Uitnodiging Kerstconcert, zondag 14 december 2014 11.00u
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor ons jaarlijks
poëtisch Kerstconcert in Kasteel Cortewalle – Zwarte
dreef 2 – Beveren.
Met het houtblazerstrio Kalamoi kozen wij voor talent
van eigen bodem. Het trio bestaat uit Jos Simons (hobo)
Luc Bergmans (klarinet) en Willy Van Noten (fagot) en
werd opgericht in 1988. Ze behaalden verschillende
prijzen o.a. de Eerste Prijs en het Hoger Diploma aan het
Antwerps conservatorium en verzorgden concerten in
binnen- en buitenland met als hoogtepunt een tournee
door China in 2009. Radio 1 en Klara deden beroep op
hen voor verschillende opnames. Kalamoi beschikt over
Houtsnede
Wim De Cock een uitgebreid repertoire met composities die speciaal
voor hen geschreven werden en een uitgebreid programma met eigen bewerkingen.
Tussen de sprankelende klanken van o.a. Mozart en Tsjaikovski leest Beatrijs van
Craenenbroeck gedichten, uiteraard van Anton van Wilderode, maar ook van bekende en
minder bekende dichters uit alle wereldhoeken, en licht ze deze toe. Traditioneel staat ons
jaarlijkse kerstconcert, met receptie, voor een sfeer van innigheid en warmte. Dit jaar zal het
niet anders zijn. Reserveren: op het nummer 03 750 10 00 CC Ter Vesten. Kaarten 12,00 euro.

Uitnodiging 20 jaar IVA, zondag 18 januari 2015 11.00u
U wordt allen verwacht in OC De
Boerepoort – Sint-Elisabethstraat 31A en
Grote Baan 183 – 9120 Melsele voor de
viering van ons twintigjarige bestaan (19942014). Mark Eyskens, Luc Van den
Brande en Beatrijs van Craenenbroeck
geven een overzicht van 20 jaar werken om
de naam en het werk van Anton van
Wilderode over de grenzen bekend te
maken. Op het programma staat ook een
creatie speciaal voor de gelegenheid door
Jan Van Landeghem. Uitvoering: Jan Van
Landeghem, orgel; Jenny Spanoghe, viool en Cristel De Meulder, zang. Uiteraard volgt een
receptie met hapjes en drankjes. Er wordt aan de feeststemming extra bijgedragen door Het
Trio Perdu.
De toegang is gratis voor onze leden die wij in dichte drommen verwachten in De
Boerepoort, dit is de heringerichte kapel van het voormalige gerenommeerde pensionaat,
indertijd bekend als Het Hofke van Melsele. Er is ruime parking.
Reserveren: Tel. Beatrijs: 03 658 72 41
e-mail: antonvanwilderode.internationaal@outlook.be
***
Voorpagina – monotype acryl – Beatrijs van Craenenbroeck
Ontwerp uitnodiging 20 jaar IVA – Annelies Rasker
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Ben ik méér dan een meeuw die voorbij wiegt,
een vliegtuig dat onder de wolken
een korte streep laat van zilver?
AvW
Goede vrienden,
In een weemoedige bui begin ik met de drie laatste versregels uit het gedicht ‘Moment’ (uit de
bundel ‘Het oudste geluk’ van Anton). Sommige dagen brengen nu eenmaal een overdosis aan
gemis en verlies en van ik wou, ik wou…
Maar het leven is wat het is en zoals u ziet op de vorige pagina, valt er met betrekking tot onze
vereniging heel wat te beleven in de nabije toekomst. Ons jaarlijks poëtisch kerstconcert op 14
december 2014 en de viering rond ons 20-jarige bestaan op 18 januari 2015.
Zoals aangekondigd in vorige nieuwsbrief, is deze uitgave speciaal. Ze wordt in extra oplage
gedrukt en geschonken aan de aanwezigen in onze ambassade in Berlijn n.a.v. ons evenement
onder de titel “Flämische Lyrik in Wort und Musik” op donderdag 23 oktober e.k. We hebben
alle gedichten in het Nederlands en het Duits (vertaling: Elisabeth Weissenböck) opgenomen.
Dit ten behoeve van ons publiek dat Duitstalig maar veelal tweetalig zal zijn.

2007; vlnr.: Yves T’Sjoen, Walter Moens, Beatrijs van
Craenenbroeck, Stijn Vanclooster, Brigitte Goris
2007 Wenen; vlnr.: Paul Wimmer, Walter
Moens

Tot onze trots en vreugde kan ik meedelen dat wij in deze uitgave beschikken over vier zeer
waardevolle literaire bijdragen.
Op pag. 6 & 7: Christina Guirlande die uit de bundel ‘De overoever’ de cyclus van de vier
Paestum gedichten belicht met nadruk op Paestum 4 ‘Terug’, dit op haar eigen boeiende
interessante wijze, zoals we dat van haar gewend zijn. Tijdens het lezen zag ik mezelf ook
‘terug’ samen met mijn man. Wij waren er in 2001 en de ongelooflijke mooie tempels
bekijkend, hadden ook wij het over Antons gedichten. Wat dacht je?
Op pag. 8 & 9 is onze medewerker Frans Terrie aan het woord. Hij bespreekt Alhambra uit de
bundel ‘Het land der mensen’, één van mijn favoriete gedichten van Anton. De tekst van de
heer Terrie is zó vakkundig geschreven dat het ons weer nieuwe facetten doet ontdekken in de
poëzie van Anton, iets om dankbaar om te zijn!
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Stijn Vanclooster mijmert ‘Over herfst en vergankelijkheid’ met dierbare herinneringen en een
klare kijk op het gedicht ‘O, herfst heiliger dan brood’ uit ‘De moerbeitoppen ruischten’
waaraan we de titel van onze bloemlezing, gepubliceerd in 2007, ‘Het weifelloze weten’
ontleenden. Hij vertaalde zijn tekst ook in het Duits. Zie pag. 13,14 en 15.
Marleen de Crée geeft in haar bijdrage de drie redenen op die zij heeft om uit te wijden over
het gedicht ‘Het echtpaar’. Dit is inderdaad een bekend en bemind gedicht. ‘Bij het lezen van
“Het echtpaar”…’ is een vloeiende tekst, aangenaam verhalend met een zeer persoonlijke toets,
waarvan haar herinneringen aan de verschillende ontmoetingen met Anton aan de basis liggen
en haar bewondering voor hem als dichter en als mens. Haar tekst werd in het Duits vertaald
door Fred Schywek. Pag. 16,17,18.
Verder in deze nieuwsbrief: de mededelingen: mijn jury verslag bij de uitreiking van onze IVAprijs n.a.v. de 17de Jeugdpoëziewedstrijd – Klein-Sinaai op 27 september jl. en ja, helaas ook
weer afscheid van twee leden in onze rubriek ‘Wie gaat, wat blijft’.
Het is uitkijken nu naar 23 oktober om Anton weer voor een nieuw publiek in de kijker te stellen
en benevens goede vrienden terug te zien. De heer Walter Moens met wie ik voor de vierde
keer samenwerk, in zijn functie als Vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering. Twee maal
Boedapest, een maal Wenen, en nu Berlijn. De heer Moens heeft de leeftijd bereikt waarop men
zijn leven anders gaat inrichten en hij verlaat in maart 2015 de diplomatieke kringen. Hij wordt
in Berlijn opgevolgd door de heer Koen Haverbeke, en laat de heer Haverbeke nu juist de
Vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering zijn waarmee ik samenwerkte in Vilnius en
Warschau, en nu in Berlijn. Samenwerken met beide heren, real gentlemen, verliep telkens vlot
en vlekkeloos en was bovendien
zeer aangenaam. Wat het leven al
niet in petto heeft voor ons!

