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stadsbestuur van Brugge voor zijn mild gebaar en in het bijzonder de beer Dr. A. Janssens de Bisthoven, Directeur voor Kunst en
Kultuur, ander Wiens leiding deze aflevering tot stand kwam. De verzamelingen van het Gruuthusemuseum zijn ongemeen rijk.
Niet alles kon in deze publicatie besproken worden. Achterwege bleven de omvangrijke collectie haardplaten, de merkwaardige
reeks bronzen vijzels en het ijzersmeedwerk. Het munt= en medaillekabinet — een der belangrijkste van het land — dat
het museum dankt aan de kunde en de vrijgevigheid van graaf Visart de Bocarme, kon niet worden beschreven. Bij dit fonds
horen de zo verfijnde muntweegschalen. In het domein van de ceramiek, bleef het gleiswerk en het Oosters porselein van de
erfgift Van der Beek . Bouvy onbesproken. Ook heelwat schilderijen en de producten van de glasschilderkunst hadden een afzon=
derlijke studie gevergd. Tenslotte bleven de muziekinstrumenten terzijde liggen, heelwat folkloristische voorwerpen en het merk=
waardig gereedschap van de plaatselijke ambachten. De nummers in de rand van deze aflevering, verwijzen naar de besproken
museumstukken in het museum zelf. Zij kunnen een bezoek aan het museum vergemakkelijken. Het volgende nummer van West=
Vlaanderen zal voor de helft gewijd worden aan enkele aspecten van het artistieke Leven in de provincie Limburg en voor de andere
helft aan de kunstverzameling Van Geluwe, die van 14 april tot 31 mei 1957 in een grote selectie geexposeerd wordt te Brugge.
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Is er een streek. onderwerp, probleem of kunstenaar die een speciale bespreking zou verdienen '1

Wie zieh beperkt tot de eerste 4 vragen. kan deze brief a1s drukwerk (0.20 F) onder open omslag verzenden.
Uitvoeriger antwoorden. die met dank worden ingewaeht. moeten als brief (2.- F) verzonden worden.
Antwoorden zijn te riehten aan het Redaetiesekretariaat. Rijselstraat. 329. St Michiels-Brugge.
Naam en adres van de abonnee:

(Wie ertegen opziet %ljn antwoord te naamtekenen. kan deze brief ook anoniem verzenden).
Bijlage blj We.t-Vl""nderen. nt. 1. 1957.

Het verleden van Brugge wijst de richting aan die to volgen is, om de
leefbaarheid van de stad te bestendigen. De uitbouw van Brugge's
nijverheids= en havencomplex, betekent niets anders an het aanpassen
aan de nieuwe ti' en van de middeleeuwse bedrijvigheid van onze
ambachten en makelaarsbedrijven. Anderzijds beoogt de groei van de
stedelijke kulturele en toeristische instellingen, het in waarde stellen,
naar de hedendaagse eisen, van ons kunstpatrimonium.
In ditpatrimonium neemt het Gruuthuse-paleis een voorname plaats
in. Deze aflevering van het tijdschrift WestWlaanderen, bekroont de
bijna honderdjarige bedrijvigheid van de keur der Brugse oudheid=
kundigen en kunstliefhebbers : het Gruuthuse=Genootschap. Deze pu=
blicatie bekrachtigt tegelijk de nieuwste inspanningen van het Stads=
bestuur, om een van de rijkste musea voor kunst en geschiedenis van
het land, aan de noodwendigheden van de me erne museumkunde aan
te passen. In 1874 heeft de stad Brugge het vervallen Gruuthuse, op
in even van het Genootschap, aangekocht. Het werd onder leiding
van bouwmeester Delacenserie hersteld enprijkt als een der meest
g
lansri j ke monumenten van de stad.
Ik breng hiermede hulde aan het Oudheidkundig Genootschap van
Brugge, voor het een zijn toegewijde leden ten bate van de stad
hebben gepresteerd. In 1865 gesticht, heeft deze vereniging een belang=
rijk gedeelte van ons kunstpatrimonium weten te redden. Vol ijver
Foto L. J. De Ghelder, Brugge.
voor de stadsbelangen, heeft het Genootschap door aankopen, waak=
zame tussenkomst en milde giften, duizenden voorwerpen in Gruuthuse voor de toekomst bewaard. Het zijn de
merkwaardige voortbrengselen van onze oude kunstambachten, de herinneringen aan het gildeleven, de getuigen
zowel van de roemrijke als van de sombere dagen uit de stedelijke geschiedenis. Het Oudheidkundig Genoot=
schap trad onbaatzuchtig op. Het nam vooraf, bij de stichting, in zijn statuut een clausule op waardoor, bij ontbinding
van de vereniging, het volledig bezit aan de stad zou toebehoren. Op 1 januari 1955 nam het Stadsbestuur deze
onschatbare schenking in ontvangst.
Tevens breng it hier hulde aan de Redactieleiding van het tijdschrift West=Vlaanderen, die het initiatief nam dit
nieuwjaarnummer aan Gruuthuse to widen. Ik bedank de medewerkers en deskundigen die de verschillende as c=
ten van het museumbeziten de geschiedenis van de heren van Gruuthuse hebben willen belichten. Het is een ver=
heugend verschijnsel dat een zo fraai en vooruitstrevend tijdschrift, dat op gebied van de nieuwe kunststrek=
in en begeesterend en leidinggevend optreedt, ook het museumleven wenst te steunen. Het Christelijk Kunste=
naarsverbond bevestigt hiermede zijn overtuiging, meen ik, dat geen kunstvorm van het heden afbreuk doet aan
het schoonheidsgevoel van het verleden ; integendeel dat de oudste en de nieuwste kunstuitingen samen behoren
tot de ware drang naar het Schone, die ons yolk ingeboren is.
PIERRE

VANDAMME

Burgemeester van Brugge
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HET GRUITRECHT TE BRUGGE

Het Gruithuis te Brugge heeft zijn ontstaan te danken
aan het middeleeuwse brouwerijbedrijf.
In de hoeg
middeleeuwen vormde het brood, vooral
het roggenbrood, het hoofdbestanddeel van de yolks=
voeding. Dit brood was bij het verbruik, soms een
maand oud. Als toes is werd en dan wat kaas ge=
nomen. De boter was zeldzaam, omdat de koeien weinig
talrijk waren en slechts gehouden werden op de natuur=
like weiden, langs de waterlopen. Vandaar de Brugse
straatnaam Boeverie, die de herinnering bewaart aan de
koehofstede,
gelegen cp de boorden van de Boterbeke.
Als drank hadden onze middeleeuwse voorouders,
rst en vooral water , meestal van mindere kwaliteit. In
ee
de zandstreelv ten zuiden van Brugge, beschikte men
over waterputten of steenputten. De stad Brugge, die in
de tweede helft van de mil e eeuw een wereldmarkt was
geworden en een van de rote steden van West=Europa,
kreeg toen haar waterleiding voor de hoer gelegen
deelten van de stad. Het water kwam uit de Boter=
ge
beke, die van Varsenare naar Brugge liep. In het water=
huis, gelegen op de vesting tussen de Boeverie= en
Smedenpoorten, werd dit water, door middel van een
scheprad bewogen door een paard, naar omhoog ge=
pompt in een rote vergaarbak. Langs de moerbuize —
een stel loden buizen die in de bijzonderste straten
la En — werd het water naar de openbare waterputten
geleid, alsook naar zekere brouwerijen. In de lagerlig=
gende stadskwartieren werd in het begin van de xive
eeuw, ook een drinkwaterleiding gelegd, die haar water
trok uit de stadsvestingen. Dit water werd niet gefilterd.
In depolderstreek, ten noorden van Br.ugge, was het
nog ergo gesteld. Daar beschikte men over een water=
putten, en moest men zich verhelpen met het water uit
1de grachten of met het regenwater dat van de daken
De Gagel. Plaat uit Matthias de Lobel,
Beschrijvinghe der Planten ende Cruyden ' ,
ghedruckt t'Antwerpen bij Christoffel
Plantijn, 1581, p. 131.

4Saeci %tub, V gptfEttenau lama Eicapos
itrabantica quiburifm,Angtorutn 4fM1i:

Cordijelp.

van de kerken en enkele anderegrote gebouwen, in
regenputten werd opgevangen.
Als drank bij hun hard en droog brood zochten onze
voorouders iets beter dan watervan slechte kwaliteit.
In het zuiden van Europa, waar de druiven konden rij=
pen in de zon, beschikte men over wijn, maar in de
koudere streken van N..W.=Europa gebruikte men bier.
Onze Germaanse voorouders kenden reeds een zuur
bier, gestookt uit tarwe of gerst, dat gekruid werd door
toevoeging van zekere planten. Thans wordt ons bier
gekruid door toevoeging van hop. In de middeleeuwen
gebruikte men bij ons andere kruiden, bijzonderlijk de
gagel, een tot twee meter hoog groeiende struik, die te
vinden is in onvruchtbare moeras= of heidegrond. Zij
wordt op onze dagen nog talrijk aangetroffen op het
Vrij Geweed, de streek tussen Ruddervoorde, Zweve=
zele, Wingene en Lichtervelde. Deze plant geeft een
wrange kruidachtige smaak. Het waren vooral de ge=
droogde bloemen ervan die in de brouwerijen gebruilt
werden. Nog andere planten werden aan de gagel toe=
gevoegd om het bier te kruiden, namelijk de saiie, het
duizendblad en wat bars van dennenbomen. Deze ge=
droogde planten vormden de gruit.
Reeds van v6Or het jaar woo was de verkoop van
gruit in zekere streken het monopolium van de lands=
heer. Het was een van de eerste verbruiksbelastingen.
Niemand mocht bier brouwen zonder degruit gekocht
te hebben in het gruithuis of gruitmagazijn van de heer.
Nu wordt eenvoudig een accijnsrecht gelegd op het bier,
zonder dat de staat iets van degrondstoffen levert.
Het monopolium van de verkoop van gruit steunde op
het bannum of souvereiniteitsrecht van de heer. Uit dit
recht zijn talrijke feodale voorrechten ontstaan, onder
meer de banmolen : de laten waren verplicht hun graan
te laten malen in de molen van de heer, aan de door hem
vastgestelde prijs. De molens immers behoorden toe
aan de heer omdat hij alleen vrij mocht beschikken
over het stromend water en over de wind. Het Brugse
gruitrecht gold in de stad Brugge en in geheel het
Brugse vrije met zijn afhankelijkheden, alsook in de
kleine steden die in het Brugse Vrije la en. Het was
een belangrijk leen van het prinselijk leenhof van de
Burg van Brugge. Rond 1190 was het in leen gegeven
aan ridder Balduinus van Lede. In 1225 was er een be=
twisting ontstaan tussen de toenmalige leenhouder van
het gruitrecht, Gildolf van Brugge, en de schepenen van
Aardenburg, die beweerden niet aan het gruitrecht on=
derworpen te zijn. Op bevel van gravin Joanna van

Brouwerij in voile bedrijvigilisid Boi endeurstukken .t eikenhout Ca 1,500

Constantinopel beslisten de leenmannen van het prinse=
lijk leenhof van de Burg van Brugge, op 5 maart 1226,
dat Gildolf het gruitrecht als leenrecht bezat in geheel
het Brugse ambacht en in de steden die erin lagen, dus
ook te Aardenburg.
In 1297 was een groot deel van het graafschap Vlaan=
deren, onder meer de stad Brugge, bezet door de troepen
van de Franse koning Filips de Scone. De Brugse brou=
veers, gesteund door de stedelijke magistraat, wilden
van deze beroerde omstandigheden gebruik ma en om
hetgruitrecht niet meer te eta en. De heer van Gruut=
Raoul
huse bracht de zaak voor de Franse Ind
au
de Clermont. Gildolf beweerde dat, ingevolge zijn leen=
recht, buiten de tijd van de vrije Brugse jaarmarkten,
niemand het recht had bier te Brugge in te voeren of te
verkopen, at niet gebrouwd was met zijn gruit. Bij
iedere overtreding had hij het recht de tonnen aan te
slaan en hun inhoud op straat te laten uitlopen. De
Franse landvoogd stelde beide partijen tevreden. Hi'
besliste dat het bier, dat niet gebrouwd was met de gruit
van de heer van Gruuthuse, te Brugge mocht ingevoerd
en verkocht worden, maar dat op iedere ton van twee
zesters (2 X 32 liters) de heer van Gruuthuse een recht
van 3 deniers paresis mocht of en. De stad Brugge
fkopen mits het eta en van dertig
mocht dit recta
maal de gemiddelde jaarlijkse ontvangst van vijf ach=
tereenvolgende jaren.
In het oust bewaarde leenboek van hetprinselijk
leenhof van de Burg van Brugge, dat dagtekent van
circa 1325, zien wij dat Monsengneur de la Gruuthuus
drie lenen bezat. Het eerste en bijzonderste was de gruit
van Brugge, met enkele gronden in de oude parochie
van Sinte Katerine, langs beide zijden van de Katelijne=
poort. De opbrengst van dit leen werd es at op 700
pond per jaar. Een tweede leengoed lag te Oostkamp.
Het bestond uit land, weiden en bos, en vormde de heer=
lijkheid Erkegem. Zij was 140 pond per jaar waard. Het
derde leengoed, dat 400 pond per jaar gold, lag in de
parochien Tielt=buiten, Wingene, Pittem en Aarsele. Het
was de latere heerlijkheid van Tielt=ten=Hove. Voor dit
laatste leen was de beer van Gruuthuse hos et chevau=
the verschuldigd aan zijn leenheer, 'i is te zeggen
dienst te paard in het leger van de graaf, in oorlogstijd
(hos) en kleine begeleidingen of politietochten te paard
(chevauchie).
In 1325 had de heer van Gruuthuse de rijkste feodale
inkomsten van al de leenhouders van de Burg van Brug=
ge, namelijk 1240 pond per jaar, een aanzienlijke som
voor die tijd.
In het leenboek van de Burg van Brugge uit het jaar
1435, dat zeer volledig is opgemaakt, zien we dat Mer

Foto R Vanroelen, Brugge.

Jan van Brugghe, heere van den Gruuthuse een leen=
gerecht van 15 mannen bezat om de overtredingen van
hetgruitrecht te oordelen.
Dit leenhof moest veel opbrengen. Jan van Brugge had
eruit een nieuw leengescheiden, bestaande uit een rente
van 800 pond arises per jaar ten voor el van zijn
zuster Kateline van den Gruuthuse, die gehuwd was
met ridder Hendrik van Wassenaar, burggraaf van Lei=
den. Deze 800 pond moesten et al worden uit de
opbrengst van het gruitrecht.
In de loop van de my' eeuw werd de gruit hoe langer
hoe meer in het bier vervangen door de hop. Al het
vreemde bier, dat in de stad werd ingevoerd, was hop=
bier, dat een veel betere smaak had dan hetgruitbier.
Degruiter van de heer van Gruuthuse moest zeer dik=
wijls optreden teen de overtreders van het gruitrecht.
Eindelijk, op 28 november 1380, op aanvraag van de
graaf van Vlaanderen, werd een overeenkomst gesloten
tussen Jan van der AA, heer van Gruuthuse en Grim=
bergen, enerzijds, en de schepenen van Brugge an der.
zijds, om de verouderde strenge voorschriften van het
gruitrecht te veranderen. Na lange onderhandelingen
werd overeengekomen at voor iedere ton bier te Brugge
gebrouwd, twee groten betaald zouden worden, een aan
degraaf van Vlaanderen en een aan de heer van Gruut=
huse. Ingevolge een oud middeleeuws voorrecht bleef
het bier van Bremen en de Engelse ale van deze belas=
ting vrijgesteld. Deze overeenkomst werd op 14 decem=
ber 1380 door graaf Lodewijk van Male bevestigd.
Daarmede was heteeuwenoude monopolium van de
levering van gruit voor goed verdwenen. Het gruitrecht
werd veranderd in eengewone belasting. De stedelijke
ontvangers der accijnzen op het bier mochten aan geen
enkele brouwer de toelating verlenen om een ketel bier
te brouwen, indien hi' niet eerst het bewijs geleverd had
dat hi de verschuldigde gruitbelasting betaald had. Het
Gruuthuus of magazijn van gruit verdween en werd
vervangen door een klein gebouw, gelegen op de hoek
van de Diver en van Groeninge, waar de gruiter nu
zetelde als gewoon belastingontvanger.
Later heeft de stad de helft van het gruitrecht, die
behoorde aan de heren van Gruuthuse afgekocht. In
1494 betaalde zij daarvoor aan Mevrouw van Gruuthuse,
de jaarlijkse som van 1200 pond groten. De andere helft
die aan de vorst behoorde, was rond 1480 verpacht voor
dejaarlijkse som van 3 200 pond arises. Eindelijk, op
10 augustus 1554 verkocht keizer Karel V zijn aandeel
in hetgruitrecht aan de stad Brugge.
Daarmee was dit vorstelijk leenrecht volledig overge=
gaan in de handen van de Brugse magistraat, die het
mederekende in de stedelijke accijns op het bier.
3

DE HEREN VAN GRUUTHUSE

ts.
Port:ct van Lodewilt van Brugge.
Miniatuur uit de koninklijke btbliotheek van Den Haag.

Hetleen Gruuthuse, dat rond 1190 toebehoorde aan
Boudewijn van Lede, was reeds in 122 5 overgegaan in
handen van de familie van Brugge. Het behoorde ach=
tereenvolgens aan Gildhof I van Brugge, die gehuwd
was met Margareta van Gistel. Hij overleed in 1218.
Zijn zoon Gildholf II, gehuwd met Geertrui van Asse
j van Dam=
in Brabant, was kamerheer van Graaf wide
per e, en stierf op het einde van de xin e eeuw. Hi' was
de laatste mannelijke afstammeling van de familie van
Brugge. Door het huwelijk van zijn enige erfgename
Anna van Brugge met ridder Geraard van der Aa, her
van Grimbergen, ging het Gruuthuus over naar de
amilie van der Aa.
f
Zijn achterkleinzoon Jan III van der Aa ontving op
25 januari 1389 de toelating om de naam van Brugge bij
zijn geslachtsnaam te voegen. Hij was de eerste die zijn
familiewapen vierendeelde met het wapen van de familie
van Brugge. Het is dit wapen dat nu overal te zien is op
4

de balken van het Gruuthusemuseum. Zijn eerste huwe=
lijk was kinderloos gebleven, hij huwde voor de tweede
maal op 28 maart 138 9 met Agnes van Mortaigne,
vrouw van Spiere. Ten gevolge van de overeenkomst
gesloten op 28 november 138o met de magistraat van
Brugge, werd de levering van gruit aan de brouwers
vervangen door een recht dat geheven werd op het
brouwen van het bier. Hetgruitmagazijn mocht ver=
dwijnen. Zijn herinnering zou bewaard worden in de
naam van de grote Brugse familie Gruuthuse. Jan IV
van Brugge brak het gruitmagazijn of en verving het
door de oostelijke vleugel van het huidig hotel Gruut=
huse, deel dat uitgeeft op de Reie.
Zijn zoon Jan IV van Brugge, heer van Gruuthuse,
Spiere, Oostkamp, Tielt=ten=Hove en Ave em huwde
met Margareta van Steenhuize, vrouw van Avelgem , de
enige erfgename van Felix, prins van Steenhuize, hoog=
baljuw van het graafschap Vlaanderen.
Hun zoon Lodewijk van Gruuthuse, prins van Steen=
huize, zou een belangrijke rol spelen binnen en buiten
het graafschap Vlaanderen. Hij was een beroemd krijgs=
man en een root diplomaat. Opgegroeid te midden
de Boergondische traditie van luxus en verkwisting,
nam hij vanaf 1443 deel aan de talrijke steekspelen en
tornooien, die te Brugge gehouden werden. In 1461 nam
hij zelfs deel aan een beroemd tornooi te Parijs. Hi' was
een van de meest befaamde deelnemers aan het wereld=
beroemde Go Boomfeest, dat op 2 5 juni 1 468 op de
markt te Brugge gehouden werd, ter gelegenheid van het
huwelijk van Karel de Stoute met Margareta van York.
Lodewijk van Gruuthuse, die tot kamerheer van de
hertog was benoemd, is het grootste del van zijn leven
een getrouwe dienaar van de hertogen van Boergondie
de steden. In 1451 waren de
gebleven in hun strijd to end
Gentenaars in opstand gekomen. Lodewijk van Gruut=
huse was goeverneur van de stad Brugge wanneer, in
het voorjaar van 1452, een Gents leleer
g vOOr Brugge ver=
scheen om de Bruggelingen aan te zetten, met hen mede
te strijden tegen de hertog. Maar Lode deed de
poorten van de stad sluiten en liet de Gentenaars niet
binnen. Zo kon hi j de Brugse bevolking buiten de op=
stand houden. Het volgend jaar, op 222 juli 1453, voerde
hij het bevel over de reserve van het hertogelijk leger,
dat de opstandige Gentenaars versloeg bij Gavere.
Om re en van zijn trouwe diensten aan het huis van
van Gruuthuse
Boergonclie bewezen, werd Lode
benoemde
Filips
1449
beld
d
de
hertogen.
In
oor
mild oon
de Goede hem tot schenker van het Hof. Vijf jaren later
werd hi op het la veld bij Gave re tot ridder geslagen.

Als vertrouwensman van de hertog werd hij belast
met moeilijke opdrachten. In 1457, ten gevolge van ze=
kere misbruiken, hadden dekooplieden van de Duitse
Hanze Brugge verlaten en hadden hun kantoor naar
Dordrecht overgebracht. Dit was een zware slag voor
de Vlaamse handel, omdat de Hanzeaten hier de grote
invoerders waren van koopwaren uit de meeste landen
van Europa, en vooral uit Oost=Europa. Alles werd in
het werk gesteld om een einde aan het geschil te stellen
en de Hanzeaten naar Brugge te doen terugkeren. De
hertog benoemde in 1458 een bijzondere commissie die
een einde moest stellen aan de talrijke grieven van de
Hanze. Deze commissie bestond uit de proost van de
Brugse 0. L. Vrouwkerk Walter van Mander, bijgestaan
door Lodewijk van Gruuthuse en Pieter Bladelin, heer
van Middelburg in Vlaanderen.
Wanneer in 1461 de koning van Engeland Hendrik
VI, zijn zoon de prins van Wales wilde doen huwen met
de dochter van de koningin van Schotland, zond de
hertog van Boergondie zijn kamerheer Lodewijk van
Gruuthuse naar Engeland en Schotiand om it huwelijk
te beletten. Deze zending had de verhoopte uitslag. De
heer van Gruuthuse werd vorstelijk beloond op het
tiende kapittel van het Gulden Vlies, gehouden op
2 mei 1461 in de Sint-Bertinuskerk te Sint=0maars,
waar hij tot ridder van het Gulden Vlies werd verheven.
In 1463, na de dood van Jan de Lannoy, werd Lode=
wijk van Gruuthuse door hertog Filips de Goede be=
noemd tot goeverneur van Holland, Zeeland en Fries=
land. Hi' kende enigszins deze gewesten, daar hij ge=
huwd was met Margareta van Borsele, vrouw van Vere.
Hij bleef er goeverneur tot in 1477.
Op aanstichting van de Frans koning Lodewijk XI,
waren de Luikenaars in 1465 in opstand gekomen teen
hunprinsbisschop Louis de Bourbon en hadden hem uit
zijn bischoppelijke stad verjaagd. In het leger dat Filips
deGoede ter hulp zond naar Luik, diende ook de heer
van Gruuthuse. Het versloeg de Luikenaren te Monte=
na en en vernielde op 18 augustus 1 466 de stad Dinant.
e Sint-Truiden
en te Luik,
Ins467 streed Lodewijk
t
vanwaar de hertog het beroemde perron, het vrijheids=
to en van de stad Luik, naar Brugge overbracht, waar
hetop het Beursplein werd opgericht. De vreemde koop=
lieden, die dagelijks aldaar bijeenkwamen, waren de be=
stendige getuigen van de vernedering van de Waalse
bisschopstad.
Ook de Gentenaars waren opnieuw in opstand geko=
men, maar na de nederlaag van de Luikenaren kwamen
zij tot inkeer en deden hun onderwerping aan de hertog.
Bij zijn terugkeer uit Luik werd de heer van Gruuthuse
op 23 november 1468 door de Brugse magistraat verwel=
komd op eerie heerlyke maeltyt 's noens ende 's avonds.
In 1477 nam Lodewijk eel aan het beleg van Amiens.
Ondertussen was in En elan de burgeroorlog tussen
de vorstenhuizen van York en Lancaster opnieuw uit e=
broken. Koning Edward IV van York, schoonbroeder
van hertog Karel de Stoute, werd van de troon verjaagd

en vervangen door koning Hendrik VI van Lancaster.
Edward IV, samen met zijn broeders dehertogen van
York en Gloucester, en vergezeld van een zeer talrijk
gevolg, vluchtte naar de Nederlanden. De koning kwam
aan wal te Alkmaar inhet graafschap Holland, en werd
aldaar op 9 oktober 1470 ontvangen door Lodewijk van
Gruuthuse, goeverneur van Holland, die de onttroonde
monarch naar Vlaanderen vergezelde. In december ver=
bleef de Engelse vorst twee dagen op het kasteel Gruut=
huse to Oostkamp. Hi' bracht daarna een bezoek aan de
hertogin=moeder Isabella van Portugal, die te Aire ver=
toefde, en vond zijn schoonbroer Karel de Stoute te
Saint=Pol. Dezebeloofde hem in het geheim te zullen
helpen om Engeland te heroveren.
Koning Edward IV verbleef te Brugge in het hotel
Gruuthuse, van 13 januari tot 1 9 februari 1471. Op
aanvraag van Karel de Stoute gaf de Brugse magistraat
een toel age van 2 5 pond groten aan de heer van Gruut=
huse, omdathij de koning, die niets meer bezat, luisterlijk ontvangen had. Het koninklijk gevolg, dat in ar=
moede verkeerde, we rd door debevolking geholpen.
Van zijn schoonbroer Karel de Stoute had koning Ed=
ward IV een som van ioo.000 riders ontvangen, alsook
vier schepen uit onze gewesten en veertien boten die
van de Duitse Hanze werdengehuurd, en waarmede de
koning van uit Vere vertrok om En elan te heroveren.
Hi' kon zijn tegenstrevers verslaan en opnieuw de En=
gelse troon bestij gen. Als beloning voor de goede dien=
sten bewezen aan de Engelse vorst, werd Lodewijk van
Gruuthuse verheven totgraaf van Winchester.
Na de dood van hertog Karel de Stoute, gesneuveld
op 5 januari 1477 onder de muren van Nancy, braken
alhier overal onlusten uit. De steden eisten hun oude
vrijheden terug, die ook door de hertogen van Boer=
gondie gevoelig waren besnoeid.
Op 28 januari 1477 kon Lodewijk van Gruuthuse,
samen met Anselme Adornes en Jan Breydel, de Brugge=
lingen tot bedaren brengen. In naam van de jonge her=
togin Maria van Boergondie, benoemde hi' tot baljuw
van Brugge Jacob van Halewyn en tot schout, Antoon
van der Vichte. De hertogen van Boergondie hadden het
Brugse Vrije of de kasseirij van Brugge, die vroeger
van de stad afhing, onafhankelijk gemaakt en tot vierde
Het verdwenen praalgra[ van Lodewijk van Gruuthuse en van zijn gemalin in de
0. L. Vrouwkerk te Brugge. Naar de oorspronkelijke tekening van I. Gailliard.
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lid van Vlaanderen verheven, waardoor het Vrije op
dezelfde voet kwam te staan als de steden Gent, Brugge
en leper. Brugge eiste at het Vrije opnieuw een gewone
kasselrij zou worden, onderworpen aan haar toezicht.
Ook deze eis werd ingewilligd, en op 7 en 13 maart
mocht Lodewijk van Gruuthuse aan de Brugse bevolking
de nieuwe voorrechten bekend ma en die door de hertogin waren verleend. Toch bleef het nog woelig te
Brugge, en de heer van Gruuthuse moest al zijn invloed
aanwenden om hetdreigend . oproer te voor omen.
Zoals te verwachten was,dongen veel prinsen naar
de hand van de enige erfgename van Karel de Stoute,
Maria van Boergondie. De Franse koning Lodewijk XI
0o to nu Waals Vlaanderen terug bij Frankrijk te kun=
nen inlijven en de hand van Maria te bekomen voor
zijn zcon, de latere Karel ViII. Maria, die het graafschap
Vlaanderen in leen hield van de Franse kroon, zond een
gezantschap naar Parijs, om aldaar, in haar naam , de
eed van trouw aftte leggen aan de Franse vorst. De heer
van Gruuthuse ma to deel uit van dit gezantschap.
De Duitse keizer Frederik III zond gezanten naar
Brugge om de hand van de jonge hertogin te vragen
voor zijn zoon aartshertog Maximiliaan van Costenrijk.
Het gezantschap werd op 16 april 1477 te Brugge ont=
van en door Lodewijk van Gruuthuse en Filips van Hor=
nes. Op een plechtige ontvangst op het Prinsenhof te
Brugge, gaf de hertogin de toestemming op 21 apri11477.
De Franse koning Lodewijk XI wilde dit huwelijk be=
letten en verklaarde de oorlog aan Boergondie. Het
Vlaamse leger kwam bijeen te Menen. Lodewijk van
Gruuthuse was er een van de aanvoerders van de Brugse
militie. Dit leger poogde vruchteloos Doornik te bele=
geren. Tweemaal achteruitgeslagen, moest het zijn toe=
vlucht zoeken onder de muren van Kortrijk.
Op 18 augustus 1477 ging Lodewijk van Gruuthuse
te Dendermonde de Aartshertog Maximiliaan verwel=
komen, die 's anderendaags te Gent in het huwelijk trad
met de jonge hertogin Maria van Boergondie. V66r hun
ewe den de jonggehuwden ontvangen
intrede te Brugge,
op het kasteel Gruuthuse te Oostkamp.
Ten gevolge van zijn trouw aan het hues van Boer=
gondie, werd de heer van Gruuthuse op 22 juni 1478
benoemd tot kamerheer van de pasgeboren troonop=
volger aartshertog Filips de Schone, die de volgende dag
in de Brugse Sint=Donaaskerk werd gedoopt.
Vier jaren later, op 27 maart 1482, stierf de jonge
hertogin Maria van Boergondie aan de gevolgen van
een jachtongeval. Lodewijk van Gruuthuse was een van
de drie uitvoerders van haar testament.
De dood van de hertogin had zware gevolgen. De
Staten van Vlaanderen, gesteund door de Franse koning
Lodewijk XI, weigerden het voogdijschap van Maximi=
liaan te herkennen over zijn minderjarige zoon Filips de
Schone. De io nu r' 1483 werd de vijfjarige aarts=
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hertog te Gent als vorst van de Nederlanden ingehul=
digd. De Staten benoemden vier raadslieden, die in de
naam van de minderjarige vorst zouden regeren. Een
ervan was Lodewijk van Gruuthuse.
De Franse koning Lodewijk XI stied enkele maanden
later. Maximiliaan wilde de vocgdij van zijn kinderen
terug in an en nemen en stelde een einde aan het
mandaat van de vier raadslieden. Deze, evenals de Sta=
ten van Vlaanderen, ontzegden it recht aan Maximi=
liaan. Lange onderhandelingen brachten geen overeen=
komst. Moe van wachten, veroverde Maximiliaan op
26 november 1484 de stad Dendermonde. In het voor=
jaar van 1485 kwamen Franse troepen de Vlamingen
helpen. Nochtans kon de graaf van Nassau, op 1 juni
1485, bezit nemen van de stad Brugge voor Maximi=
liaan. Hij nam er Lodewijk van Gruuthuse gevangen.
De Staten van Vlaanderen sloten vrede met de aarts=
hertog, maar de heer van Gruuthuse werd zwaar ge=
straft. Al zijn goed werd verbeurd verklaard en hij werd
veroordeeld tot een boete van 3oo.000 gouden schilden.
Hi werd opgesloten te Gorinchem en later te Mechelen.
Op ii februari 1488 hadden de Bruggelingen aarts=
hertog Maximiliaan gevangen genomen. Lodewijk van
Gruuthuse we cp 15 februari 1488 door de jonge
aartshertog Filips de Schone in vrijheid gesteld en van=
uit Mechelen naar Vlaanderen gezonden, om de vrij=
lating van zijn vader Maximiliaan te bekomen. Deze
laatste werd slechts vrijgelaten na verzaakt te hebben
aan de voogdij van zijn kinderen en na al de misdaden
to .en hem bedreven vergeven te hebben. Deze akte
werd mede ondertekend door Lodewijk van Gruuthuse.
Maximiliaan verbrak weldra zijn belofte en legde de
Bruggelingen een zware straf op. Hij liet Lodewijk van
Gruuthuse opnieuw aanhouden en in het kasteel van
Rupelmonde opsluiten. Zijn proces sleepte jaren lang
aan voor de raad van het Gulden Vlies, omdat hij als
ridder van deze orde ongehoorzaam was geweest aan
de bevelen van Maximiliaan, het hoofd van de Orde.
Lodewijk werd in het najaar van 1492 in vrijheid ge=
steld. Hi overleed in zijn hotel te Brugge op 26 novem=
ber daarna, zonder ooit in eer te zijn hersteld. Zijn
vrouw overleefde hem achttien jaren.
DR. /OS. DE SMET
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DE LIBRIJE VAN LODEWIJK VAN GRUUTHUSE
Op de tentoonstelling De Eeuw van Bourgondie in het Pal is voor
Schone Kunsten te Brussel in 1951 kon men zeven prachtige ver=
luchte manuscripten zien uit de Librije van Lodewijk van Gruut=
use. Het waren de kapitale boeken Histoire de la Conquéte de
la Toison d'or, Froissart, Ptolemaeus en last not least de latijns=
dietse Boethius.
Hetwas de eerste maal na vier eeuwen dat een van deze kunst=
werken de bodem terugzag waar ze zijn ontstaan. Op de groots
opgevatte Brugse tentoonstellingen van 1902 en 1 9 07 — en ook
op de tentoonstelling van 1926 — hebben we het moeten stellen
zonder een acte de presence uit het Gruuthusianum : zo zou men
wel die verzameling van middeleeuwse geillustreerde boeken mo=
gen noemen die te Brugge in de jaren 1460=1492 door L'odewijk
van Gruuthuse werd tot stand gebracht en tegenwoordig nog
een roem is van de Bibliotheque Nationale te Parijs.
De Librije van Lodewijk van Gruuthuse is ontstaan in het
herfsttij van de middeleeuwen, zij draagt er in haar samenstelling
de kenmerken van. Zoals zij ook in haar al te snelle verhuizing
naar het koninklijk Hof van Frankrijk de dalende curve in de
geschiedenis van Brugge weerspiegelt. Werd haar lot reeds be=
zegeld in de Slach van Blangijs (1479), toen de zoon van Lode=
wijk van Gruuthuse de partij van Maximiliaan verliet om zich
indienst van de Franse koning te stellen ?
Deze zoon, Jan van Gruuthuse, werd in 1492, bij de dood van
zijn vader, erfgenaam van de Librije. Zijn belangen en zijn hart
waren niet meer in Brugge, maar in Frankrijk. Als goeverneur
van Abbeville bewoondehij in deze stad op de Somme een prach=
tig paleis waarvan hi' de versiering en meubilering voltooide.
Naar dit Hotel de la Gruthuyse te Abbeville liet hi' ook de Librije
uit Brugge overbrengen. Samen met het al is is de Librije
tamelijk vroeg in het bezit van de Franse koning gekomen,
door aankoop of schenking, men weet het niet.
De Librije zal niet lang te Abbeville meer gebleven zijn. Zij
vond haar weg, niet veel later dan 1500, naar het koninklijk kas=
teel van Lodewijk XII te Blois om onder Frans I, in 1544, terecht
te komen in het kasteel van Fontainebleau. Hier werd de Librije
van Lodewijk van Gruuthuse uit elkaar genomen, de boeken
werden vermengd met dcze van de Koninklijke Bibliotheek, met
de codices door Lodewijk XI, Karel VIII en Lodewijk XII samen=
gebracht.
Deze laatste koning (14 9 8=1515) had zonder uitstel zijn eigen=
domstitel laten uitwerken in de boeken zelf. Door overschildering
zijn, tegenwoordig nog, al de emblemen van Lodewijk van Gruut=
huseonzichtbaar : het wapenschild, de schilddragende eenhorens,
Boven : Bladzijde verlucht door Philippe de Mazerolies, uit Histoire de la Conquéte
de la Toison d'Or . De wapens van Lodewijk van Grauthuse in de prachtige randvers:ering overschilderd.
Onder : Rechts de Schepping van de wereld. Links Lodewijk van Gruuthuse ontvangt
het werk ' Le Livre du Tresor ' uit de handen van de auteur. Miniatuur van Willem
Vrelant of van een zijner leerlingen. Wapens overschilderd ; de bombarde in de rand
behouden.
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de twee mortieren (bombardes ), door de Vlaamse ver=
luchters in de randversieringen ingewerkt, zijn overdekt,
gedoofd of door koninklijke emblemen vervangen. Al=
leenop de rand van enkele boeken is de kenspreuk van
Gruuthuse Plus est en vous nog leesbaar. De figuren
zelfvan de miniaturen werden niet gespaard. De Geo=
graphia van Ptolemaeus bevat een prachtige miniatuur,
op volle folio, waarop Lodewijk van Gruuthuse voor=
gesteld wordt, geknield voor het altaar van zijn slot=
kapeL De kop van de kasteelheer werd echter overschil=
derd met dekop van Lodewijk XII, het wapen en de
initialen vande ridder zijn overdekt met de gekroonde
L's en de lelien van de koning. Op een andere miniatuur
inhetzelfde boek zijn de blazoenen op de vier banieren
van het kasteel van Oostkamp uitgeschilderd.
Opmerkelijk is dat Lodewijk XII deze annexatie van
de Gruuthusehandschriften zo consequent
nth ft doorge.
voerd, wat hij met andere collecties niet gedaan heeft.
Op de i6o bekende boekdelen — omvattend een 115
tal verschillende werken — van de Gruuthuse.rij
lib e
zijn er 149 via de Bibliotheque du Roi in de tegenwoor=
dige Bibliotheque Nationale terechtgekomen. De overige
11zijn verspreid in de bibliotheken van Brussel, Geneve,
Berlijn, Londen, Rennes, Turijn en bij een paar private
bezitters. In de beroemde bibliotheek van de Enschede's
to Haarlem waren er drie handschriften waarvan in de
auctiecatalogus (1867) gezegd wordt dat ze van la noble
famille des Gruythuyse herkomstig waren. C. P. Serrure
bezat een handschrift dat in de catalogus van zijn auctie
in 1873 beschreven wordt als : Die Historie van Troye :
in vlaemse proza naer het rijmwerk van Maerlant ; op
de keerzijde van het eerste blad stond to lezen : die
heeren van Gruuthuse, prince van Steenberghe.
Nit alle handschriften zijn van ouds in de Bibliothe=
que du Roi overgegaan. De driedelige Forteresse du Roi,

een rijk geillustreerd werk uit de 15' eeuw dat het wa=
en van Gruuthuse draagt, werd eerst in de iS e eeuw
P
door de Bibliotheque du Roi aangeworven uit de collec=
tie van de hertog de la Valliere; deze had het zelf uit
de bibliotheek van de familie d'Urfe aangekocht. Ook
het tractaat van Gaston Phoebus over het jachtbedrijf,
dat tegenwoordig in de Stadsbibliotheek van Geneve
berust en het ex=libris van Gruuthuse draagt, heeft
nooit tot de Bibliotheque du Roi behoord.
De handschriften door Her Los de la Gruythuyse
verzameld, werden voor het grootste deel — 85 op de
io6 werken — op zijn order door boecscrivers geco=
pieerd en door miniaturisten verlucht. Sommige werden
door hem splinternieuw op de markt van zijn tijd an
a.
gekocht. De Ptolomaeus en de Boethius werden ui t e=
voerd op bestelling door de boecscrivere Jan van Krie=
kenborch te Gent. Een twintigtal werken uit de 14' eeuw
werden door Lodewijk antiquarisch aangekocht, vooral
tractaten over romeins en kerkelijk recht en enkele
Franse ridderromans. Op deze tweedehandse werken liet
hi meestal zijn wapen als ex=libris aanbrengen, slechts
bij uitzondering dragen deze nummers zijn kenspreuk
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en de emblematische donderbussen die de boeken van
eigen bestelling versieren.
De Librije van Gruuthuse bestond bijna uitsluitend
uit Franse to step ,
waaronder een root aantal vertalin=
gen uit het latijn. Op de io6 werken in de Bib:loth eque
Nationale zijn er drie latijnse en een enkel latijns=neder=
lands : de Boethius. Deze samenstelling weerspiegelt de
verfransing van de Vlaamse adel onder de Boergoncliers.
Toch zullen dietse boeken nog een bescheiden plaats in
de collectie van Lodewijk van Gruuthuse hebben gehad.
De Koninklijke Bibliotheek te Brussel bezit inderdaad
drie nederlandse Gruuthuse=manuscripten : een ervan,
On Heren joncheit, geschreven in 147o, werd mogelijk
door Lodewijk zelf besteld; de Epistelen ende Evange!iên
(geschreven ca. 1400) en het Boec vanden Kerstene le=
vene (geschreven in 1413) zijn minder luxueuze boeken
en waarschijnlijk familiestukken die ons zeggen dat de
Gruuthuse's in het begin van de Boergondische eeuw de
vroomheid nog in het diets beoefenden. En ten slotte
getuigt het verder te bespreken Gruuthuse=handschrift
uit de 14' eeuw dat de vader en grootvader van here
Lo naast
pat het gebed, ook het lied en de sproke in hun
landstaal hadden behouden. Op hun schitterende tor=
nooien, o. m. op het rote steekspel van 1393, werden
gedichten en liederen in de volkstaal gezongen en voor.
gedragen. Het handschrift bewaarde ons de strofen
waarin de dichter wijze raadgevingen richt tot de Co=
nine van den wit Beer en tot die blomkin van Bru=
cghe. De naam van sommige van die blomkin schemert
door aan 't begin der strofen van een loflied tot Maria
en heeft een voile dietse klank : Lievin, Soete, Cateline,
Gheraert, Jannin, Trude, Rublin, Adriaen, Willem„ Ma=
kelare, Coppin en ten slotte Jan van Hulst. Ook het
gedicht ter ere van Jan van Gruuthuse, Loys' vader, als
Conine van de Forestiers van den Witten Beer op het
tornooi van 1393, is in dit handschrift opgenomen.
De faam van de Gruuthuse=collectie ligt vooral in de
pracht van de boekillustratie door de beroemdste Neder=
landse verluchters van de 15 e eeuw uitgevoerd.
Aan de beroemde Alexander Bening wordt de illustra=
tie van nit minder dan zeven werken toegeschreven,
waaronder de Boethius van 1492 en de tweedelige Jose.
phus (Antiquites des Juifs) van 1480=1483. Op de naam
van Philippe de Mazerolles staan de Conquéte de la Toi=
son d'or en de L' re des secrets d'Aristote. De vier=
delige Miroir historial (Vincent de Beauvais) en de Le=
gende de Sainte Catherine zijn het werk van Willem
Vrelant, de Livre du Tresor van dezelfde of van een
zijner leerlingen. In een deel van de Miroir de l'humaine
Salvation herkent men de hand van de grote Tavernier.
De heerlijke Froissart en de Somme rurale zijn genius=
treerd door Loyset Lie et. De Meester van Margareta
van York is de verluchter van de Vie de Saint Hubert
en L'horloge de Sapience.
Een onbekend miniaturist is in de kunstgeschiedenis
ingetreden als de Meester van Lodewijk van Gruuthuse.
Zi j n hand zoekt men in verschillende codices van het

Gruuthusianutn en ook daarbuiten,hij zou o. m. de grote miniaturen
hebben uitgevoerd in het to Brugge vervaardigde Haase exemplaar van
de Kroniek van Aegidius de Roya.
Men weet at de bibliophilie heeft gewoed in het milieu van de Boer=
gondische hofhouding. Bekend zijn de collecties van de kanselier Rolin,
van Guillaume Fillastre, thesaurier van de GuldenNliesorde, van Jean
de Wavrin, van de Croij's, Jean, Philippe en Charles, alle drie over=
tuigde boekenliefhebbers. Lodewijk van Gruuthuse staat zeker in de rij
van deze bibliophielen. Dat hij echter ook een groot minnaar van de
wetenschap en de schone letteren geweest is en de boeken liefhad om
hun inhoud wort o. m.bevestigd door het feit van zijn betrekkingen
met de beroemde Brugse librarier en drukker Co lard Mansion. Voor
Lodewijk van Gruuthuse heeft Mansion La Penitence d'Adam (hs. in de
Bibliotheque Nationale) uit het latijn in het frans vertaald; voor Philippe
deCrevecoeur, schoonbroeder van Lodewijk en goeverneur van Abbe=
ville, vertaalde Mansion Le Dialogue des Creatures. De belangstelling
van Lodewijk zal zeer ruim geweest zijn. Alle takken van de kunsten
en wetenschappen waren in zijn boekerij vertegenwoordigd : theologie,
wijsbegeerte, rechtsgeleerdheid, zedekunde, geschiedenis, reisbeschrij=
ving, wapenhandel, jachtbedrijf, ridderromans en fraaie letteren. Het is
dan ook verwonderlijk dat Huizinga in zijn Herfsttij der Middeleeuwen
de suggestieve samenstelling van de Librije van Lodewijk van Brugge
niet heeft betrokken die, naast deze van de Boergondische hertogen, de
rijkste huisbibliotheek van de Nederlanden was.
Dit vluchtig bezoek aan de Librije van Gruuthuse mogen we niet be=
sluiten zonder een aparte vermelding van het reeds genoemde Gruut=
huse=handschrift dat sedertlang een bezit is van de weledele familie
van Cal n. Niet door pracht van miniaturen is dat handschrift een
monument van Vlaamsegrootheid. Het is een Brugse verzamelband
waarin een zestal verschillende handen uit de 14 e eeuw allerlei gedich=
ten hebben neergeschreven. De kern van dit onschatbare handschrift
bestaat uit een verzameling van 146 middelnederlandse liederen, op en=
kele na alle van hun melodie voorzien, waaronder de mooiste lyrische
gedichten in 't middelnederlands : Egidius, Alouette, Kerelslied.
De uitgave van di handschrift in 1848 door kanunnik Carton
was een openbaring in de wereld van onze middelnederlandse
poezie. Carton had te voren de tekst van het Kerelslied mede=
gedeeld aan zijn vriend, baron Kervyn de Lettenhove, de kasteelheer
van Sint=Michiels en auteur van de befaamde Histoire de Flandre. Ker=
vyn publiceerde het lied avant=la=lettre in het tweede deel van zijn werk
(1847). In dit Kerelslied zag Kervyn een schitterende bevestiging van
zijn opvatting over de vrijheidstrijd van de Vlamingen : een rassenstrijd
gevoerd door de kustbevolking, de Saksische Karls of Kerels, tegen de
Frankischeoverheersers van BinnenNlaanderen. Was het Gruuthuse=
handschrift niet de wieg van de Kerels, toch heeft het hun kinderkamer
gestoffeerd op een wijze die buitengewoon vruchtbaar is gebleken. Im=
mers Conscience blies over de Kerels van Kervyn de toy er van zijn ver=
telkunst, Rodenbachontleende Kerels en Kerlingaland en Blauwvoet aan
de epische roman van Conscience en liet de gedroomde vrijheidsgeest
der Kerelensamen met hun symbool en hun strijdkreet varen door de
gelederen van de Blauwvoeterie. De Kerels werden weliswaar door de
critischegeschiedenis opgeruimd. Doch de medeplichtigheid van het
Kerelslied uit het 14 e=eeuwse Gruuthuse=handschrift in de opbouw van
de revolutionnaire geest van Rodenbach's generatie is al te zalig ge=
weest voor Vlaanderens ontvoogding om hi niet als een historisch feit
uit ons jongste verleden to worden herdacht.
ANTOON VIAENE

I onker geroepen tot do tvapenhandel. Mintatuur utt ' Roman du Jo
Met kwaardige achtergrond. W apen van Lodewi j k van Gruuthu
schilderd zijn kenspreuk Alas est en vous op de bandetollet
de dubbele bombarde, in de randversiering behouden.

Koning Karel VIII van Frankrijk, gezeten op de troon, ontvangt
met de beschrijvtng van het Tornooi van de Witte Beer, hem aa
door Lodewijk van Gruuthuse, blootshoofds en in geknielde
( Fragment nit de votieve miniatuur).

DE BOUWGESCHIEDENIS VAN GRUUTHUSE*

Het opmaken van de bouwgeschiedenis van het Gruut=
husehof stelt vele problemen, omdat het kompleks zeer
doortastend gerestaureerd en bijgewerkt werd, zonder
dat we nauwkeurig ingelicht zijn over de vroegere toe=
stand. Tekeningen, foto's of gedetailleerde beschrijvin=
gen betreffende de uitgevoerde werken zijn omzeggens
niet voorhanden.
De oudste bouw

In het begin van onze eeuw, in hoofdzaak in 1901 en
1908.'9, heeft men ti ens de werkzaamheden langs de
noord= en west ant van het hof veel muurfunderingen
gevonden van gebouwen, die op deze twee zijden de
binnenkoer omringden. 1 Het is echter niet mogelijk een
rekonstruktie van de oudstegebouwen te beproeven.
Zijn deze overblijfselen in verband te brengen met het
fit dat in 1328 de 0. L. Vrouw Kerk op haar noordkant
grond afstond aan de her van Gruuthuse ?2
Bouw van Jan van der Aa

Ina 38 9 huwde Jan van der Aa, heer van Gruuthuse,
Agnes van Mortaigne, die stierf in 1438. Het zijn hun
wapens die voorkomen op de rote puntgevel langs de
Reie, links Gruuthuse = van der Aa en rechts hetge=
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De huidige toestand : A en B = Bouw van Jan van der Aa (ca. 1400) ;
C = na A en B ; D - midden 15 e eeuw ; E en F - ca. 1472 ;
G = 2 e helft 15 e eeuw ; H = 1909-1910.
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Het Gruuthusehof volgens Sanderus (Flandria Illustrata I, 1641).

deelde schild van de echtgenote. 3 Traditioneel wordt de
ganse oostvleugel — het geveltje ten zuiden uitgezon=
derd — aan deze Jan van der Aa toegeschreven en zou
dusomstreeks 1400 te situeren zijn. Een duidelijke
bouwnaad scheidt echter de keuken (C) van het overige
deel (B). Langs de Reie is die scheiding te zien in de
fundering onder de vierzijdige traptoren ; langs de bin=
nenkoer is de naad zichtbaar tussen de middenste be=
nedenvensters. Alhoewel de keuken waarschijnlijk kort
nadien tot stand kwam, meten de bakstenen van beide
konstrukties 21,5 X 10, 5 X 5 cm.; de lagen zijn af=
wisselend met koppen en strekken gemetseld.
De puntgevel langs de Reie bestaat uit drie vrijstaande
vertikale traveeen, die de ramen derer
ve rschillende ver=
diepen omsluiten; de twee buitenste eindigen vlak4,
terwijl de middenste travee hoger opgaat en met een
rondboog afgesloten worde. Boven de vensters, die
door kruismonelen onderverdeeld zijn, bevinden zich
panelen met blindtraceringen. We vinden hier de eerste
verschijnselen van de eigen Brugse gevelstijl. Alhoewel
de traveeen onafhankelijk staan, zijn ze toch gevat tus=
sen lijsten, uitlopend in een grote spitsboog, die de ganse
gevel omsluiten. Het traceerwerk in de boo tekent een
g
drielob die op haar beurt is onderverdeeld 6 . Zu lkdanie
versiering is een herinnering aan de vormen van de
houtbouw. Deze imitatiestijl viel echter een rote ver=
spreiding te beurt 7.
Tegenover de oostgevel stond oorspronkelijk een
westwand, misschien van een schouw voorzien, die o. i.
verdweenbij de bouw van de rote zuidvleugel. Van
deze zuidvleugel (F) gaat de oostgevel hoe op dan het
aanleunende oudere dak. Ook het grondplan wijst op
deze verbouwingen. De oude zuidmuur van de bouw
van an van der Aa, bleef bestaan in de meest oostelijke
* Zie de nota's achteraan, blz. 55.

travee van de zuidmuur van de nieuwe vleugel (F) en
was aldus niet evenwijdig met de nog bestaande recht=
lijnige noordmuur.
Van hetgebouw langs de Reie (B) dat samen met de
hierbovenbesproken bouw (A) tot stand kwam, is de
oorspronkelijke indeling bezwaarlijk na te gaan. Langs
de kant van het binnenhof kwam een traptoren tot
stand ; de schouw to en de noordmuur ziet men reeds
bij Sanderus, maar de gerestaureerde vorm verschilt
toch merkbaar van de beide overige schouwen van de
oostvleugel. Langs het water worden het gelijkvloers en
de eerste verdieping elk door drie vensters verlicht. In
het midden en rechts zi j n de beneden= en bovenvensters
in twee traveebogen gesloten, die ongeveer dezelfde
vorm vertonen als de middentravee van degrote punt=
gevel. Links echter ontbreekt de traveeboog en herhaalt
sects het bovenste venster hetprofiel en de tracering
van de zo j uist besproken vensters. Het venster eronder
vertoont een an ere vorm en is waarschi j nlijk later toe=
gevoegd. Twee eenvoudige vensters zijn langs de bin=
nenkoer, in beneden= enbovenverdieping aangebracht.
Kort na deze bouw werd de keuken met de driezijdige
noordelijke aanbouw opgetrokken (C) . Meteen werd
over de oude bouwnaad een vierzijdige traptoren langs
het water gebouwd. De brede keukenschouw is een=
voudig opgevat en wordt gedragen door twee zuilen met
laatgotische bladkapitelen. Op oude plannen worden
drie vensters aangegeven in de oostmuur van de keu=
ken. Waren ze niet alle oorspronkelijk en werden er
daarom slechts twee hersteld ? Op de tegenoverliggende
muur was het meest noordelijk venster volledig verdwe=
nen; degerestaureerde toestand verschilt met et een
zien.
webij San
Bouw uit de tweede helft der xv e eeuw

Aan hetgebouwenkompleks at door zijn voorvaderen
begonnen was, werkte de bekende Lodewijk van Gruut=
huse verder. Of de smalle, een travee bredegevel langs
de Reiedoor hemgebouwd werd, is te betwijfelen.
Hi' werd inderdaad opgetrokken to en de zuidwand
van de zaal van Jan van der Aa, muur die Lodewijk
later gedeeltelijk zou moeten gebruiken in zijn eigen
konstrukties. De ramen van dezegevel worden over de
verschillende verdiepingen omsloten door een geprofi=
le rd lijst, die beneden op basementen aanzet en met
twee spitsbogen eindigt (D). De bouw, die aan Lodewijk
toegeschreven mag worden bestaat uit de vleugel die de
zuidkant van 't binnenhof afsluit.
Zoals reedsgezegd, was van de zuidmuur van het
hoofdgebouw (F) alleen het middenste deel evenwijdig
met de noordmuur langs de binnenkoer. De oostgevel
werd gebouwd in de verlenging van de oostelijke rooilijn van de koer, en nam aldus eengedeelte van de
bouw van Jan van der Aa in. Het valt op tem
erken dat
de zuidmuur van vleugel (E) ook ten oosten van het
veelzijdig traptorentje doorliep over een travee. Dit zien
we duidelijk op de plannen van v6Or de restauratie.

Op 7 januari 1472 kreeg Lodewijk de toelating zijn
reeds begonnen oratorye af te werken 8 Daar de over=
gang to en kapel en woonhuis in verband gemetseld
is, moet de kleine vleugel (E) ook uit die tijd dateren 9.
In het gelijktij dig opgerichte hoofdgebouw (F) m' ten
vijf onafhankelijke vertikale traveeen de ramen der ver=
schillende verdiepingen. Ze eindigen met een segment=
boog. Stan vensters even licht op de zolderverdieping.
Men heeft zich soms afgevraagd of deze schikking
wel de oorspronkelijke was. Op zijn plan van Brugge
(1 5 62) tekent M. Gerards inderdaad maar een ver die =
ping, terwijl Sanderus (Flandria Illustrata, 1641) de ge=
bouwen weergeeft zoals we ze nu kennen. Meestal werd
aangenomen at men omstreeks 1628 die vleugel tot
twee verdiepingen heeft omgebouwd. Verschelde, Du=
clos, e. a. die de restauratiewerken dichtbij volgden, heb=
ben nergens onbetwistbare aanduidingen in het metsel=
werk vermeld. Zou M. Gerards zich niet vergenoegd heb=
ben metenkel het silhouet van 't gebouw af to beelden?1°
Van on er belang is de bidtribune, die zich in de
noordelijke kooromgang van de 0. L. V. kerk bevindt.
Haar versiering geeft ons een idee van het oorspronke=
lijk uitzicht van gans het herenhuis. De tribune in haar
geheel meet binnenwerks ongeveer 2,5 X 8 m. en ein=
it in de kooromgangsmuur met een vijfzijdige slui=
ting. De bidplaats is afgedekt door een houten ton=
gewelf, waarin op elke kant een standvenster gebroken
is ii. De gewelfvlakken waren versierd met papieren ge=
stileerde bloemen. De ribben rusten op konsooltjes de=
welke bestaan it vergulde houten engelen. Tussen deze 2
konsolen bevindt zich in elk vak tweemaal het devies
van Gruuthuse.Ook de gewelfsleutels waren oorspron=
kelijk versierd.
Door een venster inde zoldering valt het licht op de
bidbank en op de schildering die er boven was aan=
gebracht en het Laatste Oordeel voorstelde. Al een
gedurige vermaning hing het de biddende edelen let=
terlijk boven het hoofd ! Het schilderij is verdwenen.
Doc de olie van het bindmiddel heeft de figuren dui=
delijk op het out afgedrukt : de zittende Kristus met 3
open armen, de knielende 0. L. V. en S. Jan, engelen
en een menigte personen 12.

Uit het deambulatorium gezien, maakt de bidkapel
een voorname engracieuze indruk. De versiering is
typisch voor de xve eeuw : de verbonden initialen L en
.1\4 der echtgenoten, de wapenspreuk, de schilden, het
symbool — een vurende mortier — werden overal aan=
gebracht. Ter versiering van klederen en gebouwen,
handschriftenen allerlei ens
speelden deze
kleurige herkenningstekens een grote rol in de Boer=
gondische laatgotische levensstijl, waarvan de tribune
van Gruuthuse als een spiegel is.
Ook an re gebouwen kwamen in de tweede helft
der xv e eeuw tot stars
de,b
brug, waar nu het
Brangwynmuseum gevestigd is, kwam een gebouw, door
M. Gerards en Sanderus afgebeeld, en waarvan een
dichtgemetselde in an in de westmuur nog bestaat (G ) .
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De hoof dvleugel vOár de herstelling.

De achterzijde van Gruuthuse (volgens Delepierre, Album
pittoresque de Bruges, t. o. p. 23, Brugge, 1840).

