
mevrouw de secretaris-generaal, mijnheer de deputé,
collega schepenen en gemeenteraadsleden, geachte dames
en heren.
Fijn dat u in zo groten getale naar OC De Boerenpoort bent
afgezakt. Wij hebben dan ook iets te vieren.
“20 jaar Internationale Vriendenkring Anton van
Wilderode”
Ik vind het zeer bijzonder allen die aan de wieg hebben
gestaan en zij die vandaag de kar trekken van harte te
mogen feliciteren namens de gemeente Beveren.
De Internationale Vriendenkring Anton van Wilderode is dan ook een bevoorrecht cultureel
partner van onze gemeente. Maar ik wil het nog eens benadrukken, wij kunnen ons niet van
de indruk ontdoen dat het gemeentebestuur bevoorrecht is jullie een partner te mogen
noemen.
Opgericht in 1994 rond het leven en werk van priester-dichter Anton van Wilderode, groeide
de vereniging uit tot internationale promotor van de poëzie in al zijn facetten.
Poëzie, als wapen tegen de hardheid van deze wereld, kan de zeden verzachten en mensen tot
inkeer brengen. In het licht van de actualiteit de laatste weken misschien wel een hoog goed.
Dames en Heren,
Het is niet zo gangbaar bij de verwelkoming al met bloemen te smijten. Maar ik kan het niet
laten. Toen de voorzitter van de IVA tijdens het kerstconcert van december laatstleden sprak
over het monument van zijn vereniging verwees hij met recht en rede naar oprichter en
drijvende kracht achter de Internationale Vriendenkring Anton van Wilderode, secretarisgeneraal Beatrijs van Craenenbroeck.
Beatrijs mag ik u vereren met dit bloemetje.
Dames en Heren,
De organisatoren van deze jubileumviering presenteren ons vanmorgen een ochtendbrunch
van muziek en poëzie, een beetje geschiedenis en een toetje rede om af te sluiten. Het zal
smullen zijn.
En ja, ik heb een beetje voorkennis, maar dat is in deze materie niet strafbaar.
Ik wens jullie allen alvast een aangenaam ochtendgebeuren en geniet met volle teugen van dit
feestelijk samenzijn.
Dank u.
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20 jaar Internationale Vriendenkring Anton van Wilderode
Toespraak van Mark Eyskens. oud-voorzitter

Wat ons hier vandaag verenigt, zijn gevoelens van
intense dankbaarheid en verreikende erkentelijkheid.
Twintig jaar geleden werd de Internationale
Vriendenkring Anton van Wilderode opgericht rond
één persoon, de dichter, die met zijn grote gestalte
oprees boven ons literaire landschap en die er
veelvuldig woorden en zinnen had gezaaid om van te
leren, om van te leven, om te koesteren, generaties
lang. De drijvende kracht achter dit initiatief was de
veel begaafde mevrouw Beatrijs Van Craenenbroeck
– een bevlogen multitasker zoals dat vandaag minder
poëtisch wordt genoemd - die zelf de woordkunst
heeft verheven tot verfijnde, ontroerende
smeedkunst. Zonder Beatrijs zouden wij hier
vandaag niet samen zijn. Met niet aflatende energie
en steeds weer opflakkerende ideeën en projecten is
zij erin geslaagd het oeuvre van Anton van Wilderode op de culturele kaart te zetten, niet alleen
in het Nederlandse taalgebied maar ver daarbuiten, in heel wat vreemde talen, tot over de
oceanen, zelfs tot in de Library of Congres in Washington. Beatrijs deed dit op bijzonder
oordeelkundige wijze en wist aldus wereldwijd zeer waardevolle literaire bondgenootschappen
te smeden en letterkundige bewonderaars samen te brengen. Wat zij verrichtte was nagenoeg
een ‘one woman show’, op één persoon na, die haar steeds met raad en daad heeft bijgestaan,
met name Hugo, de onvolprezen echtgenoot aan wie ik vandaag een heel nadrukkelijke hulde
wil brengen.
Zelf had ik het voorrecht Van Wilderode verscheidene malen te mogen ontmoeten onder meer
toen hem aan de Leuvense Alma Mater een eredoctoraat werd toegekend. Deze plechtige
erkenning van zijn grote verdienste als literator onderging Anton met zelfrelativerende ironie
en minzame inschikkelijkheid. Van Wilderode stierf in 1998, op tachtigjarige leeftijd, net voor
de wenteling van de eeuw en de kentering van het millennium. Maar zijn hele leven lang had
hij gespied naar de horizon en wat die verborg. Vandaag leeft zijn persoonlijkheid op in het
prachtige standbeeld dat van hem werd geboetseerd door beeldhouwer Wilfried Pas en dat elke
wandelaar fascineert die het college in Sint-Niklaas voorbijloopt.
Ik herinner mij mijn laatste gesprek met Anton en dan vooral zijn indringende blik die glansde
in zijn ogen. Ogen van mensen hebben voor mij steeds een bijzondere betekenis gehad. Ik
verzamel ze en sommigen heb ik opgeborgen in de mooiste schatkamer van mijn geheugen. De
ogen van Van Wilderode sprongen mij in het oog, intrigeerden mij omdat ik besefte dat het de
ogen waren van een ziener, een dichter-ziener. Ware poëzie is immers de stamelende poging
van de mens om met verhullende woorden de onzichtbare binnenkant van de werkelijkheid te
onthullen en binnen te dringen in het zijnsmysterie. In ons dagelijkse leven hebben wij de
neiging om te veel te luisteren en te weinig te horen, om te veel te kijken en te weinig te zien,
om te veel te spreken en te weinig te zeggen. Zo niet de echte dichter, die beseft dat wij slechts
een klein gedeelte van de realiteit waarnemen en daardoor de echte werkelijkheid miskennen.
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Een gevoel dat wordt bevestigd door de hedendaagse astronomie, die tot het besluit is gekomen
dat 96 % van het heelal onzichtbaar is en bestaat uit onbekende, donkere energie en zwarte
materie. Van Wilderode behoorde tot het ras van de visionairs, naar het iconische voorbeeld
van de grote Argentijnse schrijver en poëet Jorge Luis Borges, de legendarische blinde
bibliothecaris. Het was juist omdat hij blind was, dat hij vermocht te zien wat gewone
stervelingen niet zagen en dat hij in staat was alle boeken in de enorme leeszaal terug te vinden.
Tot op vandaag stralen de verzen van Van Wilderode een gloed uit, die niet vergaat. Zijn
verstilde stem blijft ons beroeren, raken en beraken, troosten. De poëzie maakt het ons mogelijk
vreugde te beleven en liefde te delen maar ook veel ellende van de menselijke conditie te
dragen, verder te dragen en te verdragen. Aldus leren wij te leven met de ongenade van de feiten
en geloven wij in de genade van onze hoop op beterschap voor mensen en dingen. Bij het
herlezen en herbeluisteren van Van Wilderodes belangrijke gedichten, dringt het door dat de
betekenis van het bestaan, de ‘zin van het zijn’ gelegen is in het zoeken naar de zin van het zijn.
En wie beweert dat hij de zin van het leven gevonden heeft, heeft wellicht niet goed gezocht.
