
Hij slaapt maar een paar uur per dag, zijn cv is 
een ratjetoe van creatieve en organisatorische 
bezigheden en hij vertelt vijf kwartier in een 
uur. Daar is niets kalms aan. Toch is Walter Even-
epoel de gedroomde artistiek coördinator van In 
de Luwte. De kalmkunst gaat hem aan het hart. 
‘Mensen met een eerlijk, vriendelijk en laag-
drempelig product, krijgen nu wél een kans.’

Elke dag is hij bezig met het festival. Al een jaar 
lang. In zijn studeerkamer ligt een groot karton 
met daarop een schema met tientallen hokjes. 
Er staan namen in. De namen van verschillende 
accordeonisten die dit jaar extra in de schijn-
werpers staan, namen van ambassadeurs van 
‘de kunst van de smaak’ en namen van tal van 
dichters, singer/songwriters, zangers, vertellers 
en wat dies meer zij. Elke dag heeft het in zich 
om een nieuwe naam op te leveren. Evenepoel: 
‘Daarom kan ik het maar één keer doen. Als ik 
zoiets op me neem, ga ik er zó ver in. En ik moet 
nog veel meer doen in mijn leven.’

Mooie filosofie
Toch ging hij met liefde de uitdaging aan om dit 
‘prachtige initiatief’ mee op poten te zetten. ‘Het 
festival heeft een mooie filosofie die compleet 
met de mijne overeenstemt. Ik vond: als je met 
een mooi budget iets moois mag maken voor de 
mensen, dan ben je dat verplicht.’ Geestdriftig 
vertelt hij over het idee. ‘De mensen worden 
overspoeld met cultuuruitingen, maar het aan-
bod is zo eng, zo gestuurd vanuit de kortzich-
tige filosofie van de consumptie. Altijd te veel 
decibellen, altijd hetzelfde kliekje en al de rest 
is achterhaald en geitenwollensokkenkunst. De 
mensen die daartegen moeten opboksen, men-
sen met een eerlijk, vriendelijk en laagdrempelig 
product, krijgen nu wél een kans.’
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Walter Evenepoel, artistiek coördinator

Wervelwind en 
   kalmkunstenaar
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Als cultuuromnivoor en bekende Pajot is het 
niet verwonderlijk dat Evenepoel inzet op 
verscheidenheid en verankering in de regio. Van 
Roosdaal tot Bever is ’s mans gezicht bekend. 
Is het niet van de talloze optredens als zanger, 
tekstdichter en oprichter van Arjaun, dan is het 
wel als liefhebber en bereider van streekproduc-
ten op Ring TV of organisator van kleine en grote 
festivals. Zijn veelzijdigheid vind je terug in de 
programmering. Evenepoel: ‘Het moeilijkste is 
het kiezen. Het niet kunnen programmeren van 
zoveel andere dingen.’ 

Peterorganisaties in de regio
Na een jaar lang puzzelen, bellen en kijken 
naar het karton met al die vakjes is het dan 
toch gelukt. Met als belangrijke component de 
accordeon in allerlei gedaanten, maar daarnaast 
ook het wonderlijke verhaal van Lambiekbier, 
kinderen die met gedichtjes andere kinderen 
meelokken naar optredens, een kruidenwande-
ling, kampvuurliedjes, de fotografie van de stilte, 
een huifkartocht, tal van muzikanten, dichters en 
vertellers. Kortom: een groot karton vol activitei-
ten en optredens.

De veelheid aan artiesten en de wens om het 
festival in de regio te laten wortelschieten, 
bracht de aanjagers van In de Luwte op het idee 
om te werken met een systeem van peteror-
ganisaties. Cultuurraden, muziekacademies en 
andere organisaties uit de regio ontfermen zich 
elk over een artiest. Ze besteden extra aandacht 
aan de activiteit in hun blaadjes en folders en 
zorgen voor een warm welkom tijdens het festi-
val. Zo zijn ze in alle opzichten een peter voor de 
kalmkunstenaar in kwestie. 

Daarmee sloeg de organisatie twee vliegen in 
één klap: niet alleen krijgt de regio alle leuke 
elementen uit de programmering op legio manie-
ren onder ogen, de mensen van de organisaties 
en de academies raken ook betrokken bij het 
festival. 