Enkele treden leidden naar deze toegang. De recht=
standen dragen een horizontale bovendorpel van wit=
steen, waarin de spreuk Plus est en vous is gebeiteld.
Het tympaan is versierd met sierlijk bakstenen netwerk,
waarvan echter slechts een deel is bewaard.
Langs de toen nieuw aangelegde straat, de huidige
Gruuthusestraat, richte Lodewijk een gebouw op, met
een galerij en paardestallen, waarboven kamers ".
Latere konstrukties

De nakomelingen van Lodewijk verbleven meestal in
Frankrijk. In 1596 verkoopt Louis de la Baume, gehuwd
met Katharina van Gruuthuse, het hof aan de Spaanse
koning. In 1628 worden de gebouwen bestemd tot Berg
van Barmhartigheid, in de volksmond de Woeker ge=
heten.Naast de talrijke veranderingswerken langs bin=
nen, werden o. m. langs de westkant van de binnen=
koer, gebouwen opgetrokken die dienden als stalling,
verkoop., wachtzaal en ingangsvertrek.
Op de brug kwam een groot gotisch huis met tra=
veeen tot stand. Het werd samen met het gotisch huis
er naast, herbouwd op het einde der xvm e eeuw (huidig
Brangwynmuseum). Langs de andere kant van de in=
gangspoort schijnen hoofdzakelijk de gotische voor=
gevels veranderingen te hebben ondergaan.
Restauratie

In 1873 richtte het Oudheidkundig Genootschap een
aanvraag tot het stadsbestuur om het gebouw to mogen
inrichten als bewaarplaats voor zijn verzamelingen, die
zich toen in de Stadshallen bevonden. Het voorstel
werd gunstig onthaald, en in 18 74 werd tot de aankoop
f ontruimd
hohad
, bleek
besloten. Toen de Woeker het
een restauratie noodzakelijk. In 1883 begon architekt
Dela censerie de herstelling van de oostvleugel. Vervol=
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De grote Bevels langs de Reie door Jan van der Aa ;
de smalle Bevel ca. 1450. Copyright A. C. L. Brussel.

gens kwam de zuidkant aan de beurt. Het groot werk
wasklaar in 1895.
Tussen de keuken en de ingangspoort werden talrijke
aanbouwen opgeruimd. In de keuken zelf was toen=
malig een vestibule, een salon en de eigenlijke keuken
ingericht. De traptoren langs het water werd groten=
deels herbouwd. De huidige gotische kamer behelsde
een eetkamer,
een cabinet, en nam zelfs een deel van de
vestibule in. Er was een toe an in de west ant van de
zuidmuur, die waarschijnlijk samen met de er naast
staandegotische schouw werd weggebroken. Bij verge=
lijking van enkele grondplannen van vr de restaura=
tie, wordt het ons waarschijnlijk dat gans de muur
g
naast de keuken doortastend hersteld we rd. In de z.
apoteek en voorraadkamer was de vestibule van de in=
gang naast het hoektorentje gelegen. Uit de keuken
komende, had men links enkele trappen die naar de
toren en de grote zaal leidden en rechts daalde men
enkele treden af naar de kelder. In de grote zaal was
weinig gewijzigd geweest. In de twee kleine kamertjes
op de zuidzijde waren in de hoek tegen de gemene
scheidingsmuur, twee rokokoschouwen aangebracht. In
het oostelijk kamertje bevonden zich dekoratieve schil=
deringen (xv e eeuw ? ).
Het torentje in de zuid=oosthoek van de koer, at
j afgebroken is afge=
reeds bij Sanderus als gedee ltelik
beeld, werd heropgebouwd naar de gravure van M.
Gerards(1562).
De zuidvleugel (F) was in verschillende re en on=
derverdeeld geweest. Tegen de onregelmatig lopende
zuidmuur stop en meerdere konstrukties aangebouwd,
un H
uitzicht kennen we
die nu alle verdwenen zijn.
door een tekening van Verschelde en een afbeelding in
het Album Pittoresque van Delepierre". Naast het to=
rentje op de zuidkant stond een laag gebouwtje, dat op

eenplan aangegeven is als entrée aux magasins ; tussen
twee afgesloten binnenplaatsen was een gotische aan=
bouw van een travee breed, versierd met spitsbogen en
bekroond met een trapgevel. Heeft men zich op dit
gebouw genspireerd bij het ma en op een an ere
plaats, van de huidige vierzijdige uitbouw met de mo=
numentale trap ?]-5
De zuidmuur werd, zoalsgezegd, gans herbouwd. Op
een tekening van omstreeks 1837 zijn de bovenste ven=
sters evengroot als de an ere weergegeven; ze zijn
echter niet aldus hersteld. De neogotische borstwering
kan ons niet bekoren. Van de standvensters op de zuid=
kant was er nog een bewaard. Langs de binnenkoer
estop en de vijf standvensters nog, maar ze moesten
wegens hun vervallen toestand herbouwd worden. In
de meest rechtse travee werd een pralerig ingangs=
portaal aangebracht; daartoe werd ook het betrokken
venster van de eerste verdieping gedeeltelijk opge=
offerd ". In 1902 werd het ruitersstandbeeld van Lo.
dewijk van Gruuthuse, van de hand van G. Pickery,
in de nisgeplaatst.
Inde noordgevel werden de vensters van de tweede
verdieping horizontaal afgedekt, zodat ze niet meer aan=
stoten tegen de segmentbogen, die elke travee afsluiten.
Dehuidige wapenzaal (E) was erg toegetakeld. Teen
de noordmuur was de wachtzaal gebouwd, de verbin=
ding bestond uit een brede doorgang, bestemd voor la
charette du transport, zoals op het plan te lezen staat.
Overal werden in het huis schouwen geplaatst, enkele
sober van stijl, an ere niet passend voor een herenhuis,
noch in overeenstemming met de bekende laatgotische
schouwen uit onze streek17.
Toen de werken aan dezegebouwen voltooid waren,
kon het museum de zalen reedsgedeeltelijk in gebruik
nemen. De restauratie kon echter nog niet als geeindigd
beschouwd worden, zolang de omgeving niet in or
wasgebracht. Daarom werden huizen langs de Gruuthusestraat in 1900-'1 afgebroken. Bij die gelegenheid
werden, naast de hoger vermelde funderingen, ook vloerto is keramiek en munten gevonden. Het westelijk
gebouw werd vrijgemaakt, het een zijn vervallen toe=
stand duidelijker liet uitkomen.
In 1905 werd het portaaltje van 1628, dat zich op de
westkant langs de straat beyond, afgebroken en weggeborgen l' s . Toen kwam ook de afsluiting to en de straat
ter sprake en beroerde geruime tijd de Brugse oudheidkundige middens. Moest men de gebouwen van op de
straat zichtbaar laten of moest de binnenkoer ingebouwd wren zoals in de vroegere toestand ? Een eerste
ontwerp voorzag een gekanteelde muur met laatgotische
openingen. Men bedacht echter iets anders, iets origineels, nl.aarden wallen, eengracht en een muurtje met
een ijzeren hek. Een Bruggeling beschrijft dit stukje ro=
mantiek als volt : Ac ter dit muurtje met ijzerwerk
bezet, ligt een geheel bolwerk, eene soort van verschan=
sing, in miniatuur natuurlijk, iets waar een slach van

Spinola=Vauban zich schijnt mede gemoeid te hebben.
Vijf bergjes — pronkstukken van den Stadsdienst der
eerdewerken — met een voorafgaand grachtje, breed en
diep genoeg om de kwajongens bij zomertijd een aan=
g
enaam voetbad te laten nemen, we te verstaan als het
niet droog ligt, hetgeen niet zoo nauw steekt, daar het
toch maar eene venster in voor de leute is. W at die
bergjes eerde aangaat, om er aan alleman een goed ge=
dacht van tegeven, en daar ik ook door buitenlieden
kangelezen worden, zal ik zeggen dat indien zij wel
begroeid waren met gers, en men er een geit op stelde,
deze juist op ieder bergje voor eenen goeden halven dag
den kost zou vinden. Daartusschen heeft men ode ver=
roeste kanonnen gelegd, die hoog genoeg staan om de
vensters van dengebuur in stukken te schieten, indien
zij er bekwaam toe war en". Het bolwerk weerstond

niet lang de schampere spot en verdween spoedig
Op 26 juli 1908 stortte het westelijk gebouw in. Het
weggeborgen portaaltje ging verloren. Nu stonden de
gerestaureerde gebouwen nog meer
open, en opnieuw begonnen de pen=
netwisten over de afsluiting 2 °. Du=
clos, die hartstochtelijk het toebouwen verdedigde, kon zijn zienswijze
doen triomferen. In 1909-'io werden,
naar de plannen van bouwmeester
Delacenserie, de gebouwen langs de
verbrede Gruuthusestraat opgetrokken, nadat eerst het oude huis van de
huisbewaarder was gesloopt. De
hoektoren herinnert aan de opgegrayen funderingen. In de straatgevel
van het woonhuis werd een vijfdelig
relief aangebracht, afkomstig van
Gruuthuse, maar dat zich be yond in
een huis in de Philipstokstraat en in
19oo door het stadsbestuur werd af=
gekocht. Deze fries stelt een kamptafereel voor. Naast een omheining
en tenten, komen ook de mortier en
de dooreengevlochten beginletters L
en M voor ".
Bij Koninklijk Besluit van 2 5 maart
1938 werd het Gruuthusehof geklasseerd. In 1955 kwam de stad Brugge
in het bezit van de oudheidkundige
verzameling, die reeds meer dan een
halve eeuw in het gebouw aanwezig
was. Degestadige uitbouw van het
museum is een bewijs van het nieuw
leven dat Gruuthuse sinds enkele jarep kenmerkt.
DR. LUC DEVLIEGHER
Asp. N. F. W. 0.

Boven : De bidtribune van Gruuthuse, gezien uit de kooringang van de 0. L. Vrouw:erk. - Copyright A. C. L. Brussel.
Onder : De ongerestaureerde maar dichtgemaselde ingang, versierd met de spreuk 'Plus est en vous'(G.) - Foto R. Vanroelen, Brugge.

HET OUDHEIDKUNDIG GENOOTSCHAP VAN BRUGGE

De meeste voorwerpen uit de verzamelingen
van het Gruuthusemuseum werden bijeenge=
bracht door het Oudheidkundig Genootschap.
In de winter van 1864=1865 besloten en le
historici en oudheidkenners, een Oudheidkun=
dig Museum te Brugge op te richten, ten einde
er de voorwerpen bijeen te brengen die be=
trekking hebben met de geschiedenis van het
graafschap Vlaanderen en vooral met het ver=
leden van de stad Brugge.
Een eerste vergadering werd gehouden op
22 februari 1865 ten huize van rijksarchivaris
Felix d'Hoop. Een man later, op 23 maart,
werd aldaar het Oudheidkundig Genootschap
gesticht. De twaalf stichtende leden waren :
1. Baron 't Serclaes de Wommersom, provin=
ciale inspekteur van het Lager Onderwijs; 2.
Kanunnik Felix Bethune, professor aan het
Seminarie; 3. F. d'Hoop, rijksarchivaris; 4. Ja=
mes Weale, oudheidkundige en conservator
van de verzamelingen; 5. Gilliodts van Seve=
ren, advokaat en tesaurier van het Genoot=
schap;• 6. L. Verschelde, architekt en sekretaris
van het Genootschap; 7. Guido Gezelle, vice=
rektor van het Engels Seminarie; 8. Henri Dob=
bar glasschilder;
la
9. Charles De Poorter,
onderpastoor op Ste. Walburga; io. William
Brangwyn, artitekt; ii. Hugo Verriest, leraar
aan het St. Lodewijkscollege; 12. Emile Van
den Bussche, adjunct=rijksarchivaris. Voorlo=
pig werden de voorwerpen die aan het Ge=
nootschap behoorden, en die meestal geschon=
ken waren door de leden zelf, bewaard ten
huize van de heer d'Hoop. Ondertussen vroeg
het Genootschap aan het Gemeentebestuur een
lokaal om er een Oudheidkundig Museum in
te richten. Drie gebouwen werden in het voor=
uitzicht gesteld • de Gentpoort, de oude Grif=
fie, nevens de H. Bloedkapel en de oude te=
saurierskamer van de stadsmagistraat, op de
eerste verdieping van het Belfort.
Max werd het Oudheidkundig Museum ge=
opend op zondag 6 mei 1866 met honderd=
envijftig voorwerpen. Veertien dagen daarna
overleed de voorzitter baron 't Serclaes en
werd opgevolgd door L. Vercauteren, onder=
voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg.
Tien jaar later, in 1875, waren reeds 2003
voorwerpen tentoongesteld in het zaaltje van

de stadstesaurie. Maar de ruimtebeon
te ontbreken.
g
Daarom vroeg het Genootschap aan het Gemeente=
bestuur dat het, tendienste van het Oudheidkundig
Museum, het oudehotel Gruuthuse zou aankopen. Dit
gebouw behoorde aan de Burgerlijke Godshuizen, — de
voorloper van de Kommissie van Openbare Onderstand
—, en was sedert 4 februari 1628 het lokaal van de Berg
van Barmhartigheid. Deze vraag werd gunstig onthaald,
en op 5 oktober 1874 besloot de Gemeenteraad het
hotel Gruuthuse aan tekopen voor de som van 52.000 F.
Het Hotel Gruuthuse zou hersteld worden door archi=
tekt L. Delacenserie, direkteur van de stedelijke werken.
Een eerste krediet werd gestemd op 20 september 1879.
Maar de werken sleepten aan tot in 1898. De binnen=
architektuur is In it door de Franse oudheid=
kundige Viollet=le=Duc, en past niet voor een Vlaams
gebouw. In 1902. werd een deel van de beschikbare
zalen van het hotel Gruuthusegebruikt voor het ten=
toonstellen van de handschriften en van de weefsels,
een onderdeel van de Tentoonstelling der Vlaamse Pri=
mitieven. Na deze Tentoonstelling bleef alles op de
ter gelegenheid van de 75 s te verjaring
oude voet, tot ter
van Belgie's onafhankelijkheid, er in de zalen van
Gruuthuse, van juli tot oktober 1905, een Tentoonstel=
ling van Oude Kunst werd ingericht, hoofdzakelijk met
de voorwerpen van het Oudheidkundig Museum, die in
tien zalen waren ondergebracht. Na de Tentoonstelling
bleef het Museum in Gruuthuse gevestigd, met uitzon=
dering van de voertuigen die tot in 1907 in de ooster=
vleugel van de Halle bleven. Toen verhuisden zij naar
de bijgebouwen van het hues Arents, dat in 1906 door
de stad Brugge was aangekocht.
Het Oudheidkundig Genootschap zag zich in 1949
verplicht de geldelijke steun in te roepen van de open=
bare besturen, vooral van de std Brugge. De toestand
van het Genootschap werd onhoudbaar. In zijn zitting
van 17 december 1954 heeft de Brugse Gemeenteraad
de overname van het Gruuthusemuseum goedgekeurd.
Tot slot weze het mij toegelaten hulde te brengen aan
Voorzitter C. van de Walle de Ghelcke, die gedurende
de laatste en de moeilijkste jaren aan het hoofd van het
Genootschap stond, alsmede aan de gedachtenis van
Robert Coppieters 't Wallant, overleden op 15 december
1955, die gedurende vijfentwintig jaren onvergolden het
amt van conservator van het Museum waarnam, trouw
ter zijde gestaan door huisbewaarder Gaston Hagebaert
JOS. DE SMET
Gewezen sekretaris van het Oudheidkundig Genootschap.

1. James Weale. 2. Guido Gezelle. 3. Dokter D. J. De Meyer. 4. Graaf A. Visart de Bocarme. 5. C. Van de Walle de Ghelcke. 6. R. Coppieters 't Wallant

EDELSMEEDWERK
De verzameling metaalwerk in het Gruuthuse Museum
is een van de belangrijkste van het land. Sommige stuk=
ken hebben een zeldzame artistieke waarde. Andere zijn
merkwaardige getuigen van kunsthistorisch belang. Elk
stuk heeft zijn eigen schoonheid, tijdloos van vorm of
versierd naar de heersende stijl. Alle technieken zijn
vertegenwoordigd. Een twintigtal zilverwerken prijkten
in 195o in de tentoonstelling Edelsmeedkunst in hei
Brugse. Dat was maar een klein gedeelte van de schat=
ten die in het museum bewaard zijn.
De meeste voorwerpen van de afdeling edelsmeed=
werk zijn herkomstig van de Brugse am ht en ne=
ringen, gilden en konfreries. Enkele dezer verenigingen
zijn tot heden toe in leven en geven trouwens hun bezit
alleen in ruff een ter bewaring. Deze kunstwerken
weerspiegelen drie a vier eeuwen Brugse maatschappe=
lijke geschiedenis. Door inschriften, namen en daterin=
gen zijn zij tevens historische documenten. Ze zijn
alle het werk van Brugse edelsmeden.
4 Het eerbiedwaardigste stuk is ongetwijfeld het eed=
kruis vans 5 62 at met zijn oorspronkelijk lederen
schrijn bewaard is. Het kristallen kruis is in tandlijstjes
gevat; op een zijkant bemerkt men de Brugse leeuwen=
kop. Het vertoont vier ronde medaljons en evenveel
opengewerkte bladmotieven. Op de medaljons, an de
ene kant in verguld zilver : de gegraveerde symbolen
van de vier evangelisten; aan de an ere kant, in zilver,
Sint.Niklaas,het inschrift ANO — 1562, en, in smalt=
werk, een wapenschildje met leeuw.
De stoeldraaiers bezaten een eedkruisje, een eenvou=
dig werk van de Brugse zilversmid Christiaan Partille,
van het einde van de xvi e eeuw.
5 Het jaartal 1562. treft men ook aan op de zwarte
laars, midden op het overigens xviii e eeuws schild van
deCorduwaniers en andere leerbewerkers, „ dobbeer=
ders, swarte leerlauwers, seemlauwers, huidevetters en
handschoenmakers."
De xviie eeuw, althans de tweedehelft, is vertegen=
woordigd door enkele fraaie stukken : signaleren wij
6 vooraf het aardig belletje van de Kleermakers, gemerkt
met de namen van deken en leden van het ambacht en
het jaartal 165o. Het is het werk van meester AK (A.
Van Kerckhove ?).
7 Het ronde borstschild van de Lijnwaad. en tijk=
wevers, van 1681, door Meester IB, is versierd met de
voorstellingen van 0. L. Vrouw met Kind Jezus, een
knielende herder en de H. Katharina; verder met de
wapenschilden van Vlaanderen, van Brugge en van het
ambacht. Men leest er de namen van deken, goever=

neur, schilddrager en vinders, en tenslotte het tref=
fende verse : Linwaet, serveet en tyck
dat mac k Vlandere ryck.

Het grote ronde schild van de Brouwers, van Pieter 8
van Sychem, 1695, vertoont in het midden, in een lau=
rierkrans, een verguld medaljon met borstbeeld van
Sint Arno us hun wijdvermaarde patroon. In de drie
brede cartouches die straalsgewijze errond geplaatst
zijn ziet men drie gebeurtenissen uit het leven van de
heilige : zijn intrede in de abdij van Sint=Medardus te
Soissons, zijn verheffing tot de bisschoppelijke waar=
digheid, zijn ontmoeting met de wolf die hem veilig
door het bos leidde. Het schild is versierd met loof=
werk en maskers, met twee stuikmanden engekruiste
mouterschop en roerstok.
Het schijnt alsof het aankopen van nieuw zilverwerk
inde Brugse ambachten omstreeks 1750.1770 bijzonder
aanstekelijk werkte. De ti' en waren gunstig. Men ma
zich echter afvragen hoeveel ouder zilverwerk hiervoor
ten offer in de smeltkroes is verdwenen. De borst=
schildenof ' schakels ' hebben thans reusachtige afme=
tin en gekregen.
Het belletje van de kleermakers (Meester AK, 1650). - Copyright A. C. L. Brussel.

Het schild v an de Bakkers, van Ch. Benninck, 1769,
bestaat uit een speelse Rococo cartouche van lang=
gerokken voluten met fijn schelpwerk, gerimpeld en
gebekt. Midden, op verguld koperen grond, de zilveren
beeltenis van Sint=Aubertus, bisschop van Kamerijk en
patroon van de bakkers, met zijn met brood beladen
ezeltje die de beurs om de hals draagt. In een kleinere
cartouche, onderaan, de driebroodpalen, kenteken van
het ambacht. De kleinere schildjes vertonen hetzelfde
kenteken. Zij dagtekenen respektievelijk van 176o,
1761, 1762, 1768 en drie stuks van 1772. Het ambacht
van de bakkers was
buitengewoon pracht=
lievend — hoe zou het
ons kunnen verwon=
deren Niet alleen
hun zilverwerk maar
ook hun koperen an==
delaars en hun gleis=
we lieten zij met hun
eigen kentekens ver=
sieren.
10 De kleine schildjes
van de nering der
Oude Kleerverkopers
dagtekenen reeds van
1749. Het grote schild,
van 1762, resumeert
door een aantal in=
schriften de geschiede=
nis van de vereniging
door de xixe eeuw heen.
11 Het schild van de
Stoeldraaiers en kisten=
makers van 1782, ver=
toont in een strakke
9

De maatschappij der Verenigde Ambachtslieden, met
Sint=Leopoldus als patroon, komt als laatste in de reeks
met schildjes van 1839.
Het Gruuthuse Museum bewaart de merkwaardige
breuk van de oude Sint=Sebastiaansgilde van Sint
Kruis, sedert het midden der xvin de eeuw de Keizerlijke
en Koninklijke Vrije Schuttersgilde van Maria Theresia.
De breuk is gemonteerd op een fluwelen kraag en be=
staat uit drie delen die op de schouders door twee
scharnieren samengevoegd zijn. De verschillende ele=
menten zijn tussen twee koordlij sten gevat. Vooraan
het wapenschild van
Keizer Karel, gehouden
door twee niet=oor=
spronkelijke leeuwen;
verder, links en rechts,
een waaiervormige
bundel van zes pijlen,
rankwerk in de vorm
van twee B's. Dan, tus=
sen twee griffoenen,
enerzijds het wapen=
schild van de Sint=
Sebastiaansgilde en an=
drzijds
e
dat van j.
Carondelet, proost van
Sint=Donaas en ver=
moedelijke bescherm=
heer van hetgilde. De
breuk dagtekent waar=
schi j nlijk van v66r

17

18

1544 aangezien Caron=

delet in datjaar over=
leed. Een oorspronke=
lijke medaille van Ma=
ria Theresia van 1752,
Louis XVI omraming,
een aantal schildjes en
Sint Niklaas en de
medailles van de xvnde
kuip met de drie kin=
tot xxde eeuw zijn aan
deren. Dat van de
een ketting bevestigd ;
12 Kleermakers of schep=
daartussen hangt het
pers met de grote
oorspronkelijke vogel=
Het Eedkruis van 1562. - Copyright A. C. L. Brussel.
openstaande schaa r,
tje.
dagtekent vermoedelijk eveneens van het einde der
Het Gruuthuse Museum bewaart ook een aantal
xvin de eeuw.
voorwerpen van verschillende schutters= en schermers=
Het iseen merkwaardig feit dat zoveel Brugs glide=
gilden. Een eenvoudige ketting met een beeldje van Sint 19
zilver de beroerde tijden van de Franse Revolutie heeft
Joris (of Sint Michiel) die de draak velt (xvide eeuw);
overleefd. Enkele xixde eeuwse stukken mogen nog ver=
het schildje van „ Dhr Judocus Soetaert, Coninck int 20
meld worden.
jaer 1668 " is het werk van een Meester I. P.
13
Van 1827 ziet men een schildje van Sint=Elooi; de
Het ronde schildje dat door Karel II van Engeland in 21
14 Stoeldraaiers hebben een Empire=kerkschaal; de Maat=
1657 aan de Sint Jorisgilde van Brugge werd geschon=
15 schappij der Meesters Schoenmakers voert in Naar
ken draagt zijn wapenschild omringd door de orde van
schild j es van 183o, nog steeds de zwarte laars der
de Kouseband met haar bekende spreuk Honi soit qui
Corduwaniers. Het ambacht der Kleermakers heeft na
maly pense. Het is een werk van de Brugse zilver=
18 3 1 een hele reeks kleine schildjes aangeworven, even=
smid AK.
16 als de Maatschappij der Timmerlieden die blijkbaar
Verder ziet men een xvide eeuwse gaai met schildje, 22
maar een klein xvin`le eeuws schild heeft kunnen redden.
een breuk van de xvii de eeuw, een stokje van de Sint 23, 24

i6

Michielsgilde v an Lichtervelde (1687), een medaille met
25 filigraanwerk van de Sint=Jorisgilde van Wervik, een
26 armband van Diksmuide (1716) een schildje van 1717,
27 een pijk en een vogel van Adinkerke (1764 en 1785)
28 eenpaar halve maantjes, een moose pijk met inschrift •
„ Fortitudini Juncta Fidelitas " (1790) en met het mi=
croscopisch kleine signatuur van de brugse zilversmid
„ Suret fecit ".
29 Het ronde schild van de Rederijkersgilde De Drie
Sanctinnen, voorstellende de HH. Katharina, Magdalena
en Barbara, dagtekent vermoedelijk van 1638=39. Het
draagt de moraliserende spreuk • „ Die lijd verwint ".
Het is het werk van de reeds vermelde meester AK.
De Konfrerie van het H. Sakrament vertoonde niet
30
de praalzucht van de ambachten en gilden. Haar ketting
is sober maar smaakvol : de zestien schakels dragen de
namen van de Confreers en zijn gedagtekend van 1761
tot 1799. De rococo cartouche dagtekent van 1764.
Het kerkelijk zilver is maar door enkele stukken ver=
31
tegenwoordigd — en dan nog schijnen sommige van
gilden of konfreries her=
komstig to zijn, aldus de
voet van een ciborie of van
een monstrans(1587), met
de brouwersemblemen en
de naam Joanna Verdonck.
De bijzonder mooie go=
tische reliekmonstrans (xvd°
eeuw) evenwel niet Brugs,
heft een zespuntige voet.
De snede is opengewerkt
in kleine vierpassen. Zes
medaljons, door een koord=
lijstje omgeven, vertonen
achtereenvolgens een kruis=
je, het IHS monogram, de
I schild van de brouwers (Pieter van Sychem, 1695)
Zegenende
Hand, het Lam
Foto R. Vanroelen, Brugge.
Gods, het Zweetdoek van
32 Veronika met de drie nagels, het Mariamonogram. De
greep is gegraveerd met gotisch traceerwerk. De zes
ronde knoppen vertonen achtereenvolgens de letters
van de naam JESUS en een kruisje. Op de rechthoe=
kige reliekhouder ziet men aan de ene kant Christus
met zijn kruis en de instrumenten der passie; aan de
andere ant overvloedige bladranken. Het torentje is
bekroond met bol en kruisje.
33 Er zijn twee Brugse stukken van 16 31 : een reliek=
monstransje met inschrift S. B. wellicht van S. Bar=
bara, vermoedelijk werk van Jan f epersele en het kleine
34 chrismatorium van Ramskapelle, van Jan Blavoet.
Verder zijn er nog enkele fragmenten, en een xvii"
eeuwse ciborie van een Rijsselse zilversmid.
Twee eigenaardige zilverstukken hebben een rechter=
35 l ike oorsprong : een gerechtigheidshand en een borst=
eel dat vermoedelijk uit de xv" eeuw dagtekent.
Gee van beide stukken draagt een stem el. De breed=
ovale vorm van het benedengedeelte van het borstbeeld

herinnert nog aan de vroeg=
gothische reliekbusten. Het is
afgezet met een dubbel profiel
waartussen eenparellijstje.
Onder het zilver van huiselijk
gebruik treft men enkele stuk=
ken van vreemde herkomst aan,
vnl. onder de mooie reeks lepels.
De oudste nochtans is een au=
thentieke Brugse lepel, met in=
geschoven vorkje onder het blad
en plooibare steel, versierd met
maskers engrottesken. Hi' werd
gemaakt in 1619.2o door Carels
Het schild van cle baAActs (Ch. Benninck,
van Neykerke voor Cornelie
Copyright A. C. L. Brussel.
Vanderplancke. Haar naam en
haar patroon Sint Cornelius zijn in de lepel gegraveerd. 36
Het oorspronkelijke lederen schrijn is eveneens be=
waard. Een eenvoudiger exemplaar is vermoedelijk het
werk van een ander lid der familie van Nieuwkerke.
Wij zien nog een Antwerpse lepel, eveneens met vork 37
en plooibare steel vermoedelijk van 1627=28 of 1649,50;
twee Amsterdamse lepels, de ene met een gedraaide 38
steel en schilddragende leeuw (xvu." eeuw) de an ere
39
van 1741; een lepel van Bergen (Mons) van 1 75 3.
Hetoverige tafelgerei is Brugs en dateert, met uitzon=
dering van twee Louis XIV kandelaartjes, van de twee=
de helft der xviiide eeuw : een mooie Rococo koffiekan 40
van Ch. Benninck (1761); de beker op voet met deksel, 41
met wapenschild Destappens (1766); twee olie= en azijn= 42
stelletjes (1768 en 1770); twee Rococokandelaartjes 43
(1775 ) een eenvoudig maar sierlijk komfoortje (1791); 44
vier zoutvaatjes en tenslotte een mosterdpotje van de 45
zilversmid Smit(1797).
Het zou te ver leiden hier over het andere metaalwerk
uit to weiden. Signaleren wij Even de gegraveerde kope=
ren grafplaat van broeder Abel Porchet, van 1 509, de 46
zware kandelaars en aquamanile, de merkwaardige reeks
bronzen vijzels en die kolossale bronzen ketel van het
Sint janshospitaal, de gedreven koperen schalen, het
koperen, tinnen en gesmeed keukengerei; de ijzeren
haardplaten; enkele koperen kerkelijke voorwerpen als
wierookvaten, wijwatervaten, altaarschellen, een voor=
draagkruis en een lessenaartje van 1775. Er zijn ook en=
kele oude juwelen en uurwerken.
Daar is ten slotte de buiten=
gewoon merkwaardige verzame=
ling A. Visart de Bocarm6 : mun=
ten, zegels en matrijzen, medail=
les en plaketten, penningen en
schijven, maten, gewichten, enz.
Het is een verzameling die best
kan wedijveren met rijksmusea
in binnen= en buitenland.
DR. ELISABETH DHANENS.
Provinciale Inspectrice voor Culturele Za",en
Oost-Vlaanderen.

De lepel van Cornelia Vander Plancke (Carels van Neykercke, 1619-20)
Foto R. Vanroelen, Brugge.

BEELDHOUW- EN MEUBELKUNST

Het Oudheidkundig Genootschap van Brugge, dat het
Gruuthusemuseum oprichtte, heeft blijk gegeven van
g
rote bevoegdheid en speurzin in het aanwerven van de
beelden en van het houtsnijwerk. In tegenstelling met
het meubilair dat — behalve de kisten en koffers —
eerder bescheiden is vertegenwoordigd, behelst de
sculptuur voorwerpen van hoe kunstwaarde, voorna.
melijk uit de xie, xvde en xvide eeuw. Ivoren tafeltjes,
albasten reliefs en beeldjes, waaronder een merkwaar=
dig Johanneshoofd, moeten wij hier onbesproken laten.
Alleen deproductie uit steen en hout en dan slechts
een keus uit de voornaamste voorwerpen, zal hier wor=
den behandeld.
De Sedes Sapientiae, of zetelende 0. L. Vrouw met 47
het Kind op de schoot, is het enige Romaans beeld
uit hout, dat het museum bewaart. Het luidt bovendien
de verzameling in, aangezien het op een der eerste
vergaderingen van het Genootschap, op 16 mar 1865,
door de bekende archeoloog James Weale en in aan=
wezigheid van Guido Gezelle werd geschonken. Het
beeld heette afkomstig to zijn uit de omgeving van
Tongeren. Het is zeer verweerd en daardoor moeilijk
to dateren. Doch deglimlach op de lippen van 0. L.
Vrouw zweemt naar degothiek (eik, h. 32 cm., ca 1300).
Gruuthuse bewaart zestien oorspronkelijke kraagste= 48
nen(1376=1380) herkomstig van het Brugs stadhuis.
Ze werden in 1852 van de gevel verwijderd en door
kopieen vervangen. De oorspronkelijke consoles waren
uit Ledische zandsteen. Ze verkeren thans in betere
toestand dan de xix de eeuwse nabootsingen, die uit
Bouchain=steen, een weinig geschikt materiaal, werden
r vaardigd. De kraagstenen van het Gruuthuse=mu=
ve
veronen
levendige volkstaferelen en scenes met
t
seum
litteraire inslag. Aldus een der beste exemplaren, die
de geschiedenis van de minnedrank uitbeeldt, uit de

Kristus op de Koude Steen. (Cliche Esso-Magazine)

toenmalig zeer geprezen roman van Tristan en Isolde.
Deze kraagstenen zijn belangrijke getuigen van de xie
eeuwse beeldhouwkunst in hetgraafschap Vlaanderen.
De betrokken beeldhouwer was jan van Valenciennes.
Onder de velefragmenten van steensculptuur die in het
steenmuseum zijn geborgen, treft men een hele reeks
49 versierde schouwrechtstanden aan. Uit Ledische zand=
steen gebeeldhouwd, vormen zij een volledig reperto=
rium, waarin koppen en mensenparen het hoofdthema
uitmaken.
Een zeldzaam en zonderling stuk houtsnijwerk is het
50 relief met twee aanbiddende en twee musicerende enge.
len die de hoeken vullen van een zwaar vier anti
paneel, waarin een cirkelvormige nis is uitgehold. Blijk=
baarontbreekt hier het middenmotief. Het relief ver=
toont nog zijn oorspronkelijke polychromie. De vroe.
gere bestemming van dit paneel ontgaat ons. Het kan
dagtekenen uit het begin van de xv's eeuw (eik, 1 34 X
51 1 35 cm.). Twee balksleutels, profeten die wijzen op
de tekst van een schriftrol, herinneren aande Sluterstijl
van de consoles vanhet Brussels stadhuis (eik, ca 37 X
52 29 cm.). De H. Margareta is een der meest merkwaar.
dige beelden van het museum. Vroeg vijftiend'eeuws,
stijlvol en lank van vorm, draagt het beeld sporen van
de oorspronkelijke of chrome en van het verguldsel
(eik,
88 cm.).
Op gebied van realistische beeldhouwkunst en meer
bepaald in de aard die Maeterlinck betitelde : le genre
satyrique et licencieux de la sculpture flamande, hadden
onzebeedsnijders een ongemeen rijk repertorium. Doch,
deze taferelen hebben niet de ongevoeglijkheid die men
geneigd is erin to vin en. Ze zijn spottend en beant=
woorden onverschrokken aan dewy
ekelijkheid. De

Tristan, Isolde en Brangien. Kraagsteen van het Stadhuis. A. C. L. Brussel.

Sedes Sapientiae
(Cliche Esso-Magazine)
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Grijnzende Kop met Kaproen, uit het Gruuthuse=mu=
seum, lijkt ons een meesterwerk dat in de xv" eeuw
nietdikwijls overtroffen werd. Het scheefgetrokken
aangezicht met de uithangende tong, zal wel niets an=
ders uitbeelden dan de vreselijke kwaal van de gelaats=
verlamming. Het museum dankt dit stuk aan de zorgzaamheid van Mgr. Pieter de Brabandere, bisschop van
Brugge (1894=1895). Oorspronkelijk zal het een siermo=
tief van een balksleutel zijn geweest (eik, 34 X 17 cm.) .
Veel bekijks in het museum heeft een andere xvi"
54 eeuwse balksleutel, voorstellende de klisteerinspuiting
(eik, gepolychromeerd, 57 X 42 cm.).
In de wapenzaal bewondert men een xv eeuwse
55 St. Sebastiaan. Aan een gewrongen boomstam gebon=
den, buigt zich slank het soepele lichaam, voortreffelijk
en stijlvol gebeeldhouwd (Ledische zandsteen, 78 cm.).
We moeten echter de bijzondere aandacht vragen voor
56 de Engel van de Boodschap uit de gotische kamer, een
houten beeldje van buitengewone kunstwaarde. De uit=
beelding wijkt niet of van de gewone figuratie van de
aartsengel die knielend, de Maagd toespreekt. De rech=
terarm veer elate de linker geheven in een groetend
gebaar, de rieervallende plooien van het kleed, ritselend
nog door de vlugheid van de bulging, het haar at nog
schijnt te bewegen; dit alles getuigt van scherpe waar=
nemingszin en meesterschap in het hanteren van de
beitel en het bedwingen van het materiaal (eik, 41 X
53

Grijn:ende kop.
Copyright A. C. L. Brussel.

26 cm.).

Indrukwekkend, maar nogal gehavend is de Chris=
tus op de Kalvarieberg, of Christus op de koude
Steen, van omstreeks 1500. In 1936 aangekocht in

57

De engel van de hoodschap - Foto H. Breyne, Brugge

Man en vrouw. Schouwrechtstand.
Copyright A. C. L. Brussel.

Stalletje van Betlam. Copryright A. C. L. Brussel.

Zuidelijk Oost=Vlaanderen, an het beeld op zich zelf
zijn Vlaamse herkomst niet loochenen (hout, 141 cm.).
Verder verdienen twee Antwerpse werken onze belang=
58 stelling. Vooreerst het stuk dat bekend is al het St al.
letje van Bethle'jm vermoedelijk een vak van een Ant=
werps retabel — het is met de dubbele hand gemerkt
— maar afkomstig van leper. Het zou tijdens de eerste
wereldoorlog uit een brand gered zijn geweest. In feite
blijkt het dat de polychromie verschroeid is. De negen
vol=plastische beeldjes, 0. L. Vrouw, het Kind, St. Jo=
zef, de herders, os en ezel, de aanbiddende engeltjes,
herinneren sterk aan Hugo van der Goes' kunst (eik,
78 X 20, 5, 61 cm.). Het ander Antwerps werk, stelt
59 een Boergondische ruiter voor, wel een bevallige ver.
schijning, in houding en gebaar (eik, 5o X 32,5 cm.).
Fijnbesneden en schilderachtig van opvatting is het
60 hoog relief met de Aanbidding van de Herders, her=
komstig van Veurne. Opnieuw betreft het een to l=
fragment. In het midden van de compositie, tussen
0. L. Vrouw en St. Jozef, knielt een modisch geklede
vrouwelijke figuur. Zou hier Ste Anna zijn voorgesteld
en zou het retabel een Annaretabel zijn geweest ? (eik,
moderne polychromie, 74 X 86 cm., xvide eeuw). Merk.
waardig zijn overigens enkele andere retabelfragmen.
ten, o. m. de twee stukken die voortkomen uit de thans
zo beroofde 0. L. Vrouw van Pamele.kerk to Oude.
61 naarde. Zowel de Opwekking van Lazarus (eik, 3 6 X
62 44 cm.) als het Laatste Avondmaal H. 37,5 cm.) zijn
prachtig geslaagde en realistische taferelen die terug=
gaan tot de beste Bra ants retabels.
Bekend is het zo dikwijls tentoongesteld borstbeeld
van
Keizer Karel, het vedette=voorwerp van het mu=
63
seum. Dit geboetseerd portret — het beeld is uit terra.
cotta — wordt aan Conrat Mel ca. 152o, toegeschre=
yen. De jonge hertog verloochent het Habsburger type
niet, met de vooruitspringende onderkaak, de gebogen
neus, de zware onderlip. Hij draagt het erehalssnoer
van het Gulden Vlies. De brede hoed en de polychromie
zijn modern. Het beeld werd in 1882 door dhr. A. van
de Walle aan het Oudheidkundig Genootschap ge=
schonken.
Belangwekkend, doch geborgen in het steenmuseum,
64 is het prachtig grafmonument van Jan van Vlaenderen
(-I- 5 september 1523) en Marguerite Boulenger (t 24
februari 1526).
In de hall van Gruuthuse ziet men een belangrijk
beeld — eilaas op weinig smaakvolle wijze gepolychro.
65 meerd — voorstellende de H. Michael die de draak
neervelt. Het behoorde aan de in 1905 ontbonden Scher=
mers=Maatschappij, die eerst in de Poortersloge en na.
dien in de Ha en was gehuisvest. Het beeld draagt
achteraan het geschilderd jaartal 1553 (eik, 134 cm.).
Tenslotte in de erezaa l, prijkt het populair beeld van
66 0. L. Vrouw die het Kind leert gaan. De traditie schrijft
Brugse
hte toe
aan dexvie eeuwse meester Pieter
Pepers. Het is a fkomstig van 0. L. Vrouw van Blin=
dekens (lindenhout, 112 CITL).
Barokkast en 0. L. Vrouw van P. Pepers.

Copyright A. C. L. Bruss^1.

Keizer Karel. Foto R. Vanroelen, Brugge.

Koller. Copryright A. C. L. Brussel.

Onder het meubilairbezit het museum een merkwaar=
dige reeks koffers en kisten. Zoals men weet, moet men
het beginstadium in de ontwikkeling van het meubel
bij alle volkeren, in het oertype vinden : de uitgeholde
boomstam. De evolutie gaat dan zoals in alle kunst=
vakken, van het enkelvoudige naar het samengestelde.
Gruuthuse biedt de gelegenheid deze evolutie enigs=
zins na tegaan.
67 Een zeer verweerde koffer, misschien van het begin
van de xie eeuw, is samengesteld uit zware gekloof de
planken. De vergaringen en de trog zijn met ijzerbeslag
versterkt. Het deksel, en dit is opmerkenswaardig, is
bolrond en uit een stuk. Het werd eenvoudig uit een
boomstam gewonnen, hetgeen tot de primitieve vorm
teruggaat. Het bestaan van een slot en bovendien van
vierovervallen, waarin hangsloten moesten passen, wijst
erop dat dit bergmeubel niet voor huishoudelijk gebruik
was bestemd, maar wel voor maatschappelijke doel=
einden, zoals by. het bergen van gemeentelijke el en
of charters. De koffer kon alleen worden opengedaan
in aanwezigheid van de gezaghebbers aan wie de sleu=
tell waren toevertrouwd (waarschij nlijk iepenhout, 72
X 56 X 136 cm.).

Ook eenvoudig van bouw is de kist met ijzerbeslag
dat bier reedsgothische vormen aanneemt. De beschil=
dering echter met de Boergondische vuurslag, het St.
Andrieskruis en het wapenschild van Vlaanderen, heeft
een laat xvide eeuws voorkomen. De kist zelf zal wel
van de xiv eeuw dagtekenen. Het plat deksel is ver=
nieuwd(eik, 71 X 54 X 118 cm.). Een paar kisten

68

St. Joriskist, Foto H. Breyne, Brugge.

vertonen dan prachtig snijwerk, namelijk Gotische tra= 69
ceringen, die nog nit in afzonderlijke panelen zijn ver=
werkt, doch werden ingesneden over geheel het voorste
vlak, in de zware planken, wanneer deze reeds waren
aaneengetimmerd (eik 56 X 54 X lio cm.).
Een stap verder in de constructie van het meubel
staan wij met een volgende kist. Twee opmerkelijk 70
brede stijlen vormen de poten, waaraan de horizontale
planken, met messing, groef en pen, verbonden zijn.
Krachtige tracerinzen en in het midden een gestyleerde
boom versieren daze kist (eik, 63 X 6 5 X 1 57 cm.) .
Prachtig gehistorieerd is de xv` I' eeuwse St. Joriskist. De 71
brede stijlen, werden elk met een gothische nis versierd,
waarin een heiligenbeeld is gesneden. Rechts erkent
men Ste Barbara. De mannelijke heilige aan de linker=
kant is niet geldentificeerd. Tussen deze nissen, speelt
zich het tafereel af, in krachtig relief uitgebeeld, over
de gehele voorkant van de kist. De geharnaste St. Joris,
met schild en lange lans gewapend, stormt te paard
een monsterachtige draak tegemoet. De prinses ziet
men rechts, in gebeden verzonken, terwiji haar ouders
vanuiteen toren, de uitslag van het gevecht gadeslaan.
De stylisatie van deze beelden is merkwaardig, treffend
ook de horror vacui die de beeldhouwer aangreep en
hem de ledige ruimten met reusachtige bladeren deed
vullen (eik, 75,5 X 71 X 168 cm.).
Zo geraken wij aan kisten die volledig aan de goti=
sche rijpheid beantwoorden omdat ze opgetimmerd zijn
uit stijlen en verbindingen die op zichzelf de constructie
uitmaken of ha raamwerk, waarin dunnere panelen
zijn ingepast. Een overgangstype naar het eigenlijk
raamwerk vinden wij in een zeldzame zetel of kistbank 72
die uit kloeke stijlen en paneelwerk bestaat. De onder=
bouw vertoont briefpanelen, de rugleuning een stijvol
siermotief in schildvorm, door sober bladornement ver=
voor=
levendigd en waarin het Jesusmonogram
komt (eik, 167 X 44,5 X 63 cm.). De Gotische kasten 73
uit het museum hebben degebruikelijke vullingen met
schat van be=
briefpanelen. Men treft overigens een sch
neden deurpanelen in de reserves van het museum aan.
s
Alle siervormen, met maaswerk, lederversieringen en
figuraal relief, vanaf de xi tot de eeuw, komen
erin voor.

Koffer. Foto H. Breyne, Brugge.

De Renaissance is vertegenwoordigd door een fraaie
74 kast, waarin de nieuwe vormentaal van it tijdperk
smaakvol wordt aangewend. Het meubel bestaat uit
twee verdiepingen, elk in het midden en op de zij=
kanten metgegroefde pilasters mar r. De onderste
p
ilasters dragen een Toskaans, deh
bovenste een Ionisc
kapiteel. Elke verdieping verkreeg een fijn besneden
kroonlijst, terwijl het geheel rust op een kloek voet=
stuk, met leeuwenkoppen verrijkt, en is afgedekt met
een versierd to em Hier omvatten sierlijke blad=
voluten drie medallions, waarin vrouwelijke figuren de
goddelijke deugden, Geloof, Hoop en Liefde symboli=
seren. De deuren vertonen panelen met symmetrische
arabesken telkens omheen een rechthoekig steentje. Het
gotische schema van het raamwerk met paneelvulling is
hier nog we to herkennen. Doch de Tare verhoudingen
van dragende elementen die horizontaal worden of e=
dekt zijn, naast de nieuwe sierelementen, typisch voor
de Renaissance=geest. De kast wordt als een gebouwtje
op zich zelf behandeld (eik, 191 X 6o X 15o cm.).
In de Baroktijd zal de meubelmaker de hoekstijlen
accentueren, het voetstuk en de kroonlijst verzwaren.
Het figuratief ornament en het verstekwerk komen veel=
75 vuldig voor. Een barokke kast, it Gruuthuse, vertoont
dezelfde symbolische figuren, Geloof, Hoop en Liefde,

Sedert Gruuthuse als museum werd ingericht, bleek
het uiteraard het gezegend oord te zijn, waar plicht=
bewuste bouwmeesters, aannemers en eigenaars, de
waardevolle fragmenten van te slopen cf te herstellen
Brugse gebouwen, veils on en onderbrengen. Talloos
zijn aldus de stukken die in het museum de herinne=
ring bewaren aan monumenten, die de tijden niet
trotseerden.
In 1947 ondernam de Bank van Roeselare op eigen
initiatief en met eigen middelen, de herstelling van
het oudegasthof Ter Buerse, Vlamingstraat, 35. Kort
nadien verscheen van de hand van Dr. J. Marechal,
een grondige studie, De Geschiedenis van de Brugse
Beurs (De Anjelier, Brugge, 1 949) waarin de gegevens
over de familie van ter Buerse, over het Beurs lean en
inzonderheid over het complex van drie huizen : Ter
Ouder Buerse, Ter Buerse en De Cleene Buerse uitge=
geven werden. Van de herberg Ter Buerse, 1453, be=
waart het Gruuthusemuseum enkele balksleutels, waar=
77 van hiernaast een afbeelding is to zien. De plaat is
aangezegde studie ontleend. Het wapenschild van de
familie ter Buerse vormt het siermotief van dit krach=
tig stuk Brugs houtsnijwerk.
I. de B.

Balksleutel afkomstig van de herberg Ter Buerse 1453.

als in de zoevenbesproken Renaissancekast. Doch bier
zijn ze heel wat plastischer opgevat en ze vervullen de
rol van kariatieden die het midden en de hoeken van
de bovenverdieping bezetten. De kroonlijst vertoont
putti die zeepaarden berijden; de bovenste deurpanelen
enerzijds Neptunus, anderzijds Amphitrite, de zee en
die op het water door zeepaarden worden voortgetrok=
ken; de onderste panelen engelenkoppen, als mid nmotief van ingewikkeld verstekwerk. In twee cartou=
chen leest men ANN 1665 (eik, 134 X 65 X 144
cm.). Een andere barokke kast, met gedraaide zuilen op 76
de hoeken en in het midden, verkreeg snijwerk waarin
men, onderaan, de Zondeval en de Moord van KaIn op
Abel herkent. De panelen van de smallere bovenverdie=
ping illustreren de Geboorte, langs de ene kant met de
Aanbidding van de Herders, en er tegenover met de
Wijzen. St. Joris werd op een paneeltje, binnen in de
kast uitgebeeld (eik, 1 5 2 X 65 X 165 cm.).
Indien het Gruuthuse=museum op gebied van meubi=
lair niet de rijkdom bezit van andere grote kunstam=
bachtelijke collecties, biedt het niettemin meer dan vol=
doende eersterangswerken om de evolutie van het
Vlaams meubilair na te aan. Het moge uit deze zeer
beperkte keus hebben gebleken.
DR. ALIN JANSSENS DE BISTHOVENI
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IN DE KEUKEN VAN GRUUTHUSE
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Een museum blijkt meestal een wondere onbekende die
slechtsgeleidelijk zijn geheimzinnigheid prijsgeeft.
Gruuthuse te Brugge wil het anders. Na de opschik der
laatste jaren moet it museum in een oogwenk het ver=
vertrouwen opwekken en de bezoeker helemaal inpal=
men. Dooreen toevallige schikking kwam het immers
zo uit, dat mener ' met de keuken in huis valt '. Aldus
ontsnapt men aan de koude gewichtigheid van hallen en
wachtzalen, van salons en suites, om ineens van een
weldoende en vertrouwde atmosfeer te genieten in een
oud=Vlaamse keuken. Zoals overal in Vlaanderen wordt
menook in Gruuthuse gelijk bij een beste vriend met een
blij welkom door de keukendeur het huis binnengeleid.
Kunnen we ons wel voldoende voorstellen wel een
bedrijvigheid op sommige tijdstippen van Gruuthuse's
glorietijd in die weld -se keukenzaal heeft geheerst ? De
brede stookplaats in de open haard — 't was hier de
plaatse om een gehele osse aan 't spit to steken, zegt
Rod den Heerd — wijst op een regelmatige drukte bij
het voorbereiden van de dagelijkse maaltijden der huis=
genoten. Ze bood tevens een toereikende ruimte om ook
de buitengewone toebereidselen bij feestmaaltijden mo=
gelijk to maken.
Thansbekleedt een eiken schouwbard gedeeltelijk de
schouw= of rookmantel. Het is opschik van latere da=
tum. Dit bijvoegsel uit vier stukken vormt tweemaal de
bekende Gruuthuse=spreuk. In het midden priikt een
Madonna, links en rechts staan platelen en tinnen bor=
den. Aan de hakenonder het bard an en een vijftal
kleurige kannen. Oorspronkelijk ontbrak heel die
schouwgarnituur, want in meer voorname plaatsen en
soms ook in de keuken wasde schouwmantelgetooid
met een schilderij. Zulk beschilderd kafkoen treft men
aan in het stadhuis te Damme. In burgerwoningen be=
vond zich boven de stookplaats een schouwbard met
allerlei versieringen, het kruisbeeld, borden en kannen,
evenals allerhandegemakkelijk te bereiken gBrief.
Bij de keukenhaard behoort heel wat gereedschap in
verband met het stoken van vuuren het voorbereiden
van spijzen. Het middendeel is totaal voorbehouden
aan de eigenlijke stookruimte. Op de vuurplaat schra=
gen een paar haardijzers (vuurblokken = branders) met
stevige voetstukken de brandstof, meestal houtblokken,
die aldus niet worden afgesloten van de noodzakelijke
lucht bij de verbranding. Haardijzers waren in de keu=
ken even ens zo ingericht dat ze ook to gelijk tot steun
voor de braadspit konden dienen. Daartoe warmer
aan de steel van het voetstuk een of meer speciale
haken bevestigd.
24