De dichter waarschuwt voor deze roekeloze vermetelheid. Maar een andere opbeurende
gedachte openbaart zich in de verborgen dimensies van de werkelijkheid, door de dichter maar
ook vandaag door de moderne wetenschap, zoals de kwantumfysica, ontdekt. Wij bezinnen ons
te weinig over de evidentie dat het verleden onomkeerbaar is, dat het definitief is geschied en
niet meer kan worden ongedaan gemaakt. Het leven is een worden dat opgaat in het zijn, in het
geweest zijn. Dat ik Anton heb ontmoet, kan niet worden uitgewist. Dat wij hier met zijn allen
vandaag in piëteitsvolle herinnering samen zijn en Van Wilderodes woorden koesteren en
hebben gekoesterd, vertoont een eeuwigheidsgehalte, dat niet retroactief kan worden
uitgeveegd.
De werkelijkheid in haar verborgen dimensies
leert ons dat het verleden vonken van
eeuwigheid bevat. Dit is een opmonterende en
bijzonder troost biedende gedachte, die we
graag opdragen aan de gedachtenis van de
dierbare Anton. Vooral in tijden van
omwentelende veranderingen die helaas niet
allemaal verbeteringen zijn, en wij, alle dagen
herbegonnen,
de
vrede
en
de
verdraagzaamheid moeten verdedigen tegen
de kalasjnikovs, de bommen en granaten en
de menselijke dwaasheid. Dan blijft, dankzij
mensen als Van Wilderode, een grote wens
overeind: de onmetelijke wenselijkheid van
meer medemenselijkheid.

Mark Eyskens
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Toespraak Luc Van den Brande
Geachte Erevoorzitter, Bestendig Afgevaardigde, Schepenen,
Dames en Heren,
Vandaag zijn we samen om 20 jaar Internationale Vriendenkring
AvW te vieren en dit in aanwezigheid van vele vrienden die
gedurende al die tijd dit initiatief ondersteunden om het werk
van onze geliefde dichter verder in de harten te laten leven, hier
bij ons maar evenzeer in de wijde wereld.
Met genoegen begroet ik dan ook onze Oud-voorzitter Mark
Eyskens, Bestendig Afgevaardigde Jef Dauwe, de Schepenen en
ook in het bijzonder onze Ere – Administrateur – generaal van
de VRT, Cas Goossens.
Ik beschouw het als een voorrecht voorzitter te mogen zijn van de Internationale Vriendenkring die
onder de stuwende leiding en zorg van onze onverwoestbare secretaris-generaal Beatrijs Van
Craenenbroeck, meer dynamisch dan ooit, zijn doelstelling en opdracht vervult.
Mijn bijzondere dank gaat uit naar Mark Eyskens die gedurende de eerste tien jaar, met grote
sympathie en inzet, mee de sporen getrokken heeft. Wanneer mij tien jaar geleden gevraagd werd
om de fakkel over te nemen wist ik niet dat dit bekokstoofd was tussen Mark en Beatrijs, een soort
van complot tussen hen beiden waar ik pas nadien hoogte van kreeg en waar ik tot op de dag van
vandaag niet weet wie handlangster of handlanger was.
Met overtuiging heb ik ja gezegd en wel om drie redenen.
Vooreerst omdat het mij aansprak om wat te doen in het kader van een “Vriendenkring”, dus niet zo
maar een officiële organisatie. Want als een initiatief steunt op vriendschap is het meer dan iets
formeel, dan gaat het om mensen die een hechte band willen opbouwen, die mekaar in genegenheid
opzoeken, kortom die getuigen van cohesie, gewilde samenwerking met een doel voor ogen.
Hetzelfde denken, hetzelfde willen.
Ten tweede omdat meteen de internationale dimensie tot het “ format” behoorde, zoals we dat
zeggen in de mediawereld. Niet beperkt tot alleen eigen bodem, hoewel blijvend belangrijk, maar
met de wil om het werk van Anton ook buiten de grenzen bekend en bereikbaar te maken. En
bereikbaar betekent : in de vele talen die tot het wezen, de “existenz” van mensen en
gemeenschappen behoort. Met andere woorden het werk van Anton openstellen en toegankelijk
maken en het op die manier te delen met vele anderen omdat de ziel ervan het Waasland en
Vlaanderen overstijgt en universeel is.
Ten derde omdat het opzet, en ondertussen het verhaal ,van de Internationale Vriendenkring ook
het verhaal van Europa is. Waar ikzelf gedurende al die jaren gepoogd heb in te zetten op de plaats
van Vlaanderen in Europa, vond ik dit gelijklopend terug in het opzet van de Internationale
Vriendenkring. Want, stel vast, het Rijk van Keizer Karel lijkt, op afstand van eeuwen, ogenschijnlijk
centralistisch maar was het in wezen niet: integendeel vertoont het veel gelijkenissen met het
Europa van nu, een verhaal van eenheid in verscheidenheid. Daarom ook was reeds geruime tijd de
droom gekoesterd om bv. “De Vlinderboom”, vertaald in vele talen, een centrale plaats te geven in
ons project. Daarom ook pogen we bij de initiatieven in het buitenland deze synchroon te laten lopen
met het roterende voorzitterschap van de EU.
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Dames en Heren, ik wil nogmaals mijn dank uitspreken aan al wie ons de afgelopen twintig jaar
ondersteunde in woord en daad. Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeente Beveren, in het bijzonder de
schepenen Roger Heirwegh, Peter Deckers, Ernest Smet, Johan Smet en Raf Van Roeyen. Ook nog CC
Ter Vesten met als directeur Ben Croon, Cultuurfunctionaris Christl Van den Broucke, Anneliese
Covens. Speciale dank ook aan de Fundación Academia Europea de Yuste. Onze eigen medewerkers
gedurende de jaren, Lutgart de Pillecyn, Min Storms, Cristel De Meulder, Ludwig Goris, Els de Jong,
Brigitte Goris, Hans Rasker, Johan van Belleghem en Bart Greyson.
De verbondenheid in actie van de Internationale Vriendenkring is een van de zovele voorbeelden
van het rijke verenigingsleven in Vlaanderen maar toch echt wat meer: niet begrensd maar
grenzeloos. Ik verwijs ook graag naar de ontelbare plaatsen in het buitenland waar initiatieven
genomen werden samen met schrijversverenigingen en de beste vertalers konden betrokken
worden. Want het blijft een geweldige uitdaging om de eigenheid en de diepgang van de
oorspronkelijke taal van de dichter te bewaren en deze toch respectvol te laten overvloeien in
andere talen.
Dank voor de steun die we al die jaren mochten krijgen van de Provincie Oost- Vlaanderen en de
gemeente Beveren met de vaste ankerplaats van het unieke “Cortewalle”. Deze was onontbeerlijk,
gegeven de uiterst beperkte middelen waarover we beschikken.
Dank ook aan onze Vlaamse Vertegenwoordigers en Ambassadeurs : zij maakten het op vele plaatsen
mogelijk om onvergetelijke momenten waar te maken en een breder publiek daar te bereiken. De
bijzondere samenwerking met de Fundación de Yuste wens ik hier ook uitdrukkelijk te vermelden.