Volgens Evenepoel past In de Luwte ook goed bij 
het Pajottenland. ‘Er is traditioneel veel cultuur 
en de mensen leven hier wat teruggetrokken, 
wat In de Luwte.’ Hij is naar eigen zeggen een 
exponent van zijn geboortegrond. ‘Het land zit 
in mijn genen, ik ben verknocht aan de grond, 
aan het land, aan de natuur.’ En het land is ook 
gesteld op hem. ‘Voor veel mensen ben ik dé 
organisator.’ Maar zullen de mensen ook aan ‘de 
luwte’ denken als ze deze energieke organisator 
zien? ‘Ze zullen denken: als hij het organiseert, 
kun je er zeker van zijn dat hij niet slaapt  voor 
het op zijn poten staat.’
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Als letterkapper Jos Geusens hard doorwerkt, 
kan hij één letter per half uur doen. Met de vori-
ge zin van 67 letters zou hij vier werkdagen zoet 
zijn. Een letterkapper houwt letters uit in steen, 
het zijn kalmkunstenaars ten voeten uit. Speci-
aal voor In de Luwte brengt Jos Geusens met de 
beitel gedurende drie dagen een hommage aan 
de vorig jaar overleden dichter Bert Decorte. De 
bezoekers van het festival zien het kunstwerk 
langzaam onstaan. Één letter per half uur.

‘Wacht, ik kan wel iets laten zien.’ Jos Geusens 
zet de auto stil. ‘Hier staat iets van mij.’ In de 
berm van de N3 bij Halle-Booienhoven rust op 
een oude grenspaal een nieuw monument. Een 
steen met in grillige letters ‘Wie trekt er hier de 
grens?’ De steen staat naast een doodgewone 
weg, in een woud van verkeersborden, met een 
voortdurende stroom langsrazende auto’s. Het is 
kunst in de marge. 

Hij is gewend dat zijn kunst vaak onzichtbaar 
is. Geusens: ‘Alles met typografie is kunst in de 
marge.’ In zijn kast heeft hij een t-shirt hangen 
met een citaat van de oprichter van softwaregi-
gant Adobe. ‘Good typography is something eve-
ryone sees but no one notices.’ Maar hij vindt het 
niet erg. Hij hoort niet bij de ‘tafelspringers’. ‘Het 
spreekt me wel aan dat mensen zich ergens voor 
moeten openstellen. Dat het geen snelle hap is.’

schaduw en licht
Als mensen hem in zijn atelier bezig zien, zeggen 
ze vaak: ‘Wat moet je ongelooflijk veel geduld 
hebben!’ En dan gaat het alleen nog maar om het 
kappen zelf, een techniek die al sinds de Romei-
nen onveranderd is gebleven, waardoor de beitel 
precies de juiste hoek maakt. Geusens: ‘Het is 
niet zomaar wat wegkappen. De diepte is belang-
rijk, de hoek. Schaduw en licht. De dimensie.’ 

En het publiek ziet niet wat er aan het kappen 
vooraf gaat. Geusens zoekt een mooie tekst of 
schakelt vriend en dichter Herman Rohaert in, 
dan volgt het uitzoeken of ontwerpen van de let-
ter en steen. en uiteraard de uiteindelijke vorm-
geving op de steen. De helft van het werk vindt 
plaats in het hoofd van de kapper en de dichter, 
aan de tekentafel en achter de computer.

Letterkapper Jos Geusens live in actie op In de Luwte

"Het is niet alleen  
   een beitel vasthouden" 

KalMKunstenaars aan het woord
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tekstkeuze en vormgeving
Door het arbeidsintensieve productieproces is 
het letterkapambacht als alledaagse manier om 
belettering te maken uit de markt geprijsd. De 
meeste stenen worden tegenwoordig machinaal 
gezandstraald of anderszins op een goedkope 
manier bewerkt. Volgens Geusens kun je het ver-
schil goed zien. ‘Letterkappen is een ambacht.’