DeGruuthuse=haardijzers hebben een bijzonder fat=
soen dat weinig in de Nederlanden en vaak in Frankrijk
wordt aangetroffen. Hier vormen beide stelen het on=
derstel voor een kleinkomfoor, waarop speciale gerech=
ten werden klaargemaakt of warm gchouden. Een
kroonvormig deksel sluit ieder komfoorkorf af. Maar
heel het apparaat noodzakelijk bij het hanteren van de
braadspit ontbreekt.
Bovende haardijzers hangen de vuurhalen (hangels =
hangijzers = angelhaken). In de schouwmantel bengelt
eengedeelte van de hier ongebruikte haalketen. Voor
eengewoon burgershuishouden schonk een ketelhaak
al voldoening. In Gruuthuse moest men kunnen werken
voor eengroot gezelschap. Men vindt hier een zware
horizontale ijzeren staaf door twee steunijzers gestut
inch
schouwwand ingemetseld. Aan de uiteinden van
de staaf zijn nog twee vaste haken en over de staaf zelf
lopen drie zware vuurhalen, die links en rechts kunnen
verse oven worden. Iedere haal bezit langs een zijde
een reeks tan en waarin een verplaatsbare haak op en
neer kan worden geschoven om ketels en potten op de
gewenste hoogte vast te zetten. En le modellen van
kookgerei hangen aan de haken : een koperen moor en
kookpot, ook een ijzeren kookpot met drie poten. Op de
vuurplaat staat een rote aarden pan met handvat, een 79
zeldzaam exemplaar van middeleeuws braadgerei, en
een roodaarden kruik of vetvanger, waarschijnlijk vroe= 80
ger het meest onder de braadspit gebruikt.
De haardplaat, een stevig gietwerk, diende om de 81
binnenwand van de haard tegen gloed en roet te be=
schermen. Hier is het een zeer groot exemplaar met een
bijbelse voorstelling. In een andere afdeling van het
Museum bewaart men een rijke verzameling van der=
gelijke platen.
In de nabijheid van het vuur hangt een haardgerei= 82
hanger (kaverek), een horizontale gesmede ijzeren
band met verschillende haken. Zoals het een oudtijds
huwelijksgeschenk past, treft men exemplaren aan met
opschriften in er an met de huisbewoners. In Gruut=
huse exposeert men hier slechts een drietal pronkstuk=
ken : een gedateerde asreep of =schup (C. S. = M. C. = 83
1 744), een asharkje en een geelkoperen schuimspaan 84, 85
met opengewerkte smeedijzeren steel. Tegen de haard=
wand staat de vuurtang, een tamelijk groot exemplaar 86

dat wel voor speciale doeleinden zal gediend hebben.
Eenpaar voorwerpen als blaaspijp en koterhaak, even=
als dedoofpot, ontbreken. Als compensatie vindt men
87 aan de westerwand van de keuken een kleinegerei=
hanger (opschrift : Christaen de Laere in houwelicke
met Elena Mosstrul anno 1 75 8. Ingegrifte versieringen :
bloemen, een boom, vogels, een manshoofd.) met een
gebakschupje, een haaltje en een verzameling van zeven
verschillende vleesvorken, waarbij slechts een gedateerd
exemplaar (1691 = I. N. L. = I. H. S.).
Men ziet in de keuken een prachtige verzameling van
en tree ten (staalijzers = potijzers). Oorspron=
roosters
88
kelijk is de treeft een eenvoudige smeedijzeren drievoet
waarinpotten en ketels zonder voeten werden vast=
gezet. Allerlei soorten van treeften dienden als onder=
stel voor strijkijzers, met binijzers (blokken) die gloei.
ende in het strijkijzer werden gesloten. Enkele Gruut=
huse=modellen staan op een afzonderlijke tafel ten=
toongesteld.
Boven alles primeert hier de reeks rote 17de=eeuwse
smeedijzeren roosters op vier poten. All exemplaren
zijn uit staafijzer vervaardigd en munten uit door de
bevalligheid van hun siermotieven.
Er heerst wel enige onenigheid in de opvattingen over
het gebruik van de roosters. In de ' Vette Keuken ', een
schilderij van Pieter Bruegel, ziet men worsten braden
op zulk een rooster, die op een laag vuurtje van to i=
ende houtskool is neergezet. Ook andere spijzen en
vooral vruchten werden in vroegere ti' en geroosterd
verbruikt. Onder de roostervarianten in Gruuthuse
89 vindt men er enkele met een kunstig opengewerkte ron=
de schijf die op een spil kan ronddraaien. Die modellen
dienden om door een draaiende beweging boven het
vuur het aanbranden der spijzen te voor omen.
Eigenaardige verschijningen zijn wel de smeedijzeren
90 braadroosters voor gevogelte en voor vis. Beide soorten
hebben de vorm van het gebraad dat tussen de ijzeren
staafjes werd vastgezet.
Over het gebruik van al die roosters schrijft Pater
Pieter Croon in zijn Cocus Bonus (Brugge 1663) heel
gevat : „ Als gy vleesch ofte visch wilt braden, gy leght
op den rooster het gene gy wilt bereyden, den welcken
staetover een deel gloyende colen, in sulcker voeghen
dat de spijse door den rooster bequame heette van het
vier ontfanghen can een weinigh boven de colen, ende
nit plompelijck in ofte op het vier ligghende... "
Op de vuurplaat in Gruuthuse pronkt een vreemd
geval. Men kan vragen : Is dit de spreekwoordelijke
Vlaamte papketel of de reusachtige vergaarbak voor het
traditionele pannekoekbeslag ? In de werkelijkheid blijkt
91 het eengrote bronzen wasketel, die op gesmede dieren=
poten rust. Het wonder en zeldzaam stuk, afkomstig uit
het St. Janshospitaal te Brugge, dagtekent van circa
1300. Het behoort niet tot het eigenlijke haardgerei.
Op het haardhekken hangen en op andere plaatsen
92 staan prachtige wafelijzers (Nieuwjaarsijzers = lukijzers),
te catalogeren onder Gruuthuse's merkwaardigste ver=

zamelingen. Men hield van wafels in Vlaanderen en de
wafelijzers werden aan de haard gebruikt en mooi ver.
sierd. Maar om het feestgebak te vervaardigen moest
men het ijzer oven het haardvuur laten rusten op een
ijzeren ring, die zelf aan de vuurhaal was gehecht. Hier
ontbreekt zulke ring, hi is wel aanwezig in de keuken
van de Bijloke te Gent.
De twee merkwaardigste wafelijzers staan afzonder=
lijk tentoongesteld. Op een van hun ijzerbladen voeren
ze het wapenschild van Boergondie. Beide zijn recht=
hoekig, zwaar op de hand en van groot formaat. Op het
linkerblad van hetoudste staat het wapen van Jan zon= 93
derVrees voor 1430), op het tweede vindt men het
wapen van Filips de Goede. Die wapenschilden bewij= 94
zen eigenlijk niet dat beide ijzers tot het keukengerei
van het hertogelijk hof hebben behoord. Het is moge=
lijk dat ze vervaardigd werden voor leden van het ge=
volg of voor andere edellieden. Ze dagtekenen uit de
15 de eeuw en zijn waarschijnlijk de oudste in de Neder=
an en bewaarde wafelijzers.
Op beide stukken primeert vooral de versiering. Het
oudste voert op het rechterblad een zespuntige ster op
een middenpaneel van loofwerk. Het jongste heeft als
0o mote op het rechterblad de tamelijk ruw gete=
kende afbeelding van het Lam Gods. Hier verrast vooral
het gebruik als versieringsmotief van hulst, het thans
zeer bekende Kersttijdgroen.
Een mooie reeks rechthoekige ijzers dagtekenen van
de i7de en de 18" eeuw. Meestal vertonen de bladen
illustratiemotieven van bloemen en sterren, soms dra=
gen ze ook inschriften. Heel yolks is een exemplaar met
op het ene blad het inschrift „ Ik wens UL. een zalig 95
nieuwjaer " en op het andere de eigenaarsnaam „ P. F. 96
van Truyen ". Enkele handige ronde lukijzers voeren
als versieringsmotieven : de levensboom, lelies, druiven=
trossen, zonnebloemen, distels, vogeltjes en sterren. Al
die wafelijzers werden door plaatselijke smeden vervaar=
digd en bleven eeuwen lang onvervalste familiestukken.
Tot het materiaalom feestgebak te maken, rekent
men ook de koekprent (koekplank), een houten vorm
waarin een of meer figuren zijn ingesneden, gebruikt
bij het klaarmaken van speculaas. Hier prijkt slechts
een eenzame Sinterklaasplank van groot formaat, een 97
andere afdeling van het Museum bezit een mooie ver=
zameling van kleinere lank n. Twee andere gebak=
vormen vonden hier nog als zeldzaamheden een ge=
schikteplaatsruimte. De en is een fragment van een 98
vorm voor suikergoed in Doorniks ruins
(1 7" eeuw)
meteen halve maan, een lam, een ster en een bloem als
ingehakte motieven; de an ere is een grote zware ar=
duinsteen waarin eenwondere reeks figuurtjes van 99
allerlei aard en vorm als koekvormtjes zijn in
t.
Onder het specifiek keukengerief mocht vroeger geen
stenen mortier of metalen vijzel ontbreken. In Vlaan=
deren noemde men het voorwerp algemeen een mortier.
Ind
boedelinventarissen van alle ietwat gegoede lieden
vond men al hier vanaf de 14' eeuw de ' cruutmortier
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ende de stoc daertoe ' of een ' mottaline (koperen) moor=
tierken ' als keukengerief vermeld. Het is een vat van
hard materiaal met komvormige uitholling waarin,
hoofdzakelijk in de keuken, de kostbare specerijen voor
de gekruide sausen werden fijngestampt. Grotere stenen
en metalen exemplaren bleken voor apotheker en krui=
denier onontbeerlijk.
Vanaf de middeleeuwen tot in de 17" eeuw ver=
vaardigden de k i_okkengieters bronzen modellen. Voor
rijkelijk te versieren stukken, veelvuldig als huwelijks=
geschenk besteld, ontworpen de meester=gieters speciale
vormen, die na degeut werden vernietigd. Later kwam
de messing in gebruik en de geelkoperen vijzel werd
van dan af door de geelgieters vervaardigd.
Van mortier en vijzel bezit Gruuthuse enkel mooie
modellen it de 17" en 18" eeuw. Merkwaardig blijkt
100 een grote kruideniersvijzel met de spreuk 'De stoten
die ick leyden / doen de cruydeniers verbleyden '. Er is
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een exemplaar uit een Brugs atelier gemerkt ' Georgius 101
Du Mery me fecit Brugis 1748 '.
Zowel metalen al aarden vuurpotten (vierpannen)
behoren tot de reeks van de sierlijke en handige ge=
bruiksvoorwerpen in de keuken van Gruuthuse aan=
wezig. Een tiental modellen van vuurpotten in Torhouts
aardewerk, elders in het museum bewaard, schijnen
slechts als versieringsvoorwerpen te hebben gediend.
Rijksarchivaris Dr, Jos. De Smet beschreef ze in de
almanak 't Beertje anno 1955.
De kunstverlichting beperkte zich v6Or de 19" eeuw
tot het gebruik van olielampen, eerst met raap= en later
met koolzaadolie gevuld, of kaarsen hoofdzakelijk van
bijenwas of van dierlijk buikvet vervaardigd, waarin een
pit werd gevlochten van wol= of katoendraden. Aldus
lee de verlichting tot and
de opkomst van gas en pe=
troleum bekrompen en afhankelijk van de landbouw.
Verschillende soorten van verlichtingstoestellen wer=

den vroeger voor allerlei doeleinden
gebruikt. In de Gruuthuse=keuken
vindt men een tiental exemplaren van
smeedij zeren hangende kaarsenhou=
ders, kandelaars en kaarspannen.
Ook vandie verzameling publiceerde
Dr. Jos. De Smeteen inventaris in
't Beertje anno 1954.
Als een goede bekende prijkt hier
102 eveneens het koperen tuitlampje (peerken), bekend
vooral door hetlangdurig namaaksucces. Een paar
exemplaren van de draagbare lantaarn, waarmede men
ter kerke toog of op een avondbezoek uitging, bleven
in functie aan de zoldering, waar ze spijt een verjon=
gingskuur een te spaarzaam licht verspreiden.
Natuurlijk ontbreekt in de keuken noch eet= noch
drinkgerei, hoofdzakelijk produkten van potten= en pla=
teelbakker, smid en tinnepotgieter, glasblazer en hout=
draaier. leder leverde zijn soorten van gebruiks= en
siervoorwerpen, waarvan het meeste in de loop der
eeuwen verdween —heel wat huisraad heet tot op he=
den licht breekbaar — en het weinige dat bewaard
bleef blijkt meestal zeer moeilijk te dateren.
In de Gruuthuse=verzameling is het voornaamste
gerei van pottebakkersafkomst. Van overouds zal de
plaatselijke industrie, onder de bescherming van stede=
lijke ordonnanties, en de uitheemse invoer tijdens vrije
marktdagen voor een,grote verscheidenheid naar keuze
enprijs hebben gezorgd. Het is bekend dat in de ate=
hers van het Vlaamse land de al dan niet geglazuurde
'gebakken aarde ' de voorkeur genoot, terwijl het Wa=
lenland zijn voorliefde richtte op het ' hard aardewerk
p Ook het buitenland heeft van over=
en het 'stee
goed
ouds allerlei sieraardewerk alhier ingevoerd.
Gruuthuse biedt eengrote verscheidenheid op het
gebied van de schenk= en drinkkannen en kruiken, zo=
wel in geglazuurde gebakken aarde als in gres of hard
aardewerk. Een verscheidenheid in de vormgeving van
een productie die loopt van de le tot de 19 " eeuw.
Vooraleer hier ordening naar fabricageplaats en datum
mogelijk wordt, blijft een flink stuk voorstudie nodig.
Depottebakkers produceerden nog andere gebruiks=
103 voorwerpen. Een mooie voorraadpot met twee oren, in
bruin=groenachtige geglazuurde gebakken aarde met ge=
knepen voetring, dagtekent uit de 1 5" eeuw. Allerlei
geglazuurde vuurpotten kwamen uit dezelfde werkplaat=
104 sen. Een prachtexemplaar van de aarden steelpan staat
in de haard. Het veelgebruikte aarden vergiet is afwe=
zig ! Maar, in een hoekkastje van de nabije apotheek
ontdekt men gemakkelijk de vertrouwde gestalte van
105 de aarden kamerpot.
Een groot aantal zware kruiken van rood aardewerk
staat in keuken en voorraadkamer opgesteld. Enkele
grote modellen, gevonden in de Spaanse schansen voor
Nieuwpoort, dienden al waterkruiken.
Een speciaal soort van kannen en kruiken wordt sinds
106 onheuglijke ti' en baardmannetje genoemd, omdat ze

ter hoogte van de hals een figuur vertonen met een
p
rachtige breed=uitlopende baard. Verschillende model=
medaillons of wapenschilden als verdere ver=
len age me
siering of merkteken. Men noemt de 16 " eeuw het
bloeitijdperk van it produkt, at uit het Rijnland zou
afkomstig zijn en waarvan Gruuthuse een mooie ver=
tame in uitstalt.
Ook de tinnepotgieter leverde werkstukken af voor
huishoudelijk gebruik. Onze voorouders bleven lange
tijd ten zeerste gesteld op tinnen voorwerpen, waarvan
het bezit als een teken van welstand werd beschouwd.
De boedelinventarissen vermelden steeds tamelijke hoe=
veelheden tin : „ 24 stic tenin werx " of „ 20 stic tins
onder scotelen, ate en en saussieren " of „ 8 tennine
kannen elc van 4 stopen ". Men kan er een lange lijst
van aanleggen...
Schenkkannen en schalen uit de 18" eeuw treft men
hier aan in de Gruuthuse=keuken. Onder de enkele
mooie exemplaren van rote doopschalen of herden=
kingsborden valt een Brugs exemplaar gemakkelijk to
bekijken. Het draagt als inschrift : „ Barbara, Tresia 107
Claeys meter van Marie Carolina Claeys geboren den
31 Augustus 17 96 " en op het middenvlak een herder
en een herderin als gegraveerd sierstuk.
In de keuken bevindt zich nog enig huisraad dat hier
slechts kort wort opgesomd : verwonderlijk lage keu=
kentafels en nette keukenstoeltjes, een buitengewoon
grote koffer, een begijnenkast verwant aan de spinde,
hangkastjes voor allerlei klein keukengerief, het hand=
doekstel zonder 'lavoor ', de hangende klok en de bron=
zen klok, de verschillende soorten van likeuren= en
wijnflessen. De wand= of plakkalender bij de in an 108
verdient nog extra of : het is in zijn soort het oudst
bewaarde Brugse drukwerk.
Gruuthuse is than s een stil en netgeordend museum.
De keuken is niet meer de van bedrijvigheid gonzende
werkplaats waar dienstvolk gedurig in en uitdraaft om
verse voedingswaren of to leveren, dampende schotels
weg to brengen of ledige kannen te vullen. Ver weg is
die drukte... In de museumkeuken fluisteren nu oude
door de tijd soms min of meer getekende pronkstukken
uit velerbezit bijeengegaard, en eenvoudige gebruiks=
voorwerpen, hun boeiende levensgeschiedenis aan Brug=
geling of vreemdeling die naar hen luisteren veil. Een
boeiende levensgeschiedenis die ook de geschiedenis
is van ons eigen yolk door de eeuwen heen.
NERVE STALPAERT
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DE WAPENS

Toen men het huis van de heren van Gruut=
huse uithet puin wederopbouwde, wilde men
eengrote Brugse herinnering weer levend ma=
ken. Dank zij de goedwilligheid van talrijke
schenkers en van weloverwogen aankopen,
vindt men er thans tal van kostbare en inter
ressante stukken. Het Latijnse spreekwoord :
' Overvloed schaadt niet altijd ' geldt niet
voor de musea. De meest opmerkzame bezoekers dragen
in hunherinnering sects een beperkt aantal beelden
mee. Alle lof dus voor de inrichters die geinspireerd
door de beste principes van de aktuele museografie, in
de verschillende collecties een strenge selectie hebben
doorgedreven. Toch hebben de zalen het karakter van
een oudepatricierswoning bewaard.
De selectie die moestdoorgevoerd worden inzake de
wapens stelde een delicaat probleem. De wapens vor=
men niet een van de rijkste afdelingen van de verzame=
ling. Nochtans moest een residentie als Gruuthuse nood=
zakelijk een zaal bevatten met wapens en wapenuit=
rustingen. De geest van tornooien en steekspelen vindt
men hier immers terug. De naam van de heren van
Gruuthuse is trouwens nauw verbonden met schijn= of
spiegelgevechten. Jan IV van Brugge gaf samen met zijn
kozijn Walfort van Gistel, op ii mei 1393, een tornooi
dat vooral bekend is, omdat het aan koning Rene de
inspiratie gaf voor een tractaat dat als een ware codex
voor deze sport geldt. Lodewijk van Brugge nam deel
aan schitterende tornooien zoals deze van de Witte Beer
in 1443 en van de Gouden Boom in 1468. Hi' was ove=
rigens geregeld op de echte slagvelden aanwezig : in
1 45 2 bij de verdediging van Brugge en ook in de slag
van Gavere, waar hij zijn gouden sporen verdiende.
Later zien we hem terug bij het beleg van Neuss.
Brugge heeft nog een andere reden om ons een col=
n
lectie wapens te tonen. De geschiedenis van het wape.
makersvak in ons land moet nog geschreven
worden. Het materiaal ligt nog verspreid maar
men kan toch reeds verklaren dat deze tak van
de kunstnijverheid zeer bloeiend is geweest.
Brugge schijnt een bijzondere rol te hebben
gespeeld op dit gebied, even voor de komst
van de hertogen van Boergondie. De opbloei
van dit yak to Brugge is niet uitsluitend we=
gens democratische re even uit tee
leggen, maar
toch minstens door een volksopstand tegen de
feodaliteit. De militie van de gemeenten was
een van de eerste militaire organisaties volgens
moderne opvatting en die van Brugge hee ft
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een eersterangsrol gespeeld. De ordonnantie van 1297
isberoemd gebleven. De voetknechten waren beter ge=
oefend, in verhouding tuchtvoller en vooral beter uit=
gerust an die van de legerbenden van de heren. De
rijke burgers die to paard streden en zich dikwijls de
waardigheid van ridder toeeigenden waren met evenveel,
zoniet metgroter zorg bewapend dan de feodale heren.
Hetbedrijf van wapenmaker moest to Brugge dus wel.
varend zijn, temeer omdat de rote Vlaamse gemeenten
vrij oorlogszuchtig waren. Bovendien mochten de rijke
burgers in Vlaanderen, in tegenstelling tot andere an
den,ook aan tornooien deelnemen. Sommige van die
sportlui — als men dit moderne woord ma gebruiken
— huurden soms hun harnassen voor de tornooien,
maar, om 't even, voor onze wapenmakers was er werk.
In 1425 moest Filips de Goede in gesloten veld de
hertog van Gloucester ontmoeten. Hij liet zijn wapens
en zij n uitrusting nog ma en in het kasteel van Hesdin
endeed beroep op bekende wapenmakers als Thomassin
de Froimont van Parijs, Jean du Conseil, Nicolas Lar=
murier van Nancy, Gerard de Hainau et Jehan de Tille=
mont. Maar even later laathij alles to Brugge vervaar=
digen. Namen van Brugse wapenmakers zijn op die
manierbekend gebleven.
Vanaf 1440 vin en wij de naam van Loys de la Haye,
artilleur te Brugge. Artilleur betekent maker van off n=
sieve wapens en niet noodzakelijk van kanonnen. In
1462 wordt de wapenmaker A. Ruphin bijna in de
adel verheven, met de titel van kamerheer van de
hertog. Tijdens het bewind van Karel de Stoute, lever=
den Balthasar en Valentin du Cornet, waarschijnlijk
twee broers, vele wapens voor het hertogelijk hof. Ook
Gregoire Heins was een root leverancier. Omdat Brug.
ge een nogal wispelturige stad was, moedigde de be=
windsman de wapenmakers aan zich te Brussel to gaan
p
in
vestigen. Dit was het geva l met Ambroise Ruhin
14 70. Doch Martin Ricker werkte tussen 1520 en 1530
nog to Brugge voor Keizer Karel.
De wapencollectie van het Gruuthusemuseum is noch=
tans niet in verhouding tot het roemrijke verleden van
de Brugse wapenmakerij. Zij staat niet op het peil van
de andere verzamelingen van het museum. Er zijn te.
veel leemten in de collectie opdat wij een volledige
volutie van de oude wapens zou en kunnen schetsen
e
aan de hand van de tentoongestelde stukken. In ons
land zou alleen het museum van de Hallepoort die evo=
lutie kunnen tonen, en in het buitenland zijn de moge=
lijkheden hiertoe zeer gering. Wij zullen du eenvoudig
aantonen dat er in deze verzameling toch stukken zijn

die de aandacht van de kenners verdienen. Wij hebben
geen echte selectie willen doen. Wij stellen het resultaat
voor van een eerste onderzoek dat nog dient voortgezet
en uitgediept te worden. Er bestaan twee methodes om
het onderzoek van een wapencollectie aan te vatten
men kan zich eerst inlaten met de verdedigingswapens :
schilden, helmen, uitrustingen, maar dit is hier niet de
interessantste reeks.
Men an ook beginnen met de blanke wapens. Dat is
logischer, vermits de aanval aan de verdediging vooraf=
gaat. Het zwaard komt hier op de eerste plaats. Noch=
tans moeten we hier eerst beginnen met een latere pe=
riode. Het museum bezit inderdaad een overvloed van
zwaarden en sabels van all types, maar ze zijn alien
uit de latere tijd (18de en begin van 19" eeuw). De
stukken zijn het tentoonstellen waar d maar moeten niet
nader besproken worden, behoudens een paar sabels uit
109, 110 de Brabantse revolutie (109=110).
We moeten dusbeginnen met de zeven justitie=
zwaarden die voortkomen van het stadhuis, waar ze
met zorg waren bewaard. Brugge waakt inderdaad zorg=
vuldig over zijn tradities. In 1305 werd door het bestuur
van de stad, die nochtans sinds lang haar keuren bezat,
een zwaard opgehangen aan de gevel van de halle, om
het recht van justitie te affirmeren. Deze stukken pas=
ten us in de collectie, doch in feite zijn het een echte
wapens, eve als de guillotine, die in dezelfde zaal
opgesteld is. De behandeling van it onderwerp is ove=
rigens niet zo eenvoudig. De justitiezwaarden zijn bijna
zonder uitzondering van Duitse makelij. De reeks is
te dateren zowel in de 16" de 17' en misschien zelfs
111, 112 de 18" eeuw. De Hummers 111 en 112 vertonen op het
lemmer de wolf van Passau uit koper in het staal 'n e=
113 werkt. Het nr 113 heeft zijn gevestbeslag verloren,
waardoor een stempel leesbaar werd gevormd door
de hoofletter T.
114 Nr. 11 4 vertoont een merkteken at tot hiertoe niet
was bekend : een naam gevormd door een W of een
omgekeerde M en de letters I, I. en E.
Op het gebied van de hast=wapens, di zijn de wa=
pens die op een verlengstuk zijn gemonteerd, bezit de
collectie verschillende varianten van pieken en een par=
tizaan, maar een enkel stuk verdient speciale aandacht:
115 een sierlijk besneden hellebaard (11 5 ) die in de le
eeuw an gesitueerd worden. Dit stuk is bovendien be=
langwekkend omdat er onlangs een stempel op we
g verticale
ontdekt : een kruis tussen twee minder hoe
strepen. Het is een belangwekkend wapen. Wanneer het
ijzer van de bijl en van de hamer aldus uitgesneden
zijn, is de punt over het algemeen breed terwijl zij hier
zeer spits is, zoals in .de vorige eeuw. Het is een over=
gangstype, wellicht eigen aan de oude Nederlanden,
maar het onderwerp is niet ruim genoeg uitgediept om
dit te kunnen bevestigen.
Onlangs poogde men in Belgie de thesis in an te
doen vin en, volgens dewelke de goedendag van de ze=
gevierende Vlaamse gemeentenaren op de guldensporen=

dag een soort hellebaard was. Deze thecrie werd in
feite gelanceerd door Violet le Du en de h. Maindron,
een auteur die beterbeslagen is op het terrein van
de verbeeldingsliteratuur an op dat van het weten=
schappelijk onderzoek. Deze thesis die sins zestig jaar
verlaten was en die men aldus poogde opnieuw in an
te doen vinden, bleef in het buitenland overigens zon=
der weerklank.
De hellebaard geraakte in de Nederlanden waarschijn=
lijk in gebruik rond hetzelfde tijdstip als in Italie , in de
eerste helft van de 15 " eeuw. De naam van it wapen
lijkt geciteerd te worden in de vorm Halfbard in een
luikse ordonnantie van 1406. Een van de varianten ver=
schijnt in de Drie Maria's bij het graf uit de collectie
van Beuninghen, maar it werk is niet gedateerd en zijn
toeschrijving aan Hubert van Eyck steunt al een op
stijlgelijkenis. Het is slechts in de tweede helft van de
1 5 " eeuw dat hellebaarden geregeld op Vlaamse schil=
derijen worden afgebeeld, vooral in het derde kwart van
deze eeuw. Men kan dus moeili j k aanvaarden dat het
nationale wapen van de Zwitsers in Vlaanderen zou
uitgevonden zijn en Goedendag werd en
uit
In feite heeft de Franse adel, die wegens haar on=
tegensprekelijke dapperheid rote hoogmoed opvatte,
nooit willen toe even at zij verslagen werd door de
totale offergeest van de zogenaamde opstandelingen.
Evenmin wilde zij de opkomst van een nieuwe strategie
erkennen, waardoor het beroepsleger door een yolks=
leger werd vervangen. Om een misprezen overwinnaar
niet te moeten huldigen heeft zij diens succes toege=
wezen aan een nieuw wapen, waarvan de rol over revers
werd. Sindsdien hebben verschillende theorien elkaar
verdrongen om de goedendag te identificeren. Niette=
genstaande de afkeer voor nieuwe wapens die vaak bij
vele militairen in all tijden tot uiting kwam, is het toch
duidelijk dat de goedendag overal in voege zou geko=
men zijn, indien hi werkelijk het geduchte wapen was
waarvan hij de reputatie heeft. Een ding stond vast. Het
was een wapen at op een an vat was gemonteerd.
Men dacht aan een soort wapenvlegel, aan een ploeg=
Twee kanonnen
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kouter die een uitstekend improvisatiewapen zou ge=
weest zijn, aan een zeis met een maaipik, een knots
met een ijzeren punt, een wapen dat men in Vlaan=
derenbij opgravingen dikwijls heeft gevonden en dat
het meest aanspraak maakt op de naam goedendag.
Een Doornikse test van 136 5 spreekt van een goeden=
dac en een an ere van 1369 van een Ghoden dart maar
andere inlichtingen en vermeldingen ontbreken.
Onder de vuurwapens signaleren wij vooreerst twee
niet zeerbijzondere stukken maar die no al zeldzaam
zijn en speciaal belangrijk voor Brugge : twee kanon=
to en. In 1452 versterkte Brugge het geschut op de ves=
tin en en die twee stukken kunnen uit it tijdperk
dateren. Het eerste stuk, van kleinerkaliber, heeft waarschijnlijk behoord bij een uitneembaar kanon en is
hierom verdeeld in stukken. Men kan hier moeilijk pre=
cieseen datum vooruitzetten, omdat de stijl hier geen
rol speelt. Het zijn van die zeldzame middeleeuwse in=
strumenten die men nietgetracht heeft op to tooien. De
techniek is rudimentair. IJzeren banden werden rond
een kern samengesmeed en het eh el met zware hoe=
pels versterkt.
Van zodra de kanonnen gegoten en niet langer ge=
smeed werden, hebben onze voorouders ze met zorg
versierd, zoals ze trouwens met al hun gebruiksvoor=
werpen deden. Het museum bezit een paar aardige
116, 117 kleine kanonnen in brons. Deze echte miniatuurwapens
waren waarschijnlijk veeleer bestemd om te pronken
op het bordes van de kastelen, dan wel voor specifieke
oorlogsdoeleinden. Waarschijnlijk dienden ze alleen
voor salvo's. le der loop draagt een schild waarvan het
veld een ketel ton op drie poten. Het betreft waar=
schijnlijk het blazoen van de familie Pot, die een voor=
aanstaande rol heeftgespeeld te Antwerpen, waar deze
kleine kanonnen overigens werden aangeworven uit
de veiling Claes.
Een tweedepaar kanonnen, ietwat groter, heeft veel
geleden
onder wijzigingen die er werden aangebracht
118, 119
om toe te laten ze te kunnen gebruiken voor het vuren
met fulminaatkruitdat met een hamer werd verpletterd.
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Dehaakbussen bekleden een belang=
rijke plaats in de verzameling. Het ar=
chief van de instelling bracht ons jammer
geen enkele aanduiding. Maar een eerste
vaststelling dringt zich toch op : de meest
recente stukken zijn deze met fulminaat=
ontsteker. Zij blijken toebehoord te hebben
aan een gilde of een schuttersvereniging die
haar activiteit tot in de tweede helft van de
19 " eeuw heeft voortgezet. De vereniging
moet vrij oud geweest zijn, vermits zij een
goed aantal serpentijnbussen bezat. Een
vreemd feit is de zeldzaamheid van vuur=
steensloten in deze reeks. Deze methode is
nochtans lange tijd in gebruik geweest. Wel=
licht heeft mengeen vertrouwen gehad in de
weerstand van serpentijnbussen tenzij voor=
zien van een vuursteenslot.
Vier van de haakbussen met lontslot stet en een
nieuw probleem. Het tuig nummer 120 draagt twee 120
merktekens, een schild met een balk en een omge=
keerde E. Op het nummer 121 vindt men het schild met 121
de balk, maar ditmaal vergezeld van een ander naam=
to en : een kleine cirkel waaruit zes stralen vertrekken
en die het midden houdt tussen een rad en een rozet.
Ook op nr 122 v in en wij die twee teens terug. De 122
plaat draagt bovendien een andere versie van het schild
met de balk. Men kan het wel beschrijven als een ge=
schuinbalkt schild, maar de balk is eenvoudig herleid
tot een lijn. Op nr 123 to
'n
vinden
wij alleen het 123
schild op de loop en op de kolf.
Onlangs heeft men de vier wapens toegeschreven aan
een wapenmaker van Straatsburg, maar het is weinig
waarschijnlijk dat di centrum tot in het verre Vlaande=
ren geese zou geleverd hebben. M. A. Schmitt heeft
trouwens onlangs de corporatieve kentekens van Straats=
burg gepubliceerd. Bij de tekens, die in 1 5 63 en 1569
in gebruik waren, staat een leliebloem boven het schild.
In de volgende, in 1655 gebruikt, heeft het schild een
Duitse vorm en bovenaan staat enkel de linkerhelft van
de leliebloem. Wij zouden een andere interpretatie wil=
len voorstellen. Het wapen van het Brugse Vrije was
in zilver een schuinbalk van azuur. Het hier bestudeer=
de kenteken moet een aanduiding zijn van het arsenaal
dat het stuk in zijn bezit had, ten ware het blazoen van
het Vrije door wapenmakers van de streek zou aan e=
nomen zijn. De bestelling is waarschijnlijk gebeurd in
de oude Nederlanden.
Wij had en het genoegen in het Gruuthusemuseurn
een Antwerpse has us te kunnen identificeren. On= 124
langs heeft ons land zijn bescheiden deelneming ge=
geven aan de opzoekingen over de Antwerpse wapen=
makersschool. De eerste en belangrijkste ontdekkingen
op dit gebied zijn door buitenlandse archeologen gedaan.
Baron CederstrOm, directeur van het Livrustkammaren
to Stockholm identificeerde eerst een werk da t men ver=
loren waande, namelijk de wapenrusting die in 1562

besteld werd aan Eliseus Libaerts, medailleur en edel=
smid te Antwerpen. Ron dit werk groepeerde de
Zweedsegeleerde een aantal an re van deze meester.
Ongeveer op hetzelfde ogenblik ontdekte S. V. Grancsay
een voor= en rugzijde van een harnas met de handteke=
ning van D. C. V. Lockhorst. Deze twee kostbare stuk=
ken werden onlangs te Antwerpen geexposeerd. Lock=
horst was wellicht van Hollandse afkomst, maar hij
heeft zeker in het Antwerps milieu geleefd waar de
stin van Cornelis Floris zich ontwikkelde.
Deze eerste ontdekkingen hebben an ere aanduidin=
gen meegebracht en bevestigen de wereldfaam van de
Antwerpse school die meteen uit een meer dan eeuwen=
lange vergetelheid trad.
Het te Brugge opgespoorde exemplaar, een staand
vestingsgeweer — volgens de gebruikelijke bepaling —
kan eigenlijk ook een jachtwapen zijn geweest om te
gebruiken op de loerjacht. Het kaliber is inderdaad be=
trekkelijk zwak. De loop draagt het merk van Ant=
werpen, de afgehakte hand. Ook het merk van de wa=
penmaker an men er vinden : een belletje. Dit teken is
tweemaal herhaald, vermoedelijk om de bijzondere
waarde van het werk aan te duiden. Hetjaartal 1553 is
er op gegraveerd. Men an uit deze eenvoudige ver=
melding heelwat afleiden. De activiteit van de meester
die een belletje als naamteken gebruikt kan hierdoor
gesitueerd worden in het midden van de 16" eeuw. Het
zou dus een tijdgenoot zijn van Eliseus Libaerts en hij
zou gewerkt hebben in de bloeitijd van de Antwerpse
wapenmakersschool. Wij kunnen aldus het Antwerpse
type van haakbussen die aan de vuurmond versterkt
werden zo at zij het uitzicht kregen van de zogenaamde
trompetgeweren, hogerop stellen en bovendien wort de
thesis dat dit type aan een an er land zou ontleend zijn,
van langs om zwakker. Het mecanisme is verdwenen.
In het midden van de 16" eeuw zou dit mecanisme uit
een radslot hebben bestaan, maar te oordelen naar de
holte waar het moest zitten, lijkt het zeer summier ge=
weest te zijn. Het was waarschijnlijk een eenvoudige
veer die de brandende lont door een oplichthaak in de
pan deed vallen. De haakbussen van Antwerpse makelij
die tot hiertoe werden teruggevonden zijn later haast
allen opnieuw gebruikt met meer geperfectionneerde
ontstekingssystemen, steenbatterijen en zelfs somtijds
met het systeem van fulminaatlonten dat eigen is aan
de 19" eeuw. De stoere bouw van deze wapens liet
inderdaad het gebruik van krachtiger us rust toe, dan
dat van de 16" en 1 7" eeuw.
Zo stelt zich dan ook de vraag van de houten mon=
tuur. Het materiaal lijkt niet zeer oud, maar de ouder=
om van hout is nietgemakkelijk te bepalen als er geen
versieringen zijn aangebracht. Men durft nauwelijks
van een kolf spreken, omdat het hier een stuk hout
geldt waarin men niet naar sierlijkheid heeft gestreefd.
Het Gruuthusemuseum geeft ons ook een overzicht van
de Luikse wapenmakerij. Gezien deze school niet sterk

vertegenwoordigd is in onze musea, behalve dan in het
museum van de Hallepoort en in de oude Prefectuur
van Luik, die nochtans veel leemten laten, is de aan
brengst hier niet te verwaarlozen.
Arnold David, van wie de Hallepoort een zeer bekend
stuk bezit, een geweer met vier draaiende lopen, is hi
vertegenwoordigd met de stomp van een geweer (125). 125
De kolf is volledig gesculpteerd. De twee draaiende
lopen zijn verloren gegaan, maar het geweer nr 126 126
toont ons hoe ze eruitgezien hebben. Het is bovendien
zeer waarschijnlijk dat deze twee nummers uit hetzelfde
atelierkomen. De sierlijke karabijn uit de Louis XV=
periode (127) draagt de naam Lamberty zonder nadere 127
indicatie. De Luikse herkomst is niet bewezen. Werken
vandeze Lamberty komen dikwijls op veilingen met
Luiksekwalificatie. Misschien heeft men stukken ont=
moet waarvan de naam vergezeld ging van de aandui=
ding Liege. Wijlen de h. StOckel wiens documentatie zo
overvloedig was, bracht nochtans een nadere gegevens.
Wij hebben de zaak voorgelegd aan onze vriendelijke en
geleerde collega, de h. Techy, conservator van het wa=
penmuseum van de stad Luik, maar ook hi heeft in
zijn archieven nooit enig spoor gevonden van een wa=
pen met de naam Lamberty.
Henri Petitjean is hier bijzonder goed vertegenwoor=
digd. Men meent soms dat hij van Nijvel was. Hi werd
wellichtgeboren in de hoofdplaats van Waals Brabant
en wellicht begon hi' er ook te werken om zich tegen
het einde van de le eeuw te Luikte vestigen, waar
men niet zoveel sporen meer van hem vindt. Hier be=
merkt men van zijn hand een zeer mooie karabijn,
waarvan de kolf en debatterij zijn eigen werk zijn,
maar waarvan de loop ouder is. De pistolen nr .128 128
/
en 129 zijn eveneens zijn werk.
129
Enkele uit het buitenland afkomstige stukken verdie=
nen onzebijzondere aandacht.
Eerst en vooral zijn er een paar mooie Italiaanse
pistolen uit de 18" eeuw (nr 13o). De loop is hele= 130
maal met koper ingevlamd en draagt als handtekening
Antonio Elia. Het stagvierk van de pistool werd gemaakt
door Diego Zanoni, een wapenmaker, die volgens de
betreurde StOckel, rond 175o werkzaam zou geweest
zijn te Brescia. D. Zanoni is in eersterangs verzamelin=
gen vertegenwoordigd : de Armeria Reale van Turijn,
de Real Armeria van Madrid.
a
De befaamde Spaanse wapenmakers zijn hier ver=
tegenwoordigd met een haakbus met vuursteenslot die
in 1722 te Madrid werd gemaakt (131). De loop ver= 131
toont het ijkteken van Diego Ventura. Deze wapensmid
werd in 1 760 wapenmeester van Karel III en stierf in
1762. De plaat la het merkteken zien van Nicolas Bis,
wiens naam bovendien nog vermeld is op de beugel=
knop. Deze bekende vakman werd in 1691 wapen=
meester van Karel II en was in dezelfde functie werk=
zaam voor Filips V, tot aan zijn dood in 1726.
JEAN SQUILBECK
Conservator van het Museum van de Hallepoort te Brussel
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TAPIJTWERK EN BORDUURWERK

In Gruuthuse zijn de meeste kunsttakken en kunstnijverheden vertegenwoordigd, ook textielwerk ontbreekt
er niet. Men vindt er o. m. fragmenten van Koptisch
le werk en van Italiaanse zijdeweefsels, doch vooral
tapijtwerk is er te vermelden : bijna uitsluitend Vlaams
werk. Ook enkele oude kerkgewaden of stukken bor=
duurwerk zijn er aan te wizen.
Van waar zijn die stukken herkomstig en hoe kwamen ze in het bezit van het museum ? Hierover zijn we
enin
zeer slecht ingelicht; onvolledige vroegere aantekgen in de verslagboeken zijn haast de enige bron waarover wij beschikken. De meeste van die werken werden
door het museum aangekocht; een paar daarvan, wij
weten het met zekerheid, zijn uit Brugge zelf herkom=
stig. Wellicht prijkte een tapijt vroeger in het stadhuis
te Gent.
Dat bewaarde tapijtwerk is historisch gezien niet
zonder belang. Het laat ons toe, zij het ook no al oppervlakkig, kennis te nemen van wat de voornaamste cen=
tra in onzegewesten op dat gebied produceerden
tapijten uit Brugge, uit Brussel, vermoedelijk uit Ou=
denaarde en misschien uit an ere ste en zijn er vet,
tegenwoordigd. Die tapijtnijverheid was gedurende eeu=
wen voor die ste en een rijke bron van inkomsten.
In deze korte bijdrage zullen wij enkel de voornaam=
ste stukken, bewaard in het museum, bondig bespreken.

Te Brugge werden reeds op het einde van de xinde
eeuw tapijten gemaakt. Of die nijverheid toen reeds
bloeiend was valt te betwijfelen. Nochtans kende deze
kunstindustrie een grote ontwikkeling in de loop van
de volgende eeuwen. Jammer genoeg zijn tot nogtoe
geen overblijfselen teruggevonden die van voor de xvide
eeuw dateren. De bewaarde werken zijn meestal om=
streeks i600 of in de loop van de xvii d eeuw ontstaan.
Het enige tapijt dat met zekerheid van Brugse her=
komst is, dateert van omstreeks i600. Het stelt een ge- 132
vechtsscene voor. Dit werk, zopas gerestaureerd en
bovenaan van een nieuwe boord voorzien,draagt in de
rechter boord een spoel, het merkteken van de Brugse
tapijtwevers, alsook sporen van een weversmonogram
dat nugereconstrueerd is. De compositie is tamelijk
verward en de voorstelling is op sommige plaatsen niet
gemakkelijk te onderscheiden.
Niet onbelangrijk, alhoewel deerlijk verminkt, is de
rest van een verduretapijt met kleine planten en bloe= 133
men,en met een eekhoorn op het voorplan, herkomstig
uit het Brugse Vrije (Afb. 4). Lanceloot Blondeel evenals
Joos van der Bee maakten eenpatroon voor dergelijk
werk, bestemd voor het schepenhuis van het Vrije.
Staan wij hier voor een fragment van een tapijt, geweven
door de Brugse wever Anthonis Segon in 1543=1544,
naar een van beide cartons ? In vermeld verduretapijt

Afb. 1 - Tafereel uit de geschiedenis van Thomyris (xvit de eeuw)

zijn sporen van een bladerenkrans zichtbaar waarin
hoogstwaarschijnlijk wapenschilden waren afgebeeld.
Dit tapijt vertoont zeer veel overeenkomst met dat af=
gebeeld op het portret van J. Carondelet door B. van
Orley (nu te Miinchen).
Tapijten met grotesken zijn herhaaldelijk te Brussel,
te Oudenaarde en te Antwerpen geweven. Een voor=
beeld van ditgenre bevindt zich in Gruuthuse en
vertoont in het midden een medaljon, omringd van
134 Vlaamse to step waarin de bekering van Saulus is
voorgesteld. Het dateert van het einde der xvi" eeuw.
Dit tapijt vertoont een merkteken doch kan te Brugge
gewe ven zijn. Een herstelling ware hier wenselijk en
van onder de eeuwenoude stoflaag zouden, na de no=
dige behandeling, de mooie kleuren te voorschijn ko=
men die nog gedeeltelijk op de rugzijde te zien zijn.
Een episode uit de
hi n' van Thomyris is
135 voorgesteld op een Brussels tapijt uit de xvii" eeuw
(afb. 1). De cartouche met opschrift, in het midden
van de bovenste boord, verklaart de voorstelling : Tho=
myris, koningin der Skythen, wreekt de dood van haar
zoon. Deze, in handen gevallen van zijn vijanden, werd
op bevel van Cyrus, koning der Perzen, gedood. Ver=
moedelijk behoorde dit kleurrijke tapijt tot een reeks
waarin de voornaamstegebeurtenissen in verband met
deze vorstin zijn in beeld gebracht. Deze geschiedenis
werd meermalen afgebeeld in de loop van de xvii"
eeuw. Vooral aan de voorstelling : het hoofd van Cyrus
wordtop bevel van Thomyris, in een bad met bloed
ondergedompeld, scheen de voorkeur gegeven te worden.
Het thema, de Handelingen van de Apostelen, werd
herhaaldelijk uitgebeeld in de loop van de xvi en van
de xvii de eeuw. Meestal werden die tapijten geweven
naarde cartons van Rafael. Ook Erasmus Quellinus II
heeft een reeks cartons met dat onderwerp geschilderd
voor tapijten geweven in Antwerpse ateliers.
Afwijkend van die beide reeksen schijnt het hier be=
136 sproken zeventiend=eeuws tapijt te zijn waarop Sint
Pieter is voorgesteld die de lamme geneest (afb. 3).
De bredeboord met vruchtenguirlandes en korven met
bloemen tussen mollige putti in, is zeer decoratief en
is verwant met werk van de Antwerpse meester Cor=
nelis Schut. De bewaringstoestand is minder goed.
Verder zijn er nog twee verduretapijten die misschien
aan Oudenaarde mogen toegeschreven worden. Het ene
137 vertoont op de achtergrond een hek en dateert uit de
138 xviii" eeuw, het andere, een fragment, stelt de Verloren
Zoon voor. Deze weefsels zijn grof en van geringe
waarde. Het laatste, her ms uit het stadhuis te
Gent, zoals beweerd is, bevindt zich bovendien in ellen=
dige staat.
De geografische ontdekkingen hebben een grote
weerslag gehad ook op artistiek gebied. Herhaaldelijk
werden de werelddelen in dekunstproductie van de
xvi", de xvii" en de xvin." eeuw afgebeeld. In de schil=
derkunst worden zegepersonifieerd en zijn ze dikwijls
vergezeld van een of ander karakteristiek voor de streek.

Ook in de tapijtweversateliers werd dit thema veel=
vuldig behandeld, o. m. door de familie Van der Borcht
te Brussel die nog werkzaam was volop in de xviii"
eeuw; zeerdikwijls werden dezelfde cartons opnieuw
gebruikt. Amerika wort er gewoonlijk voorgesteld
door een havenstad. Eenkoning met donkerkleurige

Alb. 2 - Kazuifelkruis met Calvarie (ca. 1500)

huid, is in es re ewe el met an en, op het
achterplan worden handelswaren gelost en geruild met
inboorlingen. Schildpadden en tapirs wijzen op de Arne=
rikaanse dierenwereld.
Ook het fragment van Amerika, in Gruuthuse= 139
museum bewaard, is naar dat carton vervaardigd.
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Afb. 3

Sint Pierer geneest de Lamme, uit de reeks : De Handelingen der Apostelen Ixcu de eeuw).

Het meeste borduur werk van het museum is in min=
H
dergoede staat.
140 Van omstreeks 1500 dateert een kazuifelkruis waarop
in het bovenste deel Christus aan het kruis is voor e=
steld. In het perk er onder is het Ecce Homo afgebeeld.
Het onderste perk, slechts gedeeltelijk bewaard, stelt
de Madonna voor ondersteund door de H. Johannes.
Het stuk werd vroeger zeer slecht gerestaureerd. In het
Jubelparkmuseum te Brussel, in het Vleeshuismuseum
te Antwerpen en elders, bevindt zich gelijkaardig werk.
Dergelijk borduursel wordt dikwijls als Engels werk
beschouwd (afb. 2).
d eeuw of later dateert een moose kazuifel,
141 Uit de xvu eeuw
jammer genoeg tamelijk afgesleten (afb. 5). Het kruis
en de kolom vertonen taferelen in verband met het
leven van de Madonna. De tekening is goed, de renais=
= versierin g wijst er op hoe lang bepaalde motieven
sauce
in gebruik kunnen blijven en hoe misleidend ze kunnen
zijn voor de datering van een kunstwerk.
Afb. 4
Verduretatilit naar carton van L. Blondeel of J. Van der Beke (1543-1544)
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Een zeventiend'=eeuws kelkvelum waarop in het cen= 142
traal medaljon de nederdaling van de H. Geest is voor.
gesteld, is grotendeels afgesleten; de gezichten van de
stelen zijn nagenoeg niet meer te onderscheiden.
apo
Verder is het museum nog in het bezit vanenkele
kazuifels en van een koorkap uit de xvu de en xvin"
eeuw. Geen figuratieve voorstellingen omen er op voor.

Daar een volledig inventaris van het museum ontbreekt,
leek het ons nuttig een beknopte kataloog samen te
stellen van het tap*. en borduurwerk dat enig belang
vin de lezer
ac o p
biz. 56.
heeft. Deze
lijst
Enkele aanvullende gegevens worden daarin verstrekt
die misschien nuttig zijn voor hen die navorsingen
doen betreffende tapijt= en borduurwerk uit vroeger
eeuwen.
DR. JACQUELINE VERSYP

Afb. 5 De Madonna in de Hemel opgenomen door God de Vader.
(Detail van een kazuifel, xvii de of xviii de eeuw).

Kraag in owl-Vlaamse kant 1625-1630. Copyright A. C. L. Brussel.

KANTEN

Toen het Gruuthuse hof tot museum herschapen was,
heeft de kantenkollectie van Barones Liedts er in 1889
haar intrede gedaan. Tot op heden is het die kollektie,
die het grootste deel van de rijke kantenverzameling
uitmaakt. Die gift werd aan Brugge gedaan om in die
stad een museum op te richten van de Vlaamse roem in
het huis van de Heren van Gruuthuse. (Brief van Baron

Liedts aan de stad Brugge, 15 mei 1894).
Aan de hand van de tentoongestelde werken kunnen
we de geschiedenis van de kant opmaken van af Naar
ontstaan tot op het einde van de xie eeuw. De kol=
lektie Liedts bestaat hoofdzakelijk uit kloskant, met
enkele specimen van naaldkant. De kloskant is ont=
staan uit depassementen : gevlochten galons in goud
of zilver waarmede men debovenkleding versierde.
De naaldkant vindt haaroorsprong in het borduurwerk.
Tot in de xvii eeuw gebruikte men het woord passe=
ment, ook als de metaaldraden reeds vervangen waren
door garen. Un passement dentele was een galon met
tanden, die de rand of kant ervan vormden.
Zo vin en webij het binnenkomen in de kantenzaal
een
aantal gouden en zilveren passementen en daar=
143

boven, oude scherpgetande passementjes in linnen : A
kloskant en B enkele naaldkantjes. Uit het begin van
de xvide eeuw, de tijd waarop de kant ontstond, is er
weinig met zekerheid te dateren. De oudste stukken
die Gruuthuse bezit gaan terug tot einde xvi" of begin
xvii" eeuw. Dan was het maken en dragen van kant
algemeen geworden.
Zijn de eerste tekeningen een neven elkaar zetten
van geometrische figuren, in de xvii" eeuw groeien ze
uit tot sierlijke die uitgesneden kanten, die zoveel
schouderkragen tooien. Er is een heel mooi exemplaar
to zien (nr. 29o) een kraag in oud=Vlaamse kant 1625= 144
163o . Door voortvarende kantenliefhebbers is ze meer=
ma is voorgesteld als de kraag van Keizer Karel ! Een
tiental jaren later wort de tekening meet gesloten (nr.
22). In de tentoonstelling gehouden to Brugge in 1956
Vlaamse Kunst uit Brits Bezit vonden we bij Van Dijck
voorbeelden van die xvii" eeuwse kant, o. a. Het portret
van Lord John en Lord Bernard Stuart. t 1638. 't Is
deeeuw dat alle groten zich laten portretteren in een
luxueusekledij : het hof, geestelijken en burgers heb=
ben hun kleding omzoomd met de weelderigste Vlaamse
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kloskanten en Italiaanse naaldkanten. Met de grte
schouderkragen verdwijnen ook die rijke kanten, die er
eengeheel mee vormden. De scherpere punten ronden
afen eindigen in rechte randen.
Het bloemen= en rankenornament is zwaar en gevuld
145 in de zogenaamde Hollandse kanten. (nrs. 26=28). De
achtergrond is nog niet van tel. Later wordt het geheel
lichter door meer ruimte te laten tussen de tekeningen,
die onder elkaar verbonden worden door spijlen en
onregelmatige mazen. (nrs. 38 = 4 1= 4 2 = 44 = 75 = 77 =
78) . Soms wordt het loofwerk een dooreen kronkelen
van lintjes — overblijfsel van het passementwerk —
en geeft het een verwarrende indruk (nr. 76).
1 46
Op het einde van de xvii de eeuw gaf Frankrijk in het
buitenland enorme bedragen uit voor kant. Om deze
uitgaven te remmen stichtte Colbert, minister van Lo=
dewijk XIV in 1665 Les Manufactures Royales des
Points de France. Hierdoor wilde hij de kantnijverheid
tot een nationale industrie maken, waarin hij met be=
hulp van lamen
Italians
Italiaanse werksters na enkele
jaren slaagde. De nieuwe kanten, die in het begin sterk
geleken op de vreemde voorbeelden, kregen een eigen
Frans cachet doordat tekenaars als Lebrun en Berain er
de ontwerpen voor maakten. De Frans stij1 overtrof
weldra de Italiaanse en werd ook bij ons toonaangevend.
Hoe meer de xvnde eeuw vordert, hoe meer aandacht
er besteed wordt aan de achtergrond. De spijlen maken
plaats voor netwerk. De majestatische Lodewijk XIV
tekeningen vervlakken, en gaan langs de Regence over
in de lichtere Lodewijk XV stijl, om verder helemaal
het woord te laten aan de achtergrond en langsom ar=
mer to worden aan ornamenten in de Lodewijk XVI
en Empire stijl (nrs. 53 tot 65).
V6Or het einde van de xvil de eeuw werden alle kanten
die in de Nederlanden gemaakt werden Fl re kant
genaamd. Rond 1700 ontstonden de verschillende be=
namingen, ontleend aan de stad of streek waar ze ge=
maakt werden : Brusselse, Brabantse, Valenciennes,
Chantilly enz... De kloskant kent twee verschillende
wijzen van werken : de ene is de techniek a fils conti=
nus, met behouden draad. De werkster zet van meet af
aan alle nodige klossen in, die afwisselend gebruikt
worden voor ornament en achtergrond. De andere
werkwijze noemt men a pieces rapportees, met afge=
knoopte delen. De motieven worden afzonderlijk ge=
klost; de fond wordt, ofwel ertussen in gewerkt, ofwel
ook afzonderlijk gemaakt en de figuren en bloemen er
op genaaid. In de xvie eeuw wint de achtergrond
langs om meer veld, wordt finer en is ter. De on=
regelmatige spijlen zijn regelmatige mazen geworden.
147
De Rijselse kant heeft een lichte afgeronde zeshoe=
kige maas als grond (nrs. 95 = 100). Het ornament is
met een sierdraad omgeven, at is een dikke draad die
de tekeningen omlijnt. De grond is dikwijls verfraaid
met kleine blokjes point d'esprit en wordt in de xi
eeuw veel verwerkt in de Antwerpse pottekant, waarin
het motief, een vaas bloemen of een zwaar bloem=
36

boeket eerder folkloristisch aandoet. Het was het
sieraad van de Hollandse mutsen.
Een kant die eveneens een sierdraad gebruikt is de 148
Mechelse. De achtergrond ervan geeft een meer gevulde
en toch lichte indruk, door het gebruik van de ijsgrond,
een uiterst fijn zeshoekig netwerk, dat van de werksters
eengrote handigheid vergde, daar het geklost werd
zonder behulp van spelden (nrs. ioi tot 105).
De xvii" eeuwse Flandres kanten met vijfogige tralie, 149
fond á cinq trous en de doorsneden sneeuwvlokken=
grond zijn de onmiddellijke voorlopers van de ver=
maarde al c'
Binche kanten. (nrs. 109 tot
116;1 = 148 = 164 = 165).
In 1646 kwam Francoise Badar terug naar Valencien=
nes met enkele meisjes uit Antwerpen, waar ze had
leren spellewerken. In Valenciennes stichtte zij een kant=
school. Eerst maakte men er de Flandres of oud.Vlaamse
kant. Geleidelijk veranderde deze manier van werken.
De siersteken verdwenen en de gekende ruitvormige
en ronde Valenciennestralie ontstond. Als motief koos 150
ze bloemen of bloemranken. (nrs. 119 tot 128). Zonder
sierdraad en zonder enig relief werd deze kant veel ge=
bruikt onder Lodewijk XVI. Ze leende zich bijzonder
goed om gefronst to worden, een eigenschap die Marie=
Antoinette erg op prijs stelde.
Binche bleef het meest de Flandres kant getrouw, ech= 151
ter zonder regelmatige achtergrond. Tussen het orna=
ment door werden alle mogelijke fantasieen van spin=
netjes en sneeuwvlokken gewerkt. Het gaf meer variatie
aan de kant, maar de tekening verloor van haar waarde
(nrs. 129 tot 135). Bij de kanten met behouden draad
behoren ook de Parise.
De grond ervan is een doorsne=
j
den ruitvorm waarvan de snijlijnen evenwijdig lopen
met de zelfkant. (nrs. 1 5 4 tot 163). Ze vormen een zes=
hoek omsloten door driehoekjes. Men vindt die fond
ook wel eens terug in de pottekant.
Gruuthuse heeft in 1 936 van Mej. Lafontaine enkele
stukken Chantilly gekregen (nr. 297). Chantilly was in 152
de xvie eeuw beroemd om haar zwarte kant. Zij ont=
leende de tekeningen aan haar keramieknijverheid. De
motieven met sierdraad komen gunstig uit op de lichte
tulle van afgeronde zeshoekige mazen, die ook dezelfde
is voor de Blonde kant. Deze wordt niet met zwarte
maar met blonde zijde gemaakt en gebruikt een dikkere
draad voor de motieven dan voor het netwerk, waar=
door ze er zwaarder to en afsteken (nr. 302). De op=
esomde kanten behoren tot de serie met behouden
g
draad. Deze techniek laat niet toe werken vangrote
afmetingen te maken. Voor zulke stukken zet de werk=
ster de techniek voort a pieces rapportees, die ook in
de xvii eeuw in gebruik was. Bij deze werkwijze wor=
den de motieven afzonderlijk gemaakt. De ragfijne dro=
chelgrond, — Brussels roem — wordt er tussen gewerkt 153
ofwel wordt hi'j afzonderlijk geklost en de motieven
erop genaaid. (nrs. 86 tot 91, 294 = 301). Met de Me=
chelse en Valenciennes kant maakte de drochelgrond de
gedroomde versiering uit van de laat xvidie eeuwse mode.

Een meer gekende vorm van de techniek a pieces rap=
portees vinden we in de Brugse, Brusselse en Brabantse
kanten. (nrs. 136 = 137 = 138 = 3oo). De Brugse en Brus=
selse zijn moeilijk te onderscheiden. De tweede zijn
meestal fijner en hebben dikwijls incrustaties van naald=
werk. De Brabantse kanten zijn minder gracieus van
tekening, hebben grotere motieven en minder sier..
ste en. (nr. 94).
Het museum heeft enkele mooie specimen van Brugse
154 en Brusselse ant. (nrs. 2 98 = 117 = 118). Deze laatste
zijn geklost in een late Lodewijk XIV stijl, a la Berain of
style candelabre. Het fijnste werk in dit genre is, de
drie samenhorende stukken (nrs. 262 = 263 = 264) een
kraag, een brede volant en een kraagje, waarop tussen
het loofwerk kleinejachtfiguurtjes te zoeken zijn :
jagers, honden, vogels, vlinders.
Het meesterstuk in Brusselse kant is het priaal of
155 benediktiedoek. (nr. 296). Op het bovenste deel ervan
prijkt de H. Maagd met Kind en scepter, omringd met
wingerdranken en vier engeltjes. Onder een troonhemel
staan drie vrouwelijke heiligen met hun attributen. De
H.Catharina van Alexandri e met wiel, zwaard en palm;
de H. Barbara met toren en palm; en in het midden een
figuur met boog en pijlenkoker, mogelijks de H. Ursula.
Eengelijkaardige omlijsting van bloemen, planten en
engeltjes vinden we terug op een benediktiedoek, be=
waard in het Kon. Museum van Kunst en Geschiedenis
te Brussel, en afkomstig van de kerk van Laken.
156 De naaldkant is ontstaan uitborduurwerk, wat de
aangeduide versiering is voor linnen. Het eerste bor=
urn gebeurde met goud= en zilverdraad. Van het ge=
vuldeborduurwerk kwam het lichtere met open naden
of de fils tires en de point coupe of het wegknippen van
stukjes linnen, om dan de gemaakte openingen te ver=
sieren. De voorlopers van de naaldkant dragen de alge.
meen naam van lacis, vanafde filet, die ontstond uit
het knopen van netten, tot de naaldkant, die zich los=
werkte van alle borduurwerk.
Gruuthuse heeft verscheidene mooie stukkengestopte
157 filet : een werk gedateerd 1599 (nr. 303) dat de instru=
menten van depassie weergeeft; verder een lieve Vrouw
met de vier evangelisten, 1610 (nr. 304); een kruisiging
(nr.305 ) en in zaal I een fragment van een xve eeuws
gordijn : vierkantjes in gestopte filet, afgewisseld met
wit borduurwerk. (nr. 287) . Het stelt verschillende
episoden voor uit het leven van de H. Ignatius van
Loyola. Fragmenten van hetzelfde werk zijn be acrd
in het Kon. Museum voor Kunst en Geschiedenis te
Brussel en in de kerk van St. Carolus Borromeus te
Antwerpen.
De fils tires heeft de filet nagebootst, met in beide
richtingen van het linnen, draden uit te tie ken de
overgebleven draden om te naaien tot een netwerk en
het tebestoppen gelijk de filet. Een oudere fantasie van
de fils tires bestaat hierin, dat men het ornament uit=
spaart in het linnen, en de achtergrond vormt door het
uittrekken van draden, of alleen maar door het samen=
a

naaien ervan, wat
een licht weefsel
vraagt. Het zaaltje
gee een rijke
keus van allerlei
borduurwerk : bre=
de stroken, kra=
g
en , sjaals en zak=
doeken, geb or=
duurd met de fijn=
steplumetis en
bewerkt met fils
tires. In deglazen
toonkast liggen
twee kledingstuk=
ken, die over de
gehele oppervlakte
met allerlei steken
versierd zijn. Het
laatste zaaltje laat
ons enkele frag=
menten zien van
Fragment can het bencdiktiedock, begin vuni de ecuir.
mallenstuk heel t cen drochclgronal en dc omlij sting een spij
lacis (nrs. 214 tot
achtergrond. - Copyright A. C L. Brussel.
22o); eenpaar af=
gewerkte stukken in fils tires (nrs. 212=213) en in point 158, 159
160
coupe afgewisseld met broderie (nr. 223).
De naaldkant, dieeen vanzelfsprekend gevolg is van
het opengewerkt borduursel is vertegenwoordigd door
Vlaamse en buitenlandse to en. Fragmenten van kan=
tengeven een idee van et een in an ere an en ge=
daan werd. Een Engels stukje toont ons het harde ge=
sloten werk van de xve eeuw (nr. 221) nevens een 161
zwierig xvinde eeuws kantje (nr. 222) . De Alencon stuk= 162
jes met hun zeer fijne achtergrond spreken van het
lichtere Frans werk (nrs. 224 = 225 . 229 = 23o) en het
Italiaanse rozekantje (nr. 231) is een opvolger van de 163
zware Venetiaanse kant. Een paar mooie Vlaamse naald= 164
kanten (nrs. 243= 246) herinneren aan de xvin" eeuwse
style candelabre. De Spaanse ruedas of wielen, ook 165
sols of zonnen genaamd (nr. 236) zijn vii eeuws werk
en getuigen, wat de tekening betreft van een sterk
Moorse inslag. Vreemd doet ook de oyah aan (nr. 237) 166
een stukje, geknoopt in Smyrnatechniek, met gekleurde
zijde. De toonkast in zaal IV exposeert een rijke ver=
scheidenheid van mutsen. Enkele zijn helemaal in kant,
andere hebben de bol geborduurd of met fils tires be=
werkt. Met een sierlijke kollektie Franse en Brusselse
naaldkanten, Mechelse en Valenciennes kloskanten
(nrs. 307 = 308) sluit it zeer onvolledig overzicht van
de rijke verzameling.
GODELIEVE VAN DAMME-KETELE

Bib 1 lografie
A propos des dentelles du Musee Gruuthuse. M. Risselin-Steenebruggen.
Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis. Jaar 1955, 1-2.
Pour connaitre la dentelle. Mme L. Paulis.
Kant. L. W. Van der Meulen-Nulle.
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Apothekerspot in Delfts aardewerk. Versiering in
blauw : vooraan banderol in cartouche waarboven twee
vogels. Vermelding van het geneesmiddel : E Diacatho=
ium diacatholicon) Hoogte : 27
lic. (Electuar
, diameter
15 cm. Onderaan schild met een keper en drie harpen.
Eronder banderol met inscriptie : Memento dne David.
Copyright A. C. L. Brussel.