Georges Steiner heeft ooit gezegd dat Europa sedert 1950 nooit nog grote kunst heeft voortgebracht,
noch beeldend noch muzisch. De unieke Vlaamse muzikale creatie van Jan Van Landeghem waarvan
we vandaag getuigen mochten zijn en die opgedragen werd aan de Internationale Vriendenkring,
bewijst alvast het tegendeel. Overigens zetten we er ook steeds op in om bij muzikale omlijstingen in
het buitenland onze Vlaamse toondichters te laten horen.
Tot slot en niet in het minst. Men zegt vaak dat achter elke sterke man een sterke vrouw staat.
Gelukkig wordt het meer en meer omgekeerd. En dit was zeker hier het geval. Ontroerd denk ik, in
grote dankbaarheid, terug aan Hugo die met hart en ziel mee alles mogelijk maakte: zijn inspiratie,
omkadering en administratieve ondersteuning waren essentieel.
Beste Beatrijs,
Wij allemaal hier, en heel velen daarbuiten, weten dat het zonder jou nooit had gekund en mogelijk
was geworden. Mark en ikzelf kunnen daarvan getuigen ( en om eerlijk te zijn : de democratische
besluitvorming in het bestuur was niet altijd aan de orde want op jouw suggesties en voorstellen
hadden we meestal alleen de mogelijkheid om er mee in te stemmen…).
In één vrouw huizen twee persoonlijkheden : niet gespleten maar integendeel, mekaar aanvullend. Je
bent vooreerst een mystica: niet omdat je gewoonlijk in het buitenland in kloosters logeert, maar
omdat het vaak onwezenlijke en vaak ontastbare van de poëzie je beroert en ook het omgekeerde
het geval is; dat voelen we aan bij de keuzes die je maakt en de unieke wijze waarop je er expressie
aan geeft. Maar tegelijkertijd ben je een vrouw van de wereld: je organisatietalent is
spreekwoordelijk, de minutieuze voorbereiding en uitwerking evenzeer.
Met de “B” van Beatrijs vooraan wil ik het samenvatten in drie “B’s”: Bedreven want deskundig,
Bewogen want gedreven door een droom en een opdracht, Bezield omdat het de enige en juiste weg
is om het werk van de dichter, van Anton en van vele anderen, tegemoet te treden, te begrijpen en
tot leven te brengen.
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Kort overzicht 20 jaar werking IVA
Het begint in oktober 1993 nog voor onze vereniging officieel in het Staatsblad verscheen en
wij Antons 75ste verjaardag vierden in Cortewalle met een academische zitting, er werd toen
samengewerkte met de Leuvense Schrijversactie .
Er werd Anton een huldeboek aangeboden met de titel ‘Aarde van mijn geheugen’. Een tiental
dichters vanuit heel Europa droegen hun vertalingen voor van gedichten van Anton.
De aanvang van de samenwerking met de gemeente Beveren. Een Cultureel Centrum was er
toen nog niet. Wel een dienst voor Cultuur het eerste contact was met schepen Roger
Heirwegh.
Als initiatiefnemer bracht Beatrijs ,o.a. als oprichtende leden bij elkaar:
De Zweedse dichter Östen Sjöstrand, lid van de Zweedse Academie en van het Nobel Comité,
onze grote cultuurfilosoof Max Wildiers, een van de belangrijkste dichters ooit uit ZuidAfrika, Elisabeth Eybers, Prof. Dr. Marcel Janssens en Prof. Slavistiek Zofia Goczol Klimaj
(beiden verbonden aan de KUL), vertaalster, dichteres en barones Van Wassenaar Crocini en
onze voormalige premier Prof. Dr. Mark Eyskens.
We schrijven 1994: nog altijd voor onze verenging officieel verscheen
in het BS. In Huelva verschijnt onze eerste uitgave i.s.m. de Fundación
Jiminez (Nobelprijswinnaar literatuur). Zeven gedichten
Nederlands/Spaans op 700 exemplaren, nummer 7 in de reeks
bibliofiele uitgaven “Hojas de Zenobia”/“De ogen van Zenobia,
echtgenote van Jiminez”. Anton was de eerste buitenlander opgenomen
in de reeks, dat danken we aan onze vertaler José Luis Reina Palazon.
In 1995: een publicatie in Roemenië “Tarimul memoriei
mele”/“Aarde van mijn geheugen”, tweetalig
Nederlands/Roemeens. Presentatie in het stadhuis van Sibiu,
en in het Stadstheater.
En een jaar later nogmaals in de kathedraal in Cluj waar de
Metropoliet zeer onder de indruk bleek van het gedicht Gebed.
De vertalingen zijn van de hand van Liliana Ursu, een bekende
dichteres die nog bij Anton op bezoek is geweest en uren met
hem over zijn poëzie heeft kunnen praten, wat de vertalingen,
die bijzonder geprezen worden zeker ten goede kwam.
In datzelfde jaar 1995 gingen we voor de eerste keer met
Anton naar Polen voor presentatie van zijn poëzie aan de
Universiteiten van Warschau en Lublin en in verschillende
literaire verenigingen. De ontvangst was enorm, prof. dr.
Marcel Janssens vergezelde ons.
Ruime belangstelling ook van TV en radio, (Beatrijs zong een stukje Lied van mijn land voor
de Poolse radio). Wij werden ontvangen als koningen, zoveel bewondering en vriendschap.
Over de anekdotes hieromtrent kom ik terug in een afzonderlijke ’In illo tempore”.

12

In 1996: presentatie van de bundel “Il messagero senza parole”/ “De
stille boodschapper” in Allessandrië, een klein maar zeer mooi
bundeltje. Prof. Cajani van de Universiteit Alessandrië spreekt over
de poëzie van Anton als over ‘Una forza divina’. Het gedicht “De
rechter hand”/“La mano destra” oogstte veel succes.
Ook dat jaar keerden we terug naar Polen, voor de tweede keer dus
voor de presentatie van de bundel “Ludzka Kraina”/“Het land der
mensen”. Inleiding door dichter Jan Twardowski een beroemdheid in
Polen. Hij stond samen op het podium met Anton, ze celebreerden de
mis samen, we dineerden samen, wandelden…
De presentatie i.s.m. onze ambassade was een succes, zo ook in de
Universiteit van Warschau en voor de Poolse schrijversvereniging in
de Klub Ksiegarsza. Vertaling prof. Zofia Klimaj KUL.Slavistiek
1997: vooral belangrijk is de presentatie van de bundel “Tweegelui”: 16
gedichten van Anton en 16 gedichten van Elisabeth Eybers. Anton en
Elisabeth gaven hiervoor hun toestemming en waren zelfs enthousiast over
dit idee waarmee ik hun gedichten tegenover en naast elkaar plaatste.
Dezelfde titel, maar heel andere benaderingen. Uitg. Lannoo. De
presentatie gebeurde in en met samenwerking van het Sint-Jozef-KleinSeminarie in aanwezigheid van de Zuid-Afrikaanse ambassadeur en een
groot aantal personaliteiten. Het boek kreeg ook grote aandacht dat jaar op
de boekenbeurs gezien Zuid-Afrika toen in de kijker stond.
1998: ik had een idee opgevat om de kerstgedichten van Anton, samen met de daar bijhorende
tekeningen van zijn tweelingbroer Filemon te bundelen.