Nog enkele mooie herinneringen aan Boedapest in 2007;
1: vlnr. Katalin Mezey, journalist, Beatrijs van Craenenbroeck (interview tijdens boekenbeurs)
2: vlnr. Walter Moens, journaliste, Beatrijs van Craenenbroeck (interview voor nationale radio Hongarije)
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Ik zie uit naar Berlijn, naar de vriendschap en weer nieuwe contacten ten bate van het werk van
onze dichter.
Zij het nog altijd met het gevoel van ik wou, ik wou… waarmee ik aanving en dat ik voorlopig
niet kwijtraak, niettegenstaande ik tussen de paragrafen in, confituur heb gemaakt van peren,
appels en banaan, sluit ik af met volgend kwatrijn dat ik schreef en dat me ook niet opluchtte,
dus zend ik het maar aan jullie.
Na alles wat ik dacht
en daar dan wat van schreef
wou ik dat één iets bleef
jouw vonk die in mij lacht

Met als altijd, van huis tot huis
mijn genegen groeten,

*****

Manch eine Frühlingsnacht denke ich an
die Rosen im Tal von Isfahan
rot rankend in Rondells seh ich sie dann
die Rosen im Tal von Isfahan
wuchernd im Weihrauchduft währen an
die Rosen im Tal von Isfahan
leuchtend unter des Vollmonds heller Bahn
die Tosen im Tal von Isfahan
die Rosen im Tal von Isfahan

Isfahan, zichtbare droom
Een Melopee
Kalligrafie: Vera Engelen
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Paestum 4

Christina Guirlande

Terug
De stad is ophanden wanneer ik daal
door het cederbos naar benee.
In bressen van zonlicht als blauw staal
staat de beving der zichtbare zee.
Nu mag ik niet omzien denk ik nu moet
ik maar blind en gehoorzaam gaan,
de stammen als draden geronnen bloed
en daarachter begint mijn bestaan;
de wereld die ik verliet en vergat
is altijd aanwezig geweest.
Niet omzien, de zee ligt vóór mij, de stad
en het werk dat mij langzaam geneest.

Het gedicht ‘Terug’ is het vierde en laatste van een kleine cyclus over de stad Paestum,
geschreven door Anton Van Wilderode en gepubliceerd in de dichtbundel ‘De Overoever’ van
1981. Deze van oorsprong Griekse stad met de naam Poseidonia, naar Poseidon de god van
de zee, werd in 273 vóór onze tijdrekening bezet door de Romeinen en kreeg van dan af de
naam Paestum. Ze is gelegen aan de Middellandse Zee, ten zuiden van Napels, en behoort tot
de provincie Salerno.
De stad, die in de Oudheid werd gesticht, was voor onze tijd zo goed als zeker onbekend
gebleven zonder de wegenwerken voor de aanleg van een weg naar het zuiden, in het jaar
1750, waardoor de talrijke ruïnes werden blootgelegd.
Het huidige Paestum is ondertussen uitgegroeid tot een gewaardeerde toeristische bestemming
en wordt vooral bezocht door liefhebbers van geschiedenis en architectuur, in het bijzonder
van de Oudheid. Naast de nabijheid van de zee en de prachtige ligging heeft Paestum zeer
veel te bieden: drie goed bewaarde tempels in Dorische stijl, waarvan er twee aan de Griekse
godin Hera zijn gewijd en de derde aan Athena, de lange (5 km.) en hoge (15 m.) stadswallen
langsheen de Via Sacra, en het Archeologisch Museum met een schat aan vondsten, o.a.
verschillende aan de binnenkant beschilderde graftomben uit de Griekse periode.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat Anton Van Wilderode deze interessante stad heeft
bezocht en er enkele gedichten heeft over geschreven. In het eerste gedicht, met als titel
‘Tempel’ beschrijft Anton Van Wilderode bijna fotografisch een niet bij naam genoemde
tempel én de omgeving: de marmervloeren, de dakspanten van ivoor, het windbegin strelende
langs de pleinen, de ontvolkte vlakten van zonlicht en zuiver porfier. Het vermogen van de
dichter om met weinig woorden scherpe beelden op te roepen komt hier duidelijk tot uiting.
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Paestum 2 , ‘Grafbeeld’, is eveneens een beschrijvend gedicht, waarin de dichter een in steen
gebeiteld gezicht toespreekt, dat nu, door de erosie, zachter is dan ooit tevoren. Ontroerend is
de veronderstelling dat korrels van vroeger zand/ onder de wenkbrauwbogen/ van uw gesloten
ogen nog wel afkomstig zouden kunnen zijn van de herinnering aan het bestaan/ en de aarde
van kleine dorpen, of misschien ook van het stof langs de weg vergaard.
Paestum 3, ‘Zuilen zijn’ is het kortste van de vier gedichten. Het telt amper twee kwatrijnen.
Anton van Wilderode merkt op dat de zuilen van de verlaten, lege tempels, waartussen de
wind vrij spel heeft, zijn als tralies, zij houden de tijd/ en somtijds de toekomst tegen.
Het vierde gedicht, ‘Terug’ is zeer persoonlijk. Het komt over als een besluit, een slotsom, na
de drie vorige. Ook het ritme en de ‘melodie’ van dit gedicht zijn heerlijk. Het gedicht geeft
de gevoelens en emoties weer van de dichter die afscheid moet nemen van zoveel moois, om
terug te keren naar de realiteit van elke dag. Het vertrek valt hem zwaar: Nu mag ik niet
omzien denk ik nu moet/ ik maar blind en gehoorzaam gaan. Hij vergelijkt zelfs de stammen
in het cederbos met draden geronnen bloed. En zou het kunnen dat de dichter met de trillende
beweging van het water door het felle zonlicht zijn eigen onzekere en bevende voetstappen op
de weg terug wil weergeven?
Waarschijnlijk daalde de dichter na een laatste bezoek aan een tempel, die altijd op het
hoogste punt was gebouwd, door een cederbos naar de stad aan zee terug, om alles achter te
laten wat hem had beroerd, ontroerd, en wat in zijn hart voorgoed zou opgeslagen blijven.
Zoals iedere reiziger wel weet draagt hij, waar hij ook komt, zijn persoonlijke geschiedenis
met zich mee, die kan men immers nooit thuislaten: de wereld die ik verliet en vergat/ is altijd
aanwezig geweest. Maar wat hij in Paestum heeft gezien en beleefd zal voorgoed deel
uitmaken van zijn persoon. De beleving was zelfs zo sterk, dat het werk dat thuis wacht hem
maar zeer langzaam zal kunnen genezen van zoveel indrukken. Dit gedicht staaft de bewering
dat niet wat men ziet het belangrijkste is, maar wel wat men daarbij denkt en voelt.

Zurück
Die Stadt rückt näher, wenn ich geh
durch den Zedernwald hinunter ins Tal,
in Bahnen aus Sonnenlicht, blau wie Stahl
wogt sichtbar die See.
Ich denke, jetzt darf zurück ich nicht sehen,
muss blindlings und gehorsam weitergehen,
wie geronnenes Blut die Stämme sind
und dahinter mein Leben beginnt.
Die Welt, die ich verlassen, vergessen hab,
ist immer schon da gewesen.
Zurück nicht sehen, vorm mir liegt die See, die Stadt,
das Werk, es lässt mich langsam genesen.
Christina Guirlande

Vertaling duits: Maria Elisabeth Weissenböck
Illustratie: Oláh Mátyás László
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Alhambra

Frans Terrie

Alhambra
De rozen staan verpulverd in de nissen
en op de vijver draait een nenufaar
traag rond zichzelve. Valken duikelen naar
het haastig runenschrift der hagedissen.
Fonteinen waaien ruisend uit de lissen
eentonig zingend op één dunne snaar.
Het diepe water maakt zich openbaar
tot in het mauve rijk der edelvissen.
Hier kan men eeuwig naar legenden gissen
die groeien als een groene varenplant
schichtig en maatloos uit het ongewisse.
Maar slechts één helle roos ligt in mijn hand
brandende schier en bant de duisternissen
die ik hierwaart meevoer uit mijn donker land.

Agnes Indermaur, Alhambra

Voor zover te zien valt is ‘Alhambra’ uit de bundel ‘Het land der mensen’ (1952) op één enkel
na, het enige vormvaste sonnet dat Anton van Wilderode ooit heeft gepubliceerd.
Het octaaf geeft met sterk beeldend en verheven taalgebruik een sfeerbeeld van de heerlijke
binnentuinen uit die Moorse burcht nabij Granada. Die sfeerschepping wordt evenwel sterk
verinnerlijkt door de dichter, zodat zij als het ware een ‘landschap der ziel’ weerspiegelt.
Zo valt al direct in het tweede vers het beeld op van de witte waterlelie, weergegeven met het
exotisch klinkend woord ‘nenufaar’. Deze bloem, rond zichzelf draaiend op de vijver, wortelt
in het slijk, maar ontstijgt dat rein en zuiver en suggereert zo het streven naar het puur schone.
Toch valt daarnaast de ambivalentie op in het beeldgebruik. De rozen zijn ‘verpulverd’, haast
tot stof verworden en vooral: roofvogels duikelen naar de schichtige hagedissen, bewegend met
een geheimzinnig magisch schrift.
Tegenover dit negatieve, dat benedenwaarts gericht is, staat evenwel de opwaartse beweging
van de fonteinen, zingend op één waterstraal als op een snaar. Zij roepen met hun waaiend
ruisen de vergeestelijkte kant op van het leven. En tenslotte ontsluit zich in de diepte van het
water het mysterieuze ‘rijk der edelvissen’. De dichter gebruikt hier een nieuwvorm,
‘edelvissen’ om het even voorname als geheimzinnig waterleven op te roepen dat aan de
oorsprong ligt van alle leven.
Na de sfeerbeelden uit het octaaf volgt in het sextet een omslag (de typische volta van de
sonnetvorm!). De dichter staat nu beschouwend stil bij wat hij zag en peilt naar de betekenis.
Dit is een plaats, mijmert hij, waar de mens bij voortduring ‘legenden’ toekomen of verhalen
die het bestaan verklaren en verhelderen. Zij komen op uit ergens een heel vage diepte, ‘het
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ongewisse’ noemt hij dat. Zij schieten op als snelgroeiende varens, dat groene groeien krijgt
een sterke alliteratie mee, maar is tegelijk ‘schichtig en maatloos’, zodat zij even woekerend
als vergankelijk zijn.
Bij het woord ‘eeuwig’ uit het negende vers moeten we nog even stilstaan. Het spreekt van een
tijd die ophoudt tijd te zijn, die heel en al stil viel en dat sluit aan bij de overwegend statische
beelden uit het hele gedicht. Waar dit gebeurt kan de geestelijke opvlucht echt beginnen. In het
gedicht ‘Momenten in Granada’ uit de ‘Nagelaten gedichten’, wordt de sfeer rond het
Alhambra evenzeer opgeroepen. Merkwaardig is daarbij, dat in dit veel latere gedicht uit 1995
het ontrukt zijn aan de tijd wordt uitgezegd op wel veel directer en naakter wijze. We citeren
even die strofe:
‘Ik ben niet hier, ik word omhooggeheven
op wolken wierook. Tijd bestaat niet meer,
behoort van heden tot een ander leven
dat mij vandaan draagt. Zonder wederkeer’.
Omhoog geheven op wolken wierook: je kon moeilijk directer de spirituele opgang van geest
of ziel weergeven, en zo mogen we ook het gissen naar legenden opvatten uit ons gedicht.
De laatste strofe dan zet in met een tegenstellend ‘maar’ en luidt eigenlijk een nieuwe wending
of volta in. Terwijl in de vorige strofe een algemeen ‘men’ giste naar legenden, is nu ‘het ik’
van de dichter aan het woord. En hoewel hij die legenden kon onderkennen, liet hij ze toch links
liggen. Hij kiest voor één enkel ding, de ‘roos’, zo hel dat ze haast brandend lijkt van vurigheid.
Hij kiest dus voor één enkel tastbaar ding van zuivere schoonheid en die schoonheidservaring
verheldert de duisternissen die hij meedroeg uit zijn donker land. Zij verlost kortom van het
diepe water van verdriet en verdrijft de angsten die ermee samengaan.
We poogden bij benadering de rijke en voorname beeldtaal van dit gedicht te verhelderen en
peilden naar de betekenis van de symbooltaal die ermee samenhangt. Mag dit voldoende zijn
om te beseffen dat Anton van Wilderode ook ons met dit gedicht een roos van schoonheid in
de hand legt…
Alhambra
Die Rosen stehen entblättert in den Nischen,
Teichrosen treiben auf dem Wasser träg.
Ein Falke stößt vom Himmel nieder schräg
auf Eidechsen, die voller Hast entwischen.
Von Lilien fast verdeckt rauschen Fontänen
wie einer einzigen Saite dünner Ton.
Die tiefen Wasser violett sich dehnen
bis zu der Salme schimmernder Region.
Hier lässt sich ewig glauben an Legenden.
Sie wuchern wie die üppig grünen Pflanzen,
die scheu und maßlos sich im Licht verschwenden.
Nu reine Rose halte ich noch in Händen:
Ihr Feuer bannt der Schwermut düstre Schatten,
die aus der Heimat mich begleitet hatten.

Agnes Indermaur, Alhambra
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Donnerstag, 23. Oktober 2014
Belgische Botschaft
Berlin

Flämische Lyrik in Wort und Musik
Anton van Wilderode im Zwiegespräch mit musikalischen Meistern aus Flandern

PR O G RAM M
Willkommen
Koen Haverbeke, Generaldelegierter der Regierung Flanderns
Luc Van den Brande, Vorsitzender der Internationalen Stiftung Anton van Wilderode
Klavier solo

Menuett August De Boeck (1865-1937)
Poesie

September
Sprechen mit Vater / Spreken met vader
Alhambra
Anton van Wilderode (1918-1998)
Gesang & Piano

Hoe schoon de morgendauw
Musik: Lodewijk Mortelmans (1868-1952) - Text: Guido Gezelle (1830-1899)

Kindje, wat ben je toch zacht
Musik: Lodewijk Mortelmans - Text: J. Reddingius (1873-1944)

‘k En hoore u nog niet
Musik: Joseph Ryelandt (1870-1965) - Text: Guido Gezelle
Klavier solo

Impromptu
Lodewijk Mortelmans
Poesie

Ein Kind / Een kind
Das Ehepaar / Cerviteri 2 Villa Guilia Roma Het echtpaar
Die rechte Hand 1/ De rechterhand
Anton van Wilderode
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Gesang & Piano

Moeder
Musik: Ernest Van der Eyken (1913-2010) - Text: Anton van Wilderode

Vrede
Musik: August De Boeck – Text: Pol de Mont (1857-1931)

To him
Musik: Ernest Van der Eyken - Text: Beatrijs Van Craenenbroeck

Het groetend kindje
Musik: August De Boeck - Text: Lambrecht Lambrechts (1865-1932)
Poesie

Adieu/Abschied/Afscheid
Isfahan, sichtbarer Traum - Melopoeia/Isfahan, zichtbare droom - Een Melopee
Anton van Wilderode
Klavier solo

Fantasie Nr. 3
Peter Benoit (1834-1901)

Beatrijs Van Craenenbroeck, Walter Moens – Lesung
Cristel De Meulder – Sopran
Ad van Sleuwen – Klavier

Empfang
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Biografie Anton van Wilderode
Anton van Wilderode (ps. van Cyriel Coupé) 28 juni 1918 – 15 juni 1998. Nach seiner
Priesterweihe im Jahre 1944 studiert er klassische Philologie an der Katholischen Universität
Leuven; 1946 wird er Lehrer am (jetzt: Sankt-Joseph-) ´Klein Seminarie´ in Sint-Niklaas. 1943
erscheint sein Gedichtband De Moerbeitoppen ruischten, wofür er den Preis für Literatur
(Poesie) der Provinz erhält.
Zwischen 1943 und 1948 publiziert er einige Duitzend Gedichtbände. Zu den bekannteren
gehören Najaar van Hellas (1947), Het land der mensen (1952), Dorp zonder ouders (1978),
De vlinderboom (1985), Apostel na de Twaalf (1992). Er erhält viele Preise, unter denen den
Preis der Scriptores Christiani (1978) und den Joost-van-den-Vondelpreis (1980). Er erwarb
den Staatspreis für Poesie (1980) und für einen Autorenlaufbahn (1988).
1974 erscheinen seine Versammelte Gedichte 1943-1973. Er schreibt diverse Monografien,
besorgt eine niederländische Übersetzung von Vergilius’ Bucolica, Aeneis und Georgica, stellt
das niederländische Literaturbuch De dubbelfluit (1968) und die Anthologie Het groot
getijdenboek (1971) zusammen. Jahrelang arbeitet er an Fernsehsendungen mit, wofür er 1962
mit dem Jan Boonprijs ausgezeichnet wird. Er war Redakteur von Dietsche Warande & Belfort
und Mitarbeiter an De Standaard. Er war auch ein viel gefragter Redner.
Der Titel doctor honoris causa der Löwener Universität (1975) und die Mitgliedschaft der
Königlichen Akademie für Niederländische Sprach- und Literaturwissenschaft bedeuten eine
weitere Anerkennung der Vielseitigkeit und Tiefgang seines Werkes.
Internationaler Freundeskreis Anton van Wilderode
Zielsetzungen:
- Die Übersetzung des Werkes von Anton van Wilderode in möglichst viele Sprachen;
- Die Verbreitung seines Werkes in möglichst vielen Ländern via Colloquien, Symposien,
Publikationen von Gedichtbänden;
- Die Aufnahme seiner Gedichte in ausländische Zeitschriften, Zeitungen, Anthologien
und Sammelbände;
- Die Verwendung ausländischer Medien via unsere internationalen Kontakte;
- Das Organisieren und Mit-Organisieren von Festivals und poetischen Veranstaltungen
im In- und Ausland;
- Als Podium für in- und ausländische Dichter und Künstler fungieren.
Realisationen:
Während seines 19-jährigen Bestehens organisierte der Verein mehr als 80 Veranstaltungen im
In- und Ausland, gab 15 Publikationen heraus, u.a. in Spanien, Rumänien, Polen, Italien,
Südafrika, en Niederlanden, Irland, Schweden, Ungarn, Österreich, Deutschland, den
Vereinigten Staaten. Wir arbeiteten mit literarischen Vereinen, Universitäten und Botschaften
in ganz Europa und mit der Library of Congress in Washington zusammen.
 Vorsitzender des Vereins: Luc van den Brande, ehemaliger Minister-Präsident der
flämischen Regierung und Repräsentant des flämischen Volkes;
 Ehrenvorsitzender und Gründungsmitglied: Prof. Dr. Mark Eyskens, Staatsminister,
ehemaliger Premier;
 Zweiter Vorsitzender und Gründungsmitglied: Östen Sjöstrand, Dichter, Mitglied der
Schwed. Akademie und des Nobelpreiskomitees †
 Generalsekretär und Gründer des Vereins: Beatrijs van Craenenbroeck, Dichter.
Die Liste mit unseren Gründungsmitglieder ist eindrucksvoll, mit u.a. unserem großen
Kulturphilosophen Max Wildiers † und Elisabeth Eybers, der wichtigsten südafrikanischen
Dichterin.
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Over herfst en vergankelijkheid.
Stijn Vanclooster
Bij enkele gedichten van Anton van Wilderode
1.
Bij vergankelijkheid en herfst – een herinnering.
Een van de mooiste projecten waar ik
tijdens mijn assistentenjaren aan de
Universität Wien aan mocht werken,
kwam er op initiatief van Beatrijs van
Craenenbroeck,
bezielster
van
de
Internationale Vriendenkring Anton van
Wilderode. Ze vroeg me Paul Wimmer op
te sporen, de Weense dichter-criticus die
eerder al veel Nederlandse poëzie in het
Duits had vertaald, om hem te verleiden
mee te werken aan een nieuwe drietalige
bloemlezing die zij op het oog had. ´Anton
van Wilderode!´, riep Wimmer uit toen ik
de eerste keer bij hem over de vloer kwam, ´maar natuurlijk doe ik mee! Hij is een van de
allergrootste Vlaamse dichters.´ Hij was zeer vereerd met het verzoek. Wat ik niet wist, was dat
Wimmer ziek was, en algauw zou blijken dat hij niet meer in staat was om alle voorziene
gedichten vertalen. Mijn collega aan de universiteit, Elisabeth Weissenböck, zou daarom mee
aan boord komen en enkele gedichten helpen vertalen. Ik bewaar prachtige herinneringen aan
de vele Kaffeehaus-avonden – het Tirolerhof aan de Albertina genoot Pauls voorkeur – waar de
grote Weense dichter ons opwachtte met een nieuw vertaald gedicht, daarbij telkens uitgebreid
vertellend over zijn vele ontmoetingen met Vlaamse schrijvers en ons overladend met citaten
uit hun werk. De man leek werkelijk met de Vlaamse poëzie getrouwd. Na talloze ontmoetingen
waarbij wij ons gedrieën over de gedichten bogen, en dankzij de Hongaarse topvertaalster en
letterkundige Anikó Daróczi – die eveneens al veel vertalingen uit de Nederlandse poëzie op
haar naam had staan – kwam zo in 2007 de Nederlands-Duits-Hongaarse anthologie Het
weifelloze weten. Das verbürgte Wissen. A biztos tudás tot stand, die in Wenen en Boedapest
zou worden voorgesteld. Wimmer zou de presentatie in de Österreichische Gesellschaft für
Literatur nog net meemaken; kort daarop zou hij overlijden.

2.
Herfst en vergangelijkheid bij Anton van Wilderode
Het is natuurlijk een open deur intrappen: Anton van Wilderode was gepreoccupeerd met het
herfstseizoen en het daaraan gekoppelde thema van de vergankelijkheid. Maar bladerend in Het
weifelloze weten stel ik vast dat dit misschien nog veel meer het geval is dan ik dacht – vele
gedichten bespelen dit thema. Al het eerste gedicht uit de genoemde bloemlezing gaat over de
herfst. Aan dit gedicht, ´O herfst, heiliger dan brood´ werd de titel van de bloemlezing ontleend
– naar de aanvang van de derde strofe:
Wat blijft is herfst en ´t weifelloze weten
van een verstilde band met haard en huis.
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Alsof de herfst de dingen toch weer wat in hun plooi doet vallen: de luidruchtigheid en
lichtzinnigheid van de zomer voorbij, een tijd van inkeer, traagheid en stilte breekt aan. Een tijd
tegelijk waarin een nieuw lied kan worden geschreven, een lied dat geboren wordt uit het herinneren – het herinneren van ´zomers hoog gefluit´ (strofe 2), waarbij ik
noem de namen fluisterend en teder
van álle vogels die de zomer had.
Telkens weer overvalt de ik daarbij de ervaring van de vergankelijkheid. Een vogelzwerm heeft
zich weliswaar geheven, maar is afgedreven, ´men weet niet waar´ (hoe graag zou ik het weten!)
(strofe 1); de wereld nodigt in haar zachtheid weliswaar tot leven uit, maar de winter wil haar
´verdrinken in een meer van mist en regen´ (strofe 1); het lied dat ik schreef was gloedvol en
had schone woorden, maar het doofde uit en de lip liet het zingen los (strofe 2).
Wat rest na deze ervaring, vraagt de dichter, en geeft meteen het antwoord: ´herfst en ´t
weifelloze weten´ (strofe 3). Wat met andere woorden blijvend is, is de zekerheid – het
weifelloze weten – dat alles voorbijgaat. Toch leidt die ervaring niet tot een oeverloos
pessimisme: de herfst ruist ook, en beroest; hij maakt het mogelijk een zware bladzijde om te
slaan (strofe 4). Daarom is de dichter dankbaar. Dankbaar om het leven én de vergankelijkheid.
Dankbaar om de herfst, die deze vergankelijkheid openbaart, en daarom voor de geest is wat
brood is voor het lichaam. Vandaar het slotvers:
Aanvaard mijn dank, o herfst heiliger dan brood.

Herbst und Vergänglichkeit.
Ein Thema bei Anton van Wilderode

Stijn Vanclooster

1.
Herbst und Vergänglichkeit – eine Erinnerung
Eines der schönsten Projekte, an dem ich
während meiner Assistentenjahre an der
Universität Wien habe arbeiten dürfen,
entstand auf Initiative von Beatrijs van
Craenenbroeck,
Beseelerin
des
Internationalen Freundeskreises Anton van
Wilderode. Sie bat mich, Paul Wimmer
ausfindig zu machen, den Wiener
Dichter/Kritiker, der schon zahlreiche
niederländische Gedichte ins Deutsche
übersetzt hatte, um ihn zur Mitarbeit an
einer neuen dreisprachigen Anthologie zu
verführen, die sie im Auge hatte. ´Anton van Wilderode!´, rief Wimmer aus, als ich das erste
Mal bei ihm zu Besuch war, ´Aber natürlich mache ich mit! Er ist einer der allergrößten
flämischen Dichter.´ Er fühlte sich durch unsere Einladung geehrt. Was ich nicht wusste, war,
dass Wimmer krank war, und schon bald würde sich herausstellen, dass er nicht mehr imstande
war, alle vorgesehenen Gedichte zu übersetzen. Meine Kollegin an der Universität, Elisabeth
Weissenböck, würde darum mit an Bord kommen und einige Gedichte zu übersetzen helfen.
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Ich erinnere mich gerne an die vielen Kaffeehaus-Abende – das Tirolerhof bei der Albertina
genoss Pauls Vorzug –, an denen der große Wiener Dichter uns ein neu übersetztes Gedicht
vortrug, dabei immer ausführlich über seine viele Begegnungen mit flämischen Dichtern
erzählte und uns mit Zitaten aus deren Werken geradezu überlud. Dieser Mann schien wirklich
mit der flämischen Poesie verheiratet zu sein. Nach vielen Treffen, bei denen wir uns zu dritt
über die Gedichte beugten, und dank der ungarischen Spitzenübersetzerin und
Literaturwissenschaftlerin Anikó Daróczi – die ebenfalls bereits einen großen Erfahrungsschatz
im Übersetzen niederländischer Poesie mitbrachte – kam so 2007 die niederländisch-deutschungarische Anthologie Het weifelloze weten. Das verbürgte Wissen. A biztos tudás zu Stande,
die in Wien und Budapest präsentiert werden sollte. Wimmer würde die Präsentation in der
Österreichischen Gesellschaft für Literatur gerade noch erleben; kurz danach würde er sterben.

2.
Herbst und Vergänglichkeit bei Anton van Wilderode
Man rennt damit natürlich eine offene Tür ein: Anton van Wilderode war wie gefesselt von der
Jahreszeit Herbst und dem damit verbundenen Thema der Vergänglichkeit. Doch beim Blättern
in Das verbürgte Wissen merke ich, dass dies vielleicht noch viel mehr der Fall war als ich
dachte – viele Gedichte behandeln dieses Thema. Schon das erste Gedicht aus der genannten
Anthologie geht um den Herbst. Diesem Gedicht, ´O Herbst, heiliger als Brot´ wurde der Titel
der Anthologie entlehnt – nach dem Anfang der dritten Strophe:
Was bleibt, ist Herbst und das verbürgte Wissen
um ein stilles Band mit Haus und Herd.
Als ob der Herbst die Dinge wiederherstellt und wieder etwas Ordnung bringt: der Lärm und
Leichtsinn des Sommers ist vorbei, eine Zeit von Einkehr, Trägheit und Stille bricht an.
Zugleich eine Zeit, in der ein neues Lied geschrieben werden kann: ein Lied, geboren aus der
(Wieder-)Er-Innerung – buchstäblich: die Dinge wieder nach Innen bringen –, der Erinnerung
des ´Sommer hoher Melodie´ (Strophe 2), wobei ich
flüstre zärtlich die Namen
von allen Vögeln, die der Sommer hat.
Immer wieder überfällt das Ich dabei die Erfahrung der Vergänglichkeit. Ein Vogelschwarm
hat sich zwar erhoben, doch ist abgetrieben, ´niemand weiß wohin´ (wie gerne möchte ich es
wissen!) (Strophe 1); die Welt lädt in ihrer Weichheit zwar zum Leben ein, doch der Winter
will sie ´ertränken in einem Meer aus Nebel und Regen´ (Strophe 1); das Lied, das ich schrieb
war voller ´Glut´ und hatte ´schöne Worte´, doch es ´verlöschte´ und ´die Lippen verschließen
sich der Sangeslust´ (Strophe 2).
Was bleibt nach dieser Erfahrung übrig, fragt der Dichter, und gibt gleich die Antwort: ´Herbst
und das verbürgte Wissen´ (Strophe 3). Mit anderen Worten: Was bleibt, ist die Sicherheit –
das verbürgte Wissen –, dass alles vorbeigeht. Doch diese Erfahrung führt nicht zu einem
uferlosen Pessimismus: der Herbst ´rauscht´ auch und ´berauscht´; er ermöglicht es, eine
´schwere Seite´ umzuschlagen (Strophe 4). Dafür ist der Dichter dankbar: dankbar für das
Leben und die Vergänglichkeit, dankbar für den Herbst, der diese Vergänglichkeit offenbart
und darum für den Geist ist, was Brot für den Körper ist. Daher der Schlußvers:
nimm meinen Dank, o Herbst, heiliger als Brot.
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Bij het lezen van « Het echtpaar »...

Marleen de Crée

Op de vraag van Beatrijs van Craenenbroeck een bijdrage
te leveren voor de Nieuwsbrief en een gedicht te bespreken
van A. van Wilderode ben ik graag ingegaan en wel om
verschillende redenen. Om die redenen is ook mijn keuze
van het bekende en beminde gedicht « Het echtpaar »
gebaseerd.
Anton van Wilderode kwam ik één keer per jaar tegen
tijdens de Vlaamse Poëziedagen in Deurle. Ik genoot
telkens het voorrecht samen met hem het middagmaal te
delen in een restaurant aldaar. Hij was een minzame
tafelgenoot, bescheiden en gezellig keuvelend met onze gezamenlijke vrienden. Maar niet één
keer heeft hij het nagelaten mij na het eten te vragen hoe het met mijn poëzie ging, te zeggen
dat hij ze goed vond en dat ik vooral niet mocht stoppen met schrijven. Men kan zich moeilijk
voorstellen wat een eer dit was voor een beginnend dichtertje. Tot zover reden één.
Anton van Wilderode was een intieme vriend van Jozef L. de Belder, mijn uitgever en tevens
mentor en vriend. J. de Belder sprak vaak met verve en bewondering over zijn vrienden dus
ook over Van Wilderode. Hij deelde met hem zijn passie voor het reizen vooral naar de
antieke wereld of naar plaatsen waar hun meest bewonderde auteurs hadden geleefd. In beider
dichtwerk zijn de residus van hun liefde voor de oudheid terug te vinden. Het zijn niet zomaar
residus. Hun gedichten werken begeesterend. Zelfs al werkt hun verbeelding op individueel
impuls, wat ze willen meegeven is de liefde en het respect voor diegenen die ons eeuwen
geleden voorgingen. Beide dichters waren lyrische romantici met een passie voor zuivere en
ritmisch muzikale verzen. Anton van Wilderode ging daarin het verst. Aan zijn dichtkunst,
ook aan de techniciteit ervan zouden best nog ettelijke studies kunnen gewijd worden. Maar
de lyriek van J.d.B. en A.v.W. liep gelijk en zo ook hun vriendschap en de mijne. Dit is reden
twee.
De derde reden van mijn bijdrage is uiteraard het gedicht « Het echtpaar ». Men moet de
sarcofaag gezien hebben om het gedicht volledig te omhelzen. Wij waren ooit in de Villa
Giulia te Rome, mijn man en ik. We hebben die sarcofaag en vele andere gezien. Toch
verbind ik deze sarcofaag met een bezoek aan een Etruskisch graf in Gubbio. Die tumulus lag
midden in de natuur. Na veel zoeken vonden we het graf. De bewaker ervan kwam ons
tegemoet met een reusachtige sleutel en heette ons welkom met een stem die hem restte na
een larynxoperatie. Ik denk niet dat we vaak op die manier ergens van onder de indruk zijn
geweest. Wel, dààr zie ik nu de sarcofaag uit de Villa Giulia. Daar past ze volkomen. Daar wil
ik even vol van tederheid als in Van Wilderodes gedicht naast mijn partner liggen,
vereeuwigd in steen, al was het maar even.
Alhoewel het gedicht een interpretatie is van een mogelijk teder leven heeft de dichter zich
toch naar gewoonte gehouden aan een strenge versvorm : regels afwisselend van elf en tien
lettergrepen en rijmvorming aba en abb in het tweede deel van tweemaal drie terzinen. Van
Wilderode vraagt zich in de eerste drie terzinen af wàt de inhoud is van het beeld dat zich
voordoet. In de laatste terzinen besluit hij met een eigen oordeel. In de ogen van Van
Wilderode is deze sarcofaag subliem zowel qua vorm als door de emotie die ze bij hem
losmaakt. Hij heeft die schoonheid ook op de lezers van dit juweel overgebracht. Voor mij
past de inhoud van dit gedicht perfect op wat ik in alle bescheidenheid voor Van Wilderode
voel: hij is een waardevol dichter en ook « ein guter Mensch ».
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CERVETERI 2
Het echtpaar. Villa Giulia Roma
(uit : De Overoever. Orion-Colibrant. 1981)
Houden haar vingers vogels vast, sieraden
of offerschaaltjes in doorschijnend glas,
zijn rechterhand een groen juweel van jade?
De lange zomer die hun leven was
liet op het gaaf gelaat de glimlach duren
begonnen op een buitenbed van gras.
Reikt hij de haarkam aan voor haar coiffure
en geeft zij hem de trouwring van agaat
met spiegelingen op de kamermuren?
Zij liggen in een ingetogen staat
van zaligheid en zichtbaar welbehagen
nog in de kleren van hun levensdagen.
Herhaald zij met bewegelijke handen
momenten van geluk, en blijft zijn arm
intussen om haar hals, nabij en warm?
Tezamen ingescheept en onder zeil
om op een verdere oever te belanden
voor eeuwen slaap en onverliesbaar heil.

Beim Lesen von Das Ehepaar

Marleen de Crée

Nach der Anfrage von Beatrijs van Craenenbroeck, um einen Beitrag zu liefern für den
Nachrichtenbrief und um ein Gedicht zu besprechen von A. van Wilderode bin ich gern darauf
eingegangen, aus verschiedenen Gründen. Aus diesen Gründen ist auch meine Auswahl eines
bekannten und beliebten Gedichtes DAS EHEPAAR gegründet. Anton van Wilderode traf ich
einmal im Jahr während der Flämischen Poesietage in Deurle. Ich genoß immer wieder das
Vorrecht ein Mittagmal mit ihm zu teilen in einem örtlichen Restaurant. Er war ein
sympathischer Tischgenosse, bescheiden und gesellig plaudernd mit unseren gemeinsamen
Freunden. Mehr als einmal fragte er nach dem Essen wie es mit meiner Poesie ging und um zu
sagen, daß er sie gut fand und vor allem, daß ich nicht stoppen sollte mit Schreiben. Man kann
sich vorstellen, was das für eine Ehre war für ein beginnendes Dichterlein. Das zu Grund Eins.
*
Anton van Wilderode war ein naher Freund von Jozef L. de Belder, meinem Verleger und auch
Mentoren und Freund. J. de Belder sprach oft mit Verve und Bewunderung über seine Freunde
also auch über Van Wilderode. Er teilte mit ihm seine Passion für Reisen vor allem in die antike
Welt oder an Plätze, wo ihre am meisten bewunderte Autoren gelebt hatten. In beider Dichtwerk
sind der Bodensatz ihrer Liebe zum Altertum zurück zu finden. Es ist nicht nur einfach
Bodensatz. Ihre Gedichte wirken begeisternd. Selbst schon arbeitet ihre Vorstellungskraft auf
individuellem Impuls, was sie mitgeben wollen ist Liebe und Respekt für die, die uns
Jahrhunderte vorhergingen. Beide Dichter waren Romantiker mit einer Leidenschaft für
saubere und rhythmisch-musikalische Verse. Anton van Wildenrode ging darin am weitesten.
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An seiner Dichtkunst, auch an ihrer Technizität, sollen noch etliche Studien geweiht werden.
Aber die Lyrik von JdB und AvW liefen zugleich und so auch ihre Freundschaft und die meine.
Das ist Grund Zwei. Der dritte Grund meines Beitrages ist selbstverständlich das Gedicht DAS
EHEPAAR (Het Echtpaar). Man sollte den Sarkophag gesehen haben, um das Gedicht
vollständig zu umarmen. Wir waren einst in der Villa Giulia in Rom, mein Mann und ich. Wir
haben diesen Sarkophag und viele andere gesehen. Der Tumulus lag mitten in der Natur. Nach
vielem Suchen fanden wir das Grab. Der Bewacher hiervon kam uns entgegen mit einem
riesigen Schlüssel und hieß uns Willkommen mit einer Stimme, die ihm blieb nach einer
Kehlkopfoperation. Ich denke, daß wir oft auf diese Art und Weise unter dem Eindruck gewesen
sind. Gut, da sehe ich nun den Sarkophag aus der Villa Giulia. Dahin paßt sie vollkommen. Da
will ich gerade voll Sanftheit wie in Van Wilderodes Gedicht neben meinem Partner liegen,
verewigt in Stein, als sei es gerade gewesen.
Obwohl das Gedicht eine Interpretation ist eines möglichen zarten Lebens hat der Dichter sich
gewöhnlich an eine strenge Versform gehalten: Zeilen abwechselnd von elf und zehn Silben
und Reimformung aba und abb im zweiten Teil von zweimal drei Dreierstrophen. Van
Wilderode fragt in den ersten drei Dreiern nach dem Inhalt des Bildes, das erscheint. Im letzten
Dreier schließt er mit einem eigenen Urteil. In den Augen von Van Wilderode ist dieser
Sarkophag fein sowohl qua Form als auch in der Emotion, die in ihm losgelöst wird. Er hat die
Schönheit auch auf die Leser dieses Juwels herübergebracht. Für mich paßt der Inhalt dieses
Gedichtes perfekt auf das, was ich in aller Bescheidenheit für Van Wilderode fühle: er ist ein
wertvoller Dichter und auch ein guter Mensch.
Übersetzung Fred Schywek: copyright 2014

CERVETERI 2
Das Ehepaar. Villa Giulia Roma
Halten ihre Finger Vögel fest, Zierrate
oder Opferschalen aus durchscheinendem Glas
und seine Rechte ein Juwel aus Jade?
Der lange Sommer, der ihr Leben war,
ließ auf dem verklärten Angesicht das Lächeln dauern,
seit damals draußen auf dem Bett aus Gras.
Reicht ihr den Kamm er für ihr Haar
und gibt sie ihm den Trauring aus Achat,
der Licht wirft auf die Zimmermauern?
Sie schmiegen eng sich aneinander
in Seligkeit und sichtbarem Behagen,
noch in den Kleidern ihrer Lebenstage.
Ruft sie mit sanften Händen zurück
Momente ihres Glücks, und liegt sein Arm
indes um ihrem Hals so inniglich und warm?
Gemeinsam die Segel einst gehisst,
um an ferneren Ufern zu landen,
wo Schlaf und Heil sie ewig wird umfangen.
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Mededelingen
Dit boek verzamelt de briefwisseling tussen
Stijn Streuvels en Karel van de Woestijne.
Voor het eerst wordt de kleine maar boeiende
correspondentie van twee van Vlaanderens
grootste auteurs beschikbaar gesteld voor het
grote publiek. Een inleiding en toelichtingen
ronden de editie af. Streuvels en Van de
Woestijne laten zich ook in hun
correspondentie kennen als mannen van een
buitengewoon formaat. Hun brieven tonen hun
ideeën over het literaire leven, over elkaars
literaire werk en over collega-auteurs. Het
beroemde tijdschrift Van Nu en Straks speelt
daarbij een grote rol, maar ook andere projecten
komen aan bod. De correspondentie leest als de
groei van een bijzondere vriendschap.
----Dieses Buch präsentiert den Briefwechsel
zwischen Stijn Streuvels und Karel van de
Woestijne. Erstmals wird die kleine, doch
fesselnde Korrespondenz zwei der wichtigsten
Autoren
Flanderns
einem
großen
Lesepublikum zugänglich gemacht. Eine
Einführung und Erläuterungen ergänzen die
Ausgabe. Streuvels und Van de Woestijne zeigen sich auch in ihrer Korrespondenz als Männer
von außerordentlichem Format. Ihre Briefe zeigen ihre Ideen über das literarische Leben, uber
das literarische Werk des anderen und über Autorenkollegen. Die berühmte Zeitschrift Van Nu
en Straks spielt dabei eine große Rolle, aber auch andere Projekte werden besprochen. Die
Korrespondenz lässt sich als das Wachsen einer besonderen Freundschaft lesen.

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de voorstelling van mijn
bundel “Anaïs”, het verhaal van een oude pop. Dit boek, een
uitgave van THUISHAVEN, wordt voorgesteld door Tony
Rombouts, letterkundige en voorzitter VVL, in de Hopsack,
Grote Pieter Potstraat te Antwerpen op donderdag 20
november 2014 om 20 uur 30 stipt. Ik zal een 10-tal teksten
uit het boek “Anaïs” voorlezen, met gitaarintermezzo’s door
Ramsy Irani, gitarist ( gipsy-jazz muziek en zang ). “ Anaïs “
gaat over de bizarre, sprookjesachtige, fabuleuze wereld van
de poppen. Twee van hen, uit mijn talrijke collectie, zullen er
ook zijn, de anderen zijn helaas te oud & breekbaar om zich
nog te verplaatsen...
Renée van Hekken.
De illustratie voor de kaft is van de meesterhand van
kunstschilder Joseph Laureys.
Thuishaven, herfst 2014. Vanaf 2015 heet mijn uitgeverij Walden II.
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Er was zeer veel volk op de opening van de Culturele Week, ‘de Aardenburgse zomerkunsten’
en de onthulling van het Bachgedicht van Christina Guirlande. Het gedicht is bestendig
bevestigd
op
de
muur
naast
het
Bachmonument
op
het
Kerkplein.
Het werd ook afgedrukt op de achterflap van de mooie, lijvige kleurenbrochure 'Aardenburg
van alle kanten'.

Wij ontvingen het nieuwste boek van Br. Dr. René
Stockman ‘De doos van Pandora’, een reflectie over
euthanasie vanuit christelijk perspectief.
Broeder René Stockman, Generale Overste van de
Broeders van Liefde, deelt die ongerustheid vanuit zijn
christelijke visie op mens en maatschappij en probeert in
dit essay enkele gronden voor zijn argumentering aan te
bieden. De doos van Pandora werd geopend bij de
depenalisering van abortus en nu lijken we op een
glijbaan te zijn terechtgekomen. Het kan voor sommigen
niet snel genoeg gaan.
Dit boek wil handreikingen aanbieden om onze emoties
te overstijgen en in een vrije ruimte, die het pluralisme
toch mag bieden, ook naar deze argumenten te luisteren.

Uitgegeven bij Uitgeverij Halewijn
www.halewijn.info
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17de Anton van Wilderode poëziewedstrijd - Klein Sinaai
Beatrijs van Craenenbroeck
Voor de 17e keer greep de uitreiking van deze populaire
jeugdpoëzie wedstrijd plaats met meer dan 700
inzendingen! Felicitaties aan de organisatoren.
Mijn voorkeur ging naar een gedicht dat niet alleen
buitengewoon verbazend goed maar dat vooral onder de
noemer ‘beklijvend’ ressorteert.
De dichteres slaagt er in ‘in haar taal’ een verhaal samen
te persen, een heel boek samen te persen. Perfect
gestructureerd van begin tot einde, geen woord dat aan
de essentie, van wat zij wil zeggen, afbreuk doet.
Het gaat hier om een zuivere uiting van een diep
doorvoeld medeleven, om begrip voor leed en angst en
de wil om dat alles te delen, te helpen verzachten.
Een drama ja, het gaat hier om het zeer pijnlijke
probleem van de zelfverminking, maar de dichteres blijft
elke tranerigheid, elke cliché mijden en dat maakt het gedicht des te ontroerender.
Het “Schilderij” (titel van het gedicht) is er een dat zich ophangt in je geheugen. Vanaf de eerste
versregel wordt je aangegrepen door een
Schilderij
meisje dat staat omringd door een plas
verdriet, waarop de dichter haar
op straat zag ik een meisje
vraagtekens werpt!! Subliem uitgedrukt.
ze werd omringd door een plas verdriet
De rode verf druipt van het doek,
ik wierp mijn vraagtekens op haar
veroorzaakt door monsters van
ze toonde me haar armen
gedachten en twee jonge mensen die
zo rood als haar lippen
zich verlaten en verraden voelen. Maar
ook hoe het prachtige gevoel van
vertroosting hen bij elkaar brengt. Je
ik schilder zei ze
bent niet de enige die schildert zegt de
maar niet op een doek
dichteres, waarmee ze zegt je bent niet
de verf druipt van mijn armen en benen
de enige die lijdt, als het meisje de lijnen
ik streel mezelf met een mesje maar ik voel niets
op haar arm ziet (littekens) de lijnen op
soms wil ik hier ver vandaan zijn
haar doek.
maar eigenlijk zijn het de monsters
Dit is een gedicht dat men ziet terwijl
de gedachten
men het leest, een “schilderij” zoals de
die ik weg wil
titel zegt. Salvador Dali zou hier een
meesterwerk bij gecreëerd hebben.
verlaten en verraden door iedereen
Dit authentieke gedicht is dus het werk
dat is hoe je je voelt ging ik verder
van iemand van 16 jaar, amper te
verwonderd hief ze haar hoofd en keek
geloven, ik ben nog altijd niet van de
op naar mijn arm die onder de mouw
verrassing bekomen.
van mijn jack tevoorschijn kwam
je bent niet de enige die schildert
De prijs van onze Internationale
zwijgend keek ze naar de lijnen op mijn doek
Vriendenkring Anton van Wilderode
gaat dit jaar met felicitaties naar
Fatmagül Yilmaz van het Sint-JozefFatmagül Yilmaz
Klein-Seminarie.
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Wie gaat, wat blijft

Van mevrouw Christiane Rijsheuvels kreeg ik een
vriendelijke brief toegestuurd helaas met tevens een de
trieste mededeling dat haar echtgenoot, ons lid, de heer
Tony Derks plotseling was overleden. Het bericht bereikte
ons te laat om opgenomen te worden in onze vorige
nieuwsbrief. Onze innige deelneming gaat in de eerste plaats
naar Christiane maar ook naar de ganse familie. De
doodsbrief en het gedenkprentje werden ons toegestuurd en
ik bekeek met heimwee het vriendelijke gezicht van Tony,
die met Christiane op zoveel van onze organisaties aanwezig
was. De eeuwigheid heeft weer zijn eisen gesteld.
Tony Derks

22/09/1926
– 12/05/2014

WEG BEN IK
Langzaam word ik
in de snelle kleurwisseling
voor mijn gezicht gezogen
Er blijft een zwart-wit omhulsel
achter
Hard geluid
Fel licht
En weg ben ik
Tim Maan
(1992 – 2013)
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Afscheid ook van dokter Paul Rombaut,
echtgenoot
van
mevrouw
Beatrijs
Debusschere. Ik was altijd aangedaan door
de bescheiden vriendelijkheid en de rust die
van deze zachte persoonlijkheid uit ging.
Het moet een geschenk geweest zijn om
hem als patiënt als dokter te mogen hebben.
Onze deelneming in dit verlies gaat naar
Beatrijs en ook naar zijn familie, in het
bijzonder naar zijn zus Lea CoupéRombaut.

DE KORTE DAGEN IN GRANADA ZIJN
GEHEEL VAN MIJ, IK WIL NIETS ANDER HOREN
DAN WATER DAT OP WATER VALT VERLOREN
WEER OPGEVANGEN IN DE SPRINGFONTEIN…

(Uit ‘de Vlinderboom’, Granada 1)
(print: Veerle Rooms)
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