
Jef Blancke, Gerda de Preter, CC Zwaneberg
&  

Uitgeverij P
nodigen u en uw vrienden uit

op zaterdag 24 oktober 2020 om 15.00u 
in CC Zwaneberg, Cultuurplein 1, 2220 Heist-op-den-Berg

op de voorstelling van het kunstboek en de opening van de gelijknamige tentoonstelling

Adem
Jef Blancke: schilderijen

Gerda de Preter: gedichten

ADEMADEM
jef blancke • gerda de preter



programma

Mieke van der Heyden,
verantwoordelijke tentoonstellingen CC Zwaneberg, 

verwelkomt en opent de tentoonstelling.

Schrijver-kunstenaar
Gerda dendooven 

leidt Adem in.

Dichter 
Gerda de Preter 

leest gedichten uit Adem.

Uitgever 
Leo Peeraer 

overhandigt de eerste exemplaren.

U kan nadien een gesigneerd exemplaar aankopen.



INSCHRIJVEN VERPLICHT via de link: www.zwaneberg.be/adem!
Gelieve bovendien met bijgevoegd antwoordstrookje per post of e-mail voor vrijdag 23 oktober  

uw bestelling en uw aanwezigheid met maximaal 4 personen aan Uitgeverij P te melden.
VERGEET UW MONDKAPJE NIET!

Broer

Je reist de wereld rond
en ik reis eromheen
in ansichtkaarten van het paradijs
– dat schrijf je toch –
waar zon is, zand en zee
en horizon en verte
en metershoge bergen,
hun rug bedekt met sneeuw.
Maar verte duurt zo vreselijk lang
en horizon heeft nooit genoeg.
Ik word zo moe 
van al dat heen en weer,
het is zo vreselijk stil in huis,
wanneer kom je terug?
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Ongrijpbaar als lucht, maar even essentieel als 
adem. De liefde geeft ons leven, verbindt ons, en 
brengt op haar beurt weer nieuw leven. Niettemin 
kan ze ons, evenals onze levenslucht, nooit echt 
toebehoren: zelfs als alles nog moet beginnen, 
weten we dat het onvermijdelijk ook een einde 
moet kennen. Als een ademtocht ontglipt de lief-
de ons telkens weer. Maar, al is die adem nog zo 
vluchtig, even onbarmhartig is hij als het tikken 
van een klok waarvan we weten dat ze eens zal 
aflopen: Niets houdt ons nog tegen / dan dit manke, 
dunne ademhalen, / het zachte zwellen van de tijd. In 
deze bundel komen eros en thanatos samen in 

het beeld van onze adem, in het verlangen onze 
tijd hier op aarde, die met elke ademtocht kort, te 
delen met een ander, en om de liefde ons de adem 
te doen benemen. 
Waar zij ons niet tot verstilling manen, illustreren 
de portretten van Blancke dit spel van aantrekken 
en afstoten beter dan duizend woorden, al zijn het 
ook de gedichten van De Preter die aan de schil-
derijen leven geven, vaak met veel verbeelding en 
empathie, niet zelden ook met een vleugje humor. 
Adem is het vijfde schilderboek van Jef Blancke. 
Een kunstboek om met diepe teugen van te genie-
ten.

Pas op latere leeftijd waagde Jef Blancke (Anderlecht, 
1945) zich aan de wereld van de schone kunsten. 
Maar bloemen die later bloeien, bloeien het mooist: 
de getalenteerde Blancke schrijft én schildert. 
Bij Uitgeverij P verscheen een aantal schilderboeken: 
Jef (2005) met teksten van André Sollie, Mensen (2008) 
met gedichten van Lief Vleugels, Ooggetuigen (2013) 
dat resulteerde uit een samenwerking met Martha 
Heesen, en Aangeraakt (2016) met prozagedichten van 
Joke van Leeuwen.

Gerda de Preter (Heist-op-den-Berg, 1958) studeer-
de Germaanse Filologie aan de KULeuven en is lera-
res. Ze schrijft gedichten en kinderboeken. In 2003 
debuteerde ze bij Uitgeverij P als dichteres met de 
bundel Blindganger, geïllustreerd door grafisch kun-
stenares Colette Cleeren.

Ook Gerda De Preter zal terzelfdertijd haar schilde-
rijen tentoonstellen in de bibliotheek van Heist-op-
den-Berg.

adeM

Huid op huid,
adem in adem,
zo zouden we elkaar liefhebben,
langzaam stijgend en dalend
als twee diepzeeduikers
bellenblazend in de tijd.
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antwoordstrookje

Naam: ...........................................................................................................................................................................................

Adres:............................................................................................................................................................................................

................................................................................  Tel.: ................................  E-mail: ................................................................

 zal met … perso(o)n(en) aanwezig zijn op zater dag 24 oktober 2020 om 15.00u in CC Zwaneberg en reserveert zijn zitplaats via de link:
www.zwaneberg.be/adem (dit is verplicht).

 tekent in voor Adem aan de verkoopprijs van 24,50 euro via overschrijving op rekening BE08 4310 5290 8113  
(Uitgeverij P) en vermeldt het aantal exemplaren.

 haalt het bestelde op bij de voorstelling.

 wenst het bestelde thuis te ontvangen (verzendkosten 5 euro/exemplaar).

Graag dit strookje voor 23 oktober 2020 bezorgen aan Uitgeverij P, Sint-Antoniusberg 9 te 3000 Leuven. 
T: 016 23 12 45  •  E: contact@uitgeverijp.be


