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10 juni hoogdag voor liefhebbers

“Smeden is geen
museumverhaal”
Vergeten beroep herleeft dankzij vzw IJzer en Vuur

World Gin Day terug
in Park Spoor Noord
Bar Noord
Na een tussenstop in
zomerbar Bocadero, keert de
World Gin Day op 10 juni
terug naar de plek waar het
allemaal begon: Bar Noord,
de voormalige Cargo
Zomerbar.
b Hoewel de storm rond de populaire spirit misschien ietwat geluwd is, zijn er nog altijd heel wat
trouwe liefhebbers van gin.
“Daarom is het van belang dat
Antwerpen ook dit jaar de World
Gin Day meeviert”, vertelt medeorganisator Nathan Rosenberg.
Waar de Antwerp Gin Days, die
telkens in april doorgaan, zich focussen op een publiek van kenners, is tijdens deze Word Gin Day
iedereen welkom om te komen
proeven. “Nieuw dit jaar is de om-

vangrijke kaart met zogeheten
‘proevertjes’”, zegt communicatieverantwoordelijke
Sander
Buijs van Bar Noord. “Je hoeft dus
niet meer voor volwaardige gintonics te gaan waar iedereen er na
drie al volledig op zijn kop staat.
Dit jaar kun je uit een ruim aanbod van zestig verschillende gins
van zo’n dertig merken dus veel
meer proeven”, klinkt het.
Maar naast een apéromoment,
moet deze dag vooral een gezellig
groepsgebeuren worden. “Dat
wordt mogelijk doordat Bar
Noord een erg laagdrempelige locatie is.” Dj’s moeten er de sfeer
alvast goed inbrengen. Het evenement start om 12u en is gratis.
Voor de afterparty moet je in de
Noorse Zeemanskerk Havn
Church zijn. (evw)

Royal Antwerp FC nodigt uit

Groot voetbalfeest
met asielzoekers
DeurneNoord
Op 11 juni vindt er een groot
voetbaltoernooi plaats op de
Bosuil met asielzoekers uit
verschillende opvangcentra in
België.
Leerlingen aan het werk. “We hopen dat onze jonge smeden geïnspireerd raken en uiteindelijk zelf
mee een nieuwe richting aan de smeedkunst zullen geven.” FOTO JEROEN HANSELAER
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inds enige tijd
weergalmt er in de
historische smidse in
het Zuiderpershuis weer
het geluid van een hamer op
een aambeeld. Hier wordt een
eeuwenoude ambacht nieuw
leven in geblazen. Vijf jonge,
talentvolle smeden krijgen er
een voorgezette opleiding
van vooraanstaande
meestersmeden uit Europa.
b Het initiatief daartoe komt van
de vzw IJzer en Vuur, het geesteskind van gepassioneerd kunstsmid Michel Mouton. “Met die
vzw willen we het vak dichter bij
het grote publiek brengen. Want
kunstsmeden, dat is geen museumverhaal. Dit beroep heeft een
toekomst, al is die niet evident.
Daarom verplaatsen we ons naar
de mensen met onze karavaan
van ijzer en vuur om overal in België workshops te geven.”
Zelf raakte Mouton in zijn jonge
jaren gefascineerd door het
kunstsmeden. “Toen ik na mijn
studies de wereld wilde zien,
kwam ik in het Verenigd Koninkrijk in contact met een kunstsmid
uit het toenmalige Tsjecho-Slowakije. Die bleek een van de
grondleggers van de hedendaagse smeedkunst. Toen ik zag wat
hij kon, was dat voor mij een
openbaring. Die man heeft mijn
leven richting gegeven.”
Tijdens zijn workshops merkte
Mouton dat er enkele leerlingen
op regelmatige basis terugkeerden, mensen die zich verder wilden verdiepen in de smeedkunst.
“Aan deze jonge smeden wilden