Toch moeten we de letterkapper niet verwarren 
met de bezembinder en de klompenmaker. ‘Het 
is een kunstambacht. Ik heb niets met folklore. 
Het is fantastisch dat mensen dat kunnen, maar 
ik wil een nieuwe impuls geven. Letterkappen is 
niet alleen met vakkennis een beitel vasthouden, 
maar ook de tekstkeuze en de vormgeving op de 
steen.’

Daarom zijn de opdrachten die Geusens doet 
vaak geen standaardopdrachten. Want hoewel 
letterkappers vaak worden ingeschakeld voor 
naamplaten, monumenten en grafstenen, zijn het 
meestal niet de standaardgrafstenen of -naam-
platen. Die vallen te beurt aan de machines. En 
dat is ook wat hij op In de Luwte wil laten zien: 
niet alleen het hakken, maar het creëren.

de Corte en Van Gogh
Met het aanknopingspunt ‘Bert Decorte’ viel alles 
voor In de Luwte op zijn plaats. ‘Ik heb zijn Verza-
melde Gedichten besteld en bij het grasduinen 
viel het boek open op de regels Werd er niets 
blijvends uit mij geboren?/ Vernsneeuwt het tot 
vlokschuim?/ Waait het verloren?/ Of zou het 
verduren tot duurzaam graniet? Dat raakt aan de 
dichtregel van Horatius ‘Ik heb een monument 

opgericht dat duurzamer is dan brons.’ Dat gaat 
over de zin van het leven, over de vraag: heb ik 
iets achtergelaten dat blijvend is? Het gaat over 
het gedicht en de steen.’ Ziedaar de parallel met 
steenkappen.

Het was ook ooit de ‘maker’ in hem, die hem 
deed besluiten om letterkapper te worden. Ja-
renlang was hij leerkracht in het middelbaar on-
derwijs, maar op een dag was zijn geduld op. Hij 
had nog nooit gehoord van ‘letterkappers’, moest 
zelfs aan The Flintstones denken toen hij de 
term hoorde, maar oog in oog met een citaat van 
Vincent van Gogh uitgehouwen in steen kwam 
de verleiding. ‘Er stond ‘Dit verdriet zal nooit 
vergaan’. Alle letters waren gekapt, behalve de n 
van nooit, die was erop geschilderd. Ik zag dat je 
letterlijk een nieuwe dimensie aan een tekst kon 
toevoegen. In het onderwijs had ik nooit zicht 
op het ‘eindresultaat’. De maker in mij wilde ook 
iets.’ En dat is wat het publiek van In de Luwte te 
zien krijgt: het ontstaan van het eindresultaat.
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Presentatrice Jelle Van Riet over kalmkunst

"Als een dichter verwijst naar 
ander werk, mag ik dat óók lezen."

Foto: Elisabeth Broekaert
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Je onderdompelen in de rust van het lezen en 
het schrijven, terwijl je agenda overloopt van 
de activiteiten. Journaliste en columniste Jelle 
Van Riet is dagelijks bezig met het combineren 
van kalmkunst en een hectisch bestaan. Drie 
dagen lang leidt ze als presentatrice In de 
Luwte in goede banen. De eclectische onder-
nemersdochter in Van Riet zal zich eindeloos 
voorbereiden en alles naar haar hand zetten en 
de kalmkunstliefhebber in haar zal genieten. 
“Ik beloof je dat ik één en al rust zal zijn.”

“Kalmkunst is niet echt van toepassing momen-
teel.” Er klinken voetstappen. Jelle Van Riet is 
buiten adem. Tussen de bedrijven door vlug nog 
even een gesprek over authentieke en trage 
kunst. Je moet het maar kunnen.

April is een van de drukste periodes van het 
jaar: ze is druk bezig met de organisatie van de 
Literaire Lente voor Standaard Boekhandel, maar 
evenzeer met de prijsuitreiking van de Gouden 
Uil voor kinder- en jeugdboeken, waarin ze de rol 
van juryvoorzitter vervult. Eens per maand inter-
viewt Van Riet ook een dichter voor de Literaire 
Donderdagen van de Poëzie in het Letterenhuis 
in Antwerpen en daarnaast schrijft ze interviews 
en columns voor De Standaard. Bovendien wordt 
haar agenda grotendeels bepaald door een 
verbouwing en een verhuis. “Het is een periode 
van pompen of verzuipen. Maar binnenkort ga ik 
me drie dagen opsluiten, In de Luwte voorberei-
den en dan zet ik het helemaal naar mijn hand. Ik 
beloof je dat iktegen dan  één en al rust zal zijn.”