Apothekerspot met cylindervormige buik in
Delfts aardewerk. Beschildering in blauw.
Vooraan St. Michael, de draak dodend en
banderol met naam van de inhoud : Theriaca
Androm. (theriaca Andromachi). Datum 1680.
Hoogte 27, diameter 17 cm.
Copyright A. C. L. Brussel.

Apothekerspot in Delfts aardewerk, met ko=
gelvormige buik zonder greep, op zeer hoge
voet. Beschildering in blauw : cartouche waar=
boven twee pauwen, met vermelding van de
inhoud : E. Valerianum (Valeriaanextract).
Onderaan cherubijn tussen twee trossen van
vijf vruchten. Achteraan : blauw fabrieksmerk
'De Drie Klokken'. le e eeuw (na 1725).
Copyright A. C. L. Brussel,

Fes in Delfts of Vlaams aardewerk. Beschildering in
blauw met cartouche waarboven twee pauwen, met
vermelding van de inhoud : A. Lilior. Alboru (?) Hoog=
to 27 cm. Diameter : 13 cm.
Copyright A. C. L. Brussel.

DELFTS AARDEWERK

Het Gruuthuse=museum is bijzonder rijk aan kunst=
aardewerk : we vinden er porselein uit het Verre Oos=
ten, gres uit het Rijnland, Vlaams aardewerk en gleis=
werk van Delft.
Men weet dat de productie van Delfts aardewerk
vanaf de tweede helft van de 17" eeuw steeds in stij=
gende lijn ging; het maakte furore op de Europese
markt en overspoelde ook onze provincies tot in het
midden van de 18' eeuw.
Onze gleiswerkers die ongeveer een eeuw lang dus
door dit wondere modesukses in de schaduw waren
gesteld, begonnen de versieringen die men te Delft ge=
bruikte na te bootsen, bepaald te Brussel, Gent en Door=
nik, vooral op het einde van de 17 " en het begin van
de 18" eeuw. Hetzelfde kon men enkele jaren later

vaststellen to Brugge in de gleiswerkerij die in 175o
door Pulinx wasgesticht. Op 34 arbeiders die er in
1764 werkzaam waren, waren er nog twee faiseurs de
carreaux facon Hollande. (Zie Armand Julin, Les gran=
des fabriques en Belgique vers le milieu du i8 e siecle.
Memoires couronnes de 'A ad. Roy. de Belgique, tome
63, 19.03, p. 44).
Wanneer men nochtans het gleiswerk van het Delftse
type dat in Belgie bewaard wordt bestudeert, moet
men vaststellen dat het merendeel van di werk onmid=
dellijk op Hollandse afkomst wijst. Dat wort duidelijk
door vergelijking met de pleiade modellen waarvan de
herkomst niet betwijfeld en dikwijls gewaarborgd wordt
goe d gec ontroleerde fabrieksmerken. Indien men
d oor
niet ontkennen kan dat bepaalde van die stukken in

Tegeltableau. Beschildering in blauw. Hollandse haven in een omlijsting van arabesken, waarin vier medaillons
met zeegezichten. Geheel van vierentwintig tegels. Copyright A. C. L. Brussel.
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ons land werdengemaakt, toch is het onderscheid vrij
moeilijk, behoudens in enkele zeer aparte gevallen. De
Vlaamsegleiswerkers spanden zich inderdaad hard in
om het Delfts werk zogetrouw mogelijk na te bootsen,
juist zoals die van Delft trouwens al het mogelijke
deden om het Chinees porselein na te ma en... en zoals
de Antwerpenaren de Italiaanse majolica. Dit laatste
isechter slechts toepasselijk op de betrekkelijk beperkte
reeks werken waarin de Hollandse nabootsing flagrant
is, want onze vaklui ontdeden zich geleidelijk van de
steun vanonze Noorderburen, om hun inspiratie in de
meest verschillende richtingen te zoeken. Het zijn dus
in hoofdzaak ingevoerde stukken die men in Gruuthuse
in de verzameling van Hollands gleiswerk bewaart.
Men an die serie in vier hoofdgroepen onderverdelen :
i) een belangrijke verzameling apothekerspotten; 2) tal=
rijke wandtegels; 3) een grote keus schalen, waarvan
vele van het type ' Boeren=Delfts ' (Zie F. Hudig, Delfter
Fayence, Berlin 1 929, p. 242; C. H. De Jonge, Oud=
Nederlandse majolica en Delftsch aardewerk, Amster=
dam 1942, p. 318); 4) en enkele stukken, waarschijnlijk
Brugs of Gents gleiswerk, maar naar Delfts patroon
versierd.

Tegeltableau, misschien van Brugse oorsprong. Man=
gaanversiering : Noe en de Ark. Geheel van 4o tegels.
Copyright A. C. L. Brussel.

Vroeger schreef men alle tegels in aardewerk met
blauwe of mangaankleurige versiering en van Hollands
type, toe aan Delft. Than is men reeds beter gedocu=
menteerd, want Rotterdam verdient onder andere ste=
den, een ruim aandeel in dezeproductie. In het Vlaamse

mit
\IPA lino wax

land is het probleem nog neteliger, omdat men hier
een zeer aantal tegels maakte ' genre Delft ', bepaald
bij De Brouwer te Brugge. Hetzelfde gold ten andere
inVlaanderen voor de geglazuurde terra cotta van de
18" en 19" eeuw. Alles wordt gerangschikt onder de
naam ' Torhouts aardewerk ' terwijl men in feite aarde=
werk maakte, vooral na 183o, talrijke Vlaamse ste=
den, als Brugge, Gent, Kortrijk, Ti It Eeklo, Aalst, Sint
Niklaas, Ronse, Komen en later nog teOostende, Mei=
relbeke, Wetteren, Overboelare enz. (Zie vooral : An=
nuaire industriel en administratif de la Belgique, Bru=
xeiles, 1832, Royaume de Belgique, Monographies in=
dustrielles, Recensement du 31 octobre 1896).
Deze enkele gegevens die de lezer in het beknopte
lijst blz. 53 aangevuld zal vinden, werden verzameld
met het oog op een catalogus van het Gruuthuse=
museum. Ze zijn nog zeer onvolledig, want ze werden
opgemaakt ti de enkele uren, die ik doorbracht in een
van de aantrekkelijkste musea van Europa. De atmos=
feer die de bezoeker in dit oude Brugse huis ontmoet,
is zeer sympathiek. Een gelukkige verbeelding en een
volmaakte smaak hebben van dit museum jets levends

Wandtege!s, versiering in mangaan, Delft of Rotter=
clam, 18' eeuw. Bijbelse tone en in medaillons : Besnij=
denis, Pilatus door zijn vrouw verwittigd, Christus ver=
jaagt de kooplui uit de em el Emmaiisgangers.
Copyright A. C. L. Brussel.
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Vaas. Beschildering met purpere druiven en groene bla.
deren. Tweede helft van de achttiende eeuw.
Copyright A. C. L. Brussel.

gemaakt. De harmonie tussen de verschillende genres
van kunstaardewerk is opvallend, niet in dode ton=
kasten, maar zowat overal, ook op de meubels : Gres
van Raeren en van het Westerwald, Vlaams aardewerk,
De to en Brugse ceramiek, alles staat hier bijeen in
harmonische verhouding tot elkaar. Over het lot van
het Chinees en Japans porselein, dat in zes toonkasten
wordt bewaard, werd nog niet beslist. Eveneens blijven
in reserve enkele interessante stukken fdience uit Italie,
Spanje (Alcora), Frankrijk (Rouen, Moustiers, Nevers,
Saint.Amand) en uit Brussel. Wij hebben hier slechts
sggereren
wat Gruuthuse bezit — tentoon.
u
kunnen
gesteld of in reserve — op het gebied van Hollands
aardewerk uit de 17' en 18" e eeuw.
I. HELBIG

Schaal met veelkleurige versiering, le e eeuw. Roof=
ogel en bloemmotieven.
v

Schaal met veelkleurige versiering, 18 " eeuw. Vrouw
en bloemmotieven.

Copyright A. C. L. Brussel.

Copyright A. C. L. Brussel.

DE OUDSTE ARCHEOLOGISCHE DOKUMENTEN

Wat het Gruuthuse=museum bezit aan oudheden uit de
vroegste ti' en van onze geschiedenis, is zeker niet
onbelangrijk en het zal de bezoeker enigszins verwon=
deren at de Vlaamse bodem zoveel aan oudheden op=
bracht. Vlaanderen is werkelijk niet arm !
Wij hebben de taak op ons genomen deze oudheid=
kundige voorwerpen to dokumenteren en hierover wil=
len we U de eerste resultaten bekendmaken. Meer dan
een halve eeuw is het Gruuthuse=museum in het bezit
van verzamelingen, die op archeologisch en historisch
terrein effenaf 'prachtie mogen genoemd worden en
die tot stand zijn gekomen dank zij de bewonderens=
waardige speurzin en archeologische ijver van West=
vlamingen, die op het einde van de xix en in het begin
van de xx ste eeuw de pioniers van de archeologie in
West=Vlaanderen zijn geweest Aan hen brengen we een
warme en dankbare hulde : priester Juliaan Claerhout,
Baron M. de Maere d'Aertrijcke, Mgr. Bethune, Dr. H.
Depoorter en Baron Karel Gilles de Pelichy. Aan deze
laatste zijn we veel verschuldigd, vooral omdat zijn ver=
zamelingen verreweg de belangrijkste zijn en voorwer=
pen bevatten, die zowel uit de prehistorie als uit de
Gallo=Romeinse= en Merovingische periode dateren.
Baron K. Gilles de Pelichy is er in geslaagd een merk=
waardige verzameling van vuurstenen werktuigen tot
stand tebrengen, waardoor een duidelijk beeld opge=
an en wordt van de silexindustrie in West=Vlaanderen.
167 De talrijke pijlspitsen met dwarse snede zijn kenmer=
kend voor de hoogtenederzettingen van de Vlaamse
Bergen : die van de Kemmelberg (162 m boven de zee=
spiegel), van de Scherpenberg (121 m) bij Loker, van
de Rode Berg (14o m) en de Zwarte Berg (133 m);
ze wijzen op een bevolking, aan wie boog en pijl onbe=
kend waren. Met deze pijlpunten, die voorzien waren

van scherpe en kwetsende kanten, trok zij op jacht. De
microlithen echter of de kleine bewerkte silexstenen, die 168
gemonteerd in hechten van hout of riet, voor de jacht
of de visvangst bestemd waren, zijn kenschetsend voor
de neolithische nederzettingen van Assebroek, St. Kruis,
Loppem en Zedelgem. In deze stations ontbreken de
pijlspitsen met dwarse snede.
Een reeks vuurstenen bijlen zal ook de aandacht trek= 169
ark em
ken van de bezoeker : bijlen uit Brugge,
Torhout en Klerken. Er zijn nog vuurstenen schrabbers,
de belangrijkste werktuigen voor het prepareren van
huiden voor de kleding en de bewoning, boortjes, lem=
mers en geretoucheerde klingen. De techniek, die bij de
ewer in van vuursteen aangewend wort, was twee=
voudig. Een vuurstenen kern kon aan werszijden snij=
dend gemaakt worden door er splinters van te slaan.
Ook kon men een stuk silex van de kern afslaan, die
bewerkt werd tot een instrument, dat ges chikt was om
te schaven, to krabben en te snijden. Zo kan de be=
zoeker nog op verschillende werktuigen de slagbult her=
kennen. Aan de ccmcentrische slaggolven van de onder=
zijde is nog duidelijk to zien in welke richting slagvlak
en slagbult gelegen zijn.
Hoe kwam de silex in WestNlaanderen ? De water=
wegen (Mandel, Leie, Schelde, Haine) zorgden voor het
transport. Handelaars brachten uit de Henegouwse
mijncentra de lichtgrijze, fijnkorrelige silex uit Spiennes
of de mooie, zwartkleurige silex uit Obourg naar onze
neolithische stations. Nochtans is een sterk percent van
de instrumenten uit de hoogtenederzettingen van de
Vlaamse Bergen uit een zwarte silex van Artois (Noord=
Frankrijk) vervaardigd. Sommige stukken zoals de ge=
g
slepen bij1 van Markegem en een lemmer van Zedelem

zijn uit de honingkleurige, Franse silex van Le Grand=

Terra-sigiliata. Gallo-Romeins graiveld van Balgerhoeke : 1 tot 5. Gallo-Romeinse villa van Brugge-Haven : 6 en 7. - Foto A. De Blieck, Brugge.

42

Pressigny (Indre=et=Loire). De import van silex uit Le
Grand=Pressigny bloeide eerst in het Laat=Neolithicum.
Si ex was echter niet de enige grondstof; ook been,
ls nefriet
hertshoorn en vreemde steensoorten
zoa , ja=
del& en ftaniet werden aangewend, hetgeen wijst op
toenmalige bestaande handelsbetrekkingen. Op de
Scherpenberg bij Loker werd een bijl gevonden, de=
welke uit een harde, groenachtige rotssteen vervaar=
digd was.
De weinige neolithische potscherven komen uit hut=
kommen. Het bakken van de ceramiek behoorde tot de
dagelijkse bezigheden van de vrouw. De pottenbakkers=
schijf was echter in onze streken volkomen onbekend
Romeinen.
en bleef het tot kort vOOr de komst der Romeinen
De komst der Romeinen bracht enters in de le=
venswijze, het comfort, de welvaart en de opvattingen
van de plaatselijke bevo lm. gDe hele Vlaamse kust=
vlakte was sterk geromaniseerd.
Twee verzamelingen lichten ons daaromtrent duide=
lijk in • de verzameling van Eduard el mans (1820=
1899), oud=burgemeester van Eeklo, met voorwerpen uit
het Gallo=Romeins grafveld van Balgerhoeke en de ver=
zameling van Baron Karel Gilles de Pelichy met over=
blijfselen van de Gallo=Romeinse villa van Brugge=haven.
Ten allen tijde werden oudheidkundige von ste p toe=
vallig verricht. Bij het graven van het zeekanaal van
Brugge naar Zeebrugge (1895=1901 ) kwam men niet
170 alleen op het spoor van een boot, die aan een Saksische
oorsprong moet toegeschreven worden, maar ook van
puinen van een villa, geen stenen constructie maar een
houten gebouw, waarvan het dak met Romeinse dak=
panne belegd was. Deze villa zou op het einde van de
nide eeuw na Chr. door binnenvallende vreemde stam=
mengeplunderd en in brand gestoken zijn geworden.
Fragmenten van ter plaatse gevonden aardewerk ver=
tonen sporen van verbranding.
Het merendeel van de voorwerpen uit de villa van
Brugge=Haven betreft aardewerk. In Gruuthuse echter
an de bezoeker twee medische instrumenten bewon=
171 deren : een bronzen spatula en een bronzen ovale lepel.
De spatula had een dubbel doel; de olijfvormige kop
diende alleszins voor een chirurgische bewerking.
Bij het aardewerk valt vooral het blinkend rood vaat=

werk op, versierd of onversierd, terra=sigillata geheten 172
(afb. A 6, 7). Het zijn importprodukten. De sigilatta is
een uitstekend dateringsmiddel, omdat de geschiedenis
j
van deze industrie zeer goed gekend is; nochtans blift
de samenstelling van het terra=sigillatalaagje, dat niet
alleen aan het voorwerp een mooie glans gaf, maar ook
tot doel had de vazen waterdicht to ma en tot op heden
een raadsel. Een groot del van it luxe=vaatwerk is,
zoals andere vondsten uit de Vlaamse kustvlakte, af=
komstig uit de pottenbakkerijen van Rheinzabern (Rhe=
nanae Tabernae) op 27 km ten zuiden van Speier (Rijn=
land), die in de tweede eeuw na Chr. bedrijvig zijn ge=
weest. Langs Rijn en zee bereikten deze produkten de
kustvlakte.
Ook uit andere gebieden kwamen produkten h=
ier
heen. De zg. Castorvazen of jachtbekers, die jachttafe= 173
relen voorstellen zoals lopende herten, hazen en achter=
volgende honden en die te Castor, nabij Cambridge ver=
vaardigd werden, kwamen te Klemskerke en te Bredene
(afb. 4 en 5) aan het licht. De versiering is a la bar o=
tine vervaardigd; barbotine is een soort pap van pot=
aardedeeg met water aangelegd en die op de beker
gelegd wort met een hoornvormig buisje tot het vor=
men van mooie siermotieven.
Tot dit genre behoren nog twee andere bekers : een
mooie deukbeker (afb. B 3) met vier indeukingen, waar= 174
door hij gemakkelijker in de hand gehouden werd en
een geverniste drinkbeker met zandbestrooiing (afb. 175
B 2), waardoor de beker niet gemakkelijk uit de hand
on glippen. Hoe praktisch die mensen toch waren !
Het gewoon aardewerk, dat dagelijks gebezigd werd,
komt veelvuldig voor : kruiken, kookpotten, wrijf=
schalen, amfora's of grote voorraadpotten waarin vloei=
bare koopwaren of spijzen vervoerd of bewaard wer=
den. Twee grte amfora's versieren de zaal. Hun vind= 176
plaats is onbekend. De meeste wrijfschalen vertonen
een bodem, die met kleine to 'es kwarts is bezet. Het
zijn kommen, die dienden voor de kaasbereiding.
Ook nagels van gebakken aarde kwamen in de villa 177
van Brugge=haven aan het is t. Zij zijn van hetzelfde
type als deze uit De Panne. Over het gebruik van deze
aarden nagels zijn de meningen uiteenlopend. Sommige
beschouwen ze als stutten voor de potten tijdens het

2. Een gewone geverniste beker met zandbestiooiing. 3. Een deukbeker. 4 en 5. Twee jachtbekers of Castorvazen uit Bredene. - Foto A. De Blieck, Brugge.
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Afb. C. Gewoon aardewerk uit het Gallo-Romeins graf veld van Balgerhoeke. 1. Veldfles. 2 en 3 Kruiken. 4 en 5 Drinkbekers. Vooraan
Foto A. De Blieck, Brugge.

bakken, waardoor de vlammen vrijuit tegen de ganse
oppervlakte van de pot konden oplaaien. Anderen ne=
en waarvoor de
men ze voor resten van zoutontginning,
ktbevolking
terecht bekend stond. Dat de Morinen en
us
de Mena mars zout ontgonnen, bewijzen twee inscriptie=
stenen te Rimini (Italie), alwaar ze geplaats werden
door Morinische en Menapische zoutpachters ter ere
van een Romeinse officier L. Lepidus Proculus.
Waar en wanneer het Gallo-Romeins grafveld van
Balgerhoeke gevonden werd, kan niet met zekerheid
ha worden. Het schijnt
dat een deel van de
ac
von ten in 't bezit is gekomen van burgemeester Eduard
Neelemans, die ze in 19oo verkocht aan het Oudheid=
kundig Genootschap van Brugge. In deze verzameling
komen enkele merkwaardige stukken voor.
Bij het sigillatavaatwerk zijn stukken voorhanden, die
duidelijk de pottenbakkersstempel dragen, zoals o. a.
178 de naam Bassus (afb. A 3). Deze pottenbakker werkte
in het zuiden van Frankrijk te La Graufesenque in de
eerste helft van de eerste eeuw na Chr. De naam van
de pottenbakker die niet uitsluitend als reclame,
maar was tevens een waarborg van degelijkheid. Ook
zijn er produkten uit de iv eeuw (afb. A en 2), toen
de sigillataindustrie een heropflakkering kende, maar
voorwerpen van mindere kwaliteit voortbracht, zoals
179 een kom (afb. A ) waarvan de wand versierd is met
een radversiering, bestaande uit vierkantjes gevuld met
streepjes, punten, kringen en visgraten.
Het is ons niet mogelijk de talrijke kruiken uit deze
verzameling te beschrijven. To ch willen we de aandacht
vestsgen op een uniek exemplaar, namelijk een aarden
180 veldfles in witgeel aardewerk (afb. C 1). Ze is uitzon=
derlijk van vorm, omdat beide re met het midden van
de buik verbonden zijn, wat bij de an ere exemplaren,
die we kennen, geenszins het geval is. Een viertal Ro=
meinse olielampen vullen de verzameling E. Neelemans
aan; men weet dat de lampen bij de as van de over:,
ledenen in de graven werden bijgezet. In het Gruuthuse=
museum worden nog drie andere Romeins2 olielampen
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zes ampullen.

bewaard; het zijn wratlampen, die afkomstig zijn uit
de Calixtuscatacomben van Rome.
Nu is het de beurt aan Emelgem, een mooie doch
nederige gemeente in de Mandelvallei, waar v6Or vijftig
jaar een kleine uit ti werd begonnen, namelijk het
zand steken of het and trekken. Door deze ontzaveling
stootten werklieden op Preromeinse, Romeinse en Fran=
kischeoudheden. Het werd een echte potjesjacht; zo
ontstonden de verzamelingen van Dr. H. Depoorter en
Baron Karel Gilles de Pelichy, die achteraf aan rut=
huse in bruikleen werdengegeven.
Baron K. Gilles de Pe is schreef dat, tussen 1893
en 1899 te Emelgem een 8o=tal graven werden gevon=
den : een io=tal crematiegraven uit de Halstatt=tijd,
een 4o=tal Romeinse brandgraven en een 3o=tal Mero=
vingische inhumatiegraven. Daze grafvelden zouden op
de linkerhelling van de Mandelvallei gelegen hebben in
een zone tussen degemeentegrens van Kachtem en het
dorpsplein met als centraal punt ' Vijfwegen'. We be=
perken ons alleen tot de inhoud van de Merovingische
graven, de wapens in het bijzonder.
De weinige Merovingische grafvelden uit Vlaanderen
en het noorden van het land blijken van een latere da=
tum te zijn : einde vii en bein
vile" eeuw. In West=
g
Vlaanderen werden tot op heden zeven Merovingische
begraafplaatsen gevonden, waarvan enkele wel twijfel=
achtig zijn : Assebroek, Pittem, Lichtervelde, Meule=
beke, Emelgem, Izegem en Avelgem. Ze zijn meestal
gelegen langs het waternet, op een helling waar de
go doorgaans minder geschikt is voor bebouwing,
by. te Assebroek langs de Kleine Leisbeke, te Izegem en
Emelgem langs de Mandel, te Meulebeke langs de Ges=
telbeek en te Pittem langs de Deve.
Onder de wapens van de Merovingische begraaf=
plaats te Emelgem, die in het Gruuthuse=museum be= 181
waard worden, citeren we skramasaksen — de skrama=
saks is een sabel van ongeveer een halve meter, die
langs een zijde snijdt, — lanspunten, messen, bijlen,
umbo's en gedamasceerde gordelgespen en =platen. De

damascering was een nieuw, oosters procede, dat erin
bestond aan de wapens met zilver= en gouddraden een
gevlamde versiering en meteen soepelheid en kwaliteit
tegeven, waardoor het metaal de degelijkheid van ons
hedendaags staal benaderde. Het is spijtig dat de geda=
mast rd voorwerpen uit het Gruuthuse=museum nooit
aan een laboratorium=onderzoek werden onderworpen.
In een Merovingisch graf te Emelgem werd de enige
182 Gallo=Romeinse emailfibula of mantelspeld uit West=
Vlaanderen gevonden. De sierschijf vertoont concentri=
sche it is in een ruitvorm. De emailversiering is bij
wijze van mozaiek in meerdere kleuren ingelegd; de
rechthoekige vakjes zijn groen, de punten zwart op een
bruinrode grondkleur. Waarschijnlijk werd deze fibula
vervaardigd in de emailsmelterijen van de bekende villa
van Anthee, een van de grootste villa's uit het zuiden
vanons land. De villa van Anthee werd in 267 na Chr.
door de invallen der barbaren verwoest.

Merovingische vrouwengraven te
el em brachten
halssnoeren aan het licht, waarvan de parels in barn= 183
steen met deze inpasta en keramiek een barbaars spel
van de meest contrasterende kleuren vertonen. Voor de
Franken had barnsteen een bijzondere betekenis. Uit de
capitularia van Karel de Grote vernemen we dat barn=
steen door de vrouwen werd gedragen als talisman
tegen de onvruchtbaarheid.
Uit al deze archeologische en historische gegevens is
het duidelijk geworden at we ook door een bezoek aan
het Gruuthuse=museum de vroegste geschiedenis van
onzeprovincie leren kennen. De grote verdienste ligt
bij Baron Karel Gilles de Pelichy. Aan hem hebben we
alles te an en. Voor het durvend en geslaagd initiatief
van de herinrichting van deze afdeling gaat onze wegemeende dank naar Dr. A. Janssens de Bisthoven.
DR. EDUARD TRIPS

SMEEDUZEREN SCHEDEL VAN DE SMEDENPOORT

Op 24 juli 1691 werd een inwoner van
Eeklo door de Brugse magistraat veroor=
deeld tot de galg, omdat hij een plan had
gesmeed om de stad Brugge, langs de Sme=
denpoort, over te leveren aan het Frans
leger (Oorlog tussen Spanje en Frankrijk,
na 't verbreken van het Bestand van 1684).
Deze verrader heette Frans Vander Strae=
ten. Het vonnis werd op 26 juli 1691 uit=
gevoerd en behelsde tevens dat het hoofd
van de veroordeelde zou worden afghesne=
den endeghesteecken op een pinne boven
de Smedepoorte. Naderhand werd dit hoofd
184 door een smeedijzeren schedel vervangen.

In i8oi werd deze door de Frans over=
heid weggehaald en geborgen. In 1876
kwam hi' in het bezit van het museum.
Thans is, sedert 1911, een nieuwe bronzen
schedel tegen de oostelijke gevel van de
Smedepoort geplaatst. (Zie J. De Smet, Het
Verraad van Frans VanderStraeten en het
Doodshoofd op de Smedenpoort te Brugge,

1691, in : Han in van het Genoot=
schap voor Geschiedenis, Societe d'Emula=
tion, dl. LXXXI,jaargang 1938, 103=128).
J. de B.

Foto R. Vanroelen, Brugge.

45

DE KAARTEN EN PLANNEN

Het Oudheidkundig Museum van Gruuthuse bezit en=
kele oude geschilderde kaarten, die tamelijk belangrijk
zijn voor de ken van het uitzicht van onze streek
in vroeger eeuwen.

185 1. Fragment van de Kaart van het Brugse Vrije, 1571.

Deze kaart werd opgemaakt door Pieter Pour us. Het
fragment meet 1,51 m. hoogte en 3,225 m. breedte, en
bevat het noordoostelijk deel van het Brugse Vrije tus=
sen Brugge, Blankenberge, Br ens en Biervliet. De
schaal is circa 1/12.10o.
Het is de oudste topografische kaart in onze st ye en.
Zij geeft deewe en de dijken, de waterlopen, de steden,
de dorpen, enz. Nevens de steden en nevens enkele
dorpen staat hun wapenschild afgebeeld.
Lijnwaad, olieverf.
Een reproduktie van dit fragment is afgedrukt bij
A. De Smet. De Geschiedenis van het Zwin. Antwerpen,
z. d., tussen pp. i6 en 17. Een nota over deze kaart is
aldaar te vinden op pp. 46=51.
De oorspronkelijke kaart werd in 1600=1601 trouw
gekopieerd door de schilder Pieter Claeyssins. Deze ko=
pie wort bewaard in de voorzaal van de Schepen=
kamer van het Brugse stadhuis. Zij meet 3,35 m. hoo gte
op 6,2o m. breedte.

186 2. Kaart van de streek tussen Wenduine, Vere, Boe=
choute en Brugge. 1561.

Zij geeft de loop van het Zwin tussen Brugge en de
zee, met de eilanden Cadzand en Wulpen; de monding
Stad Brugge met de paallanlen. 1690. - Foto Bruselle, Brugge.

van de Schelde, met de eilanden Breskinszand. St. Joris=
land, Zuid.Beveland en Biervliet.
Langs de Vlaamse kust ziet men twee vuurtorens
te Blankenberge en te Heist, alsook boeien die het
vaarwater aangeven in de westermonding van het Zwin.
Van Coxide (ten westen van Oostburg) naar de Pas=
sageule wordt een kanaal gegraven om water it de
Brakman naar het Zwin te Sluis te brengen.
In de zuidpunt van het eiland Cadzand staat de
datum 1561.
De kaart meet 0,42 m. hoogte en 1,075 m. breedte.
Lijnwaad, olieverf.
Een reproduktie ervan staat afgedrukt bij R. Haepke.
Briigges Entwicklung zum Mittelalterlichen Weltmarkt.
Berlin, 1908.
3. Kaart van de Stad Damme en van de Spaanse grens= 187
forten tegenover Sluis. 166o.

Kaart opgemaakt in mei 1660 door Jacques Lobberecht,
gezworen landmeter van het Brugse Vrije, in opdracht
van don Diego d'Urquina, goeverneur van Damme. Zij
omvat de streek tussen Damme, het Zwin, Heist en het
Fort Lapin te Brugge.
Het plan van de stad Damme is zeer nauwkeurig ge=
tekend. De bijzonderste gebouwen van de stad zijn op
het plan aangeduid door een letter, die verzendt naar de
het plan. Bemerk vooral
de Korenmarkt
nota
bij
, waar
de grootste huizen staan, en die in 1810 verdwenen bij
het graven van de huidige vaart op Sluis, alsook de nu
verdwenen waterlopen de Reie, het Zwin, met de twee
sluizen en de et Lieve, die binnen de stad komt en
zich achter het stadhuis in het Zwin werpt. De vestin=
gen zijn deze aangelegd in 1616.
Verder geeft de kaart de Porten St. Job, St. Donaas,
St. Frederik, St. Anna, Isabella en St. Terese.
Zij meet 1 32 m. hoogte op 2,045 m. breedte, en is
voorzien van en lineaire schaal : honderd Brugse roe=
den of 384 m., meten op de kaart 0,14 m.
Lijnwaad, olieverf.
Een reproduktie van het plan van Damme staat of e=
drukt bij R. Vandenberge, Damme. Geillustreerde Gids.
Uitgave van de Gidsenbond Brugge. p. 3.

4. Kaart van het Bisdom Brugge. 1 787 .

Deze kaart werd opgemaakt in 178 7 door landmeter
F. Berblock, en geeft het grondgebied van het oude is=
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dom Brugge (1559=1802), ingedeeld in act dekanaten.
De kaart gee.ft de streek tussen Nieuwpoort, Middel=
burg (Zeeland), Gent en Kortrijk. Zij meet 0,38 m.
hoogte op 0,55 m. breedte.
Papier, waterverf.

189 5. Plan van de Stad Brugge met haar Paallanden. 1690.
Dit plan, opgemaakt op 27 oktober 1690 door Joan
Lo ere gezworen Ian meter van het Brugse Vrije,
gee het grondgebied van de stad, zoals het was van
1275 tot 1795. Het stedelijk gebied strekte zich uit tot
ver buiten de tegenwoordige vestingen, die dagtekenen
van 1297=1299.
De palen van de stadsgrens stonden toen aan Km.
langs de Damse vaart, ten oosten van de kerk van
St. Kruis (die binnen Brugge lag), aan het Tramhuis te
Assebroek, aan het monument van Koning Albert al=
daar, aan het huidig station van Steenbrugge, nevens
f van St. Michiels
het kerkho
, aan het Riethuis te
St. Andries, bij de Spoorwegbrug over de Oostendse
vaart; de grens liep door de kerk van St. Pieters=op=
den=Dijk, die half op Brugge en half op de heerlijkheid
van Sijsele lag, en eindigde aan Km. aan de Damse
vaart.
Binnen it gebied lagen talrijke enclaves. a) Van de
kerkelijke heerlijkheid van de Proost van de Brugse
St. Donaaskerk of het Proostsche lagen vijf enclaves
binnen de vestingen en enkele andere erbuiten maar
en, namelijk
Koolkerke
binnen
de tepal
, St. Kruis en
Assebroek. Deze enclaves zijn rood gekleurd op de
kaart. b) Van de kerkelijke heerlijkheid van de kanun=
nikken van St. Donaas of het Canonniksche la en
zeven enclaves binnen de vestingen en enkele in het
paalgebied te Koolkerke, St. Kruis en St. Michiels.
Deze enclaves zijn paars gekleurd. c) Een enclave van
de heerliikheid van het Maandagsche, lanes de Damse
vaart rechts, op een driehonderd meters buiten de Dam=
poort. Deze enclave is wit gekleurd.
Het Maandagsche was een heerlijkheid die in 1275
bij de stad Bruggeewe ingelijfd en die gebiedsdelen
bezat te Dudzele, Houttave, Koolkerke en Oedelem.
Deze gebieden maakten tot 1 77 5 deel uit van het Brugse
grondgebied, maar zij hadden een eigen landelijke keure.
Het plan meet 1,73 m: hoogte op 2 21 m. breedte, en
is voorzien van een lineaire schaal : honderd Brugse
roeden (384 m.) komen overeen op het plan met 0,145 m.
Lijnwaad, olieverf.
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6.

Plan van de Stad Brugge met de Paa l„landen. 1714.

Dit plan werd opgemaakt in 1714 door de landmeter
Joan Lobberecht en is opgedragen aan Prins Eugeen
van Savooie, opperbevelhebber van het keizerlijk Oos=
tenrijks leger.

Het is een militair plan at de gebieden opgeeft, die
rond Brugge kunnen onder water gezet worden voor
de verdediging van de stad. Zij liggen tussen de Gent=
en Kruispoorten; tussen de Damse vaart en de kerk
van St. Kruis; de Assebroekse meersen; tussen Steen=
brugge en het kerkhof van St. Michiels; langs de Ker=
kebeek te St. Michiels; langs de Boterbeke te St. An=
dries en St. Michiels, namelijk tussen de gewezen
stadsvijver, de Rijselstraat en de Boeveriepoort.
Het plan meet 1,77 m. hoogte op 2,32 m. breedte, en
is voorzien van een lineaire cal • honderd Brugse
roeden zijn gelijk aan 0,145 m.
Lijnwaad, olieverf.
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7. Plan van de Stad Brugge, 1762.

Dit plan geeft de stad binnen de vestingen met de en=
claves van het Proostsche en van het Canunniksche.
Wij vinden er ook de Coupure gegraven in 1751=53.
Het plan meet 0,35 m. hoogte op 0,47 m. breedte, en
heeft een lineaire schaal van 200 B r se roeden (768
m.) = 0,108 m.
Papier, waterverf.
Het is een gedeeltelijke kopie van het stadsplan met
de paallanden in 1762 opgemaakt door landmeter A.
Lammeire, en waarvan twee exemplaren bewaard zijn,
een op het Rijksarchief te Brugge (Kaart nr. 454) die
meet o 74 m. hoogte op 0,96 m. breedte; en een ander
op de Stadsbibliotheek te Brugge, met een hoogte van
0 61 m. en een breedte van 0,925 m. Deze drie plannen
zijn op dezelf de schaal.
8. Het zogenaamd viiftiendeeuws plan van de Stad 192
Brugge.

Dit plan meet 1,68 m. hoogte op 1,87 m. breedte. Werk
van een falsaris, waarschijnlijk uit de xie eeuw.
Lijnwaad, olieverf.
Over dit plan, zie J. De Smet. De oude Hydrografie
van de Stad Brugge, in Handelingen van het Genoot=
schap 'Societe d'Emulation' te Brugge. Deel 86 (1949),
pp. 19=22.
Een tweede exemplaar van k l einer formaat (hoogte
0,45 m. op 0,555 m. breedte) van hetzelfde plan, wordt
ook op het Gruuthuse museum bewaard. Dit kleiner
plan diende misschien als model voor de geschilderde
kaart op lijnwaad.
Papier, waterverf.

9. Plan van de Duinenabdij te Koksijde. 1579=1580. 193

Dit plan werd geschilderd door Pieter Pourbus in 1579=
1580 en geeft de Duinenabdij in vogelvlucht zoals zij
eruit zag in 1578, toen de Duinheren uit hun klooster
ver revers were door de Calvinisten, die terstond een
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begin mac ten met de afbraak van de gebouwen. Dit
plan moest later dienen voor de eventuele herstelling
van de kloostergebouwen.
Het meet 2,17 m. hoogte op 2,20 m. breedte en heeft
een lineaire schaal van tien Veurense roeden (38,2o m.)
= 0,104 m.
Lijnwaad, olieverf.

Een reproduktie van het geheel, alsook van een deel
ervan, staat afgedrukt hij Jean de Vincennes. L'Abbaye
des Dunes — Saint Idesbald. Charleroi (1956). Over di
plan zie A. Viaene. Een onbekende kcarte van Pieter
Pourbus. In 'Biekorf '. Deel 36 (193o), pp. 65=67.
DR. JOS. DE SMET

Plan van de Dtzinenabdij to Koksijde. 1579-1580. - Cliche uit : Jean de Vincennes, ' L'abbaye des Dunes (1956).
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EEN ' SABBATDANS ' IN HET GRUUTHUSEMUSEUM

Toen de h. Janssens de Bisthoven, de actieve directeur
voor kunst en kultuur van de stad Brugge, in functie
trad, zorgde hij eerst en vooral voor een inventaris van
de musea die hem werden toevertrouwd, en meer be=
paald van het Gruuthusemuseum.
Zo kwam one andere minder geprezen werken een
194 vrij mooie grisaille voor de dag : .een Sabbatdans of
Tovenaresdans met een inscriptie in gotische letters :
Sotte...

Di naamloze werk dat hij ons voorlegde, heeft on=
betwistbaar artistiek belang, te meer omdat ons op het
zelfde ogenblik uit Israel een vraag cm opheldering
bereikte betreende
een schildej
ri dat een gk
e voorstelt.
ff
De analogieen tussen beide werken zijn talrijk: zelfde
thema van de menselijke gekheid, zelfde literaire en
artistieke geest in de keus van het onderwerp en in de
redactie van de opschriften in oud Nederlands, zelfde
gotische letters.
De h. Janssens de Bisthoven wasgeneigd het werk
toe te schrijven aan Gerrit Lundens, omdat de archie=
ven van het museum een zoek geraakt werk van deze
schilder opgeven.
Wij en en at deze Sabbatdans het werk is van de
schilder=dichter Adriaan P. van de Venne, diegeboren
werd te Delft in1589 en stierf te 's Gravenhage in
1662. Hij behoort tot die reeks kunstenaars die vaak
de navorsers misleiden omdat zij de stijI van de Noor=
delijke en van de Zuidelijke Nederlanden in hun werk
vermengen.

A.P. van de Venne behoort tot een Brabantse fa=
milie;hij werkte rond 1607 te Antwerpen en was leer=
ling van de schilder=edelsmid Simon De Valk. Hi' spe=
cialiseerde zich in het satirieke genre en bepaald in
dat der Spreuken. Professor Hudig richtte in 1934 een
expositie van zijn werk te Amsterdam in. Het Gulden
Cabinet van de Bie geeft zijn portret, op blz. 235.
Adriaen.Pietersz was de zoon van Jan Pietersz van
de Venne uit Middelburg. Zijn eerste werk was een
gedicht De zeevsche Nachtegael dat verse een in 1632.
Hij had reeds de Silenus Alcibiade van Cats geillustreerd
die in 1618 te Middelburg verse een. In 1635 maakt
A. P. van de Venn een Tafereel van de Belachende
Werelt. Op dit werk gebruikt hi' voor de inscriptie
dezelfde letters als diegene op de twee hier besproken
werken. Om het gebruik van gotische lettertekens in
de 17' eeuw, waardoor andere kunsthistorici werden
gekweld, te rechtvaardigen, moet men herinneren aan
de brief van J. Radermaeckers aim Jacques Cole (Mid=
delburg 23 september 1623) — Hessels Eccl. Bat. Lond.
T. I.p. 85 6 — het boek zou kunnen gedrukt worden
met de ronde letter diegebruikt werd voor de Nachter=
gael (van A. P. van de Venne) maar de gotische letter
lijkt zich beter te lenen voor poezie.

Het Brugse werk behoort tot de tweede werkmethode
van de meester. Hetdoet denken aan Callot, het is
bitter enbijtend. Gekheid en menselijke lelijkheid wor=
den eringehekeld. Die dorpelingen, en losgelaten geu=
zen, die ruiter die een dode kat aanhet zadel heeft
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ijde kap verbergt de muts met belletjes. Een
Dew
van diebelletjes is omringd van een ring van schors en
bevat het gelaat van een kind. Dit schilderij is als de
tegenhanger van de spreuk Als alle gekken een narren=

rugslag gehad in de schilderkunst. Dit literaire thema is
soms met het satanische en met het fantastische ver.
mengd, zodat men vaak moet uitmaken wat alchemie is
en watpure zotternij.
De Noordnederlandse school heeft deze elementen,
onder de invloed van Bosch en Erasmus, naar het
zuidengebracht.
A. P. Van de Venne was een van de kunstenaars die
hiervoor gevoelig was. Te onderlijnen valt dat de schil=
derwerken van A. P. Van de Venne zwaarder zijn en
sterker van kleur. Houtskool en sepia liggen hem beter.
De tekening is gevoeliger voor de uitdrukking van de
gedachte, vlugger in de uitvoering, terwijl het penseel
meer drukt en trager werkt. De tekening is bij uitstek
de uitdrukkingswijze van humoristen en satiriekers.

staf hadden, zou men niet weten aan welk hout zich
to warmen.
De Lot der Zotheid van Erasmus heeft een verre te=
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an en — want die ongelukkige dieren hadden en heb=
ben in de ogen van gekken een vermaledijdende macht
— die satanische snaartuigspeler, dit alles maakt van
dit werk een schilderij at in ieder geval een meesters=
hand verraadt en een plaats verdient in een museum.
Het an el van Hdiffa behoort tot de eerste methode
van de artist, is liefelijker en meer vertellend van ins i=
ratie. Het stet de zotheid van de mens voor, die soms
verdoezeld wordt, maar niet minder werkelijk is en veel
w aad kan doen dan den gect inde mouw alsoef --can
rn
hm
qualicken houden son der... I. ke.
e

GLASRAAM
Bewaarde glasramen uit de middeleeu=
wen zijn te Brugge een zeldzaamheid.
Nochtans bedroeg het ' let ' van de glas=
schilders, in het Ambacht van de beel=
den= en zadelmakers, tijdens de tweede
helft van de xvde eeuw, niet minder dan
49 meesters. Gruuthuse bewaart belang=
wekkende fragmenten die, als twee po=
len, het begin en het einde van de xvde
eeuw, in de ontwikkeling van de Brugse
glasschilderkunst, illustreren.
Van ca. 1400, en herkomstig uit de
vensters van het stadhuis, zijn de Engeltjes met banderollen tentoongesteld
in de Gotische kamer van het Museum.
Ze vullen sierlijk de ruimte van de vis=
blaastraceringen, behorende tot het
maaswerk van voornoemdgebouw.
Van ca. 1 5 00 en afkomstig van de 195
voormalige schilderskapel in de Zilver=
straat, zijn de prachtige glasramen- met
St. Joris en St. Michael. Ze worden be=
schreven bij L. Devliegher, Enkele Brugse .Glasramen uit het einde der xvde
eeuw, Belgisch Tijdschrift voor Oud=
heidkunde en Kunstgeschiedenis, xiii

Antwerpen,

1954, 201=202.
J. de B.

Cliché Esso-Magazine.

HET LICHT - EN - KLANKSPEL ' LODEWIJK VAN GRUUTHUSE,

Reeds lang genieten in Frankrijk de licht=en=klank=
spelen een ruime belangstelling. De Jeux d'Eau op de
Seine, tergelegenheid van een wereldekspositie in 1937,
hadden de aandachtvan de gehele kunstwereld geves=
tigd op de totaal nieuwe ekspressie=mogelijkheden van
dekunstilluminatie en de akoustische reproduktiemid=
delen. Jaar op jaar werden meer dergelijke montages
gekreeerd, te Vincennes, te Avignon, in de Loire=
kastelen en vooral te Versailles — uitverkoren plaatsen
waar zich in het verleden de grote feiten van de Franse
nationalegeschiedenis hadden afgespeeld. Het initiatief
van het Brugse stadsbestuurom in het kader van de
toeristische reienverlichting op het binnenplein van
Gruuthuse ook eendergelijk evokatiespel te laten ensce=
neren, verdient dan ook alle lof, te meer nog daar
hiervoor beroep gedaan werd op een van onze jongste
en meest beloftevolle regisseurs, Guido Cafmeyer uit
Tor out. Dit licht=en=klankspel Lodewijk van Gruut=
huse heeft dan ook in de periode van juli tot 15 sep=
tember 1956 een steeds groeiende belangstelling gekend.
Elke avond opnieuw, als de duisternis inviel, werd het
stenengetuigenis van Gruuthuse weer een levend tijds=
dokument van Brugge's vergane grootheid. Het licht=
en=klankscenariogaf ons de bewogen interpretatie van
de architektuur van dit patficiershuis en van d'e kon=
flikten, die de thans in de0. L. Vrouwkerk naast elkaar
begraven Lodevvijk vanGruuthuse en Pieter Lanchals,
vroeger teen elkaar hebben uitgestreden, met als inzet
de vrijheid van de stad=staat Brugge. Het konflikt
wordt ons kenbaargemaaktin de vorm van een soort
gevisualiseerd luisterspel, alleen met behulp van stem=
men, die als uit het ijle verleden komen en in het ijle
van de nacht weer verzwinden.
Het licht=en=klankspel herinnert aan de grootheid
van hetgeslacht Gruuthuse, waarvan de heren een
mono lie hadden op de verkoop van de grute, het
mout;aan de Kruistochten en de bouw van ego
de rot
0. L. Vrouw 1Cerk en aan de H. Bloedprocessie om
dan in een dramatische klimaks de burgerstrijd rond
Lodewijk en Lanchals ten tonele te brengen. In 1482
overleed de jonge Maria van Boergondie tijdens een
valkenjacht te Wijnendale. Haar echtgenoot, Maximi=
liaan vanOostenrijk, aartshertog van Habsburg, Wilde
zijn zoon het recht op de nalatenschap van zijn moeder
afhandig ma en. Lodewijk van Gruuthuse nam het
op voor de erfrechten van de jonge Filip, wiens mede=
voogd hij was. Lanchals werd de gewetenloze gang=
maker van de aartshertog, die kort daarop Brugge be=
legerde en Lanchals als zijn stadskommissaris aanstelde.

Gruuthuse werd gevangen genomen. Het trouwe Brugse
yolk kwam echter in Stan .Lan
Lanchals, die verantwoor=
delijk gesteld werd voor de likwidatie van zijn to en=
standers, werd gehalsrecht. Maximiliaan zelf werd door
het yolk gevangen genomen. Gruuthuse bepleit echter
van uit zijn gevangenis de vrede. In 1492 kan hij naar
het vrije Brugge terugkeren4, hij kort daarop
zou overlijden.
De scenario=schrijver, K. de Busschere, heeft zich
zeergoed weten aan te passen aan het eenvoudig aktie=
schema, dat door een licht=en=klankspel geeist wordt.
Zijn versritme heeft soms de kadans van een trage
spreekkoortekst. Soms is deze echt Vondeliaans en
solenineel en metde duisternis en de nachtelijke na=
galm als een soort vierde dimensie laat de tekst niet
na de toeschouwers in de ban te brengen van een
vreemde poiezie, eigen aan eeuwenoude dingen, Af en
toe zinspeelt het koor op de kortstondige broosheid
van 's mensen leven en de tegen de eeuwen bestand
zijnde duurzaamheid van de g,ebouwen — een indruk,
die veel toeristen te Brugge overvalt als zij plots be=
seffen at deze stad ook eens de stad geweest is, waar
onze rte primitieven hebben geleefd en gewerkt.
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Het licht=en=klank=scenario betekent in de regiekunst
de reeds sedert de eerste wereldoorlog aan de gang
zijnde evolutie in de richting van een audio=visuele
representatiekunst. Het is toneel zonder spelers en het
doet somsdenken aan abstrakte schilderkunst zonder
herkenbare voorstellingsprojekten. Niettemin komt aan
Guido Cafmeyer de verdienste toe hier in Vlaanderen
een nieuw regie=genre ingevoerd te hebben, dat in we=
zeneen elektrotechnische waaghalzerij is, want aan de
basis van deze kunst lit nit alleen de scheppende
visie van een regisseur maar ook een chronometrische
minutage. Een artistiek klimaat scheppen, bij middel
vangebouwen en van lichtbundels die nu eens globaal
het gehele gebouw in het licht stellen en dan weer
losse details uit hetgeheel isoleren, dit alles gepaard
met evokatieve muziekfragmenten en of en toe door
eengesproken kommentaar verduidelijkt — het is een
nieuwe, up=to=date kunstvorm, die vele mogelijkheden
biedt. Dit bewijzen trouwens de beste scenes uit dit
Gruuthuse=spel : de evokatie van de kruistochten, de
begrafenis van Maria van Boergondie, de strijd tussen
Gruuthuseen Lanchals. Ook de massa en haar reakties
kunnen door de sonore achtergrond zeer suggestief
in de verbeelding opgeroepen worden. Ook kon niemand
ongevoelig blijven voor die ritmisch groeiende almacht
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van het lichtals de 0. L. Vrouwetoren in zijn reuzige
hoogte uit het nachtelijk duis ter werd losgelicht.
Deze montage is vooral merkwaardig als men reke=
ning houdt met het feit dat Guido Cafmeyer zich hier=
toeop eigen kracht en praktisch zonder voorgaande
een totaal nieuwe voorstellingstechniek heft moeten
eigen ma en. Achteraf an men zich alleen de vraag
stellen of bij deze eerste en reeds zo geslaagde opvoe=
ring van Lodewijk van Gruuthuse reeds gebruik ge=
maakt werd van alle mogelijkheden, die een licht=en=
klank=montage biedt. Zou een zeer geschakeerde aan=
wending van gekleurd licht hier uit de boze geweest
zijn ? Verschillende gevoelswaarden kunnen immers
rechtstreeksdoor de kleur uitgedrukt worden,geese
door het rood, kalmtedoor het blauw en groen, ,haat
en revolte door het geel. Had men ook de dramatische
scene tussen Gruuthuse en Lanchals niet prangender
kunnen voorstellen door een soort schimmenspel uit de
verlichte ontvangstzaal ? Natuurlijk zou elke opvoering
dan niet meer louter mechanisch kunnen verlopen maar
zou de artistieke waarde van de montage er nit rijker
en meergevarieerd door worden ? Nu geeft het genre
eerder de indruk geschikt te zijn voor de evokatie van
een historisch kader dan voor de dramatisering van
menselijke konflikten. Deze randbemerkingen doen ech=
ter niets of aan de artistieke voldoening, die het licht=
en=klankspel bood. Cafmeyer's kreatie was evokatief
en af.
Ook de muzikale aanpassing van Herman Bernolet
was zeergeslaagd. Maar waarom niet een Vlaams kom=
ponist een kans gegeven in plaats van altijd op muzikale
bloemlezing beroep te doen ? De stemmen waren ge=
sproken door Helene van Herck, As Fonteyne, Guido
Cafmeyer, Marcel Hendrickx, Frans Vandenbrande en
DriesWieme. Ook
Do beschikte de regisseur of
hier over een groep uitgelezen technici : ' Artec ' zorgde
voor de stereofonische geluidsweergave, de firma A.
De Backer voor de lichtinstallaties terwijl ingenieur
A. Baert zichpersoonlijk met de technisch zeer inge=
wikkelde bandopneming gelast heeft .
Het zou zeer wenselijk zijn als het Brugse stads=
bestuurde vreemdtalige versies van dit licht=en=klank=
spel niet uit het oog verloor. Het geeft aan het Brugse
toerisme een standing, die all andere steden haar mo=
gen benijden. Waarom later ook niet eens een nieuwe
montage, met als historisch kader de Burg en het
Stadhuis met zijn vele beelden en onuitputtelijke his=
torische mogelijkheden ?
DR. ROGER FIEUW

BEKNOPTE KATALOOG VAN HET DELFTS A ARDEWERK1

I. Apothekerspotten
196 * Apothekerspot met cylindervormige buik in Delfts aar=

dewerk. Beschildering in blauw. Vooraan St. Michael,
de draak dodenden banderol met naam van de inhoud
Theriaca Androm. (theriaca Andromachi). Datum 1680.
Hoogte 27, diameter 17 cm.
197 Apothekerspot in Delfts aardewerk. Beschildering in
blauw met cartouche waarboven tweepauwen,
met ver=
melding van de inhoud : E. Oxydium Zincicum (zink=
oxyde). Onderaan cherubijn tussen twee trossen van
vijf vruchten. Achteraan : blauw fabrieksmerk De drie
klokken. 18de eeuw (na 1725).
198 Apothekerspot in Delfts aardewerk. Zelfde decoratie en
merk. Vermelding van het geneesmiddel: E. Valerianum
(Valeriaanextract). H. 17, D. ii cm.
199 * Apothekerspot in Delfts aardewerk, met kogelvormi=
ge buik zonder greep, op zeer hoge voet. Zelfde beschil=
dering en merk. Vermelding : E. Valerianum. H. 28,
D. 16 cm.
200 Apothekerspot zonder greep in Delfts aardewerk. Zelfde
decoratie maar met sierlijker pauwen. Vermelding : 0.
Nepetae (Nepete-olie). Achteraan blauw merk van Jo=
hannes van Duyn, eigenaar van de fabriek De Porce=
leyne Schotel van 1763 tot 1777. H. 20, D. 12 cm.
201 Apothekerspot zonder greep in Delfts aardewerk. Zelf=
de decoratie en merk. Vermelding: S. Cort. Aura t.
(Sirupus corticis aurantiorum = siroop van oranje=
appelschil). H. 23, D. 13 cm.
202 Apothekerspot zonder greep in Delfts aardewerk. Zelf=
de decoratie en merk. Vermelding: S. De Rhamn. Cath.
(Sirupus de rhamo = stroop van zwarte pruimen).
H. 23, D. 13 cm.
203 Apothekerspot zonder greep in Delfts aardewerk. Zelf=
de decoratie en merk. Vermelding: S. Cort. Citri. (siru=
pus corticis citri = siroop van citroenschil). H. 22, D. 13.
204 Stel van vier apothekerspotten in Delfts aardewerk.
Zelfde decoratie en merk. Vermelding van de drogerij :
U. Althaeae (unguentum althaeae, althaeae=zalf); E.
Diacatholic (electuarium diacatholicon = catholiconra=
barber); U. Nutritum (unguentum nutritum=zalf van
protoxyde van gesmolten en gekristalliseerd lood); C.
Rosar. Rubr. (conserva rosarum rubrarum= konserf van
rode rozen). H. 17, D. 11,5 cm.
205 Paar flessen in Delfts of Vlaäms aardewerk. Zelfde de=
coratie, maar minder verzorgd en in donkerblauw. Ver=
meldingen : A. Rosarum (aqua rosarum = rozewater) en
A. Scabiosae (aqua scabiosae = waterextract van de sca=
biosaplant). H. 26, D. 1 2cm.
206 * Fes in Delfts of Vlaams aardewerk. Zelfde decoratie.
Vermelding : A. Lilian Alboru (?). H. 27, D. 13 cm.

Grote pot cylinder=eivormig in Delfts aardewerk. Zelf= 207
de versiering. Vermelding : C. Rosar. Rubr. (conserva
rosarum rubrarum = konserf van rode rozen. H. 37,
D. 17 cm.
Drie potten, cylinder=eivormig, in Delfts aardewerk. 208
Zelfde versiering als de voorgaande, maar met zwarte
strepen. De vermeldingen zijn overschilderd met goud
op rode ondergrond. H. 20, D. ii cm.
Twee kleine apothekerspotten in Delfts aardewerk. 209
Zelfde versiering en overschildering. H. 13,5, D. 8 cm.
Fles in Delfts aardewerk. Zelfde versiering en over= 210
schildering. H. 27, D. 15 cm.
Grote pot, cylinder=eivormig, in Delfts aardewerk. Zelf= 211
de versiering en overschildering. H. 31, D. 20 cm.
Apothekerspot, in Delfts aardewerk. Versiering in 212
blauw : vooraan banderol in cartouche waarboven twee
vogels. Vermelding van het geneesmiddel : C. Rosar
Rubr. Onderaan, schild met een keper en drie harpen.
Eronder :banderol met inscriptie : Memento Dne Da=
vid. H. 27, D. 15 cm.
Apothekerspot in Delfts aardewerk. Zelfde versiering. 213
Vermelding : Theriac. And. (Theriaca Andromachi).
H. 27, D. 17 cm.
Apothekerspot in Delfts aardewerk. Zelfde versiering. 214
Vermelding : E. Diacatholic (Electuarium diacatholicon).
H. 27, D. 15 cm.
Apothekerspot in Delfts aardewerk. Zelfde versiering, 215
maar zonder de inscriptie onderaan. Vermelding : E.
Boraginis (conserva borraginis = ingelegde borrago=
plant). H. 17, D. ii cm.
Apothekerspot in Delfts aardewerk. Zelfde versiering, 216
zonder de inscriptie onderaan. Vermelding : E. Bened.
Laxat. (Electuarium benedicta laxativa). H. 17, D.
11 cm.
Apothekerspot met een gebroken oor in Delfts aarde= 217
werk. Versiering in blauw : band met kroon erboven en
aan beide uiteinden een vrouwelijke buste uitstijgend
uit een omhulsel. Onderaan een cherubijn. Vermelding:
S. De Portulac (Semenportulacae, zaad van de pullipes=
plant). H. 23, D. 15 cm.
Apothekerspot met oor in Delfts of Vlaams aardewerk. 218
Versiering in blauw : vogel, woningen, planten. Achter=
aan onder hetoor, een band met vermelding van het
geneesmiddel in mangaankleurige gotische letters : S.
De Efrordio (?). H. 21,5, D. 14,5 cm.
Apothekerspot met oor in Delfts of Vlaams aardewerk. 219
Zelfde soort versiering in blauw, maar op wit=blauwe
achtergrond : met vermelding van het geneesmiddel in
mangaankleurige gotische letters : S. Cicor. Co. Rha.
(Sirupus de cichorio cum rheo = siroop van cichorei
met rabarber). H. 21,5, D. 14,5 cm.