THIJS VERBEKEN
Leerlingsmid

“Mensen denken dat dit
beroep niet meer
bestaat, maar we
verzuipen in het werk.”
we iets extra geven zodat ze een
hoger niveau zouden kunnen bereiken en zichzelf kunnen heruitvinden.”
Zo ontstond het idee van een
drie jaar durende opleiding. Die
gaat nu al twee jaar door in het
Zuiderpershuis en blaast meteen
ook nieuw leven in de historische
smidse van het gebouw. “Hier willen we onze leerlingen een moderne kijk op het ambacht bieden.
Want op een bepaald punt in de
geschiedenis is de smeedkunst
zich gaan scheiden van de architectuur, waardoor er niet veel
meer overbleef dan het opvullen
van vlakken met ‘krullen’. Mensen
die vandaag de dag wel bezig zijn
met het ambacht opnieuw vorm
te geven, die nodigen we hier uit.
Zo hopen we dat onze jonge smeden geïnspireerd geraken en uiteindelijk zelf mee een nieuwe
richting aan de smeedkunst zullen geven.”
Nieuwe generatie
Een van die gastdocenten is
Claudio Bottero. De Italiaan
wordt beschouwd als de meest
prominente smid uit Europa en
zal in de loop van de volgende
twee jaar nog enkele weken terugkeren om ervoor te zorgen dat
de leerlingen het vak onder de

knie krijgen. “Mijn vader was
smid. Verder had ik het geluk dat
er een goede meester in mijn
buurt woonde die me heel veel
heeft geleerd. Nadien ben ik zelf
op zoek gegaan naar nieuwe vormen en mogelijkheden binnen de
smeedkunst. En dat doe ik nog
steeds.” Maar dat vergt tijd en
geld. “Toch is het een offer dat je
moet brengen. Het is de enige manier om de toekomst van deze
prachtige ambacht te verzekeren.
Bovendien geeft het me voldoening om mijn kennis door te geven aan anderen. De smeedkunst
heeft erg diep gezeten, maar ik
merk dat er een nieuwe generatie
is opgestaan.”
En van die nieuwe generatie
maakt onder meer Thijs Verbeken
(29) deel uit. Hij is een van de vijf
leerlingen die op dit ogenblik in
het Zuiderpershuis aan de slag
zijn. “Ik ben altijd lasser geweest,
maar na een tijdje had ik dat wel
gezien. Ik wilde meer doen. Mijn
hoop is om uiteindelijk zelfstandig smid te worden, al heb ik nog
een lange weg af te leggen. Daarnet nog zag ik Claudio in een half
uur doen waar wij al een hele
voormiddag aan bezig zijn”, lacht
hij. Hier wil Verbeken zichzelf
perfectioneren.
“Ondertussen
werk ik ook als smid. Mensen
denken vaak dat dit beroep niet
meer bestaat, maar in de realiteit
verzuipen we in het werk. Momenteel vervaardig ik vooral balustrades en trapleuningen. Maar
ik hoop zelf ooit mooie houtstoven te kunnen maken.”
ELIEN VAN WYNSBERGHE
i www.ijzerenvuur.be

b De afgelopen jaren organiseerde het Rode Kruis het voetbaltoernooi in het opvangcentrum van
Linkeroever. Maar omdat het evenement zo’n succes had, werd dat

te klein. Royal Antwerp FC stelde
voor om het toernooi op de Bosuil
te laten plaatsvinden. Antwerpspeler Björn Vleminckx is peter
van het project. Dj’s Merdan Taplak en papa Mojito komen muziek draaien en er is een kids village. Ook heel wat sociale organisaties doen mee. De toegang is
gratis en iedereen is welkom. Om
10u wordt de eerste wedstrijd gespeeld. De winnaar is bekend
rond 17u. (mf)

Overlijdensberichten

Na een mooi en rijk gevuld leven
is van ons heengegaan

Maria Vermeiren
echtgenote van

(†) Gustaaf Van Nederkassel
Gemeenteraadslid gemeente Schoten
Stichter van Immo-kantoor Markt 21, Schoten
Steunend lid van meerdere verenigingen
Geboren te Loenhout op 3 september 1926
en overleden in het ZNA Jan Palfijn
te Merksem op 30 mei 2017
U wordt vriendelijk uitgenodigd de plechtige
eucharistieviering bij te wonen in de kerk
van St.-Cordula, St.-Cordulaplein te Schoten-Centrum,
op WOENSDAG 7 JUNI 2017 om 11 uur.
Aansluitend volgt de begrafenis in de familieconcessie
op de begraafplaats van Schoten.
Rouwadres: Van Nederkassel - Vermeiren
p/a Begr. Daems, Churchilllaan 20/24 - 2900 Schoten
_______________________________________________
Begrafenissen Daems, Schoten. Tel 03.658.45.61

www.daemsbegrafenissen.be