In januari dat jaar stelden we de bundel “De dag sneeuwt dicht” voor aan
het publiek in de Heilige Familie in Sint-Niklaas in tegenwoordigheid
van Anton en Filemon.
Het bibliofiel uitgegeven bundeltje kende een tweede druk.
We stelden Antons poëzie voor in het Nederlands/Italiaans in de San
Guiliano dei fiamighi in Rome. In samenwerking met Mgr. Werner
Quintens en E. H. Vanermen hebben wij een trend gezet, iedereen wilde
toen wat organiseren in de San Guiliano Lezing uit de poëzie van Anton,
in de Ambassade van de Heilige Stoel, prachtige avond met de mooiste
herinneringen aan de overleden Mgr. Werner Quintens.
Te vermelden, onze voorzitter Luc Van den Brande zorgde tijdens zijn
minister-presidentschap voor de uitgave van het prachtige boek over de geschiedenis van deze
unieke kerk.
Wij verleenden onze medewerking aan het huldeboek “Muzikale Rozen” ter gelegenheid van
Antons 80ste verjaardag. Tientallen gedichten van Anton door evenzoveel componisten
getoonzet.
Vooral belangrijk dat jaar was onze medewerking aan de viering rond de oprichting van
Antons standbeeld. De eer voor de oprichting van het standbeeld komt natuurlijk in eerste
instantie toe aan de initiatiefnemers Kunst in de Stad.
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We werkten samen met ons lid de heer Meert toen voorzitter
van Kunst in de Stad, prof. Marcel Janssens en prof. Mark
Eyskens zorgden voor de inleiding. Ons lid Ernest Van der
Eyken componeerde op teksten van Anton voor de gelegenheid,
Cristel De Meulder zong, Beatrijs stelde de programma’s samen
voor het evenement in de BIB en in het Stadhuis van SintNiklaas. Zelfs onze huidige voorzitter, toen minister-president
van de Vlaamse regering, huldigde het standbeeld in. Het stond
in de sterren…
Wij herinneren ook onze prachtige uitgave van de kunstmap met grafisch werk van het
standbeeld van Anton van Wilfried Pas met de onuitgegeven kwatrijnen (ons ter beschikking
gesteld door de familie Coupé) en de bijhorende bundel.
In de krant werd vermeld: “de inbreng bij deze viering door de Internationale Vriendenkring
was zeer groot”. Deugddoend zo’n vermelding!
1999: we tellen zeven activiteiten waarvan een in de Universita Cattolica in Milaan en een in
Ierland met een schare van topklasse dichters uit Ierland, Polen en Vlaanderen.
Aan de Karel de Grote Hogeschool: lezingen betreffende onze
vertalingen onder de titel “Zalig taalvaardig zalig meertalig”.
We vierden dat jaar ook ons vijfjarig bestaan met de publicatie van
de bundel “Stad”/“Ville” met 21 onuitgegeven kwatrijnen met in
juxtapositie 21 foto’s van fotograaf Lieven Nollet. De bundel werd
uitgegeven i.s.m. de stad Sint-Niklaas. Het was prettig samenwerken
met de toenmalige schepen van Cultuur, nu burgervader van de stad
Sint-Niklaas, de heer Lieven de Handschutter. Het werd een zeer
mooie bibliofiele uitgave.
2000: een mooie internationale presentatie i.s.m. onze ambassade in Dublin “Earth of my
memory”/“Aarde van mijn geheugen”. Lezing uit de poëzie van Anton en Michael D.
Higgins, toenmalige minister van Cultuur, nu de president van Ierland!!! Hij las voor uit
Antons poëzie, afgewisseld door onze oud-voorzitter Mark Eyskens.
Een heuglijk jaar 2000 met als voornaamste activiteit de presentatie van
onze eerste uitgave Nederlands/Spaans van “De Vlinderboom”/“El arbol
de las Mariposas”. Mijn droom in vervulling, mijn meest geliefde bundel
van Anton.
Gesponsord door het toenmalige VEV met Mieke Officiers aan het hoofd
en door het Vlaams Fonds voor de Letteren. We kregen ook hulp van de
heer Cas Goossens, toen directeur van de Keizer Karel 2000 Vieringen in
Gent.
De vertaler werd José Luis Reina Palzón met wie ik Madrid plat liep om
de meest geschikte uitgever te vinden. Het werd Calima.
Schitterende presentaties in Madrid in Carlos de Amberes i.s.m. onze ambassade en daarna
een even glorieus gebeuren in Caceres i.s.m. met de Fundación Academia Europea de Yuste.
Veel belangstelling van de pers.
2001 mei: presentatie in de KANTL van poëziebundel “Two Jag”/“Twee ikken” van Anton
en ons mede-oprichtend lid Östen Sjostrand, Zweeds dichter en lid van de Zweedse academie
en het Nobelcomité. Ook een uitgave van een kunstmap met kalligrafie van Lieve Van
Kerkhove.
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september: presentatie van de bundel in de Belgische ambassade in
Stockholm in aanwezigheid van Osten Sjöstrand en o.a. van Bisschop
Mgr. Anders Arborelius.
oktober: een evenement in Cortewalle onder de titel “Aan de uiterste
grens” met poëzie van Anton van Wilderode en Östen Sjöstrand, die
toen een video had laten opnemen waarop hij zijn waardering voor
Anton van Wilderode uitsprak en voor onze vereniging.
0p 10 december dat jaar vond onze eerste literaire avond plaats in de
indrukwekkende grootste bibliotheek ter wereld the Library of
Congress in Washington. Samenwerking met onze ambassade en de
Vlaamse vertegenwoordiging. De dichter Mark Strand, ons lid en
Pulitzer prijswinnaar, las de Engelse versie van Antons gedichten voor die hij persoonlijk had
nagezien. Prachtig programma met inleiding door prof. Gilford Director of scholar programs
van de Library en veel jong publiek. “Poet laureate of the year” werd toegekend door de
Library aan Mark Strand, een van de grote troeven om binnen te geraken in the Library.
2002: Het belangrijkste evenement dat jaar was het eerste luik van het internationaal
poëzieprogramma “Dichter en Dichter” in Nederland, in het Instituut Cervantes, met
deelname van Alvaro Valverde en Guillaume van der Graft.
De dag daarna hadden wij een lezing in Cortewalle rond de poëzie van Alvaro Valverde die
vertaald werd in het Nederlands alsook een lezing van Antons gedichten in het Spaans. Hilda
Van der Eycken bespeelde de gotische harp. Het werd een magische avond. De Spanjaarden
waren weg van the fairytale castle Cortewalle.
En in december dat jaar het internationaal poëzie-evenement in Cortewalle “Kleine landen,
grote poëzie” met Patrick Galvin, Johanna Kruit, Mark Eyskens en uiteraard poëzie van
Anton.
2003: twaalf evenementen waaronder de deelname aan het Poëziefestival
“Days and nights of Poetry’ in Constanza Roemenië. Lezing uit het
werk van Anton van Wilderode in het Roemeens en het Nederlands.
Tweede luik van het internationaal poëzieprogramma ‘Dichter en
Dichter’ in Yuste net zoals vorige keer i.s.m. de Fundación Academia
Europea de Yuste. Zeer interessant colloquium rond vertalingen met
vertalers en dichters uit gans Europa.