1 De met een * aangeduide voorwerpen zijn afgebeeld op. blz. 38 en vlg.
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II. Tegels
A. Veelkleurige versiering, Holland, 18 " eeuw.
220 Vogels, ossekopjes.
221 Vogels, bloemstukken.
222 Dieren, hoekvulling in spaartechniek.
223 Dieren, hoekvulling in spaartechniek.
224 Vier tegels die een geheel vormen met sinaasappelen,
to en en druiven.
225 Sinaasappelen.
226 Tulpen in loof, bloemstukken.
227Vazen met bloemen, hoekvulling in spaartechniek.
228 Decoratieve elementen.
229 Decoratieve elementen.
230Motieven op een groene zee : kind op dolfijn (twee=
maal) = schip = rotsen.
B. Versiering in blauw. Delft of Rotterdam.
/7" en lee eeuw.
231 Bijbelse tonelen (Pilatus door zijn vrouw verwittigd,
de bronzen slang, Verrijzenis, St. Petrus wandelend op
de baren, Geboorte, St. Petrus en het haangekraai,
Voetwassing, Adam en Eva, David en Goliath, Judith
en Holofernes, Samson de poorten van Gaza dragend,
Elias en de kinderen door de beer opgegeten).
232 Personages : herder, spinnen; in een slede, spinnen;
soldaten in accolade=omlijsting; soldaten, in accolade=
soldaten, ossekopjes;
omlijsting;
• soldaten, ossekopjes;
ruiters, spinnen; ruiters, spinnen; hollandse folklore,
ossekopjes; idem; idem; hollandse folklore, accoladen,
ringen en kruislijnen; allegorische figuur, ossekopjes.
233 Dieren : paard, olifant, hond, accoladen, leeuw, haas,
hand, hert, bloemstukken, hond (tweemaal), geit, os,
accoladen; hert (tweemaal), hond, kat, franse lelies;
eend, spinnen; zeedieren, spinnen; zeemonsters, spin=
nen.
234 Landschappen : huizen op terrassen, spinnen; molens,
accoladen of spinnen; rustieke landschappen, spinnen;
rustieke landschappen, achthoekig kader, palmpjes;
bezielde landschappen, achthoekig kader en engeltjes.
235 Zeegezichten : zeilschip, spinnen; boten, spinnen.
236 Bloemen en fruit : vier tegels die een geheel vormen,
met oranjeappels, tulpen en druiven. Tulp, omkransing
van loof, Franse lelies; Hollandse bloemen, ossekopjes;
Vazen met bloemen, ossekopjes; Vazen met bloemen,
Franse lelies; Vazen met bloemen, Franse lelies; Vazen
=
met bloemen, plantstukken; Vazen met bloemen
ant
stukken; Vazen met bloemen, struikgewas; Vazen met
bloemen, struikgewas.
mangaan, Delft of Rotterdam ,
C . Versiering in
lee eeuw.

237i'
spinnen.
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tonelen in medaillons, ossekopjes; ruiters,

D. Versiering in blauw en mangaan; Delft
darn. 18 " eeuw.

of

Rotter=

238
239
240

Herders, in achtlobbige rozetten.
Vogels, omringende medaillons in loof.
Lan
en achthoekige omlijstingen.
E. Tegelschilderijen, Delft of Rotterdam, 18 " eeuw.

Gezeten pauw, eh el van 4 tegels, mangaanversiering. 241
Uurwerk, geheel van 12 tegels, mangaanversiering. 242
Vaas met bloemen, geheel van 25 + io tegels, mangaan. 243
* Hollandse haven, in een omlijsting van arabesken, 244
waarin vier medaillons met zeegezichten. Geheel van
24 tegels, blauwe versiering.
* Noe en de Ark; geheel van 4o tegels, mangaanver= 245
siering (wellicht van Brugse oorsprong).

III. Schalen
A. Versiering in blauw. 17 " en le e eeuw.
Hert en takken; landschap; landschap; vijf ruikers; 246
vaas met bloemen; korf met bloemen; schaal met bloe=
men; bloemen, fruit, yogels; veld van bloemen en pun=
ten; versiering in chinese stijl (vier maal).
B. Veelkleurige versiering. le e eeuw.
Bu to van de prins van Oranje, Willem V, met de in= 247
scriptie: ' Siet wat hier van agtren staat '. Op de keer=
zijde, in mangaangrijs : 'Bit voor U vorst, wenst hem
geen kwaat '.; * Vrouw en bloemmotieven; Chinese
in es land=
figuren; * Roofvogel en bloemmotieven;
schap; Pauwstaartversiering, fabrieksmerk De porce=
leyne Lampetkan; bloemversieringen; veld met bloe=
men; opgehangen korf; rozet in het midden.

IV. Ander e stukken
Stel van drie potten met deksel en twee horens. Acht= 249
hoekige vorm, versiering in blauw. i s ' helft 18" eeuw.
* Twee vazen. Versiering met purperen druiven en 250
groene bladeren. Tweede helft van de 18" eeuw.
Kleine plaat. Blauwe versiering met de ladder van Ja= 251
kob. 18"eeuw.
Visschaal, met twee oren, bodem met gaatjes, en op 252
drie kleine voeten. Blauwe versiering. 18" eeuw.
Grote cylindervormige bloempot. Blauwe versiering met 253
zwarte strepen : landschappen en gestyleerde bloemyer=
sieringen. Delft of Brugge, 18" eeuw.
Kleine kruik met oor en tuit, waarvan de tuit aan de 254
boord verbonden is met een volute. Blauwe yersiering
Delft of Brugge. 18" eeuw.
J. HELBIG

DE BOUWGESCHIEDENIS VAN GRUUTHUSE (Nota's)
1) Dezefunderingen zijn goed weergegeven op een
plan van opzichter L. Verbeke, daterend van maart 1909;
we zijn er Z. E. H. English dankbaar om dat hi ons dit
dokument en anderegegevens vriendelijk ter beschik=
king stelde. Op de noordkant vond men langs de straat
—16o cm een 17o cm brede muur die gefundeerd was
tot —43o cm; deze grondvesten lie en vanaf het huis
van de huisbewaarder 10 m westwaarts en vanaf de
hoek teen het 0. L. V. kerkhof 5 m oostwaarts (bak=
steen van32 X 13 X 8 cm.) Aan de oosthoek (onder
en naast de westmuur vanhet huis van de huisbewaar=
der) stond een evendiepe, maar 215 cm brede fundering
loodrecht op de eerste en liep zuidwaarts over 355 cm;
daar werd hij gesneden door een 'on ere muur die de
noordelijke binnenrooilijn omheen de binnenkoer aan=
gaf. (70 cm breed en tot —280 cm diep). Het metsel=
werk bestond uit verschillende soorten baksteen. Op de
westhoek werd deze muur doorbroken door een trap=
toren van4,3o m doormeter, die evenals de eerste muren
tot —4,3o m gefundeerd was. Deze toren onderbrak
ook een zuidwaarts to en binnenmuur van 70 cm
breed en tot -220 cmdiep.
Er werden nog heelwat meer muren gevonden, maar
we ens het niet optekenen van hun onderlinge samen=
hang en hun materiaal kan men zich nit wagen aan
een rekonstruktie. Zie ook H. Host e, La reconstruction
de Gruuthuse, in 'An. Soc. d'Emulation ', LV, 1905,
348=352.
2) K. VSD [V erscheld e], De heeren van Gruut=
huse en hun hof bij 0. L. Vrouwe kerke, in Rond den
Heerd, xv, 1880,
178.
3) A. Duclos, L'hOtel de Gruuthuse a Brug,
es in
Bulletin des Métiers d'Art, vi. 1905.'6, 18=19.
4) Vlak afgedekte traveeen zijn eerder zeldzaam te
Brugge. We vin en ze o. m. aan de Poortersloge en het
Tolhuis op de Jan van Eyckplaats (xv e eeuw ) •
5) Bij vele andere huizen zijn de niet verbonden tra=
veeen even hoog : huis der Oosterlingen, Zwart Huis,
Bouchoutte, e. a.
6) Soortgelijke geveltoppen, uit de xiv e eeuw en een =
voudiger van vorm, omen voor aan de Bijloke te Gent
en aan de zuidtranseptgevel van de Brugse S. Salva=
torskerk.
7) Te Brugge bestaat nog een eenvoudige houten ge=
veltop in het Genthof. De zelfde onderverdeling als de
geveltop van Gruuthuse, komt voor bij een huis, dat
1542 gedateerd is en afgebeeld staat op het portret van
A. de Buc, door P. Pour us in 1551 geschilderd (BrUgge,
Groeningemuseum).
8,)G
J. ailliard, Inscriptions funeraires et monu=
mentales de la Flandre occidentale; II : Notre=Dame,
70=72. (Brugge, 1866).
9) Van 13 januari tot februari 1471 verbeef de En=
gelse koning Edward IV in Gruuthuse. A. De Behault
de Dornon, Bruges, sejour d'exil des rocs d'Angleterre

Edouard IV (1471) et Charles II (1656='8), 13. (Brugge
1931)11 Dit zou ten anderegeen alleenstaand geval zijn.
Zo tekenthij o. m. in de noordgevel van het Oosterlin=
genhuis maar twee venstertraveeen i. p. v. vijf, zonder
eenduidelijk onderscheid tussen de verschillende ver=
diepingen. Ook in het bijgebouw geven de vensters de
juiste toestand niet weer. Cfr. ook Br . Firmin, Het
Oosterlingenhuis te Brugge en zijn ontwerper Jan van
de Poele.(Antwerpen, 1948).
11) Langs buiten staat het venster onder een in nos.
die afgedekt is door een puntgeveltje dat op de west=
kant ingebouwd is door later metselwerk.
12) Boven de kamer waarop de tribune uitkomt, wa=
ren balken in rood engroen geschilderd en met de
spreuk Plus est en vous versierd. Ook op de muren be=
von en zich vertikalegroene en rode an en van 5o
cm breed. K. VSD [V e r s cheld e], Het hof van Gruut=
huse met zijn aanhorigheden, in Ron den Heerd, xv,
1880, 314.
13) A. Duclo s, o. c. blz. 20.
14) 0. Delepierre, Album pittoresque de Bruges
(Brugge 1837), afbeelding tegenover blz. 23. Een min
juiste afbeelding staat op het xvine eeuws schilderij in
het Gruuthusemuseum, dat de hof van de abdij Eek=
houte voorstelt.
45) De trap en de ingangshal werken ten andere ook
misleidend en storend als binnenruimte.
16 ) In de naastliggende travee bestond een niet oor=
spronkelijke ingang.
17 Zo doet deschouw met kantelen en muzikanten
denken aan en el zeldzame Franse gotische schouwen
van ditgenre, o. a. in het kasteel van Langeais (Salle
des Gar es en in het Hotel J. Coeur te Bourges. Men
had zich nochtans kunnen inspireren op bekende laat=
gotische schouwen uit onze streek, zoals b y. de beide
schouwen uit het stadhuis te Kortrijk.
18 Afgebeeld bij Duclos, o. c., blz. 52.
19) Kunst, ix, 1905, blz. 52.
20) Toen men in 1955 de afsluitingsmuur laps het
0. L.V. kerkhof afbrak, werd door sommigen de me=
ping geuit dat, niettegenstaande het nieuw en moos
uitzicht, het toch te betreuren was datde binnenkoer
weer geopend werd.
21) In het huis van Lodewijk van Gruuthuse herinne=
ren weinig voorwerpen aan hem. Boven de keuken=
schouw werden tweegeskulpteerde houten friezen aan=
gebracht, waarop de verbonden L en M, de mortier en
zijn spreuk prijken. Verder zijn enkele gedeelten van
to is bewaard, die versierd zijn met Witte verfaarde en
blauweletters L en M; ook de mortier komt voor. (Af=
gebeeld bij J. Helbig, Ancienne ceramique de carre=
lage et de revetement en Belgique, in Belg. Tijdschrift
voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis, xxii, 1954,
Dr. L. D.
afb. 6).
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KATALOOG VAN HET TAPIJ T EN BORDUURWER K'

8. Bosschage met Pauw en met een He op de achter=

A. TAPIJTWERK
1. Fragment yan Groenwerk met Bloemen en een eek=
hoorn. Atelier A. Se on Brugge, 1543=44.
H. 1,25 m X Br. 2,06 m. Wol en zijde. ± 6 draden
per cm. Groen, rood, oker, beige.
Onlangs gerestaureerd. Herkomstig uit het Brugse
Vrije; werd aangekocht in 1878 bij Demeyer.
2. Gevechtsscene. Brugs atelier, ca. 160o.

grond. Oudenaards werk ? xvin" eeuw.
H.ra
3,45 111 X Br. 1,98 m. WO1 en zijde. 5 tot 6 d=
den per cm. Blauw, groeti., bruin, donkerrood.
Pasgerestaureerd.
9. Herderstafereel — Beauvais ? xvinde eeuw.

H. 2,96 m X Br. 5,10 m. Wol en zijde.
per cm. Rood, blauw, beige, oker, bruin.
In zeer slechte staat.

7

draden

H. 2,23 m X Br. 2,16 m. WO1 en zijde. ± 6 draden
per cm. Wijnrood, lila, geel, blauw, groen, bruin.
Pasgerestaureerd. Aangekocht bij Renders in 1891.
3. Tapijt met Grotesken en met Medaljon met de Be=
kering van Saulus. Brugs atelier, einde xvi " eeuw.
H. 2,68 m X Br. 2,5o m. Wol en zijde. 4 tot 5 dra=
den per cm. Beige, blauw, wijnrood.
In slechte toestand.
4. Episode uit de Geschiedenis van Thomyris. Brussels
• eeuw.
atelier, xviide
H. 2,62 m X Br. 5,15 m. Wol en zijde. 7 tot 8 dra=
den per cm. Brussels merkteken. Rood, blauw, beige,
oker.
Nogal goed bewaard.

B. BORDUURWERK

1. Kazuifelkruis met Calvarie. ± 1500.

H. 1,20 m X Br.5o cm, H. van een perk : 32 cm.
Nietgoed bewaard : een gedeelte van het onderste
perk ontbreekt. Ongelukkige restauraties.
2. Kazuifel met decoratieve versiering in dik borduur=

sel. xviide eeuw.
Aangekocht in 1870.
3. Koorkap met plat goudborduursel. xviide eeuw.

5. St. Pieter geneest de Lamme. Uit de reeks : De Han=

delingen van de Apostelen. xvn de eeuw.
H. 3,76 X Br. 3,84 m. Wol en zijde.
den per cm. Rood, blauw, beige, oker.
• nogal slecht.
Toes

4 tot 5

dra=

4. Kelkvelum met Medaljon : de Nederdaling van de
H. Geest. )(ye eeuw.

H. 5o cm, Br. 52 cm, medaljon ± ii cm doorsnede.
Niet goed bewaard.

6. De Verloren Zoon (fragment). Oudenaards werk ?

5. Kazuifel met Voorstellingen uit het Leven van Maria

xviide eeuw.
H. 2,55 m X Br. 1,80 m. Wol en zijde. 4 draden
per cm. Groen, beige , oker, bruin.
In zeer slechte toestand. Herkomstig uit het stadhuis
van Gent, volgens de bewering van de verkoper Mr.
Steyaert in 1887.

na de xvii" eeuw.
Kruis • H. 1,17 m X Br. 0,15 m. Perken H. : tussen
28 en 35 cm. Kolom : H. 1 m X Br. 0,1 5 m.
Niet goed bewaard. Herkomstig uit het Bisschop=
pelijk Paleis van Brugge.
6. Kazuifel met dik borduursel en monogram van

(fragment).
eeuw.
of
begin
xvmde
Brussels atelier, einde xvie e
:
H. 1,20 m X Br. 3,8o m. Wol en zijde 7 draden
per cm. Beige, blauw, rood, olijfgroen, bruin.
Onlansg
gerestaureerd.
7. Amerika,uit de reeks : De We el

hristus. Laat=xviide of xviii eeuw.
C
7. Kazuifel met plat zilverborduursel op okerkleurig

uwel.
fl
e xvinde eeuw.
Dr. I. V.

1 Zie de bijdrage over Westeuropees tapijtwerk en borduurwerk in het Gruuthuse-museum to Brugge, blz. 31. - Fragmenten van zeer ondergeschikt belang
zijn niet opgenomen in deze lijst.
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VERBONDSBERICHTEN
IN MEMORIAM KAREL LALOO

Op 8 januari overleed to Brugge beeldhouwer Karel Laloo,
gewezen voorzitter
van de ' Westvlaamse Kunstkring' en lid
van onze redactieraad.
Hi' werd to Brugge geboren op 2 september 1883. Veertien jaar oud volgde
hij reeds de lessen aan de stedelijke akademie, waar hi' in de leer was bij Edmond Van Hove en beeldhouwer Gustaaf Pickery. Hi' werd leraar beeldhouwen in de Vrije Beroepschool to Brugge
en heeft als beeldhouwer van monumenten en portretbusten grate bekendheid
verworven. Order zijn bijzonderste werken vermelden wi j de beelden van het
Rijksarchief to Brugge, de aorlogsmanumenten van Maldegem en Ruddervoorde,
debuste van sluismeester Hendrik Geeraert(Oorlogsmuseum Brussel), van de
schilder Pieter,. Pourbus en van Peter
Benoit (stad Bruige). Tevens beeldhouwde hi' het monument voor Hugo Verriest
te Deerlijk. Hi' maakte vele kinderportretten, religieus werk zoals de Lijdende
Christus en Sint Franciscus engenrestukken als Vrouw met kapmantel en het
hierbij gereproduceerde Terug van de bedevaart : een warmgevoeld stukje plaatselike folklore, gevoelvol en knap uitgewerkt.
Karel Laloo, erfgenaam en vader van

een kunstminnende familie, heeft bovendien een grate aktiviteit ontwikkeld op
artistiekgebied. Jarenlang was hi voorzitter van de ' Westvlaamse Kunstkring
die ander zijn impuls werd gesticht. In
verschillende Vlaamse steden heeft hi'
aan exposities deelgenomen.
Karel Laloo was steeds een sympathieke verschijning, eenvoudig, hartelijk en
begrijpend voor het werk van jongere
artisten. Met zijn rasecht sappig Brugs
dialect was hi' tevens een guile man, die

ook de humor steeds een plaatsje gaf.
De redactie van West-Vlaanderen heeft
in 1951 onmiddellijk kunnen rekenen
op de medewerking van Karel Laloo. In
zijn persoon zijn de betrekkingen met de
' Westvlaamse Kunstkring' steeds hartelijk geweest.
Ook langs deze we bieden wij aan de
achtbare familie onze gemeende deelnemin g. En moge de nagedachtenis van
deze begaafde beeldhouwer nog vele jaren in ere warden gehouden.

Karel Laloo:
Terug van de
Bedevaart.

INLICHTINGEN

Ons verbond komt op alle mogelijke wijzen tussen ten voordele der aangesloten kunstenaars en staat open voor alle Westvlaamse of in de provincie bestendig verblijvende kunstenaars. Het Verbond is volkomen vrij : het groepeert kunstenaars van
de meest uiteenlopende politieke en artistieke richtingen:. Men notere goed volgende adressen :
Inschrijving : Hector Deylga t, Polenplein 5, Roeselare. loo F inschrijvingsgeld). Tel. 222.21.
Juridische Dienst : Advakaat Jan Felixx, Chaletstra2.t, Oostende (voor de verdediging van beroepsbelangen der leden
bij de tribunalen, waarvoor ons verbond financieel tussenkomt). Tel. 734.01.
Sociale Dienst : Hector Deylga t, Palen lean 5, Roeselare. Deze dienst verleent hulp aan kunstenaars die zich in moeilijkheden bevinden. Tel. 222.21.
V erbondsinitiatieven; Staf Weyt s, Bisschopsdreef 57, St.-Kruis. De dienst organiseert eigen kunstmanifestaties van het
verbond en kan ook medewerken met andere verenigingen of instellingen. Tel. 349.08.
Redactie ' West-Vlaanderen' : Fernand Bonneure, Rijselstraat 329, St.-Michiels-Brugge. Op dit adres moeten alle
gegevens ingezonden warden, die betrekking hebben op artistieke activiteiten der leden, men gelieve deze berichten vooraf in to
zenden opdat de mededeling in ons lad ti' di kunne gebeuren. Tel. 344.91.
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* In het instituut van de Zusters Maricolen te Brugge werden tijdens de maand
januari enkele opvoeringen gebracht van
De laatste op bet schavot van Georges
Bernanos. De regie was in handen van
Guido Cafmeyer. De affiche die
het toneelspel aankondigde en het decor
waren van Ernest Verkest.
* Claude Corban, van wie onlangs de eerste bundel Piedra del Rayo
verscheen, werd bekroond in de prijsvraag ' Het iCahier ', met een tweede plaats
voor depae.:zie,
op 86 deelnemers. De
juryleden waren L. P. Boon, Ben Cami,
Gaston Burssens, Andries Dhoeve en Eugeen De Bock.
In dezelfdeprijskamp werd Gust
Vermeille uit Heist bekroond met
zijn novelle Wat is een dag, Johannes en
onze medewerker E mi el Bergen
(wonende te Evere. en voor de andere
helft Westvlaming) met zijn merkwaardig essai Viermaal Bauhaus.
De werken van deze auteurs en van
alle bekroonden verschenen in een speciaal nummer van ' Het Cahier '(prijs
5o F).
* Het Vlaamse Schouwtoneel zet -zijn
suksesrijke opvoeringp,„ joort; zo werd
op zaterdag 2 februari Sofokles' Elektra
opgevoerd ander leiding van Etienne
D e b el, die zelf de Orestes' rol speelde.
v'Y

* Onder re 'e van Suzy Decleer
werd op 20 januari De sloe zonder
visser opgevoerd door het Nederlands Kamertoneel in het vestzaktheater 't Prinsenhof te Oostende. Het decor werd antworpen door Jan Del e e.
* Kunstschilder en tekenaar Andre
D e s m e t werd aangesteld als opvolger
van Jos. Speybrouck als leraar aan het
Lyceum Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen te Kortrijk.
* Kamiel D'Hooghe, organist
van de kathedraal te Brugge en monitor
aan het Kan. Vlaams Conservatorium te
Antwerpen, zal op zondag 12 mei concerteren op het or el van de abdij van
Tongerlo. Het St. Lutgardiskoor, dat onder zijn leiding staat, werkte op 28 januari mede aan een volksavond te Brugge ingericht door Radio Kortrijk. Een
reeks liederen door hetzelfde koorgezongen, worden deze maand opgenomen

door het N. I. R.. Het St. Lutgardiskoor
van Brugge werd voor kort ' koninklijke
maatschappij
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* Fernand Etienne ,
die reeds
menig toneelspel schreef , heeft
thans een
blijspel geschreven Kriekske.

* De Oostendse kunstenaar Jo Maes
bereidt thans degrote wandversieringen
bestemd voor de school van Bredene.

* Kaper fan Bart een nieuw werk van
onze Westvlaamse auteur Fred G e rmonprez verscheen voor kort bij de
uitgeverij Clauwaert te Leuven. Het kost
125 F en is verkrijgbaar in de boekhandel.

* In de Kerstweek werd door Jan Vanbauwel het Kerstlied van Alf on s
Moortgat aangeleerd voor de BNRO,
studio Brussel.

* Op 29 december greep ander grote
belangstelling de uitvoering van de Vier
Jaargetijden van J. F. Haydn plaats in
de stadsschouwburg te Brugge. Voor een
onbesproken en bezielde uitvoering werd
gezorgd door het Brugs koor Cantores
en het Nationaal Orkest van Bel ire het
geheel ander de kundige leiding van
Aime de Haene.
* In opdracht van het Uitgavenfonds
van het Erasmusgenootschap verscheen
zo as de gedichtenbundel Lijnen zonder
kruispunt van Jozefa van H o u t1 a n d(Lydia Schoonbaert) die in de
jongste poèzieprijskamp van de provincie
West-Vlaanderen bekroond werd met
een aanmoedigingspremie. De bundel
kost48 F ea kan verkregen worden door
overschrijving op giro 4682.3o van L.
Schoonbaert, Nederweg 77 te Izegem.
Van dezelfde dichteres verscheen vroeger de bundel Viool en Snaar in de pa&
ziereeks ' De Hoorn '.
* Op kerstnacht 1956 werd de tweestemmige St. Ceciliamis van B r o e d e r
Ildefons uitgevoerd in de H. Hartkerk te Knokke. Uitvoerenden waren het
St. Bernarduskoor met snaarorkestbegeleiding en or el onder leiding van de componest. Aan het or el was de h. Jac. Martens.
* Om de Brugse bevolking de we naar
onze musea te leren richt de Vlaamse
Toeristenbond een reeksgeleide bezoeken
in. Het eerste bezoek (aan het nieuw
ingericht Groeningemuseum) werd geleid
door dr. A. Janssens de Bisthov e n. Een reeks van vier bezoeken aan
het stedelijk museum wordt geleid door
Lic. Adriaan Vandewalle.
* Octave Landuyt, Marie-Rose
Lannoy en Ferdinand V onck
hebben deelgenomen aan de tentoonstelling Hedendaagse Schilderkunst, ingericht tijdens de maand december in het
studio Rik Wouters te Brussel.
* ' iaan ern glas-in-betonraam van

Michel Martens werd door de
staat aangekocht.

* De Kortrijkse artist Julien Nor e i 1 d e werd op 24 januari 8 jaar.
Hi'j is de oudste beeldhouwer van het
land. De redactie van West-Vlaanderen
wenst hem hierbij van harte geluk !
* Tijdens de maand januari werden in
het kunstsalon Beatrijs te Eeklo een reeks
schilderijen, beeldhouwwerken en tekeningen van Constant Permeke
goExposeerd. Bij de opening werd het
woordgevoerd door Dr. A. Stubbe.
* Op 4 januari was het vijf jaar geleden
dat Constant Permeke, de meester van het Vlaamse expressionisme, te
Oostende overleed op de leeftijd van,
65 jaar. Louis Sourie schreef naar aanleiding van die verjaardag en uitvoerige
kroniek in ' Het Wekelijks Nieuws'.
Ook over Picasso, over Remi Ghesquiere
en Felix Timmermaas verschenen uitvoerige artikels door dezelfde auteur in
hetzelfde blad.
* Sprokkelhout is de titel van een bundelgoede, eenvoudige -gedichten die werdengeschreven door de Brugse auteur
G e e r t Pill e. Het is eenpriveuitgave
die55 F kost en te verkrijgen is bij de
dichter. Leopold II laan 134, te Brugge.
* Bij de uitgeverij Perfecta (Begijnengracht 9, Gent) verscheen 9 x / een
bundel eenakters van Vlaamse auteurs.
Onder de 9 stukken komt een eenakter
van Andries Pop pe voor, getiteld
D. P. Dit stuk werd op 18 december in
K. V. S. Brussel opgevoerd, bij gelegenheid van een aldaargegeven eenakterfestival.
De kunstkring Richten' uit leper gaf
drie voorstellingen van De Stuwdam van
Andries Poppe, op 16 en 17 december
te leper, en op 2 december te Poperinge. Ditzelfde stuk werd op 2, 9, 16 en
17 december te Denderbelle opgevoerd.
Al deze voorstellingen werden door Staf
Bruggen geregisseerd.
Op 3 december werd het luisterspel

De Blijde Intrede van Sinterklaas te Brussel van Andries Poppe in de uitzending
' De Ramen open' van het N. I. R. ge-

programmeerd. Twee andere luisterspelen
van dezelfde auteur worden in de loop
van de maand februari over degolflengte
van het N. I. R. uitgezonden : Twee levenden en een Dode, op 6 en De Geschiedenis van een Kassier op 17 februari.
* Het vocaalquintet Ars et Musica gaf
op I januari te Hasselt een concert gewijd aan oude en hedendaagse meesters.
waarbij ook een lied van Herman
R oel s tr ate werd uitgevoerd; het
quintet staat ander de leiding van Leo
Van Nevel, die van Brugse afkomst is.
Studio Hasselt zond deze avond uit in
uitgesteld relais.
* Op 24 februari zal Studio Kortrijk uit
de St.-Michielskerk uitzenden : H. Mis
voor tweegelijke stemmen van Joz e f
R el an dt; zij wordt gezongen door
het koor Sin het ende Weset vro, ander
leiding van Maurits Denaux.
* De Uitgeverij voor Gemeenteadministratie te Heule heeft als nieuwjaarsgeschenk bij haar klanten een plakette verspreid : Oudvlaamse Zeevisserij van de
hand van de Brugse folklorist Her v é
St alpa er t. Vorig jaar heeft dezelfde
uitgeverij van dezelfde auteur een ander
werkgepubliceerd Westvlaamse kantwerkstersfolklore.
De uitgave over de vissersfolklore bevat interessantegegevens over de vissersplaatsen aan onze kust, de ijslandvaart,
depannevissers, de standvisserij, de grate vaart, de Blankenbergse rekeningen, de
Oosthoekvisserij en de garnaalvisserij.
Een uitvoerige bibliografie is achteraan
opgenomen.
* Op Kerstdag 1956 werd door Radio
Hilversum K. R. 0) een uitzending gewijd aan St ij n St r e u ve 1 s. Beneyens de auteur zelf werd hier meegewerkt
door Andre Demedts en Antoon Vander
Plaetsc.

HERDENKING
JOS.SPEYBROUCK
Een ruime kring van vrienden en het
Kultureel Komitee van de stad Kortrijk
hebben het als hunplicht opgenomen een
openbare en plechtige herdenking te houden van de mens en de kunstenaar J o s.
S eyb r o uck en dit te Kortrijk op
zondag 2 4 februari 1957.
De dagorde van deze herdenking, waartoe eenieder uitgenodigd wordt luidt aldus:
Io u.: heilige mis in de Sint Michielskerk der E. P. Jezuieten, opgeluisterd
door het koor ' Sin het ende Weset vro
ander leiding van dhr Maurits Denaux,
uitgezonden door de B.N.R.O. Kortrijk.
Geen kanselrede, maar uitdeling van gedachtenissen.
11,05 u.: ontvangst op het stadhuis en
begroeting door dhr. Maurits Duyck,
schepen van onderwijs van stad Kortrijk.
11,30 u.: opening der tentoonstelling
in de nieuwe bovenzaal van Zonnewende,
Leiestraat 12. Een korte inleiding door
dhr. Andre Demedts, letterkundige te
Kortrijk; door dhr. Joris Lannoo, drukker-uitgever te Tielt; door dhr. Marcel
Notebaert, kunstschilder, ondervoorzitter
van het Kristelijk Vlaams Kunstenaarsverbond.
Rondleiding door dhr. Marc Speybrouck.

* Op 13 februari werd in radio Kortrijk
een nieuw verhaalgelezen van S t ij n
S t r e u v e l s Degevarenis van Djooske
Deckers. Bij Desclee de Brouwer te Brugge verscheen van dezelfde auteur een
herdruk van het jeugdverhaal Genoveva
van Brabant. Een herdruk van het bekende verhaal Prutske is eveneens in voorbereiding.
* Op 4 januari, ti' dens de uitzending
van de Kunstkaleidoskoop van het N.I.R.

heeft Lia Timm erm a ns een spreekbeurtgehouden over het werk van de
glazenier Michel Martens.
* Mejuffer V a nthuyne werd aangesteld tot lerares klavier aan het Conservatorium te Oostende.
* Op 6 januari werd door Radio Kortrijk een koncert uitgezonden dat werd
uitgevoerd door het Brugs Kamerorkest
ander de leiding van Dirk V a r e nd o n ck.
* Het sprookjesspel Roodkapje van J a n
Vercammen werd tijdens de kerstweek viermaal uitgevoerd door de Brugse
rederijkerskamer ' De Drie Santinnen'.
Bij de uitgeverij Desclee de Brouwer te
Brugge verscheen een herdruk van zijn
kindervertelsel 0, die Muis.
* Tijdens de kerstweek traden in het
kader van de Artistenmis, die iedere zondag te 12 uur in de Jezuietenkerk te
Brugge wordt opgedragen, het Veremanskoor op ander leiding van Hilmer
V e r din en het kinderkoor van de
St.-Pietersabdij van Steenbrugge.
* Op 27 januari werd in de Schouwburg
te Oostende het stuk Een Handvol dokters van Medard Verleye gecreeerd, dat zich situeert in 1972.
* jef Broes, Marcel Catry, Anto Criill,
Jan de Bruyne, Paul de Bruyne, Maurits
Dousselaere, Jan Kellner, Oswald Ku yken, Hugo Perquy, Jan Rieul, Dirk
Schreel, Johan van den Bossche, Godelieve van de Vyvere, Andre van Laere,
Edith van Overbeke, Paul van Rafelghem
en Robert Walgraeve verenigd in het
'Jongerensyndikaat voor kunst en letteren ' hielden hun jaarlijkse tentoonstelling van grafiek, plastiek, keramiek en
kleinkunst in het huize der Santinnen te
Brugge. Deze vereniging kondigt tevens
het verschijnen aan van een jaarboek 1956.

A N T I K W A R I A A T
Meer en meer lezers willengebruik maken van' het bescheiden rubriekje antikwariaat dat reeds in enkele der vorige of leveringen voor de pinnen kwam. Tijdens
de laatste maanden werden ons verschillende interessante werkea voorgesteld,
waarvoor aanbiedingen kunnen gebeuren
in het redactiesecretariaat :
de Ghellinck Vaernewyck : Sceaux et
armoiries de la Flandre, Desclee de Brouwer 1935 - De Seyn Geschied- en Aar-

drijkskundig woordenboek der Belgische
Gemeenten - Guido Gezelle :lubileumuitgave, Standaard Boekhandel 1935 Van Zuylen van Nyeveldt : Episodes des
Ducs de Bourgogne, Cultura Brugge Maistre de Sac y : Sainte Bible 1838 Gilliodts van Severen Inventaire des Archives de Bruges, 6 vol., introduction,
table analtique
ti , table glossaire - Album
English, 520 exemplaren nr 39, De Ternpel, Brugge - Duclos : Bruges, Histoire et
Souvenirs, Van de Vijver 1910 gebonden

- K. de Flou : Promenades dans Bruges,
3
' editie, zonder datum - Maertens : 0.
L. 'Vrouw van de Potterie, 1937 Walleyn
- L. L. de Bo : Gedichten, Brugge, Beyaert, 1874.

* Bij het ter perse gaan worden ons
twee volledige collecties van'West-Vlaanderen' aangeboden (ieder a 1500 F), bevattende dus de3o nummers van de
eerste vijf jaargangen.
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K U N S T AK T U A L ITEITEN
Cliches

Belang van Limburg.

DE LIMBURGSE WEEK
TE BRUGGE
Begin April wordt te Brugge een Limbur se week ingericht in samenwerking
door deprovinci:-:n Westvlaanderen en
Limburg. Het programma zou verscheidenepunten voorzien :
— Tentoonstelling van Limburgse naoorlogse Kunst; met o. a. werk van de
schilders Pierre Cox, Roger Daniels,
Jeanne Davenne, Paul Hermans, Jos Geboers, Paule Nolens, Rik Rappoort, Piet
Teraa, August Vanden Meersch (Broeder
Vincent) en Armand Van Rompaeye; verder de beeldhouwers Vic Beirens (die te
Brugge geboren is maar te Sint Truiden
woont) en Raf Mailleux.. Deze tentoonstelling gaat door in antwoord op de tentoonstelling van Westvlaamse kunstenaars
te Hasselt van4 tot i8 december 1955.
De openingsplechtigheid te Brugge in
het Provinciaal Hof isgesteld op zondag
I april te io u.; 's avonds ervoor zou in
de Provincieraadzaal een zitting gehouden worden waar dhr. Best. Afg. Mr.
Knapen het woord neemt.
— Optreden van de Mijnwerkersharmonie Limburg-Maas van Eisden op de
u.
april te
Grote Markt, zondag
— Woensdag 4 april te Kortrijk Limburgse Economische Avond, in samenwerking met de Limburgse en de Westvlaamse Economische Raad.
Parallel met deze Limburgse week te
Dhr. lozef Droogmans, Voorzitter der Limburgse
schrijvers, Cabinetschef van Goeverneur Roppe.
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Dhr. Van Bockrijk opent een tentoonstelling van de groep Pro Arte te

Brugge zou te Hasselt een Westvlaamse
weekgehouden worden met o. m. de
opvoering van Albrecht Rodenbach, het
stuk van Roger Fieuw dat te Roeselare
inpremiere door in bij gelegenheid van
de Interprovinciale Cultuurdagen van
verleden jaar.
Ook zou een letterkundige avond wordengehouden te Hasselt met deelname
van vooraanstaande Westvlaamse letteren en een Economische Avond.
kundig,
De Academische zitting te Hasselt op
zondag 7 april, die de tentoonstelling van
Westtoerisme zou besluiten, zou opgeluisterd worden door een Westvlaamse
kunstgroep.
De Heren Best. Afgevaardigden KnaP en Storme, bijgestaan door de heren
A. Dusar en G. Gyselen, moeten gelukewenst worden voor deze realisaties.
g
Ook de Bond der Limburgers in
West-Vlaanderen wil zijn medewerking
verleden aan de Limburgse week. WestVlaanderen zal een belangrijk deel van
het Maartnummer aan Limburg wijden,
in aanslu,'ting met deze belangrijke culturelegebeurtenis.
Deze initiatieven moeten de culturele
banden versterken tussen de tweegeografisch meest verwijderde maar naar de
geest het dichtst bij elkaar liggende gouwen van Vlaanderen. Wat Limburg in
het bijzonder betreft, deze provincie voert
reeds verscheidene jaren een brede contact-politiek, die voor doel heeft Limburg
los te werken uit deprovinciale beslotenheid die het zo lang heeft gekenmerkt.
Daarom werd er naar gestreefd de ban-

den te verinnigen met de vroegere gebiedsdelen van het oudeprinsbisdom
Luik : Nederlands Limburg (Maastricht)
en het Rijnland (Aken). Terzelfder tijd
ontstond ook een wisselwerking tussen de
onderscheiden delen van de Kempen; er
werden werkcommissiesgesticht voor
culturele uitwisselingen tussen Limburg
en Noord-Brabant (Eindhoven), en tus
sm de Limburgse en de Antwerpse Kempen. Als men denkt aan de onoverzienlike e:onomische opbloei die deze gebieden kennen en nog verwachten mogen
in de toekomst, dan kan men het belang
dezer contacten niet hoog gmoeg stellen.
Het is dan ook nodig dat West-Vlaanderen hierbij betrokken worde, te meer dat
ook West-Vlaanderen aan het euvel der
beslotenheid lijdt.
De kunst- en cultuurwerking wordt in
Limburg overkoepeld door de Culturele
Raad; dit is een vrij organisme voor ezeten door Goeverneur Roppe; het bezit
een Beheerraad, bestaande uit veertien
leden, voor de helftgekozen door de
Bestendige Deputatie, voor de andere
helft door de culturele raad zelf; voorzitter is de beer Knaepen, gedelegeerd
door de Goeverneur. Het uitvoerend orgaan van de culturele raad is het Secretariaat; het is de Culturele Dienst der
Provincie, die daartoe ter beschikking
gesteld werd van de culturele raad en
zijn burelen heeft in het Provinciaal Bestuur. Men ziet hoe in Limburg de officiele en de vrije instellingen in elkaar
gestrengeld zijn. Secretaris van de culturele raad en tevens hoofd van de cultu-

rele dienst is dhr. Albert Dusar.
De realisaties van de culturele dienst
zijn menigvuldig. Aldus werden meet
dan 15o manifestaties in het verlopen
jaar gearganiseerd, zoals
— Rembrandtavonden en Mozartavonden; terwij1 er in ons land zoveel
gedaan werd tot huldiging van Mozart
werd Rembrandt nagenoeg vergeten uitgezonderd door Limburg, dat een randreizende tentoonstelling tot stand bracht;
de VTB Antwerpen heeft thans deze tentoonstelling in bruikleen overgenomen.
— Grote maandelijkse tentoonstellingen van hoofdzakelijk hedendaagse kunst
te Hasselt.
- Uitwisseling van toneel- en muziekgezelschappen en van tentoonstellingen
met andere gouwen en landen.
Bovendien biedt de Dienst hulp aan
plaatselijke instellingen. Hi' heeft cursus3en ingericht voor toneelregisseurs en acteurs en voor koor- en muziekleiders. Een
filmotheek en een discotheek werden ingericht. De verenigingen worden aan emoedigd door muziek en toneeltornooien.
Letterkundige prijzen en huldigingen komen de kunstenaars in hun werk aanmoedigen. Een dubbel stel voor inrichting van tentoonstellingszalen staat kosteloos ten dienste van schilders en beeldhouwers. De bedoeling is het privaa initiatief te steunen en niet het uit te sluiten.

De Limburgse schrijvers werden twintig jaar geleden verenigd door Dr. Godelaine; thans is dhr. Jozef Droogmans
voorzitter en dhr. Hoewaer secretaris.
De vereniging geeft het blad Oostland uit.
Het Limburgs Toneelverbond (voorz.
Dr. Offergelt, secr. dhr. Lismont) richt
tweejaarlijkse toneeltornooien in en
schrijft een vijfjaarlijkse prijs uit voor
het beste Limburgs toneelstuk.
Daarnaast bestaan natuurlijk nog andere culturele kringen, die van minder artistieke aard zijn. Dit overzicht volstaat
echter om aan te tonen dat in Limburg
de wil aanwezig is om een hoogstaand
kunstleven tot stand te brengen. Moeten
we eraan toevoegen dat men ook voor de
toekomstgrote plannen heeft. Men denkt
eraan te Hasselt een Provinciaal Museum
voor Hedendaagse Kunst op te richten;
deplaats ertoe werd reeds uitgekozen en
de bouwwerken moeten weldra beginnen.
Dit is ook hetgeval voor het Provinciaal
Hoger Instituut voor Kunst en Kunstambachten,
waarvoor de medewerking der
Broeders van de Christelijke Scholen
werd ingeroepen. Limburg heeft beslist
veel van zijn achterstand ingelopen en
dreigt weldra andere gouwen definitief
Dr. Albert Smeets
voor te steken.

De bestaandegroeperingen zijn vertegenwoordigd in de culturele raad van Limburg; zij zijn bovendien onderling gefedereerd volgens de aard hunner activiteit.
De Limburgse muz;ekfederatie (Voorz.
dhr. Van Schoenbeek, secr. dhr. Papy)
concentreert de meeste muziekmaatschappijen; zij is cantonaal ingericht. De voornaamste activiteit bestaat in het houden
van classificatieconcerten, solistenwedstrijden en de tweejaarlijkse muziektorrooien.
De Federatie voor beeldende kunsten
(Voorz. dhr. Prov. Griffier Van Bockrijk; secr. Dr. J. Dessert) roe Bert vier
regionale kunstkringen : Heikracht (Noorden), Pro Arte (Hasselt), Kunstkring
St. Truiden en de Tongerse Kunstkring.
leder heeft natuurlijk eigen manifestaties;
twee ervan hebben zelfs een volledig
eigen lokaal : De Zoutkist te St. Truiden
(met vergaderzaal, tentoonstellingszaal en
schenkzaal) en de Tongerse Kelder; deze
laatste is een echte vijfentwintig meter
lange, breed-gewelfde kelder; hi' werd
door Ridder Ebrard de Schaeten cadeau
gegeven aan de jonge schilders van Tongeren, die hem uitgegraven hebben en er
op dit ogenblik grootse inrichtingswerken uitvoeren.

Dit jaar gedenkt de stad Brugge het vijftigjarig bestaan van de haven van Zeebrugge. Te dier gelegenheid heeft het
stadsbestuur het initiatiefgenomen te
Zeebrugge een groats monument op te
richten. Er werd eenprijskamp uitgeschreven voor een kunstwerk dat degeest
van deze j one
haven-met-toekomst moest
g
uitdrukken. Er waren meerdere inzendingen, en er werd heelwat van gedachten
g
)
ewisseld (zo verzekeren ons
insiders
en tenslotte werd deprijs en goedkeuring
gehecht aan het ontwerp van de beer

GEDENKTEKEN ZEEBRUGGE

1777,77--

Paul Gaethals uit St. Andries bij Brugge.
Zijn werk kreeg de voorkeur met zes stemmen teen drie. Andere geprimeerden zijn:
tweede, de h. F. Hermans en derde samen de hh. 0. Rotsaert en A. Taeckens.
Paul Goethals is laatstejaarsstudent architectuur te Gent en 24 jaar. Een jonge,
sympathieke man die onmiddellijk modern engroots heeft gezien. Zijn ontwerp
is een abstracte compositie van een reusachtige boeg en een spel van klotsende
golven. Het werk is gemonteerd op een
voetstuk van twee meter hoog. De totale
hoogte zal tien meter bereiken en de
breedte 16 meter. Met het optrekken van
het werk, op het rondpunt nabij de Koninklijke laan, zou in de eerste maanden
reeds een aanvang gemaakt worden.
Wij hebben vroeger al, overigens heel
terecht, een zekere kritiek laten horen op
het beleid van de Westvlaamse hoofdstad
inzake cultuur en monumentenzorg. Het
feit nu dat een werk van onze tijd
thans bekroond werd en voor uitvoering
oedgekeurd, kan ons alleen doen inzien
g
dat een nieuwegeest aan het waaien is
in de Brugse stede. Te Zeebrugge, dat de
laatste tijd verheugende berichten kreeg
inzake allerhande mogelijke uitbreiding
en exploitatiemogelijkheden, is er geen
spraak van een stadskader dat moet geeerbiedigd worden. Daar is alleen de zee,
de lucht en het daverende leven van industrieen en scheepvaart. Het monument
zal er op zijn plaats zijn. We kunnen het
stadsbestuur van Brugge alleen gelukwensen met deze keuze en ho en dat het
monument, die stoere boeg en die speels
golvende luifel, er spoedig moge staan,
uitkijkend naar de toekomst die inderdaad voor de Brugse zeehaven veelbelovend is.„ Een yolk dat leeft bouwt aan
zijn toekomst Ook monumenten moeten zinnebeelden zijn van het eigentijdse
leven ! Gelukwensen aan de jonge as pirant-architect. Deze bekroning moge de
start zijn voor vele grootse werken ! F. B.
'774F
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VIJF JAAR
'WEST-VLAANDEREN'
Talrijke lezers van ons tijdschrift hebben
hungelukwensen overgemaakt naar aanleiding van ons eerste lustrum. Onder
hen vermelden wij Prof. Dr. Ir. Arch.
Rudolf Schwarz. uit Frankfurt a. M. die
ons schreef : „ Es ist Ihrer Zeitschrift gelungen, eine Position im geistigen Leben
Europas zu erring en und zu verstdrken
diegrosse Beachtung verdient und warscheinlich in Zukunft noch mehr verdienen wird... Flandern und Rheinland sind
durch Schicksal und Zukunftsaufgaben
eng miteinander verbunden, und ich freue
mich sehr, dass auch Ihre Zeitschrift dazu beitragt, diese Verbindung wieder lebendig werden zu lassen ".

Een uitvoerige bespreking in de Kunstkaleidoskoop van het N. I.R. werd als
g
volt
besloten : „ Mede door de zeer
moderne en fijnzinnige uiterlijke verzorg
in is West-Vlaanderen een van onze
besteperiodieken geworden ".
Ons tijdschrift werd .eveneens voorgesteld in de periodiekenparade van Radio
Hilversum N. C. R. V) :„ Een buitengewoon fris, jong en durvend tijdschrift
dat ook in Nederland sterk de aandacht
gaande maakt

West-Vlaanderen werd in vele Vlaamse
dag- en weekbladen besproken, eveneens
in Nederlandse zoals De Stem, De Nieuwe Eeuw enz., in Duitse, zoals onlangs
in Das Miinster, Echo der Zeit, Die Allgemeine Sontagszeitung enz... Het tijd-

schrift werd eveneens besproken voor de
Nordwest Deutsche Runfunk.
Steeds blijven de aanvragen voortduren
voor de volledige collectie van onze eerste dertig afleveringen : bibliotheken, musea,
akademies en bibliofielen zoeken
vooral de eerste jaargangen die al langer
hoe schaarser warden.
Kan iemand ons helpen aan de complete eerste vier jaargangen, die ons gevraagd werden door de bibliotheek van
het Victoria en Albertmuseum te Londen?
Tenslotte nog een klank van bij ons :
Het Brugs Handelsblad schreef naar aanleiding van ons eerste lustrum : „ Een
tijdschrift met Internationale standing.
In tegenstelling dus met wat sommigen
gevreesd hebben is West-Vlaanderen
geen partikularistisch tijdschrift geworden. De dosering tussen wat van strikt
eigen bodem komt en is en wat ons van
over degrenzen toekomt is o. i. steeds de
juiste geweest. Vandaar het .evenwichtig
karakter van deze uitgave. Zekere kring
en werden wel eens geschokt door het
modern karakter ervan, door de vooruitstrevende ideeen die erin verkondigd worden of liever diegelijke tred houden
met wat in het buitenland naar voorgebracht wordt. Dat kan nochtans niet als
een verwijt, doch eerder als een kompliment opgevat worden, omdat West-Vlaanderen naast zijn eigen karakter daardoor
ook van zijn tijd is. Van onze tijd zijn
is, hoe moeilijk ook, allereerste plicht,
alle zwakheden, aarzelingen, buitenissigheden en vergissingen op de koop toe
genomen... Het is tenslotte spijtig dat
niet meer Westvlaamse nijverheids- en
handelsinstellingen het voorbeeld van een
Bank van Roeselare navolgen, voor wie
het mecenaatgeen ijdel woord is, ter
ondersteuning van dit heerlijk initiatief.
We ho en dat in het tweede lustrum
daarin verbetering zal komen ”.

DE RAAKLIJN

ZONNLKE MEERS, 1-3-5
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Eindelijk werd nu ook te Brugge overgegaan tot de stichting van een ruime
kunstkring, die tevens het kultureel leven in deze stad zalpogen te stimuleren.
De naam van de kring is De Raaklijn.
Voorzitter is Paul Dewispelaere, letterkundige. Ondervoorzitters zijn Gab Gyselen, kritikus en Fernand Traen, advocaat. Secretaris is Herman Sabbe, cellist
enpenningmeester is Ian 'Vandamme, letterkundige. Tot de stichtende vergadering
behoorden eveneens : Dr. G. Blondeel,
Fernand Bonneure, Gilbert Coo man
Vivian Desmet, Anne-Marie Dewispe-

laere-Rousseau, Paul Goethals, Dr.Jacques Sabbe, Gilbert Swimberghe, Elisabeth Van den Abeele ,
Jan Vanderhoeven
en Robert Vandewalle. De kring werd
opgericht in een geest van volstrekte
ideologische onpartijdigheid en zal zich
essentieel bezighouden met de moderne
kunstverschijnselen. Per kunstgenre werden kleine werkgroepen opgericht die
de verschillende werkmogelijkheden zullen bespreken. Op 16 januari ging reeds
een tweede werkavond door met alsgast
de beer A. Janssens de Bisthoven, directeur voor Kunst en Kultuur van de stad
Brugge. Op 9 februari greep een literaire
avondplaats gewijd aan Paul van Ostayen
met declamatie en een spreekbeurt door
Adriaan de Roover,
de experimentele
dichter en bekende essayist.

KNOLL INTERNATIONAL BRUSSELS
* Meubelen en
Woningtextiel

AKTUELE GEWIJDE MUZIEK
Een twaalftal lezers hebben hun bedenkin en bekend gemaakt aan de redactie
betreffende het artikel Aktuelegewijde
muziek van de hand van Carl de Nys
(septembernummer 1956), de aantekeningen die bij dit artikel werden gemaakt door Kanunnik P. Francois, en
degedeelten uit de correspondentie met
Carl de Nys die de redactiesecretaris van
ons tijdschrift heeft gepubliceerd in het
nummer van november 1956.
De heer Kamiel D'Hooghe, organist
van de kathedraal te Brugge schrijft ons
onder meer het volgende :
„ U zult mij wel willen verontschuldi en dat ik de laatste tijd moeilijk kan
akkoordgaan met de rubriek gewijd aan
de muziek
,
en onder meer waar het
gaat over het artikel van C. de Nys (voor
omzeggens alle Vlaamse musici een onbekende), en over de reaktie daarop. Bij
het verschijnen van het artikel van C. de
Nys interesseerden mij speciaal zijn iden in verband met de orgelmuziek. Het
was mij tamelijk onaangenaam dat in de
gestrenge ogen van de schrijver Franck en
Tournemiregeen evade vonden. Toegegeven dat Francks orgelmuziek niet altijd zeer organistiek is en soms niet vrij
tepleiten van zekere banaliteiten (er gebeurden er er din en in zijn tijd) is e.:
nochtans nog meer dan genoeg te vinden
aan diep-religieuse sfeer, aan innigheid
en aan beheerste bouw. Bij Franck vindt
men de zeer uitgebreide gevoelsgarrima.
weergegeven van wat men de ' mens ' kan
noemen. Zijn muziek is nooit uiterlijk,
nooit virtuoos, enkelgericht op het innerlijke. Sommige protestantse musici bij

* Alleen Fabricatie
voor Benelux en
Belgisch Congo
* Documentatie
op aanvraag
* Doorlopende
Tentoonstelling
145, KONINKLIJKESTRAAT, BRUSSEL
Tel. 17.21.17

onze noorderburen evenals in Duitsland
vinden dat Francks muziek slecht is,
omdat zij o. a. katoliek is !
Tournemire C le nefaste' met zijn
' Bien mauvaise musique ') voldoet nochtans aan vele eisen van de zich erg beperkende beer de Nys. L'orgue mystique
isgebouwd op, geinspireerd door de greg
oriaanse melodie. Zowel de arkaische
modaliteit, eigen 'aan gregoriaanse en
oosters-getinte muziek, het vrije ritme
als de eigentijdse taal zijn. aanwezig. Indien dit niet volstaat dan zijn er nog de
kleuren, beelden en gevoelens, de die ere
geestelijke inhoud vol zuivere mystiek om
deze muziek zoveelgenade te doen yinden als de meermaalsgezochte, cerebrale
bladzijden van de grote vernieuwer, 0.
Messiaen, eveneens een mystieker. Het
gaat niet op de ene dood te zwijgen en
de andere als redder te aanzien en te
vergelijken met Bach. In Messiaens kunst
zit er zeker veel vemieuwing, groot vak-

manschap, vindingrijkheid naast spitsvondigheden en curiositeiten. Hi' is een
(teologische) dichter die mediteert over
allerlei bijbelse teksten en dogma's. Tot
mijn, spijt kan ik de redactie niet volgen
in haar opmerkingen waar er sprake is
over orgelwerken van Ryelandt, Van Nuffel, Meulemans, Van Hoof, De Vocht
e. a. daar sommigen een ,
anderen slechts
een of twee orgelwerken van minder belang geschreven hebben...
Sedert vier-vijf jaar ben ik getuige
van wat ergezongen wor.lt door de
Brugse seminaristen in de kathedraal.
Steeds staan op het programma, naast de
nooitgenoeg gewaardeerde polifonisten,
de missen en motetten van levende of
onlangs overleden componisten als Van
Nuffel, Ryelandt, Barraud, Moutillet,
Monikkendam, Peeters, Meulemans enz.
Aldus worden de Brugse seminaristen
aanhoudend met eigentijdse muziek geconfronteerd ''.
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KERSTPRIJS
VOOR RELIGIEUZE KUNST
Prijs voor Schilderkunst uitgeschreven
door de Derde-Orde der Paters Minderbroeders en Capucijnen.
Thema : Sint-Franciscus van Assisie.
Prijzen een prijs van 12.000 F; een
p
rijs van io.000 F en vier reizen naar
Assisie. De bekroonde werken blijven
het eigendom van de kunstenaars.
Deelnemers : alle schilders wonende in
het officieel vlaams-sprekende deel van.
Bel ire zonder onderscheid van ouderdom of kunstrichting.
Datum : de werken moeten ingeleverd
worden voor Allerheiligen november
1957. De beste werken worden tentoongesteld te Antwerpen, Gent, Brugge en
Hasselt.
De juryleden zijn : De Heren Conservators : Dr. Walter Vanbeselaere (Hoofdconservator te Antwerpen),
Dr. Baudouin
(conservator van het Rubenshuis),Dr.
A. Janssens de Bisthoven (conservator
te Brugge),
Dr. Eeckhout (conservator
te Gent) en de Eerw. Heren : E. H. Kan.
Dochy (pastoor van St.-Salvator te Brugge), E. H. Dr. Stubbe, E. P. Bekaert s. j.
Secretaris en Inrichter . P. Geroen De
Brucker 0. f. m. Inlichtingen en inschrij-

vin en dienen gericht tot : P. Geroen, Filosoficum der Paters Minderbroeders, Prosperdreef, 3 Vaalbeek-Leuven. Tel. 24307.

REINAERTPRIJZEN
De Uitgeverij S. V. Arbeiderspers, gevestigd te Brussel, Wetstraat, 125, is tot
de stichting overgegaan van drie literaire
prijzen, onder de benaming Reinaert-

prijzen.
Een bedrag van ioo.000 F werd
ter beschikking gesteld van de jury, samengesteld uit : Z. E. H. Prof. Dr. J.
Aerts (Albert Westerlinck),
Hubert Van
Herreweghen en Paul Hardy,
ade
alsmede
drie vertegenwoordigers van de uitschrijvende firma.
2. Ditglobaal bedrag zal als volgt
verdeeld worden onder de drie uitgeschrevenprijzen :
A.5o.000 F voor een roman geinspireerd door de christelijk-sociale beginselen die ten grondslag liggen van de katolieke arbeidersbeweging.
B.3o.000 F voor een reisverhaal, juister, een reportage van een reis van enige
duur, er ens ter wereld.
C. 20.000 'E. voor een jeugdverhaal,
dat zonder een tendensverhaal te mogen

T
JAN DE CLERCK VIJFENZEVENTIG JAAR

Ais oude mensen over hun jonge tijd spreken dan komt het bijna
altijd nit op een vergelijking met de tegenwoordige, vergelijking
die meestal in het nadeel is van de laatste. Dat is tenslotte zeer
begrijpelijk; en het is evenzeer begrijpelijk dat .oudere kunstenaars skeptisch staan tegenover de jongere generatie. Het treft
des te meer iemand te ontmoeten, die met de voile inzet van
zijn persoon het kunstlteven van vi' ti jaar geleden heeft medegemaakt ien toch begrijpend en waarderend staat tegenover de
j ongeren. Zo iemand is Jan de Clerck.
Tergelegenheid van zijn verjaringsfeest in en we hem op
zoeken en we vroegen hem wat te vertellen uit die tijd, ten
belhoeve van de le ;ers van 'West-Vlaandieren ' IV at hij ons
verhaalde volt
bier in rote trekken :
g
Een echte Oostendenaar, ja, dat ben ik, vermits ik geboren
werd op 17 oogst 1881 in de Paulusstraat; die straat ligt in
het hart van het oude Oostende; daar hebben vele kunstenaars
g
ewoond (o. a. tot kort geleden Sorel en nu Houwen). Van
vaderszijde en van moederszijde hadden we kunstenaars in de
familie s maar dat heeft mijn vader niet kunnen bewegen om
me toe te laten kunstenaar te worden, integendeel misschien.
Vader had een zaak voor decoratie en ameublement en was
zeer zakelijk aangelegd, ik niet ! Het drama zou niet lang op
zich laten wachten. Als klein jongentje moest ik naar de nonnetjes van de Sebastiaanstraat, to en 2 F per maand; in plaats
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heten, toch beinvloed wordt door voornoemde beginselen.
3. Voornoemde bedragen zijn een en
onverdeelbaar. Zogeen enkel handschrift
in aanmerking komt, by. voor de prijs
van het jeugdverhaal, wordt de uitgeloofdeprijs gevoegd bij de som van
20.000 F, voorzien voor de volgende
prijsvraag van het jeugdverhaal in 1958.
Zo een tweede maul deprijs niet wordt
toegekend, zal de eerste som van 20.000
F ter beschikking van de jury gesteld
worden voor doeleinden door haar vast
te stellen.
4. Voornoemde prijsvragen worden
open gesteld zowel voor Vlaamse als
voor Nederlandse auteurs.
5. VOOr juni 1957 dienen de in drie
exemplaren getypte handschriften in ediend bij de S. V. Arbeiderspers, Wetstraat 125, Brussel, per aangetekende
verzending.
Naargewoonte dient de inzending van
de manuscripten plaats te hebben onder
een kenspreuk.
6. Wat de omvang der manuscripten
betreft : voor de romanprijs wordt een
minimum van 275.000 letters voorzien,
voor het reisverhaal van 225.000 letters
en voor het jeugdverhaal van 200.000
letters.