tegen de tijd in lezen
Het is  een moeilijke evenwichtsoefening, vindt 
Van Riet. De onderwerpen waar ze zich veel mee 
bezighoudt, schrijven en lezen, verdienen rust 
en verdieping, terwijl haar werk juist gefrag-
menteerd is: veel bezigheden tegelijkertijd. “Een 
boek is een traag medium. Dat is het fantasti-
sche, maar ook het moeilijke. Literatuur vraagt 
om traagheid, lezen neemt tijd in beslag en als ik 
lees, heb ik stilte nodig. Dus wat ik doe, vereist 
rust, maar tegelijkertijd moet ik tegen de tijd in 
lezen.”

Ze leest vaak in happen en brokken. “Ik heb altijd 
een boek bij me. Als ik ergens moet wachten, 
lees ik.” En dat is niet altijd ideaal. “Het werkt het 
beste als ik me volledig kan overgeven. Het liefst 
ga ik de diepte in, maar dat gaat niet altijd.” Ze 
hoort het zichzelf zeggen en proeft haar woorden 
nog eens. En dan volgt de ‘maar’. “Ik wil mensen 
niet ontgoochelen. En ik doe het ook allemaal zo 
graag. Al die verleidelijke voorstellen.”

Op allerlei verschillende manieren heeft ze 
dan toch de traagheid haar leven in weten te 
loodsen. Als gastvrouw van de Literaire Donder-
dagen van de Poëzie in  Antwerpen mag ze hele 
oeuvres van dichters tot zich nemen. “En als die 
dichter verwijst naar ander werk, dan mag en wil 
ik dat óók lezen.”

Iets van lange adem
En vervolgens staat die evenwichtsoefening op 
het programma. Proberen de diepte in te gaan, 
terwijl je overal ijzers in het vuur hebt.  Van Riet: 
“Ik kan me er gelukkig wel goed op gooien. Ik kan 
de rest laten liggen. Met de verbouwing en de 
verhuis moet ik veel regelen. Van kraanwerk over 
gordijnen tot een internetaansluiting. Dan doe ik 
één dag praktische dingen en de volgende dag 
sluit ik me op voor mijn werk.”

Dat contrast tekent haar. Genieten van klassieke 
muziek, maar het headbangen op een fuif niet 
willen missen. “En hoewel ik mezelf absoluut 
geen kalmkunstenaar wil noemen, heb ik als ‘ma-
ker’ ook behoefte aan beide polen. Als ik aan een 
column werk, kan ik eindeloos blijven schaven 
en schrappen. Ik doe daar echt heel lang over. 
Ik zou ook graag eens absurd lang aan een taak 
werken; de diepte ingaan en iets van lange adem 
maken. Maar tegelijkertijd zou ik niet alleen maar 
‘de schrijver in de stilte’ willen zijn. Het contact 
met mensen bij het organiseren en het initiëren 
van dingen is onmisbaar. Ik moet altijd verder 
walsen.”
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Hoewel In de Luwte draait om een grote 
variatie aan kalmkunst is er deze editie extra 
aandacht voor de accordeon. Een van de pu-
bliekstrekkers is Het trio Massot/Florizoone/
Horbaczewski, dat een verrassende kant van de 
accordeon over het voetlicht brengt door het 
instrument te combineren met tuba en cello. 
Tuur Florizoone: “We gaan onszelf opnieuw 
uitvinden op In de Luwte. “

Verwacht van Tuur Florizoone en zijn muzikanten 
geen Franse deuntjes, tangootjes of walsjes. Hij 
weet dat de accordeon zo’n imago heeft, maar hij 
speelt die traditionele riedeltjes zelf niet. “Tenzij 
met een vette knipoog.” 

Maar de vooroordelen zijn hardnekkig. “Toen ik 
bij een vervlogen jeugdvriendinnetje thuiskwam 
was de opmerking meteen: dus zo ziet een 
accordeonist eruit.” Maar hij zou zichzelf geen 
typische accordeonist noemen. “Ik heb nooit de 
neiging om een wals in te zetten, maar ik wil de 
traditie niet ontkennen. Veel mensen hebben 
een emotionele band met het instrument, ande-
ren hebben er een echte hekel aan.” 

Improvisatie
Zelf was hij ook niet zo dol op het instrument. 
Hij tikte een accordeon op de kop tijdens een 
circusfestival in Hongarije, waar hij als tiener 
naartoe ging met de Circusschool in Leuven. 
“Accordeon was niet bepaald mijn lievelingsin-
strument. Niks is zo erg als iemand die geen ac-
cordeon kan spelen en het toch doet. Het is vaak 
te luid en ongevoelig. Maar ik kon het instrument 
kopen voor een bedrag dat gelijk stond aan 
6000 Belgische Frank.” En het beviel hem. “Een 
accordeon lijkt al gauw op een accordeon als je 
nog niet kunt spelen, zeker voor pianisten is het 
eigenlijk niet zo moeilijk. Iemand die viool leert 

spelen, heeft het veel moeilijker met de klank 
en intonatie. Dat is plezant aan een accordeon, 
daarom heb ik zelf ook doorgezet in het begin.” 
Al improviserende leerde hij het instrument be-
heersen. “Ik heb nooit les gevolgd. Het voordeel 
van lessen volgen, is dat je de regels leert en de 
positie van je vingers. Maar het voordeel van zelf 
uitzoeken hoe het werkt, is: je blijft spontaan.” 

En die spontaniteit zit in alles wat de muzikant 
doet. Vraag hem niet welk genre het trio zal 
brengen op In de Luwte. “Het is gewoon muziek. 
Klank. Punt uit.” Een klankbeeld zoeken, dat is 
het belangrijkste voor Tuur en de zijnen. “Ik hou 
van stiltes en rustige momenten. Ik trad ooit op 
met vier percussionisten. We speelden vollen-
bak. Ineens stopten we 10 seconden. Dan hoor 
je dat het publiek de adem inhoudt. Het beseft 
dat het deel uitmaakt van het klankbeeld. Ik con-
fronteer mensen het liefste met heel weinig. Dat 
wordt persoonlijk, dat komt binnen. Ik analyseer 
het publiek en speel ermee.”

sexy
Een programma afraffelen, daar begint Tuur niet 
aan. “We repeteren ook nooit. We hebben elke 
voorstelling alle vrijheid om te improviseren.” 
Op In de Luwte zullen ze veel stukken bren-
gen van hun nieuwe cd. Maar ook de cd kan 
Tuur moeilijk in woorden vatten. Hedendaagse 
muziek dekt volgens hem de lading niet. “Het is 
wel hedendaags én het is muziek. Maar als we 
het zo noemen, verkopen we geen cd’s meer. 
Veel mensen die niet van hedendaagse muziek 
houden, vinden ons wel goed.” Dus probeert 
hij niet langer termen te verzinnen voor wat hij 
doet. “Je moet komen kijken. Met Michel Massot 
hebben we een absoluut monument in huis. 
Wereldklasse. Grensverleggend. En ook Marine 
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Tuur Florizoone

"Ik heb nooit de neiging 
   om een wals in te zetten"
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Horbaczewski is een streling voor oor en oog. 
Het is leuk om ons te zien spelen. We zijn een 
fysieke band, met grote instrumenten. De ac-
cordeon is ook heel fysiek. Het is een heel intiem 
instrument. Het plakt aan je lichaam. Je voelt het 
vibreren. Heel sexy.” En daarmee zijn in één veeg 
alle vooroordelen over de accordeon overboord. 
De accordeon is sexy.

www.tuurflorizoone.be | www.myspace.com/massotflorizoonehorba
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“Een mooi woord: luwte”, vindt Ivo van Strij-
tem. De dichter met op zijn palmares onder 
meer tientallen bloemlezingen die hij samen-
stelde met Koen Stassijns, brengt tijdens het 
festival in mei vooral gedichten uit zijn laatste 
‘eigen’ bundels De Lange Droomstraat en Het 
tegenbezoek. Hij kijkt uit naar het optreden in 
zijn geboortedorp Roosdaal, want ‘kunst gedijt 
goed in de luwte.’

