
GAZET VAN ANTWERPEN24 STAD EN RAND
WOENSDAG 25 NOVEMBER 2020S

De door haar gevreesde periode
komt er weer aan. Wat een vrolij-
ke feesttijd zou moeten zijn, is elk
jaar opnieuw een horrorperiode
voor Catherine. Vijfentwintig jaar
geleden zag ze haar broertje val-
len met de fiets, waarna het kind
door een vrachtwagen werd over-
reden. 

“Mijn mama was ook  getuige
van dat drama.  Zoiets wens je
niemand toe. Zelf besefte ik pas
twee jaar later écjt wat er gebeurd
was en kon ik beginnen huilen om
het verlies van mijn broer.” 

Op haar zevende verloor Cathe-
rine ook haar vriendin aan de ge-
volgen van een hersentumor en
een paar jaar geleden haar opa.
“Ja. Op de duur begint een mens
te denken dat iedereen die hij of
zij graag ziet, wegvalt.”

Puzzelstuk
Het overlijden van haar grootva-

der deed het laatste puzzelstukje
op zijn plaats vallen. “Daar gin-
gen we weer. ‘Innige deelne-
ming...’ ‘Veel sterkte…’ Allemaal
goed bedoeld, maar het zijn en
blijven toch zo’n lege woorden. Je
merkt dat ook op de rouwkaart-
jes. Mensen komen soms niet ver-
der dan dat ze hun naam neer-
krabbelen.” 

Zo begon Catherine aan een
nieuwe bezigheid in haar leven.
“Ik ben gedichten op rouwkaart-
jes beginnen schrijven, puur door
in mijn eigen gevoelens te graven.
Achteraf kreeg ik geregeld dezelf-
de reacties: ‘Dat is nu echt wat ik
wilde zeggen. Hoe komt het dat jij
dat zo goed kan? Jij weet altijd

perfect wat je erop moet zetten.” 
Als kind schreef Catherine graag

gedichtjes en ze studeerde ook
voor tolk. “Ik ben dus wel al even
met taal bezig.”

Duurzaam
De eerste vier setjes op boomvrij

papier zijn er intussen al 15 ge-
worden.  “Ah ja, ik ben een en al
duurzaamheid. De kaartjes zijn
gemaakt van landbouwafval.” En
wat met de enveloppes, die door-
gaans toch snel in de vuilnisbak
belanden? “De mijne niet”, lacht

SCHOTEN  

“De dood is iets kouds, niemand weet 
goed wat te zeggen of te schrijven”

Catherine maakt persoonlijke gedichtjes voor condoléancekaartjes

Een vreselijk traumatische erva-
ring toen ze vijf was, heeft ertoe 
geleid dat Catherine Duchesne 
(30) uit Schoten vandaag per-
soonlijke gedichtjes schrijft op 
condoléancekaartjes. “Rond de 
dood hangt doorgaans iets 
kouds”, zegt ze. “Niemand weet 
wat te zeggen, laat staan wat op 
een kaartje te schrijven.”

Kunstschilder Jos Laureys en Re-
née Van Hekken verhuisden enke-
le jaren geleden van Schoten naar

Ekeren. Het kunstenaarskoppel
vond er onderdak in een oude
herstelplaats voor fietsen in het
Groot Hagelkruis. Ze installeer-
den er een atelier en een ont-
vangstruimte waar plaats is voor
salonconcertjes en lezingen.
Kunstatelier Walden is intussen
een begrip in de regio. 

Hagelkruiswijk
Maar de coronacrisis trok een

flinke streep door de werking van
Walden. Waar dan ook nog eens
de ziekte en het overlijden van Jos
bijkwamen. Maar Renée Van Hek-

Ondanks de coronapandemie en 
het overlijden van haar partner 
Jos Laureys blijft Renée Van 
Hekken (66) een bezige bij. In 
haar jongste prozabundel ‘De 
terugkeer’ steekt ze een hart 
onder de riem van al wie het 
moeilijk heeft. Ze schrijft over 
zichzelf en over haar vriend 
Walter Van Wetswinkel, die haar 
steunt na het verlies van haar 
levensgezel.

Renée Van Hekken wil 
met prozabundel warme 
boodschap brengen 

EKEREN, SCHOTEN 
keer’ de personages Sophie en
Oliver min of meer het spiegel-
beeld van Renéé en Walter, Jos’
boezemvriend en Renées steun en
toeverlaat. 

Walter en diens zoon Bart maak-
ten ook de tekeningen voor ‘De te-
rugkeer’, dat het tweede deel is
van een trilogie. ‘De verhalen van
de wind’ verscheen in het voor-
jaar en ‘De briefschrijfster’ staat
voor 2021 gepland. 

Renée zette zich intussen ook
weer aan het breien, crocheteren
en het ontwerpen van kleding en
accessoires voor haar uitgebreide
collectie porseleinen poppen.
(mawo)

i Het werk van Renée Van Hekken is 
te koop bij de Standaard Boekhandel 
of in Kunstatelier Walden, Groot Ha-
gelkruis 88. 

ken vond troost en steun in het
neerschrijven van wat ze de voor-
bije periode heeft meegemaakt.

Ze vond inspiratie in de Hagel-
kruiswijk en in haar persoonlijke
leven. Zo vormen in ‘De terug-

Auteur Renée Van Hekken en boezemvriend Walter Van Wetswinkel in 
het gezellig interieur van Kunstatelier Walden. FOTO W&F

ze.” In het papier van de envelop-
pes zitten zaadjes van Europese
wildbloemetjes, die je kan plan-
ten. “De eerste keer dat ik dat uit-
probeerde, was ik heel zenuwach-
tig. En dan zag ik daar plots dat
eerste groene kopje uitschieten.
Ik was door het dolle heen.”

Kalender 
 Catherines initiatief loopt als

een trein. Veel mensen komen
haar ook vragen om iets te maken
voor een verjaardag of een huwe-
lijk. SASKIA CASTELYNS 

Catherine Duchesne
Troostbrenger

‘‘Mijn enveloppes 
smijt je best niet 
zomaar weg. Er 
komen plantjes uit 
voort.’’

Catherine Duchesne brengt troost met eigen teksten. FOTO DIRK KERSTENS

“Uitzonderlijk 
zal ik dat wel
doen. Maar dat is
niet de essentie. Ik heb nog zoveel
ideeën in mijn hoofd, zoals een
kalender voor dierbaren die je
zelf verloren hebt of dierbaren die
een kindje verloren hebben. Die
momenten wil  en mag je niet ver-
geten. Een kaartje sturen, helpt
daarbij. De schoonheid van wat er
in het leven zit, moet er op de een
of andere manier terug uitko-
men.” 

Catherine heeft het wel moeilijk

met het commercialiseren van
haar kaartjes. “Het blijft een deli-
caat onderwerp. Hoe verkoop je
zoiets? Want ik wil de warmte
niet wegnemen.” Gemiddeld
vraagt ze zes euro. Voor een
kaartje mét persoonlijk gedicht,
de enveloppe en een instructie-
kaartje hoe die enveloppe te plan-
ten. De kaarten zijn online te
koop en in een paar fysieke win-
kels. 
i http://www.duchesnecatheri-
ne.com/