N

G

E

N

van lettertjes te maken tekende ik eens het portret van Sceur
'Cecile op mijn leitje en toen ze kwam kijken en opspeelde zei
ik : Doe uw bril af, Maswur, ge zijt dan veel schoner. Ze was,
zonder dat ik hetgewild had, in haar trots gekwetst; ze blafte
megiftig toe : Ge zoudt zeker artist willen worden Dat was
als eengroot verwijt bedoeld. Vader werd op de hoogte gesteld
en zou me dat wel afleren, zei hi j . Artist worden !
Hi' kon niet beletten dat tekenen en schilderen mijn enig
verzet werden. De Broeders van Liefde moedigden me aan en
het werd nog ernstiger toen ik op het college kwam en naar de
tekenschool mocht •; men had dat nodig in de stiel van decorateur,
beweerde vader. We waren op het college met een gans roe 'e
kameraden, die opgingen in kunst; de Ostyns waren daarbij, en
Henri Baels, en de gebroeders Van Or. Die hebben me nog
anatomieboekengeleend, van hun vader Dr. Van Oye : dat was
bedoeld voor tekenstudies, maar ik heb er niet veelprofijt van
gehad, want ik heb maanden fang geleden aan alle soorten
ingebeelde ziekten,
die ik daar beschreven vond.
Toen ik na mijn collegetijd zelf in het bedrijf kwam was
vader toch tevreden over de opgedane vaardigheden. Wij moesten dikwijls naar Brussel voor de zaken en vader liet me zelfs
toe een tijd lang te werken in het atelier van de schilder Pa en,
leur
want de klanten haddengraag een beetje
k in de decoratie
van hun interieurs. Ik leerde daar Portaels en Camille Lemonnier
kennen, die me fel hebben aangemoedigd. Zo durfde ik het aan
op twintigjarige leeftijd een eerste dxpositie te houden; niet

onder mijn eigen naam echter, want daar Wilde vader niet van
horen, maar onder de naam Jan van Oostende. Ik mag ze en
dat het een groot sukses werd. Invitaties kwamen toe om in
binnen- en buitenland te exposeren; zo kwam ik in Duitsland
en En eland. Het werd een schone tijd. In 1907 exposeerde ik
zelfs in Spanje.
Intussen was er ook te Oostende stilaan een tamelijk belangrijk kunstleven ontstaan. Wij hidden een eerste groepstentoonstelling van Oostendse kunstenaars, met Desforges, Halle, Bulcke
e. a. en later een tweede met Henri en Constant Permeke. Zo
werd weldra de noodzakelijkheid van een Kunstkring ingezien;
de Cercle Artistique d'Ostende ontstond zo op mijn atelier van
de Hospicenstraat (tegenwoordig E. Cavellstraat). Daar hebben
we veelplezante en andere avonturen beleefd. Ensor deed niet
mede; wij hadden wel veel om an met hem, maar hi' was
ouder dan de meesten onder ons en hi' had precies een gemakkelijk karakter; het vroeg grate behendigheid om de vrede te
behouden. Constant Permeke deed het nog best, ook wel dank
zij zijn vrouw Mieke, die een radde tong had.
In dien ti'j d had vader Permeke (Henri) een woonschuit Artis
amor; hi' had het beroep van loodgieter opgegeven om kunstschilder te warden. In die schuit hebben we veelgewerkt. Mijn
elf jaar 'on ere broer Oscar was toen ook al van de partij; mijn
sukses had immers de weerstand van vader tegen het kunstenaarschap gebroken : Oscar mocht naar de Academie te Gent
en werd als beeldhouwergeprimeerd; hi' is dan later naar Engeland gegaan en vandaar naar Amerika; tegenwoordig is hi'
directeur der Academie van Leuven.
Stilaangeraakte ik ook in de visserswereld thuis. Men had me
gevraagd voorzitter te worden van de kring Kunst genegen der
vissersgilde van Paster Pype en Kanunnik de Spot. We speelden
toned en bouwden decors in het lokaal •; aan de kaarttafel werd
ikgauw goed bevriend met die mensen, die de hartelijkste mensen van de wereld zijn als ge ze kent. Die vriendschap heeft me
veelgeholpen als ik later ben begonnen met het schilderen van
het vissersleven; ze waren altijd gereed om model te staan
en ook om hun sloe en te schikken gelijk het bet paste voor mij.
'
Op een garnaalboot zijn we
Toen kwam de oorlog '14-18.
metgans de familie naar En eland getrokken. Mijn broer
Georges was toen reeds een hele tijd verbonden als violonist aan
het Gait -Theatre te Londen; hi' heeft carriere gemaakt aan het
philharmonisch orkest van Philadelpia onder de leiding van
Stokovski, maar nu is hi op rust in de Franse Landes; zijn zoon
Marcel is aan de Unesco verbonden en zit voor het ogenblik in
Saigon. De directeur van de Gait bezorgde ons een woning in
Worcester ark bij Londen; ik werd opgenomen in de hulpJan de Clerck (links) en Constant Permeke (rechts) toot 1914 te Oostende.

diensten van het Belgisch leger, maar had toch veel tijd om te
schilderen. Wij hielden zelfs een Belgian exhibition of modern
Art in Kingston u. Thames. Henri Baels sprak de openingsrede
uit van deze tentoonstelling, die door in ten voordele van het
Rood Kruis voor onze soldaten. Behalve Henri Baels — ge weet
dat onze Prinses van Rêthy in En eland geboren is — vonden
we veel Oostendse vrienden in En eland terug. Zo heb ik ook
Constant Permeke kunnen helpen, toen hi' na zijn kwetsuur te
Antwerpen overgebracht was geworden; zijn oudste zoon heeft
zelfs zijn naam van mij gekregen : John. Ook Tytgat was daar
en nog enkele andere schilders als Boudry en de Selliers. En ik
verzeker U, we hebben daar veelgewerkt.
In welke richting ik werkte ? Ik was nooit tevreden en ik
zocht altijd verder. Hier hebt ge een artikeltje van 1919, lang
geleden bewaarde ik alles wat men over mij schreef, maar op
zekere dag heb ik, gelijk Gustaaf Desmet, alles opgebrand,
maar dat artikeltje heb ik toch behouden :
In een oud dagbladuitknipsel lezen we : Ian de Clerck, un

artiste, qui cherche toujours a se degager de tout ce qui devient
micanique... Ii veut a tout prix, au prix meme du succes et de
la gloire, eviter tout ce qui est mithode. Ah, je sail bien, s;
Ian de Clerck avait voulu toujours ' faire' des impasses, ou
faire' du luminisme, ily aurait beaucoup de ens pour rapplaudir, mans le peintre ostendais se mifie des ' bravos' et seul poursuit sa route... N'est-il-pas le precurseur de tour ces mouvements
actuels, de toutes ces recherches de Part contemporain concernant
le dynamisme, l'aimosphere, le luminisme et l'expressionisme.
Hier wordt natuurlijk de moderne richting in ons land bedoeld. Er zijn inderdaad in het vroege werk van deze kunstenaar
doeken aan te wijzen., die klaarblijkelijk ver v6Or zijn op hun
tijd; tot zelfs abstract werk kan men er aantreffen. Is het dan te
verwonderen dat hi' zoveel sympathie gevoelt voor wat de 'onA. S.
geren presteren ?

JOSE VAN GUCHT

Naar aanleiding van de tekening op het omslag van dit nummer.
Een oud en bouwvallig hoekhuis in de Vleeshouwersstraat te
Veurne; zware ijzeren ankers aan de gevel wizen de datum
aan, waarop het huis werd gebouwd : 157o, dus volop de
Spaanse tijd, die in Veurne zulke belangrijke sporen heeft nagelaten. Boven de deur hangt een bord : Galerij Drie Koningen;
op de deur zelf is een schilderspalet bevestigd met de naam :
I. Van Gucht. (Mijn voornaam schrijf ik nooit voluit; ik vind
hem zo meisjesachtig, zal de bewoner ons straks zeggen). Het
is een heel merkwaardige wereld waar Van Gucht ons binnenlaat, een wereld half in puin en half in wording; dikke la en
behangpapier, verf en plaaster werden verwijderd van muren,
balken en schouwen om het mooi materiaal vrij te maken, waarin
het huis werd opgetrokken; het werk is nog helemaal niet af,
maar reeds werden de wanden met schilderijen en tekeningen
volgehangen, die beelden oproepen uit landen van zon of van
mist; daarbij kwamen de meest heterocliete voorwerpen en meubelen om de artistieke sfeer te vervolledigen in authentieke Montmartre-stijl. In deze steer past de figuur van Van Gucht volg
komen — hoewel baardeloos en zonder lane
haren — Van
Gucht met zijn door zon en re en getaande gezicht en zijn
rijzige troubadours gestalte.
Hoe zijt U tekenaar geworden, Miinheer Van Gucht ? vragen
we als we langs een steile trap op het verdiep gekomen zijn
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Jose Van Gucht:
Zelfportret.

enplaats hebben gevonden in de living-atelier bij de oude
elementenstoof waarboven deguitaar hangt. Van Gucht begint
rustsg te vertellen. „ 1k ben te Sint Jans-Molenbeek geboren in
1913. Vader was toneelkapper en zo komt het dat ik reeds als
kind reelgedwaald heb tussen de schermen van het toneel; het
is misschien zo te verklaren dat ik steeds een voorkeurgehad
heb voor de tegenstelling wit-zwart die de basis van de tekenkunst is. 1k had het tekenen in het bloed,
maar toch heeft het
lang geduurd eer er sets kon van in huis komen; varier stierf toen
ik maar veertien jaar oud was en dus moest ik de zaak voortzetten met mijn moeder en mijn zuster. Eindelijk kon ik naar de
Academie en ik verdiende intussen mijn kost met decoratie en
publiciteit voor kino's en grootwarenhuizen ".
De Academie, die Van Gucht bezocht was eerst deze van
Sint Jans-Molenbeek waar hi' bij Prof. Verheyen studeerde;
deze Antwerpenaar was een late bewonderaar van Ingres en
Puvis de Chavannes; hi' gelukte er niet in om van zijn leerling
een akademieker te maken,
maar vervulde hem toch van een
heilzaam wantrouwen voor de valsheid van vele kunstwerken
en voor epigonisme en modefenomenen. Later komt Van Gucht
dan aan het Hoer Instituut te Antwerpen in de klas van Baron
Opsomer, die wel moderner van opvattingen was, maar eiste
dat zijn leerlingen zijn stijl en manier zouden nabootsen.
„ In die tijd schilderde ik veel, gaat Van Gucht voort, hoewel
ik me wel bewust was dat mijn we daar niet lag en de kleuren
me onwennig bleven,
omdat ik ze niet voelde. Maar dan kwamen
de mobilisatie en de zeven maanden krijgsgevangenschap. Eigenaardig genoeg, het is dan dat ik me definitief op het tekenen
gericht heb. Ziet u, men kan zich moeilijk over de gedachte
zetten dat schilderen toch hoer en edeler is dan tekenen, maar
nu moest ik wel tekenen; schilderen kost veel aan materiaal,
terwijl tekenen goedkoop is : wat papier en een pen of een potlood, dat vindt men overal, zelfs in krijgsgevangenschap ".
Vele kunstenaars hebben een zeer moeilijke tijd gekend onder
de oorlog. Dat is te meer het geval geweest voor Van Gucht
omdat hi' zich door niets wilde laten binden. Vroeger had hi'
reeds lane tochten door Europa gemaakt om de musea, de veelkleurige landschappen, de oude en typische gebouwen op te
zoeken. Maar nu wordt het avontuur als het ware zijn beroep;

. hi j trekt van het ene land naar het andere; hi maakt ze lfs een
seizoen mee met de trimards in Frankrijk. De arbeid op het
veld is hem. niet te lastig; zo kan hi' een nieuwe voorraad beel66

den en tekeningen opdoen, die hem overigens helpen om aan de
kost te komen bij verdere tochten naar steeds nieuwe horizonten.
Het avontuur neemt voor hem altijd maar andere gestalten aan.
Een tijd lang vaart hi' mede met een reizend circus; eigenlijk
moest hi' de rote panelen schilderen die van een cirkuspoort de
betoverende toe an maken tot droom en fantasia; hi' gebruikte
dezegelegenheid om ti e- ntallen schetsen te maken van wilde
dieren en acrobaten en van alles wat achter de schermengebeurt.
Zo zal hi' ook enkele weken koolputter worden om van dicht bij
te kunnen zien wat er in de donkere mijnschachten geschiedt en
het in ziin tekeningen vast te le en. De meeste zijner tochten
geschieden per moto, het paard van de moderne vagant... Overigens niet zonder gevaar; op zijn laatste tocht was hi' gereden
tot onderaan Siciliè, omdat hi' absoluut de tempel van Paestum
wilde zien bij zonsondergang; bij zijn terugkeer had hi' een
ongeval in de bergen van Noord-Italiè; men bracht hem naar
het ziekenhuis van Trente,
met een paar gebroken ribben en
enkele diepe wonden, die nodig toegenaaid moesten worden;
na drie dagen lie hi' daar weg.
Bij pozen komt hi' enigszins tot rust. Aldus kort na de oorlog
toen een antikair hem spijs en lafenis' bezorgde teen levering
van een schilderij per maand. Zo heeft hi een tijdlang kalm
kunnen arbeiden en werk verzamelen voor tentoonstellingen. De
tentoonstellingen als die van 195o in het Paleis van Schone
Kunsten te Brussel, waar hi j Italiaanse gebouwen en landschapP had vertoond, bezorgden hem een goede pers en tevens de
belangstelling van Dhr. Steinmetz van de Uitgeverij Descleede Brouwer •; deze engageerde hem voor de illustratie van een
boek van Alfred Lercy over Paris. Later tekende hi' nog voor
boeken over Brussel en Antwerpen. Voor illustratie van boeken
heeft Van Gucht als tekenaar natuurlijk altijd veel belangstelling
ehad. Van onder zijn divan, die tevens als boekenkast dienst
g
doet, haalt hi een rote map met prachtige tekeningen over het
Oud en het Nieuw Testament; weinig maanden geleden hingen
er ten ande.re enkele zijner profetenfiguren in zijn tentoonstelling te Brugge.
Maar hoe zijt U hier in West-Vlaanderen beland ?
„ Dat is een ganse geschiedenis. Als ik nog een kleine jongen
was dan was mijn rote wens — gelijk het met alit Brusselse
ketjes het geval is — eens in vacantie naar zee te komen, maar
ik heb datgeluk nooit gekend. Het toeval wilde nu dat toen ik
in 1951 weer eens uit Italii- terugkeerde ik mijn moeder niet
thuis vond; zi j was naar haar zuster in Sint Idesbald en zo ben
ik haar dan achternagereisd. Het stond me daar zo erg aan dat
ik allesgedaan heb om er te blijven, ook na het vacantieseizoen.
Mijn huisvesting was een root probleem; er zijn te Cox de
in de duinen nog heel wat oude bunkers; ik ben gaan huizenieren in een van die abris; zeer confortabel was het niet, maar
ik ben al tevreden als ik onder dak ben. 1k heb het daar vijf
jaar uitgehouden, totdat men een villa be on te bouwen
boven mijn abri, — niet voor mij natuurlijk. Maar intussen
was ik van Cox de uit dikwijls het land ingetrokken, naar
Brugge:Oostende, Damme, Lo, leper, Veurne... Vooral Veurne
heeft eengrate indruk op mij gemaakt, omdat het voor een
tekenaar zulke moose hoekjes biedt. 1k vond er een oude
afspanning, die reeds twee jaar lee stond : geklasseerd als
monument bovendien; en zo werd de afspanning der drie
koningen herschapen tot Atelier de drie Koningen ".
lie Uw tekeningen bekijkt stelt een grote virtuositeit vast en
terzelfdertijd ook een zeer eigen techniek, die een persoonlijk
cachetgeeft aan Uw werk,

„ Luister, ik heb wat de techniek betreft maar een beginsel :
met zo weinig mogelijk middelen zoveel mogelijk zeggen, want
ik vind dat men de matiêre dikwijls overdadig gebruikt. Bij mij
is hetgewone pentekening of potlood of no al dikwijls gewassenpentekening; en als ik er niet kom met pen of potlood dan
gebruik ik lucifertjes, die ik in de inkt dop; ge weet, om die
dikkere linen te bekomen die men bij Rembrandt zo veel vindt;
hij gebruikte daarvoor ganzepennen, maar dat is uit de wereld.
Ik hang een enkel -isme aan; ik wil alleen zo eerlijk mogelijk
zijn en me aan een enkele voorbijgaande mode binden; van
esthetische theorion rond mijn werk houd ik niet; het werk is
vangroter belang dan de theorie ”.
Van Gucht toont ons de inleiding die Frank Seelant (Dr.
Demey-Lateur) geschreven heeft voor zijn tentoonstelling van
1955 en die zijn bedoelingen goed weergeeft. Daar staat te
lezen : Hi' is het die het rusteloos bestaat op verkenning te gaan
langs steeds nieuwe we en we el... Voor alles de uitzonderlijk
begaafde tekenaar. 't Is deze gave die hem dwingt varende gezel
te zijn... Ze richt hem respijtloos tot anderssoortige levensuiting,
opdat deze, allengs wat do geworden levensrijkheid onder ziln
nerveuse tekenstiftgeleid door meesterhand, opnieuw zou geschapen zijn, lyrisch herschapen... Temets wordt hand en gave
volammend beslopen . — niet wijl hij alleen is, hi) weet bet
zijn lot dat hij pijnend lieft; doch wijl hij eenzaam, zolang vereenzaamd blijft, zonder opwekking vanwege vrienden-zielsgenoten... 't TY/orden steeds tekeningen wit op zwart, gewassen tekeningen, of tekeningen verhoogd met wat sepia. En toch is daar
volheid, nuance,psyche. Het Mitt niet steken bij en in .een
object-ter-weergave...
Als we afscheid namen dan heeft Van Gucht al zijn lichten
aangestoken : de lane daglichttuben boven zijn chevalet en de
vele lam en verdoken in hoek en kant : verborgen in echte en
onechte schelpen , glinsterend achter de kristalraampjes van
de
oude
fiakerlantaarnen in degang, verstoken achter madonnas in getraliede nisjes langs de trap, of voorlopig nog burgerlijk bengelend aan een dubbele draad. Of hij de wide wereld rond
dwaalt, of thuis is in zijn Veurn c e aanleghaven, hij blijft steeds

de ziel bewaren van het jongentje dat zich tussen de toneelschermen verborg en nooit genoeg had aan geheimzinnigheden
A. S.
en mysterie en fantasie.

JAN VANDEKERCKHOVE
Zie we kunnengelukkig zijn : een Vlaamse keramiekkunst werd
onsgeboren ! Groot is ze niet, maar jong en levenskrachtig. Ze
is ergekomen ondanks de ontstentenis van een kunsttraditie. De
pottenbakkerstraditie, die zoekgeraakt is in de antikwiteiten,
versuikerde siertegels ' made in Belgium' , tedere schouwgarnitures, Vlaamsgezinde asbakken en dies meer.
Enkele jaren na de laatste wereldoorlog, toen vorm en inhoud
van de verscheideneunstuitingen een onmiskenbare katarsis en
vernieuwing ondergingen, werd, vooral op het gebied van de
toegepaste kunst, gezocht naar andere uitdrukkingsmiddelen.
De keramiekkunst maakte een nieuwe kans. Enkele jonge mensen vonden de bekwame leermeesters, die hun de moeilijk4 technieken bijbrachten en hen leerden zien hoe de brute materie
in volmaakte vormen kon worden herschapen.
Een van deze mensen : Jan Vandekerckhove. Hi'j werd te
Kortrijk geboren in 192 7 . Een gelukkig toeval bracht hem, terwijI hij zijn militaire dienst deed, naar de Akademe voor schone
Kunsten te Antwerpen, waar hij gedurende twee jaar de lessen
van sierkunst volgde. Deze lessen bestonden uit, wat we in
pejoratieve zin, ' akademische ' oefeningen zouden willen noemen :getrouw nabootsen van brave en lieve din en.
Na twee jaar ' kunstopleiding', verscheen onverwacht Strebelle op het podium. Hi' gooide aan scherven wat iedereen
als ' meesterwerk ' aanzag. Strebelle bracht de jonge Vandekerckhove de notie van keramiekkunst bij. Staag werken, wikken,
herbeginnen, afwegen, toespitsen van de kunstsmaak, doordrijven tot technische volmaaktheid : het waren jaren, harde jaren
van worsteling met de klei en met het leven dat er moest
worden ingeblazen.
Jan Vandekerckhove had de kapaciteiten om door te dri p en

Jan Vandekerckhove : As5ak (liggende figuur)
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tot de essentie van Strebelle's kunst. Diens invloed is derhalve
een verrijkend element geweest, niet alleen voor de eerste werkjes, maar ook voor datgene wat thans uit de werkplaats gaat.
Niettemin verliet hi' na 'enkele jaren de leermeester. Hi' ging
zijn eigen we liet zich op 't Hoge to Kortrijk een atelier bouwen, waarin hi' dag aan dag, de materie tot sprankelende schoonheidpoogt to dwingen. Zijn oeuvre : het is een brandpunt van
doorleefde harmonie tussen kreatieve spontaneiteit en vakmanschap, tussen estetis'che subtiliteit en funktionele waarde, tussen
strakheid en beweging, tussen realisme en stilering. Soberheid,
maar meteen warmte en rijkdom scheppen een klimaat van intellektuele luxus. leder stuk isgebouwd op linen en konstrukties, waardoor gebondenheid en kontinuiteit ontstaat, zonder
dat de volheid van het volume, de tastbaarheid, verloren loopt
in een schamele cerebraliteit. Apollinische zuiverheid, zouden
we het durven noemen, waarin het minim ste detail, de zorgkleimaterie
gehele
kunstenaar
heeft ontvangen.
De e
toets
van
deimaterie
en de lakaanwending, en daar vooral vinden wij in Vandekerckhove de Vlaamse artist terug, spreken doorecht. Hier blijkt
het hoezeer de kunstenaar zijn matiere begrijpt en kent. Ziedaar dit korte kontakt met Jan Vandekerckhove. Wij geloven dat
Vlaanderen in hem een keramiekkunstenaar rijker is geworden.

Ian Thurman

CLAUDE CORBAN
Vaak wordt depoezie root genoemd in de mate dat de ontroering die uitgaat van de verzen, inwerkt op het sentiment van
de lezer. Deze bewondert de dichter omdat hi'j zich identificeren
kan met de romantische droomwereld van de miskende jongeling
„ Wiens weekgeld maar al to vaak nog sterft de zondagavond in
rozenblaadjes op zijn kamer ".
Het is het dichtsel waarin de verses even nauwkeurig op een
rijtje afgeteld worden als de ontgoochelende jeugdliefdes en de
zich opeenstapelende bijltjesdagen.
Daartegenover staat de dichtkunst : ieder affektief gevoel, dat
niet zozeer ontroert dan wel beroert, is geworden tot een intellekt, een idee. De ingesteldheid van de dichter op het hem omringende wordt verwoord in een verstandelijke, kernachtige,
soms koudepopi.izie, die een duidelijk verschil vertoont met de
nog maar steeds furore makende gevoelspoezie.
Dergelijke rasechte gedichten schrijft de jongste vlaamse experimenteel 'Claude Corban. Corban is gebo. ren to Roeselare op
23 april 1936. Hi' genoot middelbaar onderwijs in zijn geboortestad en thans studeert hi' psychologische wetenschappen.

et het
m literaire leven vertrouwd en
Hi'j is pas een goed jaar
toch liet hi' heel wat van zich horen. Hi' debuteerde met een
belangwekkende dichtbundel Piedra del Rao. Over de degelijkheid .ervan waren Louis-Paul Boon, Andries Dhoeve, Paul
Devree, Luc Ter Elst en Jan Walravens het eens.
Hi' werkte onder meer mee aan volgende tijdschriften : Het

Antenneke, Basia,
Het Cahier, Gard-Sivik, Njet, Pijpkruid, De
Tafelronde, Deze Tijd, en Vlaamse Gids en bovendien aan het
nederlandse Proefschrift en Podium.
Op het einde van het voorbije jaar werd hi' bekroond in de
poi.-:zieprijsvraag Het Cahier - De Nevelvlek met een cyclus van
vijf gedichten getiteld Wintertoko.
Corban volgt op de voet het kultuurleven en beperkt zich
daarbij geenszins tot Belgile. De Amerikaanse en Franse Literatuurgeniet zijn voorkeur met figuren als Hemingway, Faulkner,
Steinbeck, Miller en Prevert, Jarry, Cocteau, Aragon, Breton en
Eluard. In de schilderkunstgaat zijn eerste liefde naar Chagall,
Klee, Gauguin,
Dali en De Chirico.
De konceptie van zijn dichtkunst formuleerde hi' in zijn eerste bundel als volgt : „ de vrouw van lot werd sileks ", „ de
sileks moet vrouw van lot worden ". Hierbij drukt hi' de taak
en het werk van de dichter uit die moet het intense, helse leven
kristaliseren tot sileks, tot ruimteskulptuur. Eveneens duidt hi'
duidelijk op de eis die hi' van de lezer vergt : dit leven even
intens to kunnen oproepen uit de bedding van het gedcht. Hi'
wil komen tot een verinnerlijkte poezie, .een poezie, die gensters
g
slaat, net als men twee vuurkeien teen
elkaar aan zou kletsen.
Elkgedicht bij hem is een kei, even hard en rond; vol uit de
schoot van intellekt engevoel gerold.
Alsgeen ondergaat hij '1 a hantise du verbe ', hi' is dol, bezeten van het woord, ergens zegt hijzelf :

het eierstokwoord wentelt
op het marsland van mijn lenden.
Hoor hoe hij op een behendige wijze woord op woord in de
val lokt :

De lucht draagt kleine moeheidsstreepjes
rend de ogen van de zomer,
het voltooien van de dag is eenvoud.
De bomen zijn m,enigten aardwormen
id
op een platform ingetogenhe.

De werklieden metselen de stilte open
met takkeboshouwelen.
De assepoesters luiden bun lichaam
in de campanillas,
toes de mens zeer poreus was,
een sponsrots in de oernevelholte :
Hetpalumbisch water groeide
door depatrijspoorten
van zijn ledematen,
een hunkerende stad
om een handvol vergiffenis.
Yoor 1957 heeft hi' in petto de dichtbundels : Securitine,
Een sabiah fluit, Woordvarven, Blinkety Blank, en Eerste straat
links, Lilly. Ondertussen werkt hi' ijverig aan een roman op
Touw.
Samen met enkele anderen zal hi' binnenkort een tijdschrift
Spatbord van de pers brengen. Het zal meer dan nieuw zijn.

Foto p. V. d. k. Roeselare
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TENTOONSTELLINGEN IN NEDERLAND
Het stedeliik van Abbemuseum te Eindhoven biedt een nog te
weinig gekend geheel van kunstwerken, dat spijt begrijpelijke
la een tamelijk juist beeld geeft van de hedendaagse kunst
en ongetwijfeld als modelinrichting kan aangewezen worden
voor andere steden.
Van 22 december tot 26 januari hebben de eigen kunstwerken
echterplaats gemaakt voor een algemene retrospectieve van de
Oostenrijkse kunst uit de laatste vijftig jaar. Algemeen is misschien te veelgezegd; de inrichters der tentoonstelling hebben
vrij hun keuze gedaan uit de verzamelingen van Wenen en
elders; zij hebben zich zorgvuldig beperkt bij die kunstenaars
welke zoals het heet Europees gericht zijn en zich onthouden
van achterlijke eigen-bodem-kunst. Men zoeke er dus noch
kleurige volkstypes, noch stemmingstaferelen uit Salzburg of
Wenen,
noch Tirolerlandschappen, noch wat ook maar herinnert
aan de zo bekende Oostenrijkse gemiitlichkeit. Wat men ons wel
toont is hoe Oostenrijkse kunstenaars vijftig jaar lang gepoogd
hebben de rote Europese kunstbewegingen achterna te hinken.
Bij het begin der eeuw scheen het wel of Oostenrijk een
en bood
bi geed
baanbrekende rol zou aan vervullen. In diverse
bd
het vooruitstrevende geesten : Schonberg, Hofmannsthal, Freud.
In dietijd groeide het talent van Kokoschka enerzijds en van
Klimt anderzijds. Maar reeds vroeg verlaat Kokoschka het land
en zijn kunst zal zich langs soms tegenstrijdige we en gaan
ontwikkelen in de verschillende hoofdsteden van Europa. Klimt
en Kokoschka zijn tamelijk goed vertegenwoordigd in de tentoonstelling, evenals de vroeg gestorven Egon Schiele, wiens
werk thans nog sterk ontroert. Toch schijnt het expressionisme
van Kokoschka alle andere Oostenrijkers in de schaduw te stellen. Vooral zijn portretten hebben grootse allure, waar hi' met
betrekkelijk eenvoudige middelen zijn modellen tot op het been
ontleedt.
Van deperiode tussen de twee wereldoorlogen wordt ons
weinig getoond. Oostenrijk zelf bleef afzijdig van de grote
kunststromingen. Staat en enkeling waren overigens veelal te
arm om aan maecenaat te doen. Daarop volt de Anschluss,
met de bekendegevolgen op kunstgebied, en de oorlogstijd.
Uit dieperiode toont de tentoonstelling ons niet veel meer
dan werk van Oostenrijkers, die zoals Kokoschka in het buitenland hebbengewoond en vooral onder Franse invloed staan.
Na de oorlog schijnen er in Oostenrijk tal van kunstenaars
gereed te staan om nu in Oostenrijk zelf te doen wat men elders
al tientallen jaren lee t• zij doen dit met misschien minder
krampachtigheid dan de Duitsers, maar toch zeer ernstig, al
te ernstig; de befaamde zin voor humor ontbreekt hen te zeer.
Men doet dus aan alle in zwang zijnde stijien. „ We zijn postexpressionisten. Of we zijn surrealisten (we laten ons hierbij
inspireren door die goeie ouwe Breughel, waarvan we bier in
Wenen zoveel werk hangen hebben). Of we zijn futuristen, want
Italie was vroeger een provincie van ons. En natuurlijk we
plegen ook abstracte kunst, veel abstracte kunst, zeer veel ab-
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stracte kunst, want we willen niet gescholden worden voor
es die niet weten hoe het hoort. We doen mee
achterlijke luidj,
met deprijskamp voor het monument van de concentratiekampen. We hebben kruiswegstaties in archalserende stijl. We
werken met ijzerdraad. We hebben alles,
alles, alles...
Alleprocedes,
alle manieren , alle innovaties : en nochtans
niets dat ons werkelijk aangrijpt, verrast, schokt, begeestert.
Dit is de algemene indruk, die velen hebben opgedaan te Eindhoven, getuige de kritiek der bladen. Een slotbemerking : er
zijn zovele dezer Oostenrijkse kunstwerken, waarop men gemakkelijk de naam van een of andere onzer eigenlandse schilders of beeldhouwers zou kunnenplaatsen, of nog gemakkelijkar de naam van de voornaamste vertegenwoordigers der Parise
school. Men kan zich niet ontdoen van de indruk dat moderne
kunst dreigt te vervallen in een nieuwsoortig academisme; of
moeten we het manierisme heten ?
Het van Abbe-museum heeft in medewerking met het Stedelijk
Museum van Amsterdam eenprachtige cataloog uitgegeven over
de Oostenrijkse kunst. Overigens al de catalogen van deze beide
musea zijn merkwaardig; wij denken in de eerste plaats aan de
catalogus van de eigen werken van het van Abbe-museum, een
zeer leerrijke initiatie in de hedendaagse kunst aan de hand der
bezittingen van het museum.

Kunstenaressen, die individueel worden besproken, ontvangen
meestal een matige en door hoffelijkheid geinspireerde lofprijzing; als men ze in groep behandelt dan let men gewoonlijk alle hoffelijkheid ter zijde en de lofprijzingen blijven
achterwege. Het is niet antlers waar het kloosterzusters betreft.
En toch zijn er natuurlijk uitzonderingen, gevallen die wel aandacht verdienen.
Zo zagen wij laatst te Maastricht, in een bekende private
tentoonstellingszaal dicht bij het Vrijthof, een tentoonstelling
van een Waalse benediktines. Het uitzonderlijke was bier de
gthruikte techniek : papiercollage. Reeds eeuwen geleden gebruikte men bij gelegenheid en spelenderwijze schaar en lijmpot in de kunst. Maar het zijn de cubisten, die rond 1912 er
een werkelijke kunst hebben van gemaakt en in de collage een
der meest actieve elementen hebbengezien in de strijd teen
de verouderde kunsttradities. Zij deden dit niet om de schilderkunst te vernederen door er minderwaardig materiaal bij te pas
te brengen; zij wilden de macht tonen van de picturale compositie, die zelf de meest gemene materie kan vergeestelijken.
Deze experimenten waren niet altijd gelukkig; daarom waren het
ook experimenten; maar zeker is dat deze techniek, aangewend door mensen als Matisse en anderen, merkwaardige resultaten hebbengegeven.
De Maastrichtse tentoonstelling was een merkwaardigheid omdat het nieuw is deze techniek aan te wenden voor het uitbeelden van religieuze motieven en gevoelens; te meer dat men
aanvoelde dat men met eerlijk werk te doen had en dat de
kunstenaresgeen ogenblik eraan gedacht had te verbluffen. A. S.
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VLAAMSE POEZIE
Naast overzichtelijke artikels bevat het een bloemlezing onzer
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WEST-VLAANDEREN EN LIMBURG

Altijd is er tussen West=Vlaanderen en Limburg een stroming van hartelijke sympathie geweest.
Dat beide provincies besloten hebben door bemiddeling van hun Bestendige Deputaties en hun culturele diensten
eenpolitiek van culturele samenwerking to voeren, juich ik uit ganser harte toe.
De sympathie, die twee Vlaamse gouwen elkaar toedragen, ma niet beperkt blijven tot het sentimentele vlak.
Ik durf zelfs de vraag stellen of, ondanks een spontane vriendschap, voldoende wederzijdse kennis aanwezig is.
Wat weet men in Limburg van Westvlaamse no en ? Wat weet men in West=Vlaanderen van Limburg, tenzij
dat er kolenmijnen zijn en at ergens in de heide het kamp van Beverlo ligt ?
De Limburgse Week te Brugge en de Westvlaamse Week te Hasselt mogen uitgroeien tot een publieke manifestatie
van de wil tot culturele samenwerking, en tot een publieke confrontatie met het culturele even uit de an ere gouw.
West=Vlaanderen zal te Hasselt zijn letterkundigen voorstellen, zijn economische no en ontleden en zijn rijk
kultuurpatrimonium en het mooie landschap tonen dat duizende toeristen lokt.
Limburg laat U kennis maken met de mensen, die onze mijnen welvarend hebben gemaakt. Len mijnwerkersgroep
in werkkledij zal voor U marcheren en een verzorgd concert uitvoeren. Moe de ontmoeting to Brugge met onze
Limburgse mijnwerkers voor U een aangename verrassing zijn.
Ik druk tevens de hoop uit dat onze beeldende kunstenaars in het westen enige waardering zullen ondervinden.
Voor hen is de tentoonstelling het eindpunt van een reeks exposities, die leiden van Antwerpen over Hasselt,
Tongeren en 's Hertogenbosch naar het sympathieke West=Vlaanderen. Verder zullen de lezingen over culturele
en economischeproblemen in Limburg U de eigen Limburgse toestanden voor ogen brengen.
Aldus zal de uitwisseling der geplande manifestaties ongetwijfeld bijdragen tot grotere onderlinge waardering
en di is een taak, die ons alien dierbaar is.
Daarom ben ik ook redactie en administratie van het maandblad „West=Vlaanderen" dankbaar voor hun initiatief
om een Limburg.-:nummer uit te geven. Dot blad is een publicatie van hoge standing en het verheugt mij dat aan
zijn vele lezers enkele aspecten van onze provincie worden toegelicht. Laat Limburg en West=Vlaanderen elkaar
de hand reiken en in de toekomst doelbewust streven naar een innige samenwerking op velerlei plan. Ons Vlaamse
yolk zal er baat bij vinden.
L. ROPPE

Gouverneur van Limburg.

LIMBURGSE LETTERKUNDE — EEN ROEMRIJK VERLEDEN
Dat, om het Prof. Dr. J. van Mierlo na te zeggen, de
oudste overgeleverde met zekerheid gedateerde litteraire
teksten stammen uit het Limburgse, kan verklaard wor=

den en door de invloed van de Abdij te Sint Truiden,
gedurende meer dan duizend jaar het voornaamste cu
tuurcentrum van Limburg, en door de ligging van deze
rovincie aan beide oevers van de Maas. Maaslandse
p
culturele inwerking evenals Luikse en Rijnlandse invloe=
den hebben eeuwen in deze gewesten nagewerkt, via de
belangrijke verkeerswegen, die het graafschap Loon met
de streken over de Maas en over de Rijn verbonden. In
zi j n baanbrekende, rijpe studie Kultuur en Literatuur in
de Maasgouw voor 1200 bewijst Jef Notermans dat we
gefundeerd mogen spreken van een Oudnederlandse li=
teratuur... van een vegir=middeleeuws tijdperk in onze
letterkunde. Eindelijk wordt thans op wetenschappelijk

verantwoorde wijze bij de van haar eigen Loons ver=
le en onwetende massa de indruk weggenomen at zij
een yolk is zonder geschiedenis, voorbestemd om on
voogdij te leven, dank zij het zopas verschenen eerste
volledig politiek en sociaal=historisch overzicht Het
Graafschap Loon door Dr. J. Lyna, de kenner bij uitstek

van ons Loons verleden, aan wins studie hi zijn ganse
leven heeft gewijd, essay dat werkelijk uitgegroeid is tot
een synthesis van zijn levenswerk. Na Prof. Dr. J. van
Mierlo, heeft o. a. ook Eugene Baie aangetoond dat,
voor de literatuur, comme pour les autres arts, nous en
surprendrions le precoce eveil dans les ruches monasti=
ques du Limbourg, vooral in l'Abbaye de Saint=Trond :
Le Chant des Sources.
In mijn studie Hendrik van Veldeke heb ik reeds in

1 928 getracht Hendrik van Veldeke te situeren in de tijd
en in het midden waarin hij leef de, om aan te tonen
hoe, dank zij de invloeden door Dr. j. Lyna en jof
Notermans in het Graafschap Loon onderzocht, H. van
Veldeke's werken zijn tijd en milieu cristalliseerden :
de St. Servatiuslegende : de middeleeuwse ndieve heili=
genverering, tot huldiging van 'Die rte heer van
Tricht ', de godsdienstige poezie; zijn Eneide : de ver=
heerlijking van de onversaagde edelen ' ut tien dusenden
erkoren ', de epische dichtkunst; en zijn Minneliederen:
de ' courtoisie ' die minne ', de middeleeuws=ridderlijke
hulde aan ' die vruote vrouwe ' di goede end skone
de lyrische zangen. In de door Dr. J. Lyna geschetste
'periode der Loonse zelfstandigheid ' tot 1200, door Jef
Notermans gekarakteriseerde 'Hoogbloei in de xde tot
en met de eeuw begroeten wij de geboorte van
onze eerste met naam en werk bekende Dietse dichter,
Hendrik van Veldeke, die ca. 1128 te Spalbeek bij
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Hasselt op de Heerlijkheid Veldeke het levenslicht
aanschouwde. Met hem ontstond het vroegste, reeds ge=
stileerde en rijpe letterkundige leven in Limburg, v6Or
Vlaanderen nog, en lange tijd vOOr Brabant en Holland.
Meer an J. Van Maerlant, die hcnderd jaar later
leefde, heeft hij recht op de eretitel De vader der diets=
cen dichtren algader, want onze Loonse zanger valt de
eer te beurt door de grote geschiedschrijvers der Neder=
landse letteren het eerst te worden genoemd.
Wel heb ik er herhaaldelijk op gewezen, dat Hendrik
van Veldekegeen incidentele verschijning is : zijn eerste
met naam bekend Diets werk, reeds door verfijndheid
en maturiteitgekenmerkt, is een debuut. Hi' is scat=
plichtig zowel aan de weinige bewaarde als aan de
nog onbekende Dietse literaire werken, die voor Iwo
ntstonden in het Dietse Driehoeksblok Sint=Truiden =
o
Tongeren =Hasselt, onder invloeden die uitgingen van
de beschavingsdriehoek in het Noord=West=Europa der
Middeleeuwen : Tongeren, Maastricht en Luik. Het is
gevaarlijk Hendrik van Veldeke te willen aansluiten bij
een rijnlandse kunst, bij de taal en de kunst van de
Rheinlandschaft tussen Maastricht en Keulen, liefst van
zo dicht mogelijk bij Keulen en Mainz, of zijn afhan=
kelijkheid tegenover Eilhart von Oberg en de Straats=
burgse Alexander te willen blijven volhouden, of nog,
hem te vereenzelvigen met zelfs een scholaster, een
geestelijke van Maastricht, afgezien van T. Frings'
theorie over de ongeletterde speelman H. van Veldeke
(weerlegd o. a. door C. Minis in Album Prof. Dr. Baur).
Haast een middeleeuws schrijver heeft zoveel dis=
cussies uitgelokt, wordt nog steeds met zoveel belang=
stelling bestudeerd, zowel in Du itsland als in Nederland
en bij ons, als Hendrik van Veldeke. Juist omdat ons,
buiten zijn St. Servatiuslegende (1 5 "=eeuws hs.), een
groot deel van zijn werk uitsluitend in het Duits is
overgeleverd en zijn invloed op de Duitse literatuur heel
wat belangrijker is geweest, blijft er nog immer een
'Veldeke=probleem bestaan. Zo schijnt voor velen het
probleem nopens de oorspronkelijke taal zijner werken
nog niet opgelost, nadat zich onder de voor= en tegen=
standers, o. a. Behaghel, Braune, Franck, Kern, E. SchrO=
der, Vogt, C. von Kraus, D. Teusink, J. van Dam en
J. van Mierlo gedurende decennia terdege ingespannen
hebben. In de voorbije jaren hebben Th. Frings en G.
Schieb getracht te bewijzen dat Veldeke ist kein Nieder=
lander... Es ist ein sprachgeschichtlicher und methodi=
scher Irrtum, Limburgisch dem Deutschen entgegenzu=
setzen, and Veldeke als Niederlander' zu betrachten,
der sic bemiiht ' Deutsch' zu reden. Terugkomend op

Hilarion T han J
Foto Het Nieuwsblad

Duitsland. Zo hebben hem ook zzin
Duitse tijdgenoten steeds gezien en ge=
vierd. Hi' heeft in Duitsland geen voor=
lopers gehad. Hi' staat daar in geen
Duitse traditie.
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tal van vroegere bewijsv oeringen heeft de kenner bij
uitnemendheid van de Middeleeuwse Nederlandse Let=
terkunde, Prof. Dr. J. van Mierlo s. j., de Veldeke=kenner
bij uitstek, in zijn in 1 952 verschenen studie De Oplos=
sing van het Veldeke=probleem, deze beweringen op
overtuigende wijze weerlegd.
Alhoewel H. van Veldeke zelf zich duidelijk aankon=
digt als de dichter zowel van de St. Servatiuslegende als
van de Eneide, zoals ook ik het in 1928 aangetoond
heb, werd er een nieuwe poging aangewend o. a. door
G. Jungbluth, in het spoor van talrijke andere Duitse
geleerden die H. van Veldeke tot een der hunnen blijven
rekenen, om te betogen, dat de dichter van de St. Ser=
vatiuslegende een andere moet zijn geweest dan die van
de Eneide en van de Minneliederen. In zijn studie
Nieuws over Heynryck van Veldeke heeft J. van Mierlo
in 1939 deze bewijsvoering definitief ontzenuwd. Th.
Frings en G. Schieb hebben de waarde der verklaringen
van H. van Veldeke nopens zijn vaderschap van St. Ser=
vat us en Eneide erkend maar wanneer zij de echtheid
ervan betwijfelden heeft D. Teusink in 1945 betoogd,
dat de St. Servatiuslegende wel het werk is van de dich=
ter der Eneide, en dit tegen G. Jungb:uth. Aldus trad hi'
van Mierlo bij, die in 1956 nogmaals zijn conclusie
fundeerde in het eerste hoofdstuk van zijn studie Om
Hendrik van Veldeke.

Hij heeft er ook andermaal een lans gebroken voor
H. van Veldeke'sprioriteit op de Straatsburgse Alexan=
der en op Eilhart von Oberg, voortbouwende op zijn
reeds in 1 928 vooruitgezette thesis Veldeke's Onafhan=
kelijkheid tegenover Eilhart von Oberg en den Straats=
burgschen Alexander gehandhaafd. Nieuwe argumenten

brachthij naar voren in zijn in 1952 verschenen studie
De Oplossing van het Veldeke=probleem en in 1956 in
zijn weerlegging van Frings' theorie=verweer. Zijn con=
clusie is formeel : Veldeke staat aan het begin van ge=
heel de nieuwe dichtkunst, de nieuwe kunstbeweging in

Het een door Prof. Dr. J. van Mierlo
en door mij zelf reeds in 1928 als vast=
staand werd voorop gezet en bewezen,
heeft van Mierlo aldus opnieuw gepo=
neerd : enerzijds in 1 952 : dat Veldeke

met beide voeten stoat in een midd2l=
nederlandse to en kunsttraditie, wier
invloed enstijl, taal en techniek hij heeft
ondergaan, waaruit alleen hij moet ver=
klaard worden. Hij behoort ons toe. Hi'
was een Nederlander; en anderzijds in
1956 : Onze dichter was ' van Veldeke
geboren' : dus een Westlimburger, nog
wel van bij de grenzen van Brabant. Zijn
moedertaal zal dus wel het Limburgs van het westen,
van de over an van het Brabants tot het Limburgs zijn
g
eweest.

Limburg ma echter nog op andere adelbrieven uit de
13' en 14' eeuw bogen. In mijn Panorama van de Lim=
burgse Letteren van Hendrik van Veldeke tot 1954

schreef ik : „ Zijn de Minneliederen en de Eneide van
Hendrik van Veldeke slechts in middelhoogduitse hand=
schriften bewaard en is diens Sint=Servatiuslegende, op
enkele dertiende=eeuwse fragmentjes na, alleen in een
3oo jaar jonger hs. overgeleverd, de fragmenten van de
op het einde van de twaalfde eeuw in Limburg ontstane
volledige bewerking van de Frans ridderroman Aiol et
Mirbel hebben tot een Limburgs handschrift uit de al=
lereerste jaren van de dertiende eeuw behoord, dat al=
gemeen als het oudste Diets literair document wordt
erkend ". In een bijdrage De Limburgse Aiolfragmenten
heeft J. Deschamps de geschiedenis van de in 1953 in
het Hasselts Rijksarchief ontdekte Hasseltse Aiolfrag=
menten verhaald en het belang ervan aangetoond.
In de 1 3" en de 14" eeuw getuigen nog verschillende
we ken van de oude adel van Loon=Limburg, van de
Limburgse kunstzin, ontwikkeling en beschaving : het
Leven van Sinte Lutgart door Willem van Affligem, abt
der Abdij van Sint=Truiden (ca. 1250=1263), bewaard in
een van de oudste Di is handschriften, daterend uit
het jaar 12 74; het Leven van Jezus, waarvan het oudst
bekende handschrift in de Abdij van Sint=Truiden werd
geschreven; de Limburgse Sermoenen, evenals het Leyen van Sinte Lutgart en het Leven van Christina de
Wonderbare door Broeder Geraert, een Minderbroeder
uit Sint.Truiden (15 " eeuw).
Naast de vroegste sporen van middeleeuws toneel in
het Graafschap Loon : het Officium Stellae (ca. 1130)
en de fragmenten van het 15"=eeuws Limburgs Anti=
christspel, verwijzen we naar Elckerlyc : Zonder van
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Limburgse invloeden op auteur en werk to gewagen,
mogen wij niettemin aanhalen, dat de schrijver van het
meesterwerk uit de wereldliteratuur, Petrus Dorlant is
geweest, prior van de Kartuizers te Zelem waar hi' in
1507 overleed.
*

Na de bloeiperiode in de 12"=i3de-14de eeuw, treedt let=
terkundig Limburg in een periode van verval van de
16(1' tot in de eerste helft der 19 de eeuw. Slechts een
dichter, de te Sint=Truiden in 1878 op zeventienjarige
leeftijd gestorven, veelbelovende Alfred Weustenraad,
klasgenoot van A. Rodenbach in het Seminars to Roe=
se are wordt in de geschiedenis der Nederlandse lette=
ren vermeld. Daartegenover wil ik nogmaals herhalen,
dat Prof. J. H. Bormans (Sint=Truiden, 1801 = Luik
1878) de erkenning niet verwierf, waarop hij ten volle
recht heeft. Ook heb ik van harte Prof. Dr. J. F. Van=
derheyden toegejuicht, omdat hij belangstelling gewekt
heeft voor De Limburger J. H. Borman s al Neerlan=
dicus (1955).
en
Van de Limburgse tijdschriften ging een overwegde invloed op de letterkunde uit, zelfs niet van het be=
langrijkste maandschrift 't Da et in den Oosten (Has=
selt, 1885=1914), dat in hoofdzaak belangstelling koes=
terde voor folklore en dialectenstudie. Vandaar dat de
z.g. Daghet-Jongens, A. Cu ens met Verzekens (1899),
J. Lenaerts met Oda en Ylfken (191o) en J. M. Winters
met Bloem des Velds (1901) weinig epigonen tellen.
Dit neemt niet weg dat zij literair-historisch beschouwd
in Limburg voor het eerst een traditie tot stand hebben
gebracht en een getrouw beeld van de gave LimburgsKempische mens en van het ongerepte Limburgs-Kempi=

sche landschap vOOr de industrialisatie=periode geschetst
hebben, precies zoals Arnold Sauwen het voor het
Maasland heeft gedaan.
Met dichter A. Sauwen, evenals met de prozaschrij vers Alfons Jeurissen en Lambrecht Lambrechts doet
Limburg eindelijk zijn intrede in de moderne Vlaamse
Letteren, al verwierf dan ook slechts A. Sauwen de
verdiende waardering. Voor hetzelfde tijdvak mogen de
ht Haenen, Dina
namen vermeld worden van Huibrec
Demers en Leo Steppenbach en, voor de periode van de
nabloei der rcmantiek, Jules Frere, Jef Leynen en Cle=
mens van der Straeten.
Wij moeten wachten tot aan de vooravond van de
Eerste Wereldoorlog, vooraleer litterair Limburg in de
letterkundige historie vermeld wordt, in de persoon van
dichter Hilarion Thans, sedert 1 914 Limburgs zondags=
kind genoemd. Met Hilarion Thans en biezonder vanaf
de generatie, die na het expressionistisch experiment, in
Limburg aan het woord kwam, we beslist gebroken
met de in Vlaanderen heersende fabelachtige onbekend=
held met en het haast komisch negeren van de Lim=
bgse
u
r letteren. Vanaf A. Sauwen en Hi arson Thans
wordt de legende van het litterair-armtierig Nazareth=
Limburgoed
kon komen, nets
schoorvoeten
, waaruit
gd
opgeruimd, doch sedert het mondig worden van het
poetisch driemanschap P. G. Buckinx = Luc Indestege=
JanMelis, kreeg ook Limburg medezeggenschap in de
Vlaamse letterkunde.
*

Edoch, zo geraken wij tot bij onze nog levende Lim=
burgse auteurs. Wie zou zo vermetel zijn zich aan een
kritisch afwegen van hun verdiensten te wagen. Wel

Luc. Indestege
Foto Bartel

G. Buckinx
Foto Bartel
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mag eraan herinnerd worden, at literair Limburg zich
in delaatste zeventien jaar, ook buiten Limburg, heeft
laten gelden. Inderdaad, beperken wij ons tot de Lim=
burgers, die door jury's buiten deze provincie onder=
scheiden werden, an mogen wij speciaal voor de perio=
de 1937=1954 vermelden : bekroningen door de Konink=
lijke Vlaamse Academie, van Luc Indestege's Orpheus
en Eurudike (1943), Dr. j. Keunen's Shelley (1946), Dr.
M. Brauns' Zan en van Onmacht (1947); Interprovin=
ciale Prijs voor Letterkunde toegekend aan De Lyriek
van Karel van deWoestijne door Dr. M. Rutten (1937),
aan Siee Krath door Lod. Lavki (1939), aan Het won=
derbare Sprookje en Het waren twee Conincskinderen
door A. Buckinx=Luykx (1943), aan De Vleugelen van
Icarus door P. G. Buckinx (1946) ,
aan Lucifer door Dr.
M. Brauns (1947), aan Het religieus Gevoel en aesthe=
tisch Ervaren door Dr. L. Van der Kerken (1950, aan
De aardse Bruid door Julia Tulkens (1951) en in 1954
aan Vertel me voort door Godelieve Me is. En dan ma=
ken wij een gewag van de Davidsfondsprijzen, de
Prijs der Scriptores Catholici, de letterkundige prijzen
van deprovincies Antwerpen en Brabant, die aan vol=
gende Limburgers werden toegekend : Dr. Dries ens
A. Dusar en Monda De Munck, resp. P. C. Buckinx,
— evenals aan Dr. M. Brauns, Dr. J. Keunen, Code=
lieve Me is — alsmede aan Hilarion Thans, Paul Kenis,
Joris Vriamont,Ward Schouteden, Lambert Swerts, P.
G. Buckinx en Maria Vranken.
Gedichten van P. G. Buckinx, Luc Indestege, Jan
Me is Julia Tulkens, Trudo Hoewaer, A. Cu ens A.
Sauwen en Hilarion Thans, Marcel Brauns, A. Vanisten=
dael, Marcel Beerten, Clara Haesaert en Maria Vranken
werden in meerdere bloemlezingen en bundels kritiek
opgenomen. En is het niet bemoedigend voor de Lim=
burgse jongeren, dat in het letterkundig overzicht van
Winkler Prins, Boek van het Jaar, Uitgave 1956, on
de vijftien tijdens het jaar 1955 in Vlaanderen versche=
nen dichtbundels van betekenis die aangehaald worden,
er niet minder dan vijf, zegge een derde, van volgende
Limburgers zijn : Maria Vranken, Jos Vandeloo, Piet
Vandeloo, Bart Mesotten en Maurice Trippas ! De aan=
dacht van de belangstellenden vests ik op de studie,
metbioemlezing uit de poezie der Limburgse Jongeren,
De Limburgse Dichters (1956) door Gerard Michiels,
evenals op verschillende bijdragen gebundeld in mijn
VerzameldeOpstellen (1 9 55), zowel wat de dichters en
deprozaschrijvers, als de essayIsten en de toneelschrij=
vers betreft.
Deprozaschrijvers hebben zich minder dan de dich=
ters doengelden. In letterkundige overzichten b. v. wer=
den slechts de namen van Paul Kenis, Hilarion Thans,
Joris Vriamont en Lambert Swerts vermeld, en nadien
werd stilaan ook rekening gehouden met die van Rene
J. Seghers, Minus van Looi, Hendrik Prijs, Hubert Ley=
nen, P. Gabriel Boutsen, Monda De Munck, A. Buckinx=
Luykx, Steven Debroey, Jos. Ghysen, Dries Janssen.

Op het gebied van het toneel verwierven alleen Dirk
Speelmans, Jac. Ballings, Hilarion Thans, Ward Schou=
teden, Arie Entbroukx, Jan Melis, M. Brauns en Frans
Keyers bekendheid buiten Limburg. Voor het essay,
citeren we Dr. C. Godelaine, Dr. Raph. Kreemers, Dr.
M. Rutten, Dr. Luc Indestege, Dr. J. Keunen, P. G.
Buckinx en L. Noldus.
*

En,de literatuur in het Limburg van morgen ? Reeds
vroeger heb ik gepoogd deze vraag to beantwoorden.
Wat de toekomst ons ook moge brengen, de Lim=
burgse schrijvers, in wier jeugd en in wier kracht Mau=
rice Roelants zei te vertrouwen, mogen niet vergeten
wathij hun in 1951 toeriep : „ Gij staat aan een nieuw
begin, met rote luister en groter gevaren, zoals dat
aanelk groeiend leven is beloofd ".
Een nieuwbegin : het Nieuwe Limburg, gezond pro=
vincialisme met verruimde horizonten, literaire eman=
cipatie en bekommernis om algemeen=menselijke the=
ma's,geaxeerd op de mens, met zijn hoop en teleurstel=
ling, zijn zoeken en worstelen, zijn falen en dwalen,
zijn angst en bevrijding, met handhaving van de pri=
mauteit van degeest.
Levende in hun tijd en in hun gewest, zullen onze
Limburgse auteurs de integratie van hun letterkundig
werk in de hernieuwdeVlaamse literatuur betrachten.
Tot verruiming van blik en inzicht zijn zij nochtans
aangewezen op nauwer contact buiten de provincie=
grenzen, niet zozeer met het werk van schrijvers uit
verre, zelfs onbekende landen, doch zij moeten begin=
nen met het contact met onze ooster= en noorderburen
uit Ned.=Limburg en Noord=Brabant to verstevigen. In
eerste instants echter moet op verstandhouding aange=
stuurd worden met de Antwerpse, Kempische, Oost= en
Westvlaamse schrijvers.
Het initiatief tot culturele uitwisseling tussen West=
Vlaanderen en Limburg moge hiertoe stimuleren, in her=
innering aan de vriendschap tussen Guido Gezelle,
Mieke Belpaire, Stijn Streuvels, enerzijds en August
Cu ens Jozef Geurts, Jef Leynen, aan de an ere kant,
vijfenzestig jaar geleden, en na de eerste wereldoorlog
tussen Streuvels en Schoutedenen Vriamont.
Dat er, naar het woord van Guido Gezelle, een ver=
holene en geheimzinnige bane moet bestaan tussen Lim=
burg en West-Vlaanderen, die hem en ook Stijn Streu=

vels bracht tot de streek en tot het hart der Limburgers,
heeft de insgelijks met Limburgse mensen goed ver=
trouwde Westvlaamse Edele Vrouwe M. Bel acre zo
natuurlijk gevonden : Hoe kon het anders ? Limburg en
West=Vlaanderen zijn de meest innig=Vlaamse gouwen
van ons land : West-Vlaanderen, de streek van de zee;
Limburg, de dromerige streek van de heide : twee on=
metelijkheden. Moge in de toekomst, waarheid blijven
watCaesar Gezelle schreef : West=Vlaanderen en Limburg hebben to allen tijde veel voor malkander gevoeld.
I 0 Z. DRO 0 GMANS, Voorzitter der Limburgse Schrijvers.
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DE OUDE LIMBURGSE MUZIEK
De o de Limburgse muziek evokeren, wil zeggen een
glorieus verleden oproepen, maar een verleden dat nog
een eind verder van ons verwijderd ligt dan de klassieke
glorietijd der Vlaamse Polyfonisten. Toen de Fiam=
minghi begin 15 ' eeuw aan alle Europese hoven en
kathedralen de toon gingen aangeven in muzikale as=
gelegenheden, neigde de splendor der Limburgse muziek
wel niet naar haar einde, maar had zij toch haar
karakter van alleenstaande ster verloren.
Deze evokatie houdt echter ook in dat wij aan de uit=
zet de grenzen van het toenmalige Limburg met een
breed gebaar moeten openwerpen om een levenwek=
kende Zuiderse wind binnen te laten. Gedrenkt in
eigenheemse geuren van bloeiende kerselaren en rijpende hei, zal deze wind dan andere, meer Noordelijke
horizonten najagen. Groter dan de bakermat van de
muziek in Vlaanderen en in Belgie te zijn geweest, was
wellicht de betekenis van Limburg als schakel tussen de
Latijnse en Germaanse wereld op het ogenblik toen het
er op aankwam de muzikale verworvenheden van het
Zuiden naar het Noorden over te planten. Deze rol
speelt in eerste instantie de Limburgse minnezang.

In Haspengouw, geboortegrond van de Grote Keizer
Karel — en van de H. Trudo, stichter van de Abdij
aan de boorden van de Cicindria — heeft de muziek
haar eerste vlucht genomen. Ja, het oudste muziek=
dokument der Nederlanden stamt van de hand van een
9 de eeuwse abt der aloude abdij, Colombanus, die (in
helaas niet te ontciiferen neumen) een klaaglied aanhief
op de dood van de Keizer. Binnen de muren der abdij
dus, ontspringen, bij de dageraad, onze levende bron=
nen, voor de oprichting der gemeenten, zegt Eugene
Baie in deel VI van zi j n Siècle des Gueux, als aanhef
tot het hoofdstuk dat voor Limburg de betekenisvolle
titel Le Chant des Sources dr at.
Het illustere huis is een haard van esthetische cul=
tuur; men onderwijst er de damasceense of byzantijnse
snijkunst, de verluchting op velijn, het schrift der uni=
caalletters, het weven van liturgische gewaden, alle dis=
ciplines der scone kunsten. Men gaat er prat op de
Schola Cantorum : als alle grote abdijen enath
kedralen
heeft zij de hare... In 795 veralgemeende Karel de Grote

het gebruik van de gregoriaans=romeinse ritus; hi' had
twee klerken naar Rome gezonden, Benedictus en Theo=
dorus, om zich in de nieuwe zangleer te bPkwamen en
bij"hun terugkeer stuurde hi' de ene naar Metz, de an=
dere behield hi' in zijn Paleisschcol te Alen.
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Nu was de abdij die St. Trudo in 756 gesticht had
in opdracht van Clodulphus, bisschop van Metz, van
dot Bisdom afhankelijk tot in de 13 ' eeuw. Zo Karel
Metz met een van zijn zanggeleerden vereerde was dat
omdat de stad reeds lang te voren een wijde roep als
muziekstad genoot : zij was de hard van de gallicaanse
kerkzang, en van daar uit is de zangcultuur in Has en=
gouw overgeplant. Toch moest St. Trudo wachten tot in
de 12 de eeuw om zijn eigen officie te krij gen. Maar dit
werd dan, onder de geoefende hand van abt Rodulphus
(abt van 1108 tot 1138) een juweeltje van laat=grego=
riaans, door hem zelf opgetékend in 'n prachtig hand=
schrift, bewaard in de Universiteitsbibliotheek te Luik.
Rodulphus is ongetwijfeld de bijzonderste figuur der
oude kerkelijke muziek in Limburg. Hij was een ge=
boren Haspengouwer, maar kwam uit het land van
tussen=Samber-en-Maas, na de Luikse scholen te heb=
ben doorlopen. Hij liet een omvangrijke literaire bagage
na, waaronder de belangrijke Kroniek van de Abdij van
St. Trudo, en vijf muzikale composities. Nog om een
andere reden verdient hij onze belangstelling : hi' was
het die uit Metz de methode die Guido van Arezzo
omstreeks 102 5 had uitgevonden om muziek te noteren,
in de Luikse provincies introduceerde. Vol ens deze
methode leerde hij de koralen in een rekord=tijd muziek
op zicht lezen, hetgeen — zo bericht de kroniek — de
oudere monniken die zich sedert onheuglijke tijden
van de mondelinge overlevering hadden bediend, let=
terlijk met verstomming sloeg.

Rodulphus was nochtans niet de enige muzikanten=
figuur it de bloeitijd van de abdij (l000=ii8o) volgend
op de terugtocht der Noormannen die haar hadden
verwoest. Monnik Guntram (t 1055) verrukte de paters
in het klooster van Stavelot bij zijn aankomst aldaar
met zijn prachtig=geschoolde stem. Te Cremona in Italie
ge
leiding
was het Wiric (t ii8o) die door zijn
kundi
van de zang ieders bewondering afdwong.
De hoge vlucht van deze jaren werd later niet meer
geevenaard. Wel ontmoeten wij sporadisch nog een
musicus te St. Truiden : Nikolaas Trudo, afkomstig van
Gembloers, en een enkele abt wiens hart warm voor de
muziek klopte : Georges Sarens (1532=58), die het orgel,
ht
door zijn voorganger, Willem van Brussel , als tuc.
maatregel uit het officie verbannen, in ere herstelde.
Ten slotte is ons een motet bewaard gebleven van een
pastoor aan
16" eeuwse monnik, Johannes Vrancken,
de van de abdijh af angende Ste. Catharina.kerk, dat
diende om het Sp2l van de H. Trudo van Christiaen
Fastraets (in de lati j nse vertaling van Pieter Cruels van
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1565) op te luisteren. Het betreft hier een engelenkoor
dat de hemelvaart van de Heilige begeleidt, zoals drie
eeuwen later Gounod een engelenzang zal componeren
om Marguerite in Faust naar het Para is te begeleiden !
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Wat wij totnogtoe bespraken betreft alleen muziek ge=
componeerd op latijnse, liturgische teksten, t. t. z. een
muziek die voor het huidig gebruik praktisch niet meer
in aanmerking komt. Toch ging di repertoire voor de
moderne toehoorder niet helemaal verloren : de Schola
Cantorum van hetMinderbroedersklooster te St. Trui=
den — die o. 1. v. Pater Albert van de Walle een na=
tionalebekendheid geniet — maakte zich verdienstelijk
met het uitvoeren van enkele gezangen zowel uit het
Officie van St. Trudo als uit de Maastrichtse en Mun=

t
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Maar St. Truiden was niet het enige abdij=centrum
in Zuid=Limburg. Meer naar het Oosten toe — en langs
het Huis van Loon om eng met de Trudo=abdij verwant
— bloeide een klooster van Heilige vrouwen te Mun=
sterbilzen, waarvan het ontstaan teruggaat op de tijd
van de Tongers=Maastrichtse Lambertus. Een lo de eeuws
handschriftuit deze abdij bevat een der oudste zg.
liturgische drama's van ons land. Het is een Kerstspel
dat eeuwenlang rond Kerstmis in de abdijkerk moet
zijn opgevoerd door priesters en koorknapen, en dat
een ruime uitstraling heeft gekend in het Maasland;
getuige daarvan de Nativite liegeoise, een Kerstspel in
het Waals(telkenjare opgevoerd in het Klooster der
Witzusters te Hoei) dat klaarblijkelijk onder de invloed
van het Munsterbilzense spel werd geschreven. Het
moeilijk te ontcijferen neumenschrift dat de daarin ge=
gezongen (gregoriaanse) partijen voorstelt, bemoeilijkt
jammer genoeg een betrouwbare transcriptie ten zeerste.
Heel wat beter te ontcijferen daarentegen — want
minstens een tweetal eeuwen jonger — is de muziek
van het door Dr. Smits van Waesberghe bestudeerd en
Maastrichts Paasspel betiteld liturgisch drama, dat reeds
voor 1300 jaarlijks in de Goede Week in de Maastricht=
se 0. L. Vrouwe Basiliek moet zijn opgevoerd. De
Latijnse Paas= en Kerstspelen zijn rechtstreeks ontspro=
ten aan debijbeltekst, via de interpolaties (tropen) die
de zangmeesters daarin aanbrachten om deze test dra=
matischer tegestalten, en vormen de kern van ons
middeleeuws toneel — kern die dus zowel muzikaal als
literair is. Dr. Endepols, die het Kerstspel van Munster=
bilzen uit of aarzelt niet dit spel — om wille van de
muziek en de uitgebreide spel=aanwijzingen — tot een
soort opera te betitelen. De 0. L. Vrouwe Kerk was het
centrum van een Luikse parochie te Maastricht en de
conclusie van Dr. Smits vanWaesberghe uit een mi=
nutieus onderzoek van het notenschrift is dat het met
in Maastricht zelf, dan in iedergeval in het Noordelijk
gedeelte van het Luiks diocees moet zijn geschreven.
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Bladzijde uit het Officie van de hl. Trudo,
handschrift in de Universiteitsbibliotheek te Luik.

sterbilzense drama's, voor de Gewestelijke Omroep
Limburg.
Alvorens dit latijns repertoire te verlaten, moeten wij
nog een ander Z. Limburgse muziekcentrum in beschou=
wing nemen : Tongeren, de oudste stad van het Bisdom,
de eerste Limburgse plaats waar de muziek in het kader
van een kapittel=kerk werd beoefend. Wij bezitten de
lijst, van de 12 eeuw tot aan de Franse Revolutie, van
de Tongerse kapittel=kannuniken die als Cantor aan de
0. L. Vrouwe Basiliek fungeerden. De taak van de Can=
tor bestond er aanvankelijk in de zang te leiden en het
gregoriaans aan te leren aan begaafde mede=kanunniken
en leerlingen. Van de 13 ' eeuw af krijgt de cantor een
t i he
adjunct, succentor genoemd, die hem in de
uitoefening van zijn functie zal vervangen. Van de lee
eeuw af omvatte de kapel van het Tongers kapittel zo=
wel instrumentisten als zangers; zij bleef tot aan de
Franse Revolutie gehandhaafd.
Welke muziek werd in Tongeren uitgevoerd ? Ch.
Thys die een korte studie aan de cant re wijdt, rept
ergeen woord over. Eerst en vooral uiteraard het re o=
riaanse repertorium; rond 1200 zou in onze gewesten
de discantus zijn ingevoerd. Van 1387 of stelde het
kapittel verschillende personen te werk om zangboeken
te copieren. Een root aantal daaronder werd van 145o
af, gecopieerd door de reguliere Kannuniken van het
klooster Ter Noot Gods. Deze gingen mettertijd verlo=
ren; in het begin der le e eeuw werden opnieuw een
aantal boekengecopieerd waaruit blijkt dat in die tijd
vooral de Italiaanse componisten der le en le e eeuw
te Tongeren in trek waren.
de

Intussen hebben wij aan de copieerkunst der Tongerse
kanunnikeneen verzameling Vlaamse volksliederen te
danken, die een paar jaar geleden door de zorgen van
de Kn. Vlaamse Academie in modern notenschrift toe=
gankelijk werd gemaakt.
79
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Het was zuiver toeval dat Pater G. Remans, uit het
Hasselts Minderbroedersklooster, de hand deed le en
op een der oudste handschriften uit het Tongers Kloos=
ter; volgens deskundig onderzoek dagtekent het uit de
laatste are der 15 ' eeuw en het houdt, voor wat het
muzikaal gedeelte betreft, naast een aantal (nog niet
gepubliceerde) latijnse gezangen, de tin Middelneder=
lands liederen in, die de Nederlandse Pater Brunning
o. f. m. tegelijk in fac=simile en in modern notenschrift
uitgaf.
Niet alleen het feit dat vijf van deze tien liederen op
totnogtoe onbekende (en us Limburgse?) melodieen
werden getoonzet is hier belangrijk. Ook de vaststelling
dat het merendeel staat opgetekend in een zuiver type
van het notenschrift dat aan het einde der Middeleeu=
wen algemeen in onze gewesten verspreid was (ook
het schrift van het Maastrichts Paasspel was van dit
type). Het leunt aan bij het Duitse hoefnagelschrift,
maar omwille van lokale eigenaardigheden, stelde Prof.
Smits van Waesberghe er voor de benaming Maas=en=
Rijn=schrift voor. P. Brunning ziet dit schrift evenwel in
ruimer verband en proposeert de naam Boergondisch.
Ten slotte is het ontdekken van deze liederenbundel
ten minste een aanduiding voor de rol die ook het Ton=
gers Windesheimer Klooster in de muziek gespeeld
heeft. De Leuvense musicoloog Prof. Lenaerts was het
die van de beduidende invloed gewaagde die deze Kloos=
ters in de steden op de muziek uitoefenden, door het
nauwe kontakt at zij (als copieer=instellingen) onder=
hielden met vooraanstaande componisten van hun tijd.
*

Overigens ware het niet van belang ontbloot de geschie=
denis van het Limburgse volkslied verder te vervolgen.
Wie ooit een Limburgs koor hoorde zingen, zal voor=
zeker getroffen geweest zijn — en dat ondanks het
vaak onafgewerkte van de uitvoering — door het zui=
vere timbre der stemmen. Het Limburgse yolk is een
zingend yolk ! Het is weer een Zuid=Limburger, de
2
bekende folklorist Lambrecht Lambrechts 0--5.193)
( gA
te danken dat vele tientallen Limburgse liederen voor
volledig verlies gered werden : in de eerste jaren van
deze eeuw, vooraleer ze volledig uit de volksmond ver=
dwenen tekende hij er een groot aantal van op, die gro=
tendeels thans in gepubliceerde collecties voorliggen.
De geschiedenis van het Limburgse verenigingslied is
nog onvoldoende gekend. Elke gilde had destijds haar
lied. De onderscheidelijke Rederijkerskamers hielden
sterk aan het hunne, maar niet minder deed bijv. de
Hasseltse Jonckmanskamer, die met haar lied op de
lippen ten strijde trok tegen de troepen van de Prins=
Bisschoppen, in 1682. De Tongerse archivaris H. Baillien

schreef de summiere geschiedenis van het Tongerse Re=
derijkersliedje. Met het Hasselts Rederijkersliedje —
het bekende Meilied, dat Marnix Gijsen omwille van zijn
letterkundige waarde, niet aarzelde op te nemen in zijn
Breviarium der Vlaamse Lyriek — ging dit niet zo ge=
makkelijk. De meningen over de toondichter er van
lopen wijd uiteen : de enen zien er een fragment uit een
(verloren geraakt) oratorio van Handel in, anderen
schrijven het toe aan een vrome zuster uit een Hasselts
klooster ! 'n Feit is echter dat het onafgebroken drie
eeuwen lang — en steeds nog — op de vooravond van
1 mei op de Hasseltse Markt wordt uitgevoerd, bij het
dansend fakkelllicht van de Hasseltse volksorkesten.
*

Om hetontluiken van de wereldse muziek in Limburg
bij te wonen, moeten win
nog eenmaal terug naar de St.
Truidense abdij, waar trouveres gastvrij worden ont=
van en geInitieerd en zelfs, zoals in het geval van
Renault de Saint=Trond, een bescheiden investituur ontvangen. Van Veldeke, Vader der dietsce dichtren algae=
der, werd er gevormd. Met evenveel recht zou men hem
de vader der wereldse muziek (op teksten in de yolks=
taal) in Limburg — en in Bel& — kunnen noemen.
De minnelyriek — en de minnezang — kwam van de
zongebrande boorden der Middellandse Zee, waar zij
door de troubadours beoefend werden, naar het Noor=
den overgewaaid, waar ze een gretig afzetgebied vonden
bij de trouveres, hun Noord=Franse collega's, die ze op
hun beurt naar de Germaanse gewesten exporteerden,
waar ze dan de minnezangers bedreven. In die laatste
ontwikkelingsfase, van latiins naar germaans, hebben
onzegewesten een doorslaggevende rol gespeeld. Trou=
badours en trouveres waren in eerste instantie schep=
pende kunstenaars. Hun liederen werden door mene=
strelen uitgevoerd die hen op hun zwerftochten van
kasteel tot kasteel vergezelden. Evenals zij is de minne=
zanger edelman, hi' is echter niet alleen dichter, maar
tevens componist en uitvoerder van zijn eigen werken.
Uit adellijke Loonse stam gesproten, en na zijn oplei=
ding te he ontvangen in de abdij van St. Truiden,
wijkt Heer Heinric uit naar Tricht, dan over de Maas
en over de Rijn. waar hij tijdgenoot is van de rote
Duitse zanizers Wolfram von Eschenbach en Gottfried
van Straatsburg, op wie zijn kunst, rechtstreeks aan de
Zuidelijke bronnen ontsproten, niet zonder invloed
blijft. Met recht zou men hem mogen verwachten als
een der favorieten van de beroemde zangerswedstrijd op
de Wartburg boven Eisenach, die in 1206 tussen de
vedetten van het ogenblik werd gehouden, maar zijn
afwezigheid aldaar valt alleen te verklaren uit zijn over=
lijden dat korte tijd voordien moet hebben plaats gehad.

Schilders en beeldhouwers kunnen ook ' muzikanten' zijn. De Limburgse schilders Van Eyck waren het voorzeker, voor wie nauwkeurig
hun Zingende en Spelende Engelen toil bekijken. Ziehier een musicerende herder, nit de groep ' De Aanbidding der Herders' van
het retabel in de 0. L. Vrouwe Basiliek te Tongeren 0 5 00), van een onbekende beeldsnijder.
So
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Genoteerde muziek werd ons van Meester Heinric
niet overgeleverd. Maar ademt nit elk vers van zijn
dertig Minneliederen rein melodic ? Wie zal in het
volgende vers het friss e rim niet voelen trillen en de
majeur=melodie niet horen zingen ?
In den aberillen
so die blumen springen,
soloven die linden
ende greinen die betken,
so hebben her wt en
die vogele singen,
want si minne vin en
aldar si si siiken,
an hergenOt...
*

Wanneer deed de meerstemmige muziek haar intrede in
Limburg ? Thys, sprekende over de Basiliek=kapel van
Tongeren, zet het jaartal 1200 vooruit. Een feit is noch=
tans dat van de 14' eeuw af, de Limburgse polyfonisten
voornamelijk gekend zijn omdat hun namen in vreemde
landenopduiken, om wille van de werkkring die zij
daargevonden hadden — een lot dat zij delen met de
Luikse en Vlaamse contrapuntisten uit de late Middel.
eeuwen en de Renaissance.
Overigens heeft er steeds een sterke wisselwerking
bestaan tussen Limburg en het naburige Luik, waarvan
het, als Land van Loon, tot aan het einde van het An=
cien Regime zou afhankelijk blijven. Rodulphus van
St. Truiden studeerde te Luik alvorens naar de Lim=
burgse abdij te worden verplaatst. Het kapittel van
Tongeren kent beurzen toe aan begaafde chorales om
aan een der zeven beroemde kapittel=scholen van Luik
een soliede muzikale opvoeding te ontvangen, en roept
vaak 'n bekend Luiks musicus als cantor naar Tongeren.
Andere Limburgse musici, als Johannes Stockem, zul=
len in Luik een eerste muzikale opleiding ontvangen,
alvorens in den vreemde fortuin te zoeken. Onder deze
zijn velen waarvan alleen de naam bewaard gebleven is
— o. m. als zangers van de Pauselijke kapel — maar
toch ook enkelen wie wij heel wat verschuldigd zijn.
Noemen wij Lodewijk van Montenaken, geboren in
het Zuid=Oostelijke punt der huidige provincie, die later
kanunnik werd aan de St. Lambertus=kathedraal te Luik
en van wie een officie van de Hl. Barbara gekend is, de
tans zopopulaire patrones der Limburgse mijnwerkers.
Noemen wij ook Denijs van Rijckel (uit Rijkel, een
dorpje tussen Loon en St. Truiden), geb. in 1394, aan 21
jaar doctor aan de Universiteit van Keulen, bekend in
Duitsland, Frankrijk en Italie om zijn ascetische werken.
Hij bezat de gave der profetie en voorspelde o. m. de
verwoesting van Luik door Karel de Stoute. Het eerste
boek dat bi j de eerste Belgische drukker, Diederik Mar=
tens, van de pers kwam, is van zijn hand (1473).
Hij was muziektheoreticus.
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Vergeten wij niet Lodewijk Heiligen, geb. 1304 te
Beringen, en us de eerste Kempenaar uit de geschie=
denis der Limburgse muziek, die werkzaam was aan het
Hof der Pausen te Avignon. Daar leerde hi' de grote
Italiaanse dichter Petrarca kennen, wiens boezemvriend
hij werd. Zo wij nits over zijn composities of muzikale
werking afweten, blijft ons niettemin de vleiende brief
van PausJohannes XXII , waarin deze hem zijn geliee
fd
zoon, magister in musica noemt. Hi' stierf te Avignon
in 161.
3
Een andere Kempenaar, maar dan uit de volgende
eeuw, is Jean Co is van Lummen, zanger in de pause=
lijke kapel, die reeds in 1476 (hij stierf in 1527 als bis=
schop van Terracine) de eretitel familiaris papae draagt.
Aan deze selectie willen wij nog de naam van Johan=
nes Stockem toevoegen (geb. 1448), niet alleen omdat
wij hier voor de eerste Maaslandse musicus staan, maar
vooral omdat hij een der enige figuren is, van wie een
aantal composities zijn overgeleverd. Waarschijnlijk
stammende uit het Maaslandse dorp Stokkem, kreeg hi'
zijn opleiding te Luik. Van daar trok hij naar Hongarije
waar hij dienst nam in de koninklijke kapel. Later vin=
den wij hem geciteerd als zanger van de pauselijke ka=
pel. Petrucci, de grote Italiaanse muziekdrukker van de
Renaissance publiceerde verscheidene van zijn chansons
in zijn verzameling van 1501. Andere bevinden zich in
een handschrift van de Lyceumbibliotheek van Bologna.
*

Een apart geval vormt de musicus Herman vander Rijst,
een Diestenaar die na elders zijn sporen te he en ver=
diend, zijn kunst ten dienste kwam stellen van zijn
yolk, niet in het kader van een beroepskapel zoals tot=
no toe het geval was, maar van de amateursmuziek.
Den eersten die de liefde ende oeffeninge van 't mu=
sieck te Hasselt gebraght heeft, is geweest Herman
vander Rijst, bortigh van Diest en borer van Hasselt,
schrijft de Hasseltse chronist Mantelius, als hem heb=
bende daer ten hauweliick gegeven, den welckPn in zijn
Tonckheijt chorael geweest was in 't hof van Baieren,
onder den vermaerden capelmeester Orlando en eeni=
ghen tijdt sin pla ets bedient. Maer also den eersten
fde tot
d'edel const verflaut
iever
ende
liewas
, heeft die
omtrent desen tijdt (Mantelius bedoelt hier het jaar
1615) verweckt Heer Robert Prijs, priester, en na hem
Wauter Wijnrox, twaalfman. Also datter vande liefheb=
bers een formeelgilde of camer is opgericht en is de const
ergroot, datse den Godtsdienst
soo vermeerdert env
haer musieck en allerhanden instrumentenvercieren.
met

Herman vander Rijst is de muzikale glorie van de
tegenwoordige hoofdstad van Limburg. Zijn eerste mu=
eiding kreeg hij in zijn vaderstad Diest
ziekopl
, aan de
zangschool van St. Sulpitius, maar al vroeg trok hi'
naar Miinchen, waar hi' dienst nam in de hertogelijke
kapel: want de Orlando uit Mantelius is niemand anders
dan de rote Henegouwse musicus Roland de Lassus,

die de leiding over deze kapel had waarvan Herman
vander Rijst een ti' an het onderkapelmeesterschap
waarnam. Geboren Dienstenaar had hem in Miinchen
voorzeker de studie van nog een an ere Beierse specia=
liteit aangetrokken, want als hij zich in 1581, op aan=
dringen van zijn vrouw in Hasselt komt vestigen, zal
het alsbierbrouwer zijn dat hij eerst en vooral zijn
nieuwe medeburgers zal dienen.
Het Collegium Musicum Sanctae Caeciliae van Has=
selt waseen der eerste in het Avondland : vergeten wij
niet dat debloeitijd deze Collegium's pas in de volgende
eeuw vat. Hetbleef voortbestaan tot aan de Franse
Revolutie, met perioden van meer of mindere ijver, zo=
als de nota van Mantelius laat doorschemeren.
De laatste woorden van deze nota, met de verwijzing
naar allerhanden instrumenten, zijn evenwel nog van
belang voor de geschiedenis der oude Limburgse muziek.
In zijn hoofdwerk, het Latijnse Hasseletum, is de Has=
seltse muziekschrijver expliciet : daar somt hij een aan=
tal van deze instrumenten op. Meer dan deze getuigenis
hebben wij er echter niet van, daar ook geen enkele
partituur uit die tijd is teruggevonden.
*

Zo we omtrent de vroegste instrumentale muziek in
Limburg in het duister tasters bestaat er evenwel een
lichtende uitzondering : de Limburgse ores. Tientallen
Limburgse steden en dorpen bezitten een orgel dat ten
minste gedeeltelijk muziekhistorische waarde bezit.
Maarook dit lichtpunt in de geschiedenis heeft zijn
schaduwzijde : herhaalde ma en heeft de Nederlandse
orgelkundige Dr. Vente op de deskundige restauratie
g
van deze ores
aangedrongen. Deze Utrechtse histo=
ricus maakte een speciale studie van de orgels in het
Rijn= en Maasland en onderzocht practisch alle waarde=
volle kerkinstrumenten in de provincie. Mee door
eengebrekkige reglementering van de Monumenten=
commissie(die een orgel klasseert niet vol.
gens de waarde van het instrument als
dusdanig, maar naar de oudheidkundige
waarde van het kaswerk), staan vele van
deze onvervangbare instrumenten bloot
aan hefgesjacher van handige kooplui die
van de onwetendheid van het Kerkbestuur
gebruik maken om oude pijpen te vervan=
gen door serie=gereproduceerde nieuwe...
De vroegste getuigenissen wizen op de
aanwezigheid van een orgel in de Tongerse
kapittelkerk voor 1383. Cp het gebied der
orgelcultuur heeft deze stad dus een weldra
600=jarige traditie to verdedigen. Het hui.
dig ore werd gebouwd uit het bestaande
1 7de eeuwse, door een Nederlandse firma,
dieeen bijhuis heeft in de Ambiorixstad.
Sindseen jaar bezit ook St. Truiden een
prachtig gerestaureerd or gel in de abdijkerk

(het instrument is 125 jaar oud). De beste manier om
de aandacht op de Limburgse orgels te vestigen ware
wellicht het inrichten van wekelijkse orgelstonden 's
zondags namiddags in het toeristenseizoen, naar het
voorbeeld van talrijke kathedralen in Duitsland en
Zwitserland. Te meer daar Tongeren en St. Truiden de
twee enige Limburgse steden zijn die op een nationale
en internationale toeristenbelangstelling kunnen bogen.
*

Wij hebben de ontwikkeling van de Limburgse muziek
gevolgd tot in de 17' eeuw. In Tongeren bleef de kapel
van 0. L. Vrouw actief tot aan de ineenstorting van het
Oude Regime; in 175o verkreeg de stad overigens van
de Luikse Prinsbisschop de toelating om een amateurs=
muziekvereniging op to richten onder het patroonschap
van de Heilige Cecilia, naar het model van het Has=
seltse Collegium. Beide verenigingen zijn overigens (zij
het onder verschillendebenamingen) heropgericht na
i800 en zetten nog steeds hun muzikale bedrijvigheid
verder.
Degeschiedenis der Limburgse muziek moet nog
geschreven worden. Een aanzienlijk arbeidsveld ligt
hier nog braak voor de muziekwetenschap, zo voor
de historicus als voor de instrumentkundige. Wat tot=
no toe bestudeerd werd, geschiedde hoofzakelijk uit
hetenige gezichtspunt van de regionalistische geschied=
kundige vorsing. Met de interpretatie van de hieruit
verworven resultaten moetdringend een begin ge=
maakt word en.
LIC. CAMILLE SWINNEN

Paul Hermans . Winter to Godsheide.
(Verz. Gouverneur L. Roppe).

DE BEELDENDE KUNSTEN IN LIMBURG

Pierre Cox

Vrouw.

Pierre Cox : Tweefiguren.

Na de bevrijding is in Limburg een frisse jonge wind gevaren
in het artistieke leven. Zulks is vooral te wijten aan het ontstaan
van eengeleide en doelbewuste kunstbeweging, die zich onder
het voorzitterschap van de Heer K. Van Bockryck, Griffier der
Provincie, in de schoot van de Federatie voor Beeldende Kunsten
manifesteert.
Vooreerst werd de strijd aangebonden teen een mentaliteit
van regionalistische zelfvoldaanheid en van romantisch dwepen
met een heimatkunst, die al te dikwijls haar inspiratie niet
verderput an in het tot in 't oneindige herhaalde Kempische
natuurmotief, waarbij het penseel van de kunstenaar tenslotte
even automatisch over hetdoek glijdt als de heiboer de duizend=
voudig herhaalde ewe in met zijn spade in de dorre zandgrond
verricht. Kunst is een zaak desgeestes en er werd terdege aan
gevoeld dat verdere kulturele stagnatie een ware ramp zou be=
tekenen in eenprovincie die, dank zij de industriele ontwikkeling
der kolenbekkens, met reuzenschreden op de we der econo=
mische en sociale evolutie vooruitschrijdt.
Het is immers al te waar dat de sociaal=economische toestan=
den in de vorige en in het begin van onze eeuw een logisce
en eigentijds gerichte evolutie en bloei van het artistieke leven
onmogelijk maakten. Er ontbrak in Limburg zowel de intel=
lectuele elite als de kapitaalkrachtige burgerij om een levende
kunst te stimuleren en haar bestaansmogelijkheden te bieden.
Desondanks heeft er hier nimmer een volstrekt artistiek vacuum
bestaan, want meerdere eerlijke kunstenaars hebben in de tweede
helft van de vorige eeuw en in de periode tot aan de tweede
wereldoorlog minstens op het gebied der schilderkunst lofwaar=
dige pogingen gedaan om een plaats in het nationale kunstleven
te veroveren. Zulks moge blijken uit een bondig algemeen over=
icht der artistieke activiteit.
z
de weinie
g
In de tweede helft van de 1 9 de eeuw beoefenden
arts stn die naam waardig, een kunst die in het teken stond
van academisme en romantiek, zoals ze tot uiting komt in histo=
rische en godsdienstige taferelen, evenals in genrestukken en
portretten. Natuurlijk zou rond de jaren So, na de zegetocht van
de realistisch=impressionistische natuurschildering in ons land,
ook in Limburg het landschapgenre oppermachtig gaan heersen.
De eerste Limburgse schilder met nationale allures, is Godfried
Guffens (Hasselt 1823 = Schaarbeek 1901). Na zijn eerste buiten=
an se contacten wijdde hij zich in ons land met vurig idealisme
aan de monumentale wandschildering. Vooral na een tweejaar=
lijkse reis in Duitsland en Italie meende hij de maatstaven
gevonden te hebben voor een nieuwe godsdienstige en verheven
kunst in de geest der Middeleeuwen met; zoals de Duitse Naza=
reners, deChristelijke Italiaanse kunst van het Quatrocento en
het Cinquecento voor ogen. Indien hi' tenslotte gezondigd heeft
door te romantischegeest en door te theatraal gebaar, toch heeft
zijn werk sporen nagelaten in ons land, na de uitvoering van

belangrijke frescoschilderingen o. a. in de Ha en
van leper, in 0. L. Vrouwkerk van Sint=Niklaas,
in de Schepenzaal van Kortrijk, verder in kerken
te Antwerpen, Leuven, enz.
Jan Rosier (Lanaken 1858 = Antwerpen 1931) en
Jef Swennen (Hasselt 1871 = 1 905 ), die nu zo aca=
demisch schijnen in hun genrestukken, historische
taferelen enportretten, hebben toch ook enkele meer
directe werken nagelaten.
Toen de les van het Franse impressionisme onze
nationale kunstenaars de weg wees naar de open
natuurwerd een der schilders van de school van
Tervuren, Jef Coosemans (Brussel 1865 = 1 904), zelf
bewonderaar van Hippolyte Boulenger, de ontdekker
vande poezie die het toenmaals ongerepte Kem=
ische landschap van de streek rond Genk als nieu=
P
we inspiratiebron bood. Rond 1880 wist hi' door
zijn voorbeeld twee Limburgers, Djef Anten (Hasselt
1851 = 1 913) en Karel Theunissen (As 1871 = Bos=
voorde 1948), zodanig te bezielen at ze groeiden
tot volwaardige landschapschilders, die niet moeten
onderdoen voor schilders die in het genre heel wat
groter faam verworven hebben.
Djef Anten, feitelijk autodidact, heeft ons uit zijn
eerste periode een aantal realistische natuurtaferelen
nagelaten, waarin hij het landschap rond Has
meteen verbluffende fijne speling van het zilver=
ac ti licht oven beek en berkenbosjes evokeert.
Nadien evolueerdehij naar een kleuriger impressio=
nisme, om tenslotte nog even te proeven van het
pointillisme.
Karel Theunissen kwam eerder laattijdig tot de
impressionistische landschapschildering, na eerst het
grote genrestuk te hebben beoefend en zelfs na in
delijn van Laermans het sociale element in de Lim=
burgse kunst geintroduceerd te hebben.
Genk werd dus reeds van na 1870 een centrum,
waar in de zomer talrijke landschapschilders in het
Hotel des Artistes vertoefden. Feitelijk hebben zich
twee inwijkelingen in de streek, door zich definitief
te Genk te vestigen, de misschien ten onrechte aldus
genoemde School van Genk gesticht.
Het waren Emiel Van Doren (Brussel 1865 = Genk
1948) en Armand Maclot (Antwerpen 1877), beiden
ontegensprekelijk eerlijke en knappe kunstenaars,
die in hun gevulde loopbaan al aspecten van de
Kempen in de loop der seizoenen en der uren mees=
terlijk gepenseeld hebben. Zij mogen dan een realis=
tisch=impressionistische kunst beoefend hebben in
een tijd dat elders de eigenlijk scheppende periode
in het genre sins lang had afgedaan, ook mag een
goed deel van hun doeken de stempel van het salon=
stuk dragen, toch hebben ze, door hun ernst en door
hetpeilen in' de ziel van het zo verscheiden Kem=
pische landschap, veer en geschapen die heel wat
meerbekendheid verdienen. Van Doren is de
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gevoelige is ter, die met lyrische Hoot en met
subtiele toets de meest onverwachte en toch zo rale
atmosferische effecten over heide en moeras ge=
penseeld heeft. Maclot daarentegen is de filosofisch
gerichte natuur, die met brede toets en stevige com=
positie meer de constanten van het natuurbeeld dan
de vluchtige indrukken heeft vastgelegd. Na hen is
de impressionistische schildering van het Kempische
landschap definitief in het stadium van het acade=
mismegetreden en all werk van leerlingen en an=
deren is, vergeleken bij hun kunst, gewoon epigo=
nismegeworden.
We laten tenslotte KarelWellens (Lummen 1889)
de verdienste met zijn interieurs van oucle hoeven
en hutten het folkloristische element voor de Lim=
burgse gemeenschap bestendigd te hebben.
Ook Haspengouw eft zijn schilders gehad, die
daar vooral onder de charme kwamen der bloeiende
boomgaarden en geimponeerd werden door de gou=
dendeining der oneindige tarwevelden. Pater Lode=
wijk Taymans, s. j. (Turnhout 1874 = Alken 1937)
was de eerste om in luministische tinten het Zuid=
Limburgse landschap uit te beelden, terwijl ook Jozef
Tysmans (Hemiksem 1893 ) zich definitief te St.
Truiden vestigde om in een optimistische en poe=
tische stemming alle indrukken op het motief in
tintelende kleurenbeelden te vertolken.
Heel anders zag Lambert Lemmens (Gotem 1893 =
St. Truiden 1952) de natuur van zijn geboortestreek.
Een dieper doorpeilen in het wezen der dingen en
der kunst we to spoedig zijn sympathie op voor
het Vlaams expressionisme. Zijn visie, zijn stijl en
koloriet werden er derwijze door beInvloed dat hi
de enige Limburger is wiens doeken, minstens ge=
urn en
een belangrijke periode van zijn carriere,
bij het landschapsbeeld van Permeke en Gust De
Smedt aansluiten.
Ook Lucien Nolens (Hassell 1879 = 1954) zou in
zijn op atelier uitgevoerde landschappen een per=
soonlijke visie ontwikkelen. Geweld en sereniteit zijn
bij hem de uiterste polen, terwijl menig doek de
kunst van Jacob Smits evokeert en een symbo=
lische zegging inhoudt. Hi' is ook de enige die in
zijn landschappen, onder vorm van bonkige figuren,
de boer en de industriearbeider integreerde.
Gaston Jozef Wallaert (Brussel 1889 = Hasselt
1954) was het type van de rusteloze zoeker en
zwerver, de enige die hier de boodschap bracht van
de helle fauvistische kleuren. Zijn landschappen zijn
soms impressionistisch door het levendige koloriet
en de verdeelde tonen, doch meestal krijgen zij een
expressionistisch karakter door de lyrische bewogen=
heid die de vormen geweld aandoet, zulks in functie
van zijn bruisend gemoedsleven. Hi' die in rusteloze

aandrang alle genres beoefend heeft, tot zelfs het
religieuze schilderij toe, was te ongedisciplineerd
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om werk vangelijke waarde to scheppen, doch
waar hij zijn onderwerp beheerste heeft hi' stel=
lig schoonheid voortgebracht.
De schilder die tenslotte het zuiverst de Lim=
burgse geest vertolkt, met de nadruk op dinstinc=
tie en frisse levenskracht, is Paul Hermans (Has=
selt 1898). Hi' is de soepelste, de dichterlijkste
en soms de guitigste onzer oudere landschap=
schilders, zo wad
de Saverys van de Demervallei.
Zijn hoogtepunt bereikte hij in de jaren v' or
de oorlog, toen hij al de poezie van zijn rijk en
voornaampalet op gedempte wijze wilt to laten
spelen in donkere, roots en synthetisch geziene
taferelen, die ons als het beeld van een soort ge=
poetiseerd expressionisme bieden.
En hier belanden wij bij de generatie die gro=
tendeels na 1914 geboren werd en in de jaren na
de laatste oorlog het aanschijn van de kunst in
Limburg volledig veranderde. De breuk met de
ouderegeneratie is zo brutaal geweest dat nu nog
een aanzienlijk deel van het publiek vijandig of
minstens achterdochtig tegenover de nieuwe ar=
tistieke productie staat. Heel spontaan zijn deze
jongeren eigentijds gaan en en en voelen. Wel
zijn er zekere constanten in de geaardheid van de
Limburger, die onze nieuwe kunst in haar essentie
en haar voorkomendeterminerend be1nvloeden.
Aldus kan verklaardworden waarom onze jonge
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naoorlogse kunst nimmer een experimenteel of avant=gardeaspect
draagt en dat zelfs de nonfiguratieve kunst een bijval kent.
j afgestemd
De nieuwe artistieke stroming is immers hoofdzakelik
op de vrije figurencompositie, nu eens met de nadruk op een
expressieve vormentaal, an eens op een synthetische doch
kleurige compositie.
Het streven naar sprankelend koloristisch effect wort echter
het verst doorgedreven in het stilleven, genre dat eveneens op
de voorgrond treedt en waarin wellicht het best de bedoelingen
en de verworvenheden van de abstracte schilderkunst worden
toegepast.
Die ernst, die humane af stemming, dat uitblijven van het
experiment en van het avontuur zijn te wijten zowel aan het
milieu als aan het karakter van onze artiesten. Het milieu is
immers niet rijp voor avant=gardekunst, vermits er nooit enige
traditie van die aard bestaan heeft. Daarbij komt an at indien
elders, in rijpere kultuurcentra, de kunst de weerspiegeling is
van de universele onrust en verwarring, of van de ontbinding
van een oververzadigde maatschappij, de Limburger door zijn
godsdienstige levenshouding en door zijn sociale positie nog vast
op idealistische bodem staat. Hij gelooft nog in de levende waar=
den der westerse Christelijke beschaving en in de humanistische
traditie. Aldus gelooft de kunstenaar van de jonge generatie dat
een kunst die op het humane geaxeerd blijft even leefbaar is en
minstens op even waarachtige esthetische waarden steunt als de
experimentele en de abstracte kunst.
Daarbij schijnt bij de meesten onder hen, te recht of te on=
recht, de mening te overheersen dat de abstractie in het stadium
van het academisme verzeild is, zodat ze liever bepaalde ver=
worvenheden, vooral op het gebied der tuchtvolle compositie en
der decoratieve effecten van de kleur, ten voile benutten.
De stoot tot de machtsovername door de jongeren in de Lim=
burgse kunstwereld dateert sinds een memorabele tentoonstelling
met als onderwerp De Mijn, die in 1951 ouderen en jongeren
met hun we voor een bevoegde en onpartijdige vreemde jury
plaatste, die alle prijzen zonder onderscheid toekende aan de
nieuwgekomenen, waarop oudere kunstenaars en publiek slechts
spottend neerzagen.
ge Limburgse
kunst oren
haar sp ver=
Sindsdien
ft e
hee
d 'one
diend met zeer geslaagde groepstentoonstellingen te Nijmegen
(1952), Maastricht (1 95 4) en in internationaal verband te Kerk=
rade (1 9 54), waar zowel de Nederlandse als de Rijnlandse pers
de Limburgse inzending op kop plaatste; verder nog te Antwer=
pen (1954 en 1 9 56) en te Hasselt. Ook individuele prestaties
bleven niet uit en vooral Pierre Cox (Hasselt 1916) heeft in heel
wat binnen= en buitenlandse kunstmiddens naam gemaakt, ter=
wijl ook reeds een paar zijner werken in de collectie Graindorge
werden opgenomen. Hi is trouwens niet alleen de oudere der
nieuwe kunstenaarsgeneratie doch ook de spil der jeugdige be=
weging. Vooral zijn kunst wijst op een treffende synthese van
wat de moderne kunststromingen aan vital elementen hebben
bijgebracht. Na een korte tijd van aarzelen is hi definitief de
figuratieve, de humane strekking in de kunst toegetreden.
De hoofdkenmerken liggen besloten in een uitzonderlijk fris
en gedistingeerd zacht=fauvistisch koloriet, opgenomen in een
harmonische en volkomen rationeel gebouwde compositie waarin

de lijn kenbaar draagster is van het hele opzet. Zijn
werk draagt ook doorgaans in sterke mate een zui=
ver muraal aspect.
In het algemeen is, na sec is een vijftal jaren
activiteit, het werk onzer jongeren nog niet in vaste
lijn te vatten, daar het vanzelfsprekend nog voort=
durend evolueert. Een totaalbeeld ophangen wordt
an nog bemoeilijkt door het in de grond zo ver=
heugende feit dat thans door die jongeren niet uit=
sluitend geschilderd wordt, doch at ook and
kunstvormen beoefend worden, zoals de wand= en
glasschildering, de beeldhouwkunst en de keramiek.
Aldus is wellicht Paule Nolens (Hasselt 1924) de
veelzijdigste onzer artiesten. Ze toont haar voorkeur
voor de wandschildering in haar grote taferelen in
tempera, met als motief statige vrouwenfiguren, die
teen een neutrale, dikwijls lichtgroene achtergrond,
met grote uniforme kleurenvlakken oprijzen, terwijl
de hoofdtonen door enkele sobere detailmotieven
gerehausseerd worden. Haar topprestatie, tevens de
monumentaalste opdracht die in Limburg ooit uitge=
voerd werd, is de beschildering der wanden van het
koor der neogothische St.=Hubertuskerk van Runkst
(parochie van HasseIt), waar zij in zes machtige to=
ferelen (in totaal ± 20 m op 4,5o m) leven en legen=
de van de patroonheilige heeft uitgebeeld. Dit werk
wordt door velen, ook door kunstenaars uit Neder=
lands=Limburg, als een zeer merkwaardige verwezen=
lijking op het gebied der hedendaagse kerkelijke
kunst beschouwd.
Door de vestiging van Broeder Maximinus (Victor
van Maarbeek = Turnhout 1903) te Tessenderloo
neemt het religieuze schilderij bij ons een vaste
plaats in. Hij heeft het religieuze onderwerp trach=
ten te vernieuwen door het te zien in functie van de
hedendaagse maatschappij. De recente wandschilde=
ringen en de kruisweg in de kapel der Broeders van
Liefde te Hasselt zijn als een synthese van heel
zij n werk.
Tussen de jongeren, die sins de oorlog op de
voorgrond traden, schildert Roger Daniels (St. Trui=
den 1924) met voorliefde meisjes= en kinderfiguren
in interieur en streeft naar zuiverder decoratief effect
in stijlvolle stillevens. Ook is hi' de enige die eerder
als experiment enkele abstracte werken geschilderd
heeft.
Zeer gevoelig van kleur zijn de stillevens van
Rik Rappoort (St. Truiden 1932), waarin wel eens
iets doorschemert van zijn bijzondere aanleg voor
de kunstaffiche, zowel als men in de vlakke en ex=
pressieve figuren van Armand Van Rompaye (Zon=
a
hoven 1928) vaak de lijn en het vlak van de l=
zenier voelt doorbreken.
Jozef Geboers (Lommel 1911) wist onlangs beslag
teeggen op de Tweejaarlijkse Prijs voor child r=
kunst met enkele doeken die, naar het semi=abstracte

August Vander Meersch (Broeder Vincent) : Landschap.

Rene Thonon : Fetichen.

procede van Manessier en Singier, het onderwerp der bootjes in
een spel van kleine delikaatgekleurde lakes voorstellen.
In de sterk geempateerde kanaalzichten van Jeanne Davenne
(Luik 1917) scheppen onvermengde, sterk sprekende gele, rode,
blauwe en groene kleuren een lyrisch, niet steeds rationeel be=
heerst stemmingsbeeld, zulks zonder enige lineaire steun.
Ludo Laagland (Paal 1923), tevens dichter, behoudt in zijn
figurenschildering een zeer litteraire inhoud, soms met illustra=
tief karakter. Hi is de enige, samen met Frater Humberto, die
naar diepere menselijke uitdrukking streeft.
Tenslotte neemt Karel Coenen (Lommel 1 908) heel stemmige
en geanimeerde landschappen voor zijn rekening.
Meerdere technisch bijzonder onderlegde elementen houden
het intussen bij het traditionele landschapsbeeld of bij een zeer
verzorgde klassieke figurencompositie. Noemen wij hier Ri
Coeme, Willy Miriders, Arthur Renson, Jac Douven en Jac
Leduc.

Raj Mailleux : Figuur.

Dat Limburg op het gebied der beeldhouwkunst nog niet
veel presteerde is to wijten aan het fit dat hier minder dan
elders opdrachten voor monumentale werken bestonden. Noch=
tans is het atelier van Raf Mailleux (Ciney 1916), to Genk,
sinds een dentaljaren zeer actief en ook Victor Beirens (Brugge
1928) heeft een meer dan belovend debuut achter de rug.
Enkele jonge schilders=glazeniers, Ri Coeme, Roger Daniels
en Armand Van Rompaye, hebben reeds belangrijke opdrachten
uitgevoerd in alle streken van ons land.
Het in 1 9 55 gesticht Provinciaal In-stituut voor Kunstam=
bachten en Bouwkundig Tekenen zal stellig de uitbloei van
het artistieke leven in de provincie zeer bevorderen.
In het Instituut zelf fungeren trouwens reeds enkele zeer
belovende jonge artisten als leraar, zoals kunstschilder August
pp keramist
Van. der Meersc h (Broeder Vincent) en de knae
Jan Helen.

Vic Beirens : Zeemeermin.

Aan de Limburgers zelf er thans voor to zorgen dat zovele
beloften niet zullen verlorengaan en dat een frisse scheppende
geest de kunst verder tot steeds ho ere ontwikkeling moge
opvoeren !
DR. JEAN DESSERS

Nagenoeg alle werken die bij dit artikel zijn afgebeeld, zullen
tentoongesteld worden in de Ex side van de hedendaagse
Limburgse Kunst to Brugge van 3o maart tot 7 aril.
Blz.91 : Wellenshoeve. Dit is het eerst opgericht gebouw van
het Opeduchtmuseum.,De schilder Wellens, die dit werk leidde,
heeft in de eerste plaats de schilderachtigheid op het oog gehad.

IN BOKRIJK GROEIT EEN BRUEGELDORP
Toen ik 20 jaar geleden met ransel en geweer erdoor
marsjeerde, was Bokrijk een schier onbekende plaats. Al
thans duizenden elkaar vragen : Zijt gii in Bokrific al ge=
weest?, dan moet hier wel wat bijzonders zijn gebeurd !
Tot de Franse tijd was het nu 53o Ha grote domein
een bezitting van de nonnenabdij van Herkenrode (on=
der Kuringen), nadien was het eigendom van adellijke
families, in 1927 van de Belgische Boerenbond. De op=
gang van Bokrijk begon nadat in 1938 de Provincie
Limburg het goed aankocht met het doel er een ontspan=
ningsoord van te maken, een rust= en lusttuin voor groot
en klein. De opzet begon met wandelwegen, een eet= en
drankhuis ingericht in het kasteel, een kinderspeeltuin.
Dekinderspeeltuin diende reeds verlegd, sterk vergroot,
en iseen der schoonste van het land. Een rozentuin en
een arboretum of bomen=en=heesters=tuin kwamen erbij.
Maar dat alles, hoe hartversterkend en zinnevreugdig
ook, zou de naam Bokrijk niet zo vaak in de dagbladen
brengen en bekendheid geven tot in het buitenland. Dat
heeft ongetwijfeld het openluchtmuseum gedaan, het

oud dorp dat in het park van Bokrijk wort gebouwd.

Eenopenluchtmuseum is de wedersamenstelling van
het oude landelijke leven, gebruik ma en van het voor=
vaderlijk erfgoed bestaande uit de hoeven met alle bij=
behorigheden in en rondom huis, schuur en schob, de
landeliike bedrijven zoals wind= en watermolens, af=
spanning, smidse, wagenmakerij, touwslagerij, imkerij
enz. Al dezebouwsels worden uitgekozen na vakkun=
dig oordeel zodat de verschillende modellen en technie=
kenvane
lke soort van monumenten aanwezig zijn, en
ze worden heropgericht volgens een weloverwogen plan
dat het geheel zo geschiedkundig en aantrekkelijk mo=
gelijk voorstelt. De oude bouwtechnieken, b. v. het werk
vande gevlochten en leembeplakte wanden, van kalk=
mortelige muren en strobedekte daken, worden nauw=
keurig herhaald.
Worden echte gehele boerderijen ter plaatse afge=
broken, very rd en in Bokrijk heropgetrokken, dat is
bijna niet mogelijk ?
Zogeschiedt het toch ! Aan elk bouwsel kleven voor
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vaderlijke herinneringen, het is een echte getuige uit de oude tijd.
VOOr 't afbreken, of beter : het uiteennemen, wordt alles zorgvuldig
gemeten, afgetekend, gefotografeerd, genummerd, en dezelfde ma=
terialen herrijzen in dezelf de vorm op de nieuwe plaats in Bokrijk.
En zo kunnen dus ook huizen verhuizen, en stuk voor stuk groeit
in Bokrijk het schoonste voorvaderlijk gedenkteken dat voor het
nageslacht kon worden opgericht. Aan elk toch der monumenten
en der voorwerpen van huisraad of landbouwbedrijf is iets van het
hart, degeest en de vlijt van de voorouders verbonden. Nu zijn
weerom diebouwsels in Bokrijk niet bijeengebracht voor de duur
van een tentoonstelling, doch zo dat zij eeuwen kunnen trotseren.
Met dat doel voorogen, dat diep reikt in de gedachten, in de
geschiedenis en in de verantwoordelijkheidszin, zijn thans de vol=
gende bouwwerken rechtgezet : 6 boerenhuizen, 4 schuren, af=
spanning, 2 windmolens, brouwerijgebouw, kelderhut. Aan
een watermolen, een tolhuisje, een poortgebouw wordt thans ge=
werkt.Een vijfde schuur, de laatste schone schuur uit het werk=
gebied van wijlen de rote schilder Jakob Smits te Mo1=Achter=
bos,ligt gereed om to worden opgesteld. Twee boerderijen wach=
ten op overbrenging... Er is meer werk dan wij baas kunnen.
Deeerste verwezenlijking betreft een Kempisch dorp omheen
een oud driehoekig dorpsplein, en een zuidlimburgs gehucht.
Eeuwenoude eiken overschaduwen het Kempisch dorpspe.
in Den==
kelijk zal later het ganse (Vlaamse) land erbij betrokken worden
enhet museum tot het nationale plan uitgroeien : dat is inder=
daad wens en doel van de initiatiefnemende instantie.
Behalve een zeer natuurlijke manier van voorstellen (met tuin=
tje, bijgebouwen enz.), zal een hoofdkenmerk van het openlucht=
museum in Limburgs hart zijn, dat het oud dorp zo levendig mo=
gelijk zal worden gehouden. Middelen
daartoe•: volksfeesten van
alle aard, schapen= en ganzenkudde, ambachtelijke demonstraties,
laten malen der molens, en vooral de op z'n ouds levende herberg
met oud bruin bier, kw it taart, stenen potten en kleur=
rijk geklede diensters. Onze schaapskooi is reeds met schapen en
onze bijenhal met bijen bevolkt, en onze standaardmolen maalt
reeds afen toe. Aan uitbouw en binneninrichting wordt ijverig
verder gewerkt. 1957 zal een druk bouw= en werkjaar zijn. De
vooruitzichten zijn dan ook zo, dat het officiele openstellen van
ons oud dorp, nit voor dit jaar, doch voor 1958, zeggen we Pasen
voorlopig bezoek is reeds
1958, mag worden verwacht. Env
mogelijk en boeiend; met het oog op de grote belangstelling
werd nu reeds een dienst voor geleide bezoeken ingericht.
Onze al opgerichte schuur uit Olen is gemerkt 178 9 en ons
hoefje uit Helchteren draagt het jaartal 18/5 in de balk boven de
open haard. 1789 en 1815 : data uit de Europese geschiedenis die
niemand uit zijn schooltijd heeft vergeten. In ons schoolboekje
hebben we de politieke geschiedenis geleerd, gemaakt door de
Europese heersers en heerserskasten; het boekje zei niets over
het leven — en dit even is geschiedenis I — van ons eigen yolk
en voorzaten. En dit is nu de bijzondere bedoeling van Bokrijk
een levendige en wetenschappelijk verantwoorde uitbeelding to
zijn van de innige dagelijkse, echte geschiedenis van de voorbije
geslachten. Bovendien • een oazis van schoonheid voor het oog
en het gemoed. Ten slotte : een Bruegeliaans ontspanningsoord
bij wagenspel en schuimende pint.

l

DR. JOZEF WEYNS
Van boven Haar beneden : Molen met dorpsplein - Hoeve nit Helchteren
(181 5 ). - Beeld uit het em inch dorp - Herber g' St. Gommarus' uit Lief.
Foto's van de schrijver.
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HEDENDAAGSE VLAAMSE MEESTERS
UIT DE VERZAMELING G. VAN GELUWE
BRUGGE - GROENINGEMUSEUM - 14 APRIL-10 JUNI

1957

De tentoonstelling Hedendaagse Vlaamse Meesters uit de verzameling G. van Geluwe
is ingericht door het Stadsbestuur van Brugge.

*
Toende heer Gustave van Geluwe het Groeningemuseum opnieuw bezocht, naar
aanleiding van de tentoonstelling Vlaamse Kunst in Brits Bezit in 195 6, gaf hij
zijn inzicht te kennen het Stadsbestuur te steunen in de inspanningen om het
kultureel leven te Brugge te bevorderen. Aldus ontstond de eerste afspraak om
deze tentoonstelling van uitgelezen werken uit de collectie van de heer van Geluwe
tot stand tebrengen.

*
Het college van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brugge droeg de selectie
van de werken op aan een comite van drie leden •: Z. E. Heer Kanunnik 1. Dochy,
lid van de Museumcommissie, Dr. W. Vanbeselaere, Hoofdconservator van het Ko=
ninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen en Dr. A. Janssens de Bisthoven,
Directeur voor Kunst en Cultuur te Brugge. De Dienst voor Toerisme, onder
directie van de heer J. Blontrock, nam in de inrichting van de tentoonstelling een
belangrijk aandeel. Het Selectiecomite genoot bij de heer van Geluwe volledige
vrijheid om de werken uit te kiezen in zijn uitgebreide verzamelingen te Brussel
en te Bosvoorde. In de catalogus werden vijfentwintig werken opgenomen die niet
in de laatste tentoonstellingen van Verviers, Diisseldorf, Otterlo, Oostende en Ant=
werpen werden geexposeerd. De gegevens van deze catalogus werden voor een
groot gedeelte overgenomen uit de catalogussen van voormelde tentoonstellingen,
en an en de inrichters aan Mevrouw A. Hammacher = van den Brande en aan
Me j uffrouw I. Genau.

*
Het Stadsbestuur van Brugge betuigt hiermede aan de heer Gustave van Geluwe
zijn ware dankbaarheid om de milde uitlening van de meest waardevolle kunst=
werken uit zijn beroemde verzameling. De medewerking van Z. E. Heer Kanunnik
I. Dochy, van de heren Dr. W. Vanbeselaere, M. Roelants, conservator van het
Staatsmuseum te Gaasbeek en van de heer J. Van Lerberghe, vi r'in kunstzaken
bij het Ministerie van Openbaar Onderwijs wordt hier met erkentelijkheid bedacht.
Tenslotte bedankt het Stadsbestuur van Brugge de Redactieraad van het tijdschrift
West=Vlaanderen, die het initiatief nam zijn gewaardeerde diensten aan te bieden om
aan deze tentoonstelling alle luister te geven, hetgeen leidde tot het uitgeven van
deze catalogus.

1NLEIDING
Er is niemand die het nietbetreuren zal dat de Franse
musea alles bij elkaar zo bitter weinig bezitten van de
uitzonderlijk rijke productie die hun nationale schilder.
kunst sinds drie kwart eeuw, sinds het Frans impres=
sionisme, maakt tot het voorwerp van de begeerlijkheid
van talloze verzamelaars en kunsthandelaars, — vooral
in de Verenigde Staten. De internationale roem van de
Franse schilderkunst was er aldus de oorzaak van dat
de traditionele aankoop=politiek der musea, — ik bedoel
het haast uitsluitend kopen van kunstwerken die door
de tijd reeds werden geconsacreerd — op een pijnlijke
wijze in het ongelijk werd gesteld. In ons land is, god=
dank,een gelijkaardige politiek niet op dezelfde tragi=
sche wijze afgestraft geworden en kunnen onze Staats=
musea er prat op gaan het belanrijkste te bezitten uit
hetoeuvre van Henri de Braekeleer, van James Ensor,
Jakob Smits, Evenepoel en Rik Wouters, — het beste
uit ons nationaal patrimonium.
Maar voor het Vlaams expressionisme, dat toch in
Europees verband een prestatie was van internationale
betekenis, is dat nog steeds niet het geval. Het beste
uit de productie der laatste dertig jaar zit in handen
vanprive=verzamelaars en onder hen is verreweg de
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Portret van Gustave Van Geluwe
door J. Van Gucht
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belangrijkste de Westvlaming Gustave Van Geluwe,
sins jaren te Brussel gevestigd. Men mag gerust
zeggen dat de kern van de collectie Van Geluwe een
paar on er schilderijen, tekeningen en boetseer,
werk van Permeke is. Een warm e vriendschap verbond
beiden en die vriendschap was er zelfs oorzaak van
dat de verzamelaar slechts in veel langzamer tempo dan
men van zijn spontaan en impulsief karakter verwach=
ten zou werk van de andere Vlaamse expressionisten
heeftgekocht. Permeke beweerde onomwonden dat alle
hoedanigheden die zijn vriend in het werk van Gust
de Smet en anderegeneratiegenoten beweerde te be=
wonderen toch ook in zijn werk aanwezig waren, zodat
eigenlijk niets een aankoop van andere kunstenaars
wettigde ! Maar het langzamer tempo bij de aan o0
heeft voor gelukkig gevolg gehad dat Van Geluwe
met bezonkener inzicht, met voorzichtiger overleg van
de overige namen heeft gekocht en het resultaat is dan
ook geweest een unieke verzameling waarvan slechts
een zeventigtal nummers tans in het Groeninge=
museum aan het Brugse publiek worden getoond.
De heerVan Geluwe is zakenman, stelt de omgang
met mensen en artisten hoog op risen
en het is treffend
dat hij slechts bij hoge uitzondering lets van overleden
kunstenaars heeft gekocht. Hij houdt er aan met de
artist, als mens, in contact te komen en met alle hier
tentoongestelde namen, — behalve met de gedurende
de eerste wereldoorlog in Holland jong gestorven Rik
Wouters —, heeft hij persoonlijk vrienschappelijke
omgang gehad. In dat verband is het te hopen dat de
kostbare verzameling van aan hem gerichte brieven
van Permeke en anderen eens in het voortreffeli j k in=
gerichte Museum voor het Vlaamse Cultuurleven zul=
len terecht komen, opdat het nageslacht er een zeld.
zaam en levend getuigenis uit een unieke periode van
ons kunstleven zou kunnen terugvinden.
Toen Edgard Tijtgat, die het sappigste Brugs uit zijn
prilste jeugdjaren niet vergeten was, een paar maan=
den geleden overleed, kon men merken dat de dood
van de laatste uit de kring van zijn generatiegenoten
Van Geluwe naar het hartgreep : sinds jaren waren
ze wekelijks in gemoedelijk gekout over alles en nog
wat samen en niemand kon zich trouwens de Tit at
der laatste jaren voorstellen zonder spontaan te denken
aan de tailleur du roi die met een brede lac h en warm
hart zijn vriend in die pittig=tintelende legendarisch
geworden costumes wist te tooien, die alleen maar
door eenTijtgat konden era en worden !
Wie dehuidige tentoonstelling zal bezoeken zal licht
de verkeerde indruk opdoen dat Van Geluwe slechts
Vlaamse Kunst, — en dan nog heel speciaal werk
van onze expressionisten —, verzamelt. De voorgestelde
keus is zeker gelukkig te noemen en toont inderdaad
aan uit welke soliede deeg het hart van de verzame=
laar is gekneed. Maar daarnaast moet volledigheids=
halve even gezinspeeld worden op het opvallend eclec=
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tisch karakter van het overige : van wat hij aan Franse
meesters, tijdgenoten van onze expressionisten, bezit;
van wathij, ten bewijze van zijn verrassend frisse
levenslust en werkelijkheidszin, evengoed om de raad
van zijn vele vrienden niet te ontgoochelen als om
zijn eigen vrijheid van ewe in en ruimdenkenheid
tebetuigen, aan abstracte schilderkunst bezit, zowel
van dejongeren hier te and als uit den vreemde.
Maar hoeveel belangrijks de randzone van zijn ver=
zameling ook moge bevatten, hij is toch vO6r alles
verzamelaar van werk van eigen bodem en dat zal
ook zijn grootste verdienste blijven. Is zijn Ensor=
verzameling voor 't ogenblik, naar de kwaliteit, verre=
weg de belangrijkste die nog in prive=bezit is, en is
datop zichzelf reeds een getuigenis van meer dan
gewoon doorzicht en besef van de uitzonderlijke waarde
van de Oostendse meester, danbewijst de prachtige
verzameling van Vlaams expressionistisch werk ten
overvloede dathij in de eerste plaats een man van
zijn generatie en van zijn tijd was die het uitzonderlijk
g
eluk had tot een generatie te behoren die een reeks
belangrijke namen heeft voortgebracht, en dat hij rij=
kelijk uit die hoorn van overvloed heeft geput, daar
waar de meesten in dat opzicht hebben gefaald.
Het Brugse publiek krijgt us de kans een keus uit
de verzameling Van Geluwe te zien. Eigenlijk zou men
er ik weet niet welke nieuwe tentoonstellingsformule
moeten kunnen op vin en, — door toevoeging van
een stel photo's ? —, opdat het publiek meteen een
kijk zou kunnen krijgen op de omgeving en de levens=
steer van de collectionneur. Hij is immers in alle op=
zichten een uitzonderingsfiguur : zijn handelszaak is
een zaak van eerste rang, waar ministers en hoogwaar=
digheidsbekleders er op gesteld zijn door hem gekleed
te worden. Maar tot in zijn handelshuis zijn de Per=
meke's koning en op de eerste verdieping, waar hij
doorgaans verblijft, is al even verrassend als het ten=
toongestelde werk het gul onthaal van de gastheer.
Men vraagt zich of hoe hi er toe komt, behalve voor
het beheer van zijn zaak, nog zoveel tijd over te hebben
voor het zetelen in commissies, voor het bijwonen van
alle belangrijke concerten, van toneelopvoeringen en
van zoveel vernissages van tentoonstellingen. Maar het
week=end brengt hi trouw door in zijn landhuis te
Bosvoorde waarhij, met Permekiaanse robuustheid een
man van den buiten wordt, oog heeft voor bloemen
en planten en zijn prachtige tuin wist om te toveren
tot het eerste, prive openluchtmuseum voor beeldhouw=
kunst in ons land.
Voorwaar : de man is uit fors engoed hout gesneden
en we mogen er fier op gaan dat hij van West=
Vlaamsen huize is !
DR. WALTER VANBESELAERE
Hoofdconservator van het Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten te Antwerpen.

Gustave Van Geluwe en Edgard T ytgat

IN MEMORIAM EDGARD TIJTGAT
lk ken een schilder, die meer geluk heeft geschonken
dan Edgard Tytgat. Hi schonk het door zijn innemende
persoonlijkheid, heel en al bestaande uit verrukking
voor het geringste en voor het drolligste, uit een ver=
mogen om guitig te poetiseren, om elke dag de wereld
te betreden als een nieuw paradijs. Hi' sprak in wie
hij benaderde de verloren vreugde aan van kind te

zijn geweest. Hi wekte die heerlijkheid opnieuw, want
hij bezat ze onbegrensd. En zoals hij sprak en leef de
schilderde hij, — met iets van een eeuwige lente en
een kwajongensachtige vreugde of ernst op zijn pen=
selen, — want hij zag aandoenlijke blijdschap en ernst
waar anderen ze niet zagen.
Edgard Tytgat is in de nacht van to op it januari
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Edgard Tytgat : De graflegging.

1957 gestorven. Ik wet niet door welke innerlijke
onrust gedreven, ik enkele uren te voren mijn werk
afbrak. Wij zaten dan aan zijn ziekbed, laatsten van
de menigvuldige vrienden, die hem bezochten, zijn
jeugdvriend, de schilder Fernand Wery, min vrouw en
ik, onder de moedige blik van zijn vrouw, Maria, die
hem bewonderenswaardig verzorgde. Hij zei haar moei=
zaam, dat zij ons de afgietsels van zijn handen moest
toners, die door Oscar Jespers werden gemaakt : —
Zij zijn als rote insecten stamelde hij, insecten die
zullengrijpen. Zijn oogleden vielen af en toe dicht.
Wij drukten hem een afscheidszoen op zijn voorhoofd,
— wat wij mannen nooitlac
ht te doers . Maria
Tytgat Wilde ons nog eens in zijn atelier zijn laatste
doek laten zien. Op het klein P
ortaal, dat met al die
groene en roodbruine intimiteit op zoveel van zijn
schilderijen voorkomt, was de em ti ons te machtig.
Wij wisten op dat ogenblik, dat de dood in de buurt
was. En wij verkozen boven het zien naar zijn werk
onze tranen te laten vloeien. In mijn oor hing een van
zijn laatste woorden : — Ik ben bang voor de nacht.
Hij zei het zonder de geringste overdrachtelijke zin.
Hij, die met zijn werk, in zoveel liefde en nimmer
falende lust geschilderd, geetst, getekend, de blijdschap
en de vreugde der zuiveren en der kinderen opriep,
moet voor de eeuwigheid niet bang zijn. Eigenhandig
heft hi' zijn leven gecalligrafieerd in een boek, dat
hij met overvloedige aquarellen heeft verlucht, — er
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past Edgard Tytgat geen mooiere titel dan die van
verluchter vanhet leven. Ditomstandig levensbericht is
een onschatbaarboek, dat uitgegeven ons eens rijk zal
ma en. Hi' verhaalt er in hoe hij, die te Brussel ge=
boren werd op 28 april 18 79, zijn jeugd doorbracht
te Brugge : hij roept de figuren op van zijn moeder,
zijn vader, zijn broers en zusters, de kleine drama's
van het bestaan. Het isalles watstuifpoeder en het is
wonderlijk in zijn eigen stijl : de magie van een mo=
derne primitief. Gelooft niet dat Edgard Tytgat slechts
eengrote, naleve kinderlijkheid zou hebben uitgeschil=
derd. Al modern primitief reikte hij veel verder. Zeker,
hij had zijn hart weggeschonken aan alles wat schouw=
spel was : kermissen, processies, theaters, clowns, dan=
seressen, straattaferelen, wcnderbare fabels der ver=
beelding. Puvis de Chavannes was zijn eerste grte
bewondering. Rik Wouters was zijn eerste grote vriend.
Van hun beider leven maakte hij een klein meester=
werk, een verhaal in prenten. Geheel zijn evolutie ging
die kant uit. Reeds als impressionist was het duidelijk,
dat hi' over depoezie van kleine provinciesteden, zijn
interieur, zijn vrouw, de kinderen waarop hij dol was,
dathij over al deze schijnbare geringe dingen een
eindeloos verhaal van verrukkingen te zeggen had.
Het expressionisme beroerde hem. Het kwam hem ge=
legen, zoals onhandige mannekensbladen en brokkelig
speelgoed en folkloristische voorwerpen hem gelegen
kwamen. Een natuurlijke onhandigheid zette hi om
in een wonder van inventie, een wonder van kleuren
ook, een wonder van fantasie, waarbij een innige ver=
wantschap met de douanier Rousseau naar de grootste
verfijning bij de meest volkse 'n 'r
wees.
Dediepere zin van deze rote uit de rij schilders
als Permeke, De Smet, Brusselmans, — een kolorist,
die, als hij een Fransman was, naast Matisse, Vuillard
en consoorten zou wordengeplaatst, — valt af te lezen
uit sommige van zijn clown=afbeeldingen. Met eenvou=
d' er middelen werd geen groter beeld gegeven van
lets meewarigs en aangrijpends, its hero ids en een=
zaams bij elkaar. De uitnemende verluchter van het
ligheid, een ein=
leven had tevens een in born gevoe
deloze ontferming, die dezelfde kwaliteit had als zijn
lid voor al wat lee t. Het zal mijn trots blijven,
dat ik hem, wankelend reeds van de ziekte, die hem
ons ontnam, zijn laatste belangrijk werk heb laten
schilderen voor de Ste Geertruidakapel van Gaasbeek :
een Kruisweg. Daaronder bevindt zich de Graflegging.
Het is een aangrijpend meesterwerk : hij schilderde
het in de zekerheid, dat zijn eigen graflegging niet
lief e
lang meer zou uitblijven. Een geheel leven van
bezint er zich in vOOr de mysteries van de dood. Een
pure glorie van de Vlaamse schilderkunst, van een
won er ) bekoorlijk en menselijk man, draagt voor=
taan een unieke naam : Edgard Tytgat.
MAURICE ROELANTS

1

JAKOB SMITS

1, Jakob Smits : De Discipelen van Emmaiis.

Doek, 48 x 58 cm.
Getekend boven rechts : Jakob Smits.

Jakob Smits. Geboren te Rotterdam in 1856 en
overleden te Mol in 1928. Studies aan de Academies van Rotterdam, Brussel, Milnchen, Wenen
en Rome. Vestigt zich in de Kempen. Schilder
vangodsdienstige taferelen en genrestukken, van
figuren, portretten en landschappen. Etser. Zeer
karakteristieke stijl. Dikke verflaag, hel-donker.
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4

JAMES ENSOR

1Kleedhokje aan het Strand (1877).
Olie op karton, 21 x 26 cm.
Getekend rechts onderaan : Ensor.
James Ensor. Geboren te Oostende in 186o en overleden
in deze stad in 1949. Schilder, graveur, etser en lithograaf.
En else vader en Vlaamse moeder. Studies te Oostende en
te Brussel. Lid van de Groupe des XX. In 1886 maakte
hi zijn eerste etsen. Bij het begin van zijn loopbaan kent
men de sombere periode; later tijdens de heldere periode
wordt het palet veel klaarder. In 1888 : De Intocht van
Christus te Brussel. Ensor opent de poort tot een groteske
en fantastische wergild. Hi' is de vader van de hedendaagse kunst in Belie en de voorloper van het surrealisme.
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3.Parelmoeren Zee.
Olie op hout, 17 x 25 cm.
Getekend links onderaan : Ensor.
4.Schets voor het Burgersalon.
Dock, 66 x57 cm.
Getekend en gedateerd onder links : Ensor 1880.
5. Gestrande Sloe en (ca. 1892).
Doek, So x 90 cm.
Getekend onder rechts : Ensor.

6. Christus bedaart de Storm.
Doek, 8o x ioo cm.
Getekend en gedateerd onder rechts : Ensor 1891.
7. Dahlia's.
Doek, 8o x ioocm.
Getekend onder rechts : Ensor.
8. Don ,ere Zee.
Olie op karton, 19 x 24,5 cm.
Getekend onderaan rechts .Ens
or.
9. De Golfbreker (1882).
Doek, 46,5 x 55,5 cm.
10. Grijze Zee (1882).
Olie op paneel, 26,5 x 34,5 cm.
11. De Moeder van de Kunstenaar.
Tekening, 47 x 36 cm.
12. De Werkstaking.
Pastel,x
x 68 cm.
13. Villa Albert.
Olie op karton, 22,5 x 16 cm.
14. De Hoge Barr
bij Oostende.
Olie op karton, 18,5 x 22,5 cm.

7

HIPPOLYTE DAEYE

Hippolyte Daeye. Geborm te Gent in 1873. Overleden
te Antwerpen in 1952. Leerling van de Academie te Gent
en van het Hoer
Instituut voor Schone Kunsten te
g
Antwerpen. Na een korte realistische periode beoefent
hi een meer spontane en vrije techniek en evolueert
zijn stij1 naar een karakt-2ristiek expressionisme. Werken in de musea te Brussel, Antwerpen, Luik en Gent.

15

15. Naakt.

Doek, 103 x 81 cm.
Getekend beneden rechts Daeye.
16.

Kind met gebogen Hoofd.
Doek,58 x 47 cm.
Getekend en gedateerd beneden links : Daeye, 1924.

17.

Kindernaakt (1935).
Doek, 89 x 5 8 cm.
Getekend naar het midden toe, rechts : Daeye.

18. Meisje.

Tekening, 72 x 5o cm.
19.

De Baadster.
Doek, 8o x55 cm.

16
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20

GUSTAAF DE SMET

Gustaaf De Smet. Geboren te Gent in 1877. Overleden
te Deurle in 1943. Be on als lithograaf. Leerling aan de
Academie te Gent. Van 1914 tot 1918 verbleef hi' in
En eland. Beinvloed door het Duits expressionisme wordt
hij een van de voornaamste expressionistische schilders
in Belie. Samen met Permeke en Fritz van den Berghe
stichtte hi' de Tweede Groep van Sint-Martens-Latem.
Werken in de musea van Brussel, Antwerpen, Luik, Oostende, Gent, Amsterdam, Den Haag, Grenoble, Bazel e. a.
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20.

Vissersdorp.
66 x 200 cm.
Doe iI-Geteken d en gedateerd oven rechts : Gust De Smet, 192o.

21. jonge roues bij de Opschik (1935).
Doek, 135 x 115 cm.
Getekend
beneen
d rechts : Gust De Smet.
22. Jong Meisje met Bloemruiker (1938).
Doek, 116 x 82 cm.
Getekend beneden rechts : Gust De Smet.
23. Vrouw met witte Jak.
Doek, 77 x 62 cm.
Getekend rechts onderaan : Gust De Smet.
24.

Zittende Vrouw met bruin Mantelpak.
79 x 62 cm.
Doek,
Getekend rechts onderaan : Gust De Smet.

25. Wit Hemd op zwarte Achtergrond.
Doek, 44 x 28 cm.
etekend rechts onderaan : Gust De Smet.
G
26.

22

Gezeten Meisje.
Olie op papier, 53,5 x 34 cm.

ISIDOOR OPSOMER

27

27.

Portret van Henri van de Velde (1943).
Getekend boven links : Opsomer (met opdracht en datum)

Isidoor Opsomer. Geboren to Lier in 1878. Gevormd
to Antwerpen, waar hi' Directeur was van het Hoer
Instituut voor Schone Kunsten. Vormde talrijke leerlingen. Is vOOr alles portretschilder. Schildert ook landschappen en stillevens. Nam deel aan verschillende
buitenlandse tentoonstellingen. Werd door Koning
Albert I in de adelstand verheven. Werken in de musea
te Antwerpen, Brussel, Gent en Luik, en in talrive-verzamelingen.
rijke buitenlandse musea en
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EDGARD TYTGAT

",-

28

28, Het Vaarwel van Antoine aan Zenobie.

Doek,
89 x 116 cm.
Getekend engedateerd beneden rechts : Edgard Tytgat 1926.
29. De Uitgewekene uit Kreta (1925).

Doek, 81 x ioo cm.

Edgard Tytgat. Geboren to Brussel in 1879. Schilder,
tekenaar engraveur. Bracht zijn jeugd door to Brugge waar
hi' werkte in het atelier van zijn vader, tekenaar-lithograaf. Studies aan de Academie voor Schone Kunsten to
Brussel. Boekillustraties en houtgravures. Be als expressionist. Le de zich vooral toe op genre soenes, in een
zeer subtiele en volkse stijl. Werk vol humor en poezie.
Uitzonderlijk fine kleuren. Werken in de musea van
Brussel, Antwerpen, Gent, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Parijs e. a. en in talrijke rive-verzamelingen.
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30

LEON SPILLIAERT

30, De Muzikanten.
Waterverf, 71 x 54 cm.
Getekend beneden rechts : L. Spilliaert;
gedateerd beneden links : 1947.
31.Avondschemering (1923).
Doek, 75 x loo cm.

Leon Spilliaert. Geboren to Oostende in 1881. Overleden
in deze stad in 1946. Autodidact. Maakte vooral gouaches
en waterverfschilderingen. Zijn expressionisme herinnert
soms aan dat van Edvard Munch en evolueert naar een
symbolisme met Oosters karakter. Spilliaert was een allstaandepersoonlijkheid in de Vlaamse schilderkunst.
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RIK WOUTERS

32, Lezende Vrouwbij het Venster (1908).

Doek, 98 x 72 cm.
33. Vrouwbij het rode Gordijn.
Doek, 133 x 116 cm.
34. Naakt in rieten Zetel (1915).
Doek, 13o x 120 cm.
35. Portret van Nel.
Houtskool, 59 x 47 cm.
Getekenden gedateerd rechts onderaan : Rik
Wouters 1911.
36. Vrouw in het Blauw bij het Venster.
Olie op papier, 30 x 43 cm.
37. Vrouw in het Rood.
Pastel, 35 x 45 cm.
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33

Rik Wouters. Geboren te Mechelen in 1882 en overleden te
Amsterdam in 1916. Schilder, beeldhouwer en tekenaar. Volgt
de lessen aan de Academie te Mechelen, vervolgens aan de
Academie te Brussel. Na drie jaar hard werk begint hij zijn
loopbaan als schilder. Reizen naar Frankrijk en Duitsland.
Wordt order de wapens geroepen in 1914 en geinterneerd te
Zeist. Omwille van zijn ziekte wordt hi' vrijgesteld en vestigt
zich te Amsterdam, waar hi' sterft na verscheidene oogoperaties
te hebben ondergaan. Zeer belangrijk oeuvre niettegenstaande
zijn korte loopbaan. Zijn schilderkunst, hoofdzakelijk fauvistisch,
evolueerde de laatste jaren van zijn Leven naar het expressionisme. Werken in de musea van Brussel, Antwerpen, Gent, Luik,
Rotterdam, Den Haag e. a. en in talrijke rive-verzamelingen.

38

FRITZ VAN DEN BERGHE

38. De holle Weg.
Doek, 88 x73 cm.
39. Het Rijk van de Natuur (1929).
Olie op papier, gelijmd op doek, 64 x 50,5 cm.
40. De Beschuldigden.
Olie op papier, gelijmd op doek, 67 x 51 cm.
41. Zonderling Boeket.
Doek, 74 x 61 cm.

Fritz van den Berghe. Geboren to Gent in 1883 en overleden in deze stad in 1939. Leerling aan de Academie van
zijn geboortestad. Van 1905 tot 1907 woont hi' to SintMartens-Latem, samen met Gustaaf en Leon De Smet en
Constant Permeke. Verbleef in de Verenigde Staten. Gedurende de eerste wereldoorlog woont hi' in Nederland. Keert tern
naar Belie in 1922. Lid van de verenigingen L'Art vivant
en L'Art contemporain. Zijn schilderkunst evolueert van het
expressionisme tot de grens van het surrealisme. Werken in
de musea van Brussel, Gent, Antwerpen, Den Haag, Amsterdam, Grenoble, Bazel en in verscheideneprivê-verzamelingen.
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JAN BRUSSELMANS

42.

Stilleven met rode Kruik.
,
X 128 cm.
Doek, 1125
Getekend en gedateerd beneden links : Jean Brusselmans 1938.

43. De Velden.
Doek, 88 x93 cm.
Getekd
en gedateerd beneden links : Jean Brusselmans 195o.
en
44. Payottenland.
Doek, 112 X 118 cm.
Getekd
en gedateerd be en links : Jean Brusselmans 1938.
en
45. Blauwe Zee.
Doek, 64 x 63 cm.
Getekend en gedateerd beneden links : Jean Brusselmans 1939.
46.

Stil Leven met Schelpen (1931).
Doek, 100 x 102 cm.

4
Jean Brusselmans. Geboren te Brussel in 188.
Overleden te
Dilbeek in 1953. Be on te werken als graveur-lithograaf. Vol de
avondcursussen aan de Academie voor Schone Kunsten te
Brussel en wijdde zich weldra geheel aan de schilderkunst.
Onder invloed van het Brabants fauvisme be on hi' zijn loopbaan metpost-impressionistische werken. Evolueerde later
naar het expressionisme. Hij behoort tot de beweging van het
Vlaams expressionisme, maar is nochtans een alleenstaande figuur
door het strenge en constructieve karakter van zijn werk.
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CONSTANT PERMEKE
Constant Permeke. Geboren te Antwerpen in 1886. Overleden
te Oostende in 1952. Vol de als vrije leerling de lessen aan
de Academie te Gent. Vestigt zich te Sint-Martens-Latem,
waar hi' deel uitmaakt van de groep gevormd door Fritz van
den Berghe, de gebroeders De Smet, Servaes en enkele andere
kunstenaars en letterkundigen die sedertdien bekend staan
onder de naam van Tweede Groep van Latem. Gaat vervolgens te Oostende wonen. Gemobiliseerd in 1914, wordt hi'
gewond en naar En eland verplaatst. Na het einde van de
oorlog keert hi' weer naar Belie en vestigt zich te Jabbeke
nabij Brugge. Permeke is een van de centrale figuren van de
expressionistische beweging, en leider van de Tweede Groep
g en
van Latem. Werken in de voornaamste musea van Belie
in verschillende buitenlandse musea enprive-verzamelingen.
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47.

De Woonwagen.
Doek, 136 x 110 cm.
Getekend beneden links : Permeke.

48.De Man met de Jas (1928).
Doek, 175 x 150 cm.
Aardappeleter.
Doek,
x 136 cm.
Gedateerd en getekend ben den links :

49. De

1935

Permeke.

52

50.

Boerengezin met Kat (1928).
Doek, 166 x 182 cm.
Gedateerd en getekend beneden links : 28 Permeke.

51. Stilleven met Meloenen.

Doek, 71 X 102 cm.
Getekend links onderaan : Permeke.
52, De Zeeman.

Houtskool, papier op paneel, 15o x 100 cm.
Getekend en gedateerd onderaan rechts : Permeke 1921.
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53. Het Circus(1921).
Potlood en houtskool op papier, 61 x 72 cm.
Getekend beneden rechts : Permeke.
54. Drie Boeren(1930).
Houtskool op paneel, 31 x 73 cm.
Met opdracht, getekend en gedateerd be=
neden links : Hommage Madame Van
Geluwe. Permeke X11. 3o.
Oude Vrouw.
Houtskool op papier, 79 x 69 cm.
Getekend en gedateerd links : Permeke
1921.
53

54

55

56. De Drinker.

Houtskool en olie, papier op paneel,
Getekend beneden links : Permeke.
57.

cm.

Het Leven van de Boer (1939).
Potlood en houtskool op papier, So x 122 cm.
Getekend en gedateerd beneden in het midden : Permeke
39.

58.

180 x 120

Februarilandschap (1934).
Doek, ioi x 131 cm.
Getekend links onderaan : Permeke.
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59. Portret van de heer G. Van Geluwe.
Doek, 70 x 5o cm.
Getekend : Permeke.
60. De Process e.
Waterverf en pastel , 64 x 46 cm.
Getekend links en re chts onderaan : Permeke.
61 .Visser en zijn Vrouw (1922).
Doek, 129 x 175 cm.
62. Rode Daken.
Doek,
63, Nocturne.
Doek, ioi x 13o cm.
64. De Oogst in Devonshire (1917).
Doek, 123 x 176 cm.

56

BEELDHOUWWERK
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V.,

RIK WOUTERS

1. In de Zon.
Brons, h. 63 cm.
Getekend op het voetstuk : Rik Wouters.
2. Buste van Ensor.
Brons.
3,

De Beschouwing.
Brons.

4,

Huiselijke Zorgen.
BrOriS, h. 222.
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5

HENRI PUVREZ

5. Buste van G. Van Geluwe(1950).
Brons, h. 56.
6. Buste van C. Permeke.
Brons, h. 56.
7. Masker van Permeke.

Henri Puvrez. Geboren te Brussel in 1893. Beeldhouwer.
Brent zijn j• eugd door in Spanje. Studies aan de Academie
voor Schone Kunsten te Brussel, maar is voornamelijk
autodidact. Hi' houwt bij voorkeur direct in steen. Behoorde
een zekere tijd tot de expressionistische beweging. Lid van
L'Art vivant en van L'Art contemporain. Professor aan
het Hoer Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen.
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* De Brugse kunstschilder Fernand
Boudens werd benoemd tot leraar
aan de kunstakademie van Oostende.
* Willy Bosschem, decorateur
van de Kursaal te Oostende, heeft in de
onlangs door de stad leper ingerichte
rijskamp voor een toeristische folder, de
p
eersteprijs behaald.
* Van 21 tot 28 april exposeert A n d r é
B u l t h e zijn jongste werk in de Hall
van het Stadhuis te Veurne.
* In de rubriek Literatuur en Poezie van
Radio Hilversum werd de Roeselaarse
dichter Claude Corban op 28
maart voorgesteld door Paul de Vree.
* De dichtbundel van Claude Co rb a n , die bekroond werd in de Poezieprijskamp van Het iCahier - De Nevelvlek, wordt uitgegeven bij De Sikkel,
Antwerpen (5o F, verkrijgbaar bij de
boekhandel). Hi'j verschijnt onder de titel
Securitine.
* Op i maart werd in de St. Elisabethkerk te Kortrijk een integrate uitvoering
bezorgd van de Johannespassion, Passiemuziek van J. S. Bach, naar het evangelie
van Johannes. De solisten waren MarieJeanne Marchal, Aafje Heynis, Ratko Delorko, Herman Schey en David Hallestelle. Verder het Kortrijkse koor Sin het
ende Reset vro en het Nationaal Orkest
van Belgie, onder de algemene leiding
van Maurits Denaux.
* Zwanen en Kant is de titel van een
grote roman van Gaston Dur ibreux, die eerlang zal verschijnen.
Hetgegeven van dit werk speelt zich in
hoofdzaak of te Brugge.
* Op 9 en o maart werden in de stedelike schouwburg twee opvoeringen gegeven van Het Hemelhofken, een modern sprookje van Fernand E tie nn e. De muzikale leiding was in handen
van Roger De-ruwe.
* Op uitnodiging van het Brugs Filmseminarie bezorgde Mter Jan Felix.
de inleiding van de bekende Braziliaarre
en 12 maart.
film 0 Cangaceiros op
* Voor kort verscheen Nederlands Psalter, tweeentwintig psalmen en een kantiek,
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in moderne toonzetting van Jozef H an o u 11 e, directeur van het Conservatorium te Roeselare, en lid van onze redactieleiding. (Desclee de Brouwer, 20F).

* Ti' dens de maand maart werd in galerie La Proue te Elsene een uitgebreide
tentoonstelling gehouden van gravures
van Frans Masereel.

* Op 24 maart trad te Brugge in St.
Lodewijkscollege de groep Ons Dorado
op. Deze nieuwe studentengroep, die
zich vooral toelegt op zang en huismuziek, staat onder de leiding van Paul
Hanoull e, scholameester van het knapenkoor van de Brugse kathedraal.

* Van 6 tot 16 april zal de Kortrijkse
kunstschilder Marcel N o t e b a e r t,
lid van onze Redactieleiding, schilderijen tentoonstellen in het atelier Veranneman,
Groeningelaan 3o te Kortrijk. In
hetzelfde atelier is een expositie voorzien
van II mei tot 21 mei van schilderijen
van Marie-Rose Lannoy en van
keramiek van Jan Vande KerckhoN e,
terwijl Octave Landuyt schilderijen
exposeren zal van 25 mei tot 4 juni e. k.

* Het Nationaal Orkest van Belgie, onder leiding van Franz Wigy, voerde het
symphonisch gedicht Elckerlyc van Broeder I I clef o n s uit in het casino te
Knokke in het concert op 3 maart.
* Voor het H. Bloedspel dat dit jaar
opnieuw te Brugge zal worden opgevoerd
werd eenprijskamp ,uitgeschreven voor
eenpublicitaire affiche. Er werden twee
prijzen uitgeloofd, aan juffrouw Joos
de ter Beerst en aan de heer Fern a n d B o u d e n s. Hun werk wordt
uitgevoerd.
* Het schilderij Stilleven met openstaand
venster van Marie-Rose Lannoy
werd door de staat aangekocht.
* De Roeselaarse kunstschilders Arthur
en Constant Lambrecht hebben
hun laatste kunstwerkengeexposeerd in
het Paleis van Schone Kunsten te Brussel
in de loop van de maand februari.
* De kunstschilders Arthur en C o nstant Lambrecht houden in het
tweede deel van de maand maart een
tentoonstelling in de zaal Vyncke - Van
Eyck (Nederkouter te Gent). Open tot
29 maart.
* Op 6 maart overleed te Brugge de
beer Honore Levêcque, kunstschilder en oudstrijder van de eerste wereldoorlog. Hi' . was lid van de voormalige kring Hedendaagse Kunst en was
vooral bekend alspentekenaar en illustrator.
* lk zal rust brengen, een glas-in-loodraam van deglazenier Michel Ma rten s, datgeexposeerd was op de quadriennale te Bergen ti' dens de maand januari, werd aangekocht door de staat.

Op 13 maart werd voor Radio Kortrijk
de nieuwe operette gecreeerd Het Lied
der Meeuwen van Emiel Ramoud en met
muziek van de Roeselaarse toondichter
Willy Ostijn.
* Bij vergetelheid werd in ons vorig
nummer (Gruuthuse) niet vermeld dat
op bladzijde 14 het portret van de beer
C. van de Walle de Ghelcke een detail
is uit eengeschilderd portret van de hand
van de Brugse kunstschilder José St or i e. Deze vergetelheid zij hiermede
gaarne hersteld.
* Windstilte, degedichtenbundel van
A n d r i e s Popp e, die in de jongste
literaireprijskamp van de provincie
West-Vlaanderen werd bekroond,
wordt
uitgegeven door uitgeverij Die Poorte, te
Antwerpen. (Genummerde uitgave, 36 p.
Ing. 4o F).
* Door de zorgen van het onafhankelijk
kultureel forum Raaklijn te Brugge werd
van 9 tot 22 maart een tentoonstelling
ingericht in de zaal ' Oud-Brugge' van
schilderijen van Gilbert S w i m b e rh e. Biji de open ng werd het woord
g
gevoerd door Paul De Wispel a eree,
letterkundige en voorzitter van het forum,
terwij1 Gab Gyselen een inleiding uitsprak tot het werk van Swimberghe.
* Eerlang verschijnt een derde uitgave
van het werk Mijn 'Vader een biografie
van Felix Timmermans, door L i a Ti mm e r m an s. Het omslag van deze nieuwe uitgave werd ontworpen door E r nest V e r k e s t. (Desclee de Brouwer,
o F).
3
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* Galileo, het bekroonde toneelstuk van
Jozef Vandaele werd op II maart
te Tieltgecreeerd door de koninklijke
Rederijkerskamer St. Elooi van Knesselaere, toneellaureate van deprovincie
Oost-Vlaanderen. Deze creatiegreep
plaats onder de auspicien van de kultuurkamer van Tielt, groeperende alle Tieltse
kulturele. verenigingen.
* Op 31 maart werd het bekende toneelstuk Kabouters in de stad opgevoerd in
het Kleinseminarie te Roeselare. De regie
van deze opvoering was in handen van
Antoon Vander Plaetse.
* De Ieperse kamer van handel en nijverheid bood, door toedoen van haar
voorzitter, de beer Gruwez, op 17 maart,
een keramiekstuk van Rogier Vandew eghe aan Zijne Majesteit, Koning
Boudewijn aan. Het werk stelt een zegel
voor van de stad leper lift de veertiende
eeuw.
* Op 13 maart greep te Brugge de eerste
A. B. N. avondplaats ingericht door het
provinciaal bestuur in het kader van de
A. B. N.-aktie. Naast een spreekbeurt
door advokaat F. Vandamme, werd op
deze avond voorgedragen door Remi
van Du n.
* De jaarlijkse prijs voor de beste heemkundige monografie ingericht door het
Davidsfonds onder de naam August de
Rees-prijskamp werd voor de periode

1955-56 toegekend aan R. Vande nb u s s c h e, onderwijzer-bibliothecaris te
Eernegem voor zijn historisch-folkloristische studie over de Klokken van Eer-

negem.
* In de H. Hartkerk te Roeselare werd
op 3 maart een nieuw or el ingewijd dat
gebouwd werd door de bekende or gelbouwers Loncke uit Esen. Te diergelegenheid werd een recital gegeven door
de beer Albert Vanhaute, laureaat van het Lemmensinstituut en or elist aan de St. Maartenskerk te Kortrijk.
* Op 17 februari werd te Brugge door
het Erasmusgenootschap van West-Vlaanderen een literaire bijeenkomst belegd,
waar de onlangs met een proviale
premie onderscheiden dichtbundel Lijnen
zonder Kruispunt van Jozefa van
H outland werd . voorgesteld.
* Luc V er beke, letterkundige uit
Ware em en lid van onze redactieraad
heeft een voordracht klaar over FransVlaanderen met 120 kleurdiapositieven.
(Tjollenstraat, 24a, Ware em
een kleine roman van
* De Ontmoeting,
de letterkundige Gust V e r m e i l l e
uit Heist-aan-zee, zal in de loop van dit
jaar in extenso opgenomen worden in het
letterkundig tijdschrift Dietsche Warande
en Belfort.
* Op 16 maart werd door het onaf-

hankelijk kultureel forum Raaklijn te
Brugge een muziekavond ingericht gewijd
aan Strawinsky na 1945. De inleider was
Herman C. Vuylsteke, leider van
het Jan Ockegemkoor te Gent.
* Het vestzaktheater van Oostende voert
op 3o en 31 maart Het hemelbed van
Jan De Hertog op met Michel W ff el s in de hoofdrol. * leder zondag te 12 uur wordt in de
Jezuitenkerk te Brugge een artistenmis
opgedragen, die wat de muziek of zang
betreft steeds bijzonder verzorgd is. Jonge artisten krijgen er ruimschoots de
kans. Dezelfde organisatie zal nu in de
loop van de komende zomer, in dezelfde
kerk, drie orgelconcerten inrichten, die
zullengegeven worden door Ga b r i el
V er s c hr a eghe organist van de kathedraal te Gent, Hilmer V erdin,
toondichter en organist van de St. Pietersabdij te Steenbrugge, en Roger
Der uwe, organist van de St. Jakobskerk te Brugge.
* Op 7, 8 en 9 maart werden in A L'Innovation te Brugge drie dagen van het
Vlaamse Boek ingericht. De opening werd
bijgewoond door de weled. heer Gouverneur van deprovincie en door de h.
Jozef Storme, Bestendige Afgevaardigde.
Onder de auteurs die er hun werk exp
oseerden en naamtekenden vermelden
wij : Andre Demedts, Gaston Duribreux,
Marcel Matthys, Lia Timmerrnans, Albert
Setola, Jan Vercammen en Staf Wets.
Y

Groeninge Museum

te Brugge

14 april - 10 juni 1957
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KUNSTA K T UALI TEITEN
KUNSTAANWINST TE BRUGGE
Metgenoegen kunnen wij aanstippen dat
de Stad Brugge op 16 maart op de veiling Giroux een zeer goed werk van
Constant Permeke heeft aangekocht, namelijk De Hooiwagen te Jabbeke (getekend, doek 55 x 8o cm). Ti'
dens dezelfde aankoop heeft de Stad
Brugge zich een karakteristiek werk aangeschaft van Rene De Pau w, namelijk Moeder en Kind (karton, 120 x
1 cm). Beide werken, en vooral het
9
eerste, zijn een bijzondere aanwinst voor
het artistieke bezit van de Stad Brugge,
waarin het werk van hedendaagse meesters tot nog toe maar karig vertegenwoordigd was.

details over enkele interessante kaarten
enplannen), en dan een uitvoerige studie
(in samenwerking met Prof. Stan Leurs)
over de kerk van Damme. De verschillende bouwperiodes van de kerk worden
gesitueerd en tevens lezen wij er belangwekkendegegevens over de meubilering
en vooral over de muurschilderijen in
deze kerk. Over het St.Janshospitaal,
het stadhuis en enkele merkwaardige
oude woningen krijgt de lezer voorts een
rijkgeillustreerde studie.
Dit boek dat op een beperkte oplage
werd uitgegeven zal en de wetenschapsmens en de bibliofiel ten voile bevredi en.

LAVKI-PRIJS 1 957

DAMME

Door de zoigen van de Vlaamse Toeristenbond, die sinds jaar en dag op de
bres staat om de Vlamingen de schoonheid van hun land te doen ontdekken,
werd voor kort een monumentaal werk
uitgegeven over Damme. Dit werk werd
samengesteld onder leiding van architect
Huib Hoste, lid van de Koninklijke
Vlaamse Akademie en bevat bijdragen
van Dr. L. de Baene, Prof. Dr. Stan
Leurs, Dr. J. van Mierlo, s. j. en R.
Vandenberghe. Het is een boek op groot
formaat met 196 bladzijden met de hand
gezet en gedrukt op zwaar gekoetst papier. Het werk is overvloedig geillustreerd
engebonden in vollinnen band. Het kost
2o
5F.
Het werd tijd dat Damme eens een
degelijk werk kreeg. Er werd reeds zeer
veel over deze vergane stad geschreven
in allerhande tijdschriften en in kleinere
brochures. Thans heeft Damme een standaardwerkgekregen. De materie is nog
niet helemaal uitgeput, maar bepaalde onderwerpen zijn hier afdoende en definitief behandeld. Wij kunnen bier onmogelijk in details treden want het fotomateriaal is voor een volledig genot van
dit boek onontbeerlijk. Toch moeten wij
wizen op de bijdrage tot de geschiedenis
van Damme van de hand van de ijverige
historicus R. Vandenberghe, die reeds
meerdere artikels over zijn stad schreef.
Naast deze uitvoerige bijdrage, die naenoeg een derde van het boek beslaat
g
vermelden wij de artikels van de h. Huib
Hoste over de aanleg van de stad (met

Na het 1. 1.11111 sukses van 1955 en 1956
schrijft het Lavki-komitee dit jaar, in
samenwerking met de Kunstenaars voor
dejeugd, voor de derde maal zijn jaarlijkse interprovinciale prijs uit voor het
beste kort jeugdverhaal. De Lavki-prijs
1957 gaat ongetwijfeld een nog groter
sukses tegemoet,
gezien het feit dat nu
ook de meisjesinstituten aan de wedstrijd
ma en deelnemen.
Het doel is tweevoudig. Vooreerst de
diepbetreurde jeugdvriend en jeugschrijver Lod. Lavki in levendige herinnering
houden bij de jeugd, die zijn boeken als
't ware verslonden heeft. Op de tweede
ugd het werk van Lavki te
laats, die je
p
laten voortzetten door zelf korte verhalen
te schrijven, om zo nieuwe jeugdschrijvers te kweken.
Reglement
Art. 1. - De wedstrijd staat open voor
de leerlingen uit de ho ere middelbare
afdelingen van al onze Vlaamse onder-wijsinstellingen (jongens en meisjes).
Art. 2. - 'Gevraagd wordt een oorspronkelijk en nog niet uit even kort jeugdverhaal, opgesteld in onberispelijk Nederlands.
Art.. - Het verhaal, minimum io
bladzijden, moet ingezonden worden in
drie eksemplaren, getypt met dubbele
regelaf stand.
- De ingezonden verhalen moArt.gen een naam van schrijver dragen,
maar moeten voorzien zijn van een kenspreuk. Deze kenspreuk moot herhaald
worden op de buitenkant van een gesloten

onbedrukte omslag,
waarin de inzender
vermeldt : naam, adres, geboortedatum,
naam en adres van onderwijsinstelling en
klas.
Art.5. - De kopijen moeten ingezonden worden uiterlijk voor augustus op
adres van het Sekretariaat : Guffenslaan
27, Hasselt, met vermelding : Lavki-prijs.
Art. 6. - Het ingezonden jeugdverhaal
mag afgestemd zijn op de leeftijd 12-15
jaar of 16-18 jaar. De uitgeloofde prijs
bedraagt 2.000 F. Aanmoedigingsprijzen
worden eventueel voorzien.
Art.. - Het bekroonde verhaal wordt
eigendom van het Lavki-komitee, dat zich
het recht op publikatie voorbehoudt. De
niet bekroonde verhalen worden, indien
de inzender er om verzoekt, teruggezonden.
Art. 8. - De jury, die de ingestuurde
verhalen zal beoordelen, wordt samengesteld door het Lavki-komitee en Kunstenaars voor deJeugd. Tegen de uitspraak van de jury kan een beroep aangetekend worden.
Art.. - De prijsuitdeling zal geschieden te Hasselt ,
tijdens een akademische
zitting, op een nailer te bepalen datum.
Art. 1o. - Over allegevallen, die niet
in dit reglement voorzien zijn, zal het
komitee beslissen.

AMBROSIUS BENSON
Ambrogio Benzone is Lombardi& en vestide zich op twintigjarige leeftijd te
Brugge in het begin der xvi e eeuw; hi'
is de enige belangrijke Italiaanse schilder
die zich te Brugge vestigde. Deze schilder werd in Spanje lane tijd verward
met een zogen. Meester van Segovia.
Over zijn belangrijk en zeer verspreid
oeuvre verschijnt thans een werk van
Georges Marlier bij de Uitgaven Van
Maerlantmuseum te Damme (leid. Dr.
E. Trips), Het is betiteld Ambrosius Benson et lapeinture Bruges au temps de
Charles Quint. 157 illustraties, 525 F.

PRIJSVRAAG VOOR ONTWERP
VAN AFFICHE
I. De stad Roeselare richt eenprijsvraag
in voor het ontwerpen van een affiche.
dienstig voor de herdenking van de i000e
verjaring van de instelling van de stedelike markt.
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NTERNAUONAI

KNOLL INTERNATIONAL BRUSSELS
* Meubelen en
Woningtextiel
* Alleen Fabricatie
voor Benelux en
Belgisch Congo
* Documentatie
op aanvraag
* Doorlopende
Tentoonstelling
145, KONINKLIJKESTRAAT, BRUSSEL
Tel. 17.21.17

Aan het bekroonde ontwerp wordt een
prijs van 5.000 F toegekend, terwijl
2.500 F wordt ter beschikking gesteld
aanpremies voor geprimeerde maar niet
bekroonde ontwerpen.
2. Kunnen aan deprijsvraag deelnemen allepersonen van Belgische nationaliteit die in Roeselare wonen of er
geboren zijn, alsook leerlingen en oudleerlingen van de Stedelijke Academie
voor Schone Kunsten.
3. De mededingers moeten hun inzending indienen op het stadssekretariaat te
Roeselare tijdens de gewone bureeluren, of
per aangetekend schrijven voor april 1957.
Op het ontwerp dient een schuilnaam
vermeld in de linkeronder hoek. Het ontwerp moet opgerold en verzegeld zijn.
De deelnemer zal zijn volledige identiteit
(familienaam, voornamen, geboorteplaats
en datum, volledig adres en desgevallend
het bewifs van inschrijving in de Academie, door de inrichting afgeleverd)
mededelen onderge,loten omslag welke
120

de schuilnaam vermeldt op de buitenzijde, alsmede : „ deelname afficheprijskamp 1957, Roeselare ".
Geen andere aanduidingen omtrent de
identiteit mogen op het ontwerp of op
de buitenzijde van de omslag voorkomen.
4. Het ontwerp moet op stevig papier
in uitvoeringsgrootte (formaat Publifer)
ingediend,
en moet in steendruk kunnen
uitgevoerd worden. Alleen oorspronkelijk
werk komt in aanmerking. Er mogen, behalve wit en zwart hoogstens drie kleuren aangewend worden. Het motief moet
in verband staan met .r000 jaar markt en
Roeselare, en mag niet strijdig zijn met
degodsdienst en de goede zeden.
De tekst : Roeselare 1 95 7 - /000 jaar
markt - Feestelijke markt II juni - Feeststoet 7 juli moet op in het oog springende wijze in het ontwerp verwerkt worden.
5. De jury van de prijskamp wordt
door het College van Burgemeester en
Schepenen samengesteld uit drie leden.
Afgevaardigden van het College mogen

de besprekingen van de jury bijwonen,
doch zonder stemrecht.
De beoordeling gaat over de kunstwaarde en de doeltreffendheid van het ontwerp.
6. Alleen de namen van degeprimeerde werken zullengepubliceerd worden.
7. Wanneer meer dan een werk dezelfde waarde heeft kan deprijs bij gelike delen toegekend worden. Wanneer
geen enkele inzending naar het oordeel
der jury voldoet kan de hoofdprijs ingehouden worden.
8. Zodra de uitspraak van de jury
door het Schepencollege bekrachtigd is
wordt ze onherroepelijk.
9. Het bekroonde ontwerp wordt eigendom van de stad die het exclusief
uitvoeringsrecht heeft.
10. De deelnemers aan deprijskamp
verklaren zich door het feit van hun
mededinging akkoord met dit reglement,
de uitspraak der jury en de beslissing van
het Schepencollege, dat alle betwistingen
die in verband met de uitvoering van het
reglement kunnen oprijzen in laatste instantie beslecht.

PROVINCIAAL TECHNISCH
INSTITUUT TE KORTRIJK
De Bestendige Deputatie van de Provinciale Raad van West-Vlaanderen richt een
openbare gedachtenprijskamp in voor het
opmaken van de plannen van een Provinciaal Technisch Instituut voor Beroepsonderwijs, dat op te richten is op
het grondgebied van de stad Kortrijk.
Dezeprijskamp wordt voorbehouden
aan de Belgische architecten, die in WestVlaanderengedomiliceerd en ingeschreyen zijn in het Provinciaal Register op de
openingsdatum van de wedstrijd.
be dokumenten met de nodige gegevens voor deelneming, w. o. het re lement met het liggingsplan en het plan
van de beschikbaregronden, zullen vanaf
25 maart 1957, teen de prijs van 200 F
kunnen afgehaald worden in bureel 13
van het Provinciaal Gouvernement van
West-Vlaanderen, Burg, 4, te Brugge,
iedere weekdag tussen 10 en 12 uur.
De wedstrijd wordt gesloten op 2 augustus 1957, te i0 uur.

VERFRAAIEN VAN
UITH ANGBORDEN
Overwegende dat de Provincie het aanbrengen en verfraaien van iiithangborden

of opschriften van handels- en nijverheidsbedriiven wil bevorderen;
Gelet op art. 85 van de provinciale wet;
Besluit de Provinciale Raad :

BUITENLANDSE

Art. i. - De Provincie verleent toelaen aan de eigenaars of de uitbaters van
g
handels- en nijverheidsbedrijven, gelegen
op Naar grondgebied, voor het aanbrengen
en verfraaien van uithangborden of opschriften, waarmede zij de aard of de
naam van hun instelling aan het publiek
bekend maken.

Scheppend Ambacht

Art. 2. - De tussenkomst van de Provincie bedraagt 25 0/0 van de totale kostprijs van het uithangbord of het opschrift, de kosten van hetplaatsen inbegrepen, met een maximum van 3.000 F
per aanvrager voor eenzelfde instelling.

PERIODIEKEN

Het eerste nummer van de achtste jaargang van dit Nederlandse tijdschrift bevat
uitstekend fotomateriaal bij enkele korte,
maar inslaande artikels. Wij vermelden
o. a. een bijdrage over het keramiekwerk
van de Romeprijs Olivier Strebelle. Een
nieuwe kroniek Kaleidoskoop Zuid wordt
bezorgd door K. N. Elno en zal geregeld
ook Vlaams werk in dit Nederlands Ti'schrift binnenbrengen. (Tweemaandelijks
voor Belie : Koning Albertlaan, 6, Assebroek-Brugge).

L'Oeil
Het maartnummer van dit toonaangevende Zwitsers-Franse tijdschrift bevat bijzondergeslaade
artikels en vooral enkele
g
zeer markante kleurreproducties. Er wordt
o. m.gehandeld over primitieve schoonheid, naar aanleiding van het nieuwe museum vanprimitieve voorwerpen dat te
New-York werdgeopend. Uit de persoonlijke verzameling van Henry Mc Ilconservator van het museum van
Kenn conservator
Philadelphia, worden enkele werken getoond vooral behorend tot de Franse
school : Renoir, Seurat, Toulouse-Lautrec,
Cezanne, Degas, Henri-Matisse. Enkele
reproducties zijn op voile bladzijde en in
zeergetrouwe kleurenweergave gerepro-

Art.. - Om de provinciale toelage te
bekomen, moeten de volgende voorwaarden vervuld worden :
a) de uithangborden of opschrif ten
moeten van bestendige aard, rechtstreeks
gehecht aan de instelling, en duidelijk op
de openbare we zichtbaar zijn;
b) zij moeten esthetisch en artistiek
verantwoord zijn;
c) zij moeten vervaardigd zijn uit
duurzaam materiaal. De keuze van het
materiaal is vrij;
d) indien er een tekst op voorkomt,
moet deze uitsluitend in het Nederlands
zijn, behalve voor de gemeenten met
eentalig frans regime of waar een beschermde taalminderheid bestaat.
Art.. - Om de provinciale tussenkomst
te kunnengenieten moet de belanghebbende vooraf, met het oog op de goedkeuring ervan door de Bestendige Deputatie, het ontwerp van uithangbord of
opschrift indienen bij de Heer Gouverneur, Dienst voor Culturele Aangelegenheden, Burg, 4, te Brugge.
Art.. - Eens dat er een gesubsidieerd
uithangbord of opschrift aangebracht is
geworden, ma er gedurende de daaropvolgende vijf jaar een tweede meer geplaatst worden zonder toelating, dit op
straf van terugbetaling van de bekomen
toelage. De oude uithangborden moeten,
naar aanleiding van het plaatsen van het
nieuwe, verwijderd worden.
Art. 6. - De Bestendige Deputatie beslist no ens de aanvraag en is gemachtigd
alle eventuele bijkomende verordeningen,
in toepassing van dit reglement, uit te
vaardigen.
Art.. - De toelage zal niet verleend
worden, indien het uitgevoerde werk niet
beantwoordt aan hetgoedgekeurde ontwerp.
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duceerd. Uit het voorgaande (februari)
nummer van L'Oeil vermelden wij nog
een flinkgeillustreerd artikel over het te
weinig bekende museum voor schone kunsten van Rijsel.(Maandelijks, voor Belgiè : L. Lepoutrelaan 87, Elsene, Brussel).

Integr al
Integral is een Venezolaans tijdhaErift
voor architectuur, urbanisme, plastische
kunsten,
film en folklore. Het is ronduit
een royale uitgave. In het jongste num-

mer lezen wij o. m. een interessante bijdrage over theaters in open lucht en bij
prachtige foto's een artikel over de recente architectuur in het vooruitstrevende
Venezuela. Maar ook andere landen en
werelddelen neemt dit ti'jdschrift ander
de loep. We merken er aldus een zeer
gedocumenteerd artikel over de architectuur van de televisietoren te Stuttgart,
een intervieuw met de bekende Finse architect Alvar Aalto,
een overzicht van
het jongste werk van Picasso; Luz y
Creacion is de titel van een artikel over
het licht in de kunst, vooral in de film

dan, maar- met nieuwe vergelijkingspunten zowel in deJapanse als in de Europese schilderkunst (tweemaandelijks, 12
dollars, Centro Profesional del Este, Calle Vilaflor, Sabana Grande, Caracas Venezuela).

GRUUTHUSE-NUMMER
ERRATUM
Blz.54, links : A. Veelkleurige versie.
ring, Holland... 18 e eeuw, lees : I7e
eeuw.

K. VANDEKERCKHOVEDE MEESTER
ROESELARE
Noordstraat51

Ooststraat 13=15
Telefoon 20 7 .63

- Telefoon 203.33
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LIMBURG-WEST-VLAANDEREN
A. 'LIMBUR GS E WEEK' IN WEST=VLAANDEREN.
1. Zaterdag 3o maart te Brugge.
te id u. — in debenedenzaal van het Provinciaal Hof : opening van de tentoonstelling Limburgse
Kunst (schilderijen, beeldhouwwerk, keramiek).
— welkomwoord door de heer Gouverneur van West=Vlaa

—•

gelegenheidstoespraak over het werk van de Limburgse schilders door de heer Van
Bockryck, Provinciaal Griffier.
— toespraak door de heer Roppe, Gouverneur van Limburg.
— de heer Gouverneur van West=Vlaanderen opent de tentoonstelling.
te

2.

U. — in de Raadzaal van het Provinciaal Hof Limburgse Avond, met conferentie over Lim=
burg door de heer P. Knapen, lid van de Bestendige Deputatie van de Provincie
Limburg, met projektie van de film Zo is Limburg en van kleurdiapositieven over
het Provinciaal Domein te Bokrijk.

Zaterdag 6 april te Kortrijk.
te

3.

20

20 U. -

Limburgse Ekonomische Avond.

Zondag 7 april te Brugge.
te 10.45 U. Optreden (optocht en concert) door het mijnwerkersmuziekkorps Limburg=Maas uit
Eisden.
te 11.45 U. Beiaardconcert door de heer A. Van Assche.

B. 'WESTVL A AMSE WEEK' IN LIMBURG.
1. Zondag 31 maart te Hasselt.
te ii U. — Akademische zitting. Daarna opening van de tentoonstelling in de zaal Onder de Toren.
— Toegepaste Kunst, met medewerking van het Provinciaal Comite voor Kunstam=
ac ten en Kunstnijverheden. — Klein beeldhouwwerk van R. Bonduel, L. De Gheus,
C. Maertens, E. Raes, A. Taeckens en F. Vonck. — Toeristische stand over West=
Vlaanderen, met medewerking van Westtoerisme.
2.

Maandag 1 april te Hasselt.
te

3.

20

u. — I_ etterkundige avond.
--Situering van de letterkunde in West=Vlaanderen door de h. A. Demedts.
Voorlezing uit eigen werk of interviews afgenomen van Westvlaamse letterkundigen.
— Optreden van de deklamator A. Vander Plaetse.

Zondag 7 april te Hasselt.
— Inde loop van de namiddag : optreden van de Kunstgroep Thor uit Torhout, in het
clomein te Bokrijk.
De toegang tot al deze plechtigheden is kosteloos.

De deelneming van de Bond der Limburgers in West=Vlaanderen bestaat uit volgende punten :
— Op zondag 7 april wordt te Brugge in de zaal Concordia de operette Op de purperen hei, van Ar=
mand Preudhomme, opgevoerd door de vriendenkring van het Brugse Postpersoneel. Het is werk van een
Limburger, de toonzetter van Kempenland, gegroeid uit de liefde voor de Limburgse Kempen.
Op zaterdag 6 april gaat te Kortrijk in de Stadschouwburg om 20 u. een Limburgse avond door;
verschillende Limburgse groepen en artisten zullen er optreden. De avond wordt georganiseerd door de
Kortrijkse afdeling van de Bond der Limburgers in samenwerking van VTB=Kortrijk. Het gekende kna=
penkoor De Heivinken van Waterschei zal enkele Limburgse liederen ten gehore brengen.
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ON T M O E T IN G E N
GESPREKKEN MET ANTOON VIAENE
Vi
H. A.hoof
f dSedert meer dan vijfentwintig jaar is Z. E.Viaene
opsteller van het maandblad Biekorf. Het leek ons een plicht
te zijn voor West-Vlaanderen aan hem en aan zijn blad een
kroniek te widen.
Wij vonden hem te midden zijner boeken en folianten in zijn
woonhuis, waar alles spreekt van het verleden; het is gelegen
in de Annuntiatenstraat te
Brugge, een dezer echt stille
en ingetogen straten, die van
Brugge maken wat het is.
Antoon Viaene is een fijn
mens en een echt humanist,
iemand die door zijn goedheid en zijn zin voor humor
onmiddellijk eenieder voor
zich verovert.
Degeschiedenis van Biekorf voor Antoon Viaene er
de hoofdopsteller van werd,
is door hem zelf verhaald
geworden in een lezing gehouden in de Raadzaal van
de Provincie in 1949, naar
aanleiding van de zestigste (of vijftigste, oorlogsjaren of tell
verjaring van het blad. Het is in 1889 dat Biekorf gesticht
werd, met Guido Gezelle als voornaamste stichter en eerste
hoofdopsteller. Rond Gezelle was een groep jongeren ontstaan,
de Dietsche Biehalle, met Oast- en Westvlaamse leden. Gezelle
zag in de stichting van een nieuw blad het middel om Rond
den Heerd, dat hem ontglipt was en kwijnde, voort te zetten.
Zijn bedoeