Muziekaal verhaal met Yves Bondue

(17/12/2019)

Voordracht uit de roman ‘Nabeeld’, afgewisseld met een muziekaal deuntje en
jawel, dia-reportage, nam ons mee in een verhaal uit de Westhoek in de jaren ’70.
Traditiegetrouw was het wat vroeger verzamelen geblazen deze maand; niet op de laatste dinsdag maar voor de
vakantie en bijhorende periode van feest en familie zich aandient. Maar bij onze Marnixring Adriaen Willaert
dragen we feest en familie ook hoog in het vaandel. In december houden we dan ook steevast een stevig kerstfeest
om het jaar af te sluiten. De meerwaarde zochten we dit jaar bij Yves Bondue, een man met vele talenten zo bleek.
Na de aperitief, het hartelijk wederzien van elkander en een heerlijk diner dat Pieter voor ons
kookt(e) was het afwachten wat onze gevraagde gast ons zou brengen. Een blik op de website gaf
me vooraf de volgende informatie: “Compagnie de OorSprong brengt muziek, theater en dans
voor kinderen en volwassenen. Alle theaterproducties, composities, liedjes, teksten en verhalen
zijn eigen werk van Yves Bondue en een ganse compagnie mede-auteurs, componisten, zangers,
acteurs, dansers en muzikanten.”
De man stak meteen van wal met zijn accordeon en een meezinger. Daarna droeg hij stukken
voor uit zijn laatste roman “Nabeeld”. Een verhaal die zich afspeelt in de jaren ’70 in
Vlamertinge, het centrum van de Westhoek. Dat dit ook gekende grond is voor de man die er zelf
werd geboren en er opgroeide is dan ook geen toeval. De tekst is echt heel levendig en brengt een
grote verbeelding met zich mee. Om dit alles nog wat meer te kaderen kregen we ook een dia
reportage uit de jaren ’70 te zien. Nostalgie alom, zo klonk ook de muziek en liederen gebracht
op gitaar, mondharmonica, synthesizer en uiteraard de accordeon.
We waren allen onder de indruk. Het stille werd afgewisseld met groot
enthousiasme, passend naar wat op dat moment werd gebracht. Hoe het
boek uiteindelijk eindigde kregen we niet te horen. Maar zo hebben we
weer lectuur voor de komende weken. En wie zich zou willen onttrekken
uit de feestelijkheden met een tocht in de rijke natuur en
bezienswaardigheden in onze Westhoek. Met “Indlikse Toeren” is onze
boekenkast alweer wat meer gevuld.
Zo werd alweer een boeiend werkjaar afgesloten. De plannen voor volgend
werkjaar beloven alvast meer van het gekende. We houden je op de
hoogte.
Peter Vandewalle (18/12/2019)