Overigens is het voor Van Strijtem niet meer dan 
een ‘plezante bijkomstigheid’ dat In de Luwte 
plaatsvindt op zijn geboortegrond. “Ik houd er 
niet van dat te accentueren, dat is me wat patrio-
tistisch. Ik heb ook weinig geschreven over mijn 
geboorteplaats.” Maar de sfeer van het Pajotten-
land is er een van ‘kalmte en rust’ en dat past bij 
de opzet van het festival. 
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Dichter Ivo van Strijtem op In de Luwte

"Poëzie is een rem 
   op de snelle tijd"
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Hij wil dus geenszins patrotistisch zijn, maar toch 
koos Van Strijtem voor een pseudoniem met 
daarin zijn geboorteplaats als achternaam. “Hoe 
gaven mensen vroeger namen? Door te zeggen 
‘Ik ben van Strijtem’.” En zo maakte Van Strijtem 
zelf de scheidslijn tussen de dichter Ivo van Strij-
tem en de leraar Engels die zijn oorspronkelijke 
naam draagt: Ivo Evenepoel. 

Paradoxaal
Het is een druk leven, als dichter en als gedreven 
leraar - “Ik doe dat echt graag, lesgeven.”- maar 
die drukte werkt louterend. “Vreemd genoeg gaat 
dat goed samen. Drukte dwingt je in de luwte. Ik 
denk dat goede poëzie ontstaat vanuit een para-
doxale situatie. Ik heb dat contrast nodig. Tijdens 
zomervakanties schrijf ik niet veel gedichten, 
terwijl er dan een zee van tijd is. Poëzie is een 
rem op de snelle tijd.”

Hij vraagt zich zelf ook af hoe dat kan. “Laat me 
proberen het onder woorden te brengen. Het zijn 
dingen waar je moeilijk de vinger op kunt leggen. 
Bij poëzie zoek je grenzen en onderscheid. Het 
is de kunst om die grenzen weg te vagen. Het 
draait niet alleen om ‘kijk eens hoe de vogels 
zingen’, het gaat ook over knooppunten.” 

En juist die knooppunten vindt Van Strijtem in 
drukke periodes. “In deze periode ben ik druk 
bezig, ik ga naar afspraken, naar Lannoo; dan 
kun je niet van luwte spreken. Dat maakte me 
bewust. Het is vreemd dat je juist nu vraagt naar 
dat contrast; eergisteren ben ik voor het eerst 
‘s nachts opgestaan om een tekst te schrijven. 
Er kwam eindelijk rust na een dag vol drukte en 
toen had ik een idee waarvoor ik echt het bed uit 
moest.”

decorte
Die behoefte aan contrast gold niet voor Bert De-
corte, de dichter aan wie het kalmkunstfestival 
dit jaar een hommage brengt en die vorig jaar op 
94-jarige leeftijd overleed. Volgens Van Strijtem 
zocht de vermaarde dichter de rust van het wes-
ten van Vlaams-Brabant juist op. “Hij kwam heel 
bewust in de luwte wonen.”

Voor Van Strijtem was Decorte een inspiratiebron 
en voorbeeld. Hij was de eerste die Van Strijtems 
gedichten las en apprecieerde. “Hij woonde in 
Strijtem. Ik was er kind aan huis. Zijn huis was 
mijn bibliotheek, zijn zoons waren mijn vrien-
den.”

De zoon van Van Strijtem zelf is ook te bewon-
deren op In de Luwte. De gedichten die de 
dichter zal voordragen worden afgewisseld met 
optredens van Head full of flames, het groepje 
waarin zoon Evenepoel gitaar speelt. “Het is 
geen muziek bij mijn gedichten, we wisselen af. 
Muziek bij poëzie vind ik al gauw te melig. Nee, 
ze schrijven zelf de teksten voor hun folk-rock. 
Heel poëtisch.”

Het idee van het kalmkunstfestival spreekt Van 
Strijtem erg aan. “Ik hou ook van een rechttoe 
rechtaan poëzieavond, maar de schemerzone van 
kunst gecombineerd met ambacht is heel fijn.”
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