En dan natuurlijk de presentatie van de bundel “Bethlehem kispasztor
Pesten”/“Het herdertje van Pest”. Uitgeverij Szephalom. Presentatie in
het Hongaarse Schrijvershuis Benczur Has i.s.m. onze Vlaamse regering
en het Ministerie van Cultuur in Boedapest.
2004: presentatie van “Het Herdertje van Pest” i.s.m. de Hongaarse Ambassade in de
Oranjerie in Schoten. Viering van ons tienjarig bestaan met de creatie van de Anton van
Wilderoderoos, feestelijk over de doopvont gehouden door Filemon Coupé, Antons
tweelingbroer. We richtten een kamer in het Hotel De Dikke Van Daele in Sluis in met werk
van verschillende van onze leden kunstenaars. Aansluitend een lezing en diner, verblijf in het
hotel, bezoek aan het Stadhuis de volgende dag. Een heuglijk weekend voor tal van onze
leden.
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2005: “Wissel aan het stuur”, titel van de toespraak van prof. dr. Marcel Janssens. In kasteel
Cortewalle Beveren geeft voorzitter Mark Eyskens onder grote belangstelling de fakkel door
aan onze nieuwe voorzitter Luc Van den Brande.
Het gedicht Cortewalle wordt o.a. in 14 verschillende talen gelezen, meestal door de
aanwezige vertalers zelf.
In november dat jaar wordt in een volle
Begijnhofkerk van Gent onze vijftalige bundel “De
Vlinderboom” voorgesteld.
Muzikale ondersteuning van Het Gents Madrigaal
koor, muziek van Roland Coryn op de gedichten van
Anton.
Reeds lang liep Beatrijs met het idee rond om zo’n
vijftalige bundel te verwezenlijken. Emile-Lauf, die was overleden, had de volledige zeer
geslaagde Franse vertaling klaar. Deze vertaling werd genereus, door zijn weduwe, aan onze
vereniging geschonken.
En ik kom terug op de ontmoetingen in de Library in Washington met E.H. Karel Denys die
mij vertelde dat hij twee gedichten had vertaald in het Engels uit “De Vlinderboom” en deze
gepubliceerd had in De Gazette van Detroit. Hij stuurde ze me toe, ik las ze en vroeg hem of
hij er nog 94 kon bijmaken, wat hij prompt deed en ook hij schonk zijn vertalingen aan onze
vereniging.
2006: “Een waardig gebeuren” stond er in de krant over “De Pillecyn en Van Wilderode terug
naar hun College”. Het was een literair aperitief met samenwerking van het SJKS en het Filip
de Pillecyngennootschap. Lezing uit het werk van De Pillecyn en uiteraard Anton van
Wilderode. Zeer gesmaakte lezing door onze zeer betreurde prof. Marcel Janssens.
In datzelfde jaar september: voor de TWEEDE maal in the Library of Congress in
Washington i.s.m. onze ambassade voor de presentatie van “De Vlinderboom”, in het
Nederlands, Engels en Spaans, onder de titel “A Flemish evening Anton van Wilderode”. Een
uitermate schitterende plechtigheid met veel belangstelling. Veel personaliteiten van de
Ambassades van de USA, België en Spanje. De Montpellierroom was te klein, het publiek
stond recht tot in de hal.
Prachtige muzikale vertolking door het koor van de National Cathedral van Washington van
liederen op gedichten uit “De Vlinderboom” en door componist Roland Coryn aangepast aan
de Engelse taal. Onder de aanwezigen bevond zich ook TV-correspondente van Washington
Greet De Keyser, die oprecht enthousiast was.
Het doet een mens wat in die machtige bibliotheek overal de affiches te zien “Flemish
evening Anton van Wilderode”.
In oktober presenteerden we de vijftalige bundel in de Monasterio de San Jeronimo in Yuste.
De gevulde prachtige kloosterkerk, de gewijde gezangen door het koor, de voordracht in de
vijf talen, de waardering van de aanwezigen, het napraten in de feeërieke tuinen van het
klooster… dromen worden soms waar.
En in december dat jaar hadden wij de Tuna uit Salamanca op bezoek. I.s.m. de Fundación
organiseerden wij vijf concerten: 8 december een afgeladen volle Sint-Antoniuskerk in
Edegem, 9 december idem volle Sint-Vincentiuskapel in Gent, 10 december volle SintCordulakerk in Schoten, diezelfde avond volle Sint-Bavokerk in Lauwe, 12 december volle
Verlatzaal in Cortewalle.
2007: in april lezen wij in het Hongaars vertaalde gedichten tijdens de boekenbeurs in
Boedapest.
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31 mei presenteerden wij onze drietalige
(Nederlands/Duits/Hongaars) bundel “Het weifelloze
weten”/“Das verbürgte Wissen”/“A biztos tudás” in het
Palais Wilczec in Wenen i.s.m. het Österreichische
Gesellschaft für Literatur, onze ambassade, de Vlaamse
vertegenwoordiging en de Universiteit van Wenen, samen
met onze goede vriend en lid van onze vereniging Stijn
Van Clooster. Inleiding door prof. Yves ‘tSjoen,
literatuurwetenschap Universiteit Gent
De Duitse vertalingen werden gemaakt door de befaamde vertaler Paul Wimmer die helaas
zeer ziek werd. We moesten de hulp inroepen van Elisabeth Weissenbock met wie ik
dagenlang samenwerkte in mijn verblijf in Wenen bij de Schwestern von Göttlichen
Erlöscher.
1 juni: de presentatie in Boedapest van de drietalige bundel (uitgeverij Szephalom),
voorafgegaan door een persconferentie in de Salons van het wereldberoemde Gerbeaud Haz.
Ook was er een podiumvoordracht tijdens het lopende boekenfestival met onze uitgever
Mevr. Mezey - Szephalom. Inleiding door de voorzitter van de Hongaarse
Schrijversvereniging.
In dat jaar was voor Kerstmis op de nationale radio een uitzending van 30 minuten te horen
rond Antons Herdertje van Pest.
Tweemaal concert in Roemenië met lezing in de Belgische ambassade in Bucarest en
presentatie van onze bundel “Wandelen op de as van het verleden” vertaald door Miron
Kiropol. Nooit zoveel volk en TV-aandacht gehad. Een goede acteur las de gedichten van
Anton voor in het Roemeens. Ambassadeur Philippe Roland was fier op deze succesvolle
presentatie in de ambassade.
In oktober terug naar Roemenië Sibiu Culturele hoofdstad. Concert met poëzie in de
kathedraal van de H. Drievuldigheid.
2008: naar aanleiding van het overlijden van Anton, 10 jaar geleden, een herdenking met
opening van de overzichtstentoonstelling in Cortewalle onder de titel “Geen andere hartstocht
dan bestaan”. De werking van onze vereniging werd belicht en we toonden allerlei
kunstwerken van onze leden, o.a. kalligrafieën, aquarellen, tekeningen, gemengde technieken.
Jaarlijks Kerstconcert onder de titel Vlaanderen/Litouwen.
2009: voornaamste evenementen in Haldenstein Zwitserland:
5 juni: toespraak tijdens de opening van het eerste Gartenfestival der Schweiz in Schloss
Haldenstein.
Inhuldiging van twee rozenperken met de Anton van Wilderoderoos in de feeërieke rozentuin
van Schloss Haldenstein.
6 juni: opening van de tentoonstelling en presentatie van de gelijknamige bundel “Rozen und
Lyrik Anton van Wilderode” (Nederlands/Duits) met veelal kalligrafieën en met een gedicht
van Anton verwijzend naar de roos.
Alle Duitse vertalingen van de gedichten werden naast de kalligrafieën opgenomen.
Lezing ook met een referaat van prof. Marcel Janssens. “Es wird eine Menge Rosen geben”/
“Er zal een menigte van rozen zijn”. Grote belangstelling gezien het lopende Gartenfestival.
Dank aan ons lid Agnes Indermaur die voor veel publiciteit zorgde en de Liechtensteinse
Brigitte Hasler die overal de Duitse versies las van de gedichten.
Onnodig te zeggen dat er vertegenwoordiging was van de Vlaamse Regering de Belgische
Ambassade en iedereen die iets betekende i.v.m. cultuur in de Provincie Graubunden.
28 juni: finissage van de tentoonstelling “Rosen und Lyrik Anton van Wildrode” met lezing
van gedichten.
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2010: Een debatavond rond poëzie en vertaling in de Roemeens ambassade met ook lezing
uit onze tweetalige bundel (Nederlands/Roemeens) “Wandelen op de as van het
verleden”/“Calcant Peste Cenusa” samen met onze uitgever Casian Spiridon van uitgeverij
Timpul i.s.m. de Belgisch Roemeens Alliantie en mevrouw Ecatarina Evenghelescu.
14, 15,16 en 17 oktober: vier concerten met het Ensemble JuanVasques in Brussel in de volle
Minimenkerk, in Millegem in de propvolle Sint-Antoniuskerk en in Kasteel Cortewalle, een
waar festijn met als toemaat het optreden van de Tuna uit Salamanca, die in Brussel uit
dankbaarheid voor de door ons vijf georganiseerde concerten optraden. Deze receptie met
zang en dans in Cortewalle zal wel niemand vergeten die daar aanwezig was.
Het vierde concert in weer eens een volle troonzaal in het Hof van Savooie – Mechelen.
Prachtige muziek uit de époque van Carlos Quinto en natuurlijk de voordracht in vijf talen uit
onze “Vlinderboom”. Overal opbouw van onze boekenstrand, video-opnamen etc.
2011: hoogtepunten: ons concert “Vlaamse lyriek in woord en muziek” in onze ambassade in
Londen. Twee grote salons vol klassepubliek, diverse gedichten van Anton in Nederlands,
Engels en Frans. Muzikale intermezzi Cristel De Meulder en de Nederlandse pianist Ad van
Sleuwen, weer alleen maar Vlaamse componisten.
En in voorbereiding van onze samenwerking met Litouwen organiseerden we i.s.m. Litouws
Cultureel Centrum een “Romantisch Litouws Vlaams concert” voor een volledig gevulde
Beatrixzaal (120) in het Royal Hilton in Soestduinen. Cristel zong, Beatrijs bracht gedichten
en de pianobegeleiding gebeurde door de concertpianiste Sviese Cepliauskaite.
2012: 21 februari: in Kaunas Litouwen werd een Barokconcert georganiseerd in de
Universiteit met muziek van Georg Friedrich Händel. Deze werd prachtig uitgevoerd door
onze sopraan Cristel De Meulder met begeleiding van een barokensemble waarvan elke
uitvoerder internationale faam had, te beginnen met de organist Dalia Jaitautaité, die tevens
een schitterende job deed als medeorganisator. Ook was er veel belangstelling van de pers. De
presentator was Egidijus Stancikas, een bekende figuur op de Litouwse TV. Hij las de
Litouwse teksten las, Beatrijs de Nederlandse.
26 en 28 februari: concerten Vlaanderen/Litouwen in Wommelgem en Berchem.
april: afspraken met uitgevers en Ministerie van Cultuur en onze Vlaamse
vertegenwoordiging en de Ambassade en Literaire Verenigingen, vertegenwoordiger
Artschool Siauliai.
6 oktober: presentatie Vilnius in het Paleis van de
Litouwse Schrijversvereniging.
Presentatie van de tweetalige poster “Met longen vol
poëzie”/“Plaučiai, pilni, poezijos”.
Inleiding poëzie Anton van Wilderode door de dichter
Donatas Petrosius en de vertaler Antanas Gailius.
Lezing uit de poëzie in het Nederlands en het Litouws.
8 oktober: concert in Siauliai in het Stadhuis in
tegenwoordigheid van onze Belgische ambassadeur
Peter Lescouhier en de burgemeester van Siauliai.
Uitreiking van de drie eerste prijzen aan de deelnemers
van de wedstrijd en tentoonstelling van de werken.
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2013: we werkten samen met de Lions Club Moerland en het Brasschaats Mandolineorkest
aan een poëtisch concert met poëzie van over heel Europa onder de titel “Plaisir d’amour”
n.a.v. het gedicht van een Ierse vriend/dichter Patrick Galvin met wie Anton nog samen op het
podium stond in Cortewalle.
Wij werkten samen met het Gallo Romeins Museum in Tongeren aan een bibliofiele uitgave
n.a.v. de tentoonstelling “In de ban van de Etrusken”, met 10 gedichten van Anton. Een pracht
van een kleine uitgave, op zeer hoge oplage verspreid, werd gratis aangeboden aan alle
bezoekers van de tentoonstelling.
Tentoonstelling in Cortewalle van al de ingezonden werken van de leerlingen van de
Artschool in Siaulia geïnspireerd op de gedichten van Anton van Wilderode.
24 oktober door de Stad Sint-Niklaas werd een zeer mooie tentoonstelling georganiseerd in
the Bib n.a.v. 15 jaar overlijden van Anton,
Er werden ook lezingen georganiseerd waarvan onze vereniging er een verzorgde, met lezing
in diverse talen van gedichten van Anton, belichting van onze werking en muzikale
intermezzi met Jan Van Landeghem en Jenny Spanoghe.
Voornaamste evenement in 2013: Warschau 4 november:
voor de Poolse Schrijversvereniging belichting van het
werk van Anton van Wilderode, presentatie van de bundel
“Woorden zoeken om ze neer te schrijven” (Nederlandse
/Poolse uitgave). Belichting ook van onze internationale
vereniging.
5 november: poëtisch concert in samenwerking met onze
Belgische ambassade en onze Vlaamse vertegenwoordiging
in Palac Mniszchov met voordracht uit de nieuwe bundel in
het Pools door Katarzyna Borun en het Nederlands door
Beatrijs. De Poolse pianist Jacub Tuszyski zorgde voor
temperamentvolle intermezzi.
2014: naast enkele voordrachten is het voornaamste evenement onze concertavond
“Flämische Lyrik in Wort und Musik”/“Vlaamse lyriek in woord en muziek” in Berlijn
i.s.m. onze ambassade en onze Vlaamse vertegenwoordiging.
Met een speciale uitgave van een nieuwsbrief, deels in twee talen. Speciale kalligrafie door
ons lid Joke van Den Brandt.
Het werd een succes met een talrijk en zeer geïnteresseerd publiek. We legden vele nieuwe
contacten waaruit weer andere evenementen zullen voortvloeien, om te beginnen met onze
ambassade in Den Haag en ook verder in Duitsland met mogelijk de Universiteit van
München.
Jeugdpoëziewedstrijd Stekene: al zeventien keer reikten we onze IVA prijs uit.
Onze kerstconcerten in Cortewalle die elk jaar
plaatsvonden, mogen we niet vergeten alsook bijna
dertig samenwerkingen met Beveren en CC Ter
Vesten, waaronder twee maal een bibliofiele
uitgave Cortewalle, eenmaal een uitgave met het
gedicht Cortewalle in acht talen en een tweede
uitgave in twaalf talen.
We plannen een derde versie eind 2016.
We leggen er de nadruk op dat bijna al onze
vertaler/dichters professoren zijn en verbonden zijn aan Universiteiten en Hogescholen.
Tot slot nog even de aandacht voor onze nieuwsbrief die door de leden zeer geapprecieerd
wordt.
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Toespraak door gedeputeerde Jozef Dauwe bij de viering van "20 Jaar
Internationale Vriendenkring Anton van Wilderode" (Melsele, OC
Boerenpoort, 18 januari 2015)
Dames en Heren,
Het klinkt hoogstwaarschijnlijk als een
oudbakken cliché, maar ik ben, als
gedeputeerde voor Cultuur van de
Provincie Oost-Vlaanderen, wel degelijk
ten zeerste verheugd om hier vandaag
het woord tot u te mogen richten bij de
viering van het 20-jarig bestaan van de
"Internationale Vriendenkring Anton van
Wilderode". In de eerste plaats omdat de
Internationale Vriendenkring een van de
vijftiental literaire verenigingen is die al
vele jaren voor hun verdienstelijke
werking door ons provinciebestuur ten
zeerste gewaardeerd, en daarom dus
ook financieel ondersteund worden. Dat is hoofdzakelijk te danken aan de inspirerende
figuur van Anton van Wilderode zelf, die steeds een nauwe band heeft onderhouden,
niet alleen met zijn Oost-Vlaamse geboortegrond, maar ook met ons provinciebestuur,
dat op zijn beurt ook Van Wilderode altijd een grote achting heeft toegedragen.
Anton van Wilderode heeft zichzelf ooit "een volhardende Oost-Vlaming" genoemd. En
inderdaad: bijna zijn hele leven lang heeft hij in onze provincie gewoond. Meer bepaald
in Moerbeke, waar hij in 1918 als Cyriel Coupé werd geboren en waar hij in 1976 weer
is gaan wonen, en in Sint-Niklaas, waar hij van 1946 tot 1982 leraar is geweest aan
het college en waar hij in 1998 ook is overleden. Maar Van Wilderode heeft niet alleen
in onze provincie gewóónd, hij heeft zijn "lieve heimat, het Waasland" ook herhaaldelijk
bezongen in zijn gedichten, en zijn geboortestreek in zijn poëzie "omgetoverd tot een
idyllisch-verrukkelijk Arcadia", om het met de woorden van Albert Westerlinck te
zeggen. Zelf formuleerde Van Wilderode het op een huldiging door ons
provinciebestuur in 1987 als volgt: "ik vond mijn inspiratie in de landschappelijke en
menselijke omgeving die mij vertrouwd is, én in de vreemde. De geboortestreek dus
met alles wat dat begrip inhoudt aan verwantschappen, impressies en ervaringen die
men, gaande de jaren, verwerft en verliest – én de landen in de verte die men mag
bereizen en waarvan de geestelijke patina zich op de geschreven woorden afzet."
(einde citaat).
Maar er is niet alleen die verbondenheid met de geboortegrond: ook tussen ons provinciebestuur
en Anton van Wilderode bestond er een toch wel speciale band. U weet natuurlijk allen maar al
te goed dat de dichter vele keren is bekroond, o.m. met de Staatsprijs voor Poëzie voor zijn
bundel 'Dorp zonder ouders' in 1980 en met de Staatsprijs ter Bekroning van een
Schrijversloopbaan zeven jaar later. Maar wellicht zullen weinigen van u weten dat de Provincie
Oost-Vlaanderen het talent van Van Wilderode al veel eerder – ik mag wel zeggen bijna als
eerste – had opgemerkt. In 1943 – hij studeerde toen nog aan het Groot Seminarie in Gent –
werd hem namelijk voor het manuscript van zijn debuutbundel, 'De moerbeitoppen ruischten',
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al meteen een provinciale prijs voor letterkunde toegekend. Van Wilderode is daarmee
trouwens de eerste ons bekende laureaat van die befaamde provinciale prijs.
In 1956 volgde een tweede bekroning door ons provinciebestuur, maar dan wél samen met de
Provincies West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg. Voor zijn bundel 'Het land der mensen'
kreeg Van Wilderode toen immers de Prijs voor Letterkunde van de Vlaamse Provincies. Naar
aanleiding van die bekroning werd hij in april 1957 door het provinciebestuur gehuldigd in de
aula van de Rijksuniversiteit Gent, die toen nog dienst deed als provincieraadzaal. Precies dertig
jaar na die eerste bekroning met de Prijs voor Letterkunde van de Vlaamse Provincies viel
diezelfde prijs Van Wilderode een tweede keer te beurt. Hij werd toen echter niet bekroond
voor één enkele bundel, maar voor zijn totale oeuvre. En uiteraard was het opnieuw ons
provinciebestuur dat de laureaat mocht huldigen: dat gebeurde in april 1987 in de raadzaal van
het provinciehuis in Gent.
Dames en Heren,
Het is goed dat een volk zijn grote dichters de eer bewijst die hun toekomt en na hun dood de
herinnering aan die dichters levend houdt. Daarom heeft het provinciebestuur in 2001 het huis
aangekocht dat Anton van Wilderode midden jaren 1970 in Moerbeke had laten bouwen, met
de bedoeling er een museaal, studie- en ontmoetingscentrum rond het leven en werk van de
dichter van te maken. Daarom ook heeft ons provinciebestuur in 2005 een subsidie verleend
aan de gemeente Moerbeke voor de inrichting van het Anton van Wilderode literair wandelpad.
De herinnering aan een dichter levend houden is één ding, maar een dichter moet natuurlijk in
de eerste plaats gelezen worden. Want: "gedichten worden slechts 'poëzie' indien ze gelezen
worden", zei Van Wilderode zelf, zij ontstaan bij de genade van toegewijde lezers. Dat Anton
van Wilderode nu nog steeds één van onze meest gelezen dichters is, kan niet de minste twijfel
lijden. En dat is onder meer de verdienste van de "Internationale Vriendenkring Anton van
Wilderode", die ononderbroken aandacht blijft vragen voor het werk van deze Wase dichter,
niet alleen in het binnenland, maar via vertalingen van zijn poëzie vooral ook in het buitenland.
Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen is de Internationale Vriendenkring daarvoor
bijzonder erkentelijk. Toen de vriendenkring ons daar in 2005 om verzocht, hebben wij dan ook
zonder aarzelen onze medewerking verleend aan de plechtige voorstelling in Gent van de
prachtige vijftalige editie van Van Wilderodes bundel 'De vlinderboom'. Twee jaar later hebben
wij een financiële bijdrage toegekend voor de uitgave van de bundel 'Het weifelloze weten', een
selectie uit de poëzie van Van Wilderode in Duitse en Hongaarse vertaling. En sinds 2008 ten
slotte staat de Internationale Vriendenkring Anton van Wilderode, die zijn zetel nochtans heeft
in de provincie Antwerpen, jaar na jaar nominatim in het budget van de Provincie OostVlaanderen.
Ik wil deze korte toespraak dan ook niet beëindigen zonder deze Internationale Vriendenkring,
en heel in het bijzonder mevrouw Beatrijs van Craenenbroeck, secretaris-generaal en vooral
bezielster van de vereniging nogmaals van harte te feliciteren met de inspanningen die zij zich
nu al twintig jaar getroost om de uitermate populaire dichter die Van Wilderode in Vlaanderen
gebleven is, ook onder de aandacht te brengen van een internationaal publiek, en om zijn poëzie
via vertalingen ook toegankelijk te maken voor anderstaligen.
Namens de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen wens ik deze gedreven
"Vriendenkring", ambassadeur van ons Vlaams literair erfgoed, nog een lange en vruchtbare
culturele werking toe !
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Hakend naar een nieuw Eden

Frans Terrie

Na het overlijden van z’n moeder in 1963 wijdde Van Wilderode een cyclus van zeven
gedichten aan haar nagedachtenis. Eden, de Bijbelse benaming voor de aardse lusttuin, roept in
de titel de kindertijd op als één lange dag van louter geluk in de nabijheid van moeder. Intens
verdriet én hevig verlangen naar vernieuwd contact beheersen de reeks en vooral dit slotgedicht.
Het lyrische “ik” spreekt de afgestorvene direct aan met het intiem vertrouwelijke “je”;
daarbij lijkt het door de tegenwoordige tijd van het werkwoord net of ze nog levend en wel in
z’n nabijheid vertoeft. Het is alsof de dichter na een bezoek aan het ouderlijk huis, al buiten
vertrekkensklaar staat. Even omkijkend, ziet hij haar “echt” staan achter het raam, zij het dan
“zonder gezicht”. Stond er niet “in memoriam matris” onder de titel, dan kon je waarachtig
denken dat het om een alledaags afscheid tussen moeder en zoon gaat.
Dat moeder er staat “zonder gezicht” wijst er natuurlijk wel op dat het om een droomvisioen
van de overledene gaat. Maar toch: ook in de realiteit kan je achter een zonovergoten raam een
gedaante zonder gezicht, als het ware zien staan, overwaasd als ze is door de lichtspiegeling.
De volgende verzen trouwens, versterken die indruk van realiteit: in het raam staat ook de
notenboom weerspiegeld doorheen de figuur achter het raam. Het woord “licht” trekt ook
andere woorden tot zich: de blinkende geverniste blaren, het glanzen en niet het minst ook de
lichthuiveringen over de haren. Het woord “huiveringen” spreekt van een durend aarzelen
tussen doorbreken en wegdeemsteren van omtrekken, het versterkt de spanning tussen
droombeeld en realiteit.
Ondertussen wijst vooral het “onwereldse” van het licht in de richting van het “niets meer dan
een droombeeld zijn” van de moeder. En toch raakt ook dit de werkelijkheid: staat een figuur
achter een zonverlicht raam er niet haast onwezenlijk en ontheven aan het aardse bij?
De tweede strofe baadt niet minder dan de eerste in dit voortdurend weifelen tussen echtheid
en droombeeld. De duur van één lange zin zonder één leesteken dan het slotpunt, lijkt het zelfs
of de moeder weer echt in contact met hem staat. Ze draagt iets in haar hand, dat de zoon buiten
niet precies kan waarnemen.
Het woord “dragen” valt op. Niet gewoon iets in de hand hebben of houden, maar het veel
plechtiger “dragen” van iets, dat men nog in liefde weg wil schenken als een offerande. Is het
boek of brief of een sjaaltje dat ze draagt? Iets, vermoedt hij, dat hij had vergeten. Mooi wordt
hier met één enkele toets de bezorgde moeder verbeeld.
Bij elk afscheid vond ze iets om hem nog achterna te dragen om z’n al of niet vermeende
achteloosheid goed te maken of alleen maar om het afscheid nog even uit te rekken.
Eén enkel woord slechts roept de aflijvigheid van de moeder op, hoewel ook dit nog enigszins
bedekt: “daarginder”. Is het daarginder binnenshuis of in het Grote Ginds, aan de andere oever
van het bestaan?
De slotstrofe voert tot een climax in de droomverbeelding, die daarna noodzakelijkerwijze
afbreekt. “Ik kom al moeder”, zegt de zoon. Op zich een alledaags zinnetje in de trant van “ik
kom zo om het te halen, dat dingetje”. De dichter voegt voor één keer z’n gemoedstoestand er
aan toe, tussen twee haakjes, om die als het ware te verdoezelen: “bonzend van geluk”.
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Dat geeft aan dat komen een ongehoorde geladenheid. Het wordt een komen dat heel z’n
verlangen naar een nieuwe vereniging met moeder over de grens van de dood heen uitzegt. “Ik
ben al op weg naar jou!”. Heel z’n weemoed ligt erin vervat, voortkomend uit het verlangen
naar het herstel van het contact met en de geborgenheid bij moeder.
Onvermijdelijk volgt op zo’n intense uiting de terugval. Teruggeplaatst in de realiteit bemerkt
de zoon dat moeder er niet is: zij hoort hem niet (auditief) en daarna (visueel) ziet hij alleen hoe
de blaren weerspiegeld in de ruiten, nog even wiegen en dan stilhouden. Weg dus, voorlopig
alle contact met de beminde.
Toch trekt het slotvers alles nog eens open: op de drempel van het huist staat haar voetafdruk.
Die verbeelde voetafdruk wijst én op het heengegaan zijn én op de blijvende aanwezigheid van
de moeder, een durende band tussen levenden en doden in ieder geval. Even verscheen de schim
van de overleden moeder, even snel vervluchtigde die weer. Maar er blijft een voetafdruk, als
het ware een lijfelijk tastbare aanwezigheid, die ooit in een nieuwe vereniging bezegeld moet
worden, in een nieuwe dag van Eden.
Bijzonder naakt van zegging is dit gedicht, bijna zakelijk registrerend, maar de volgehouden
spanning tussen droomverbeelding en werkelijkheid maakt het tot een schrijnend authentiek
getuigenis van gemis én van verlangen. Groots!

DE DAG VAN EDEN VII
In memoriam matris
Je staat achter het raam zonder gezicht.
De notelaar met geverniste blaren
glanst van een zuiver en onwerelds licht
dat huiveringen legt over je haren.
Je draagt iets in je hand ik zie niet wat
een boek een brief een sjaaltje voor de winter
maar zeker iets dat ik vergeten had
en dat je je herinnerde daarginder.
Ik kom al moeder (bonzend van geluk).
Je hoort mij niet ik zie de grote blaren
achter je schouder schommelen en bedaren.
Maar op de drempel staat je voetafdruk.
Uit: Onverwachts onderweg, 1974
(Volledig dichtwerk, 1999, blz. 363)
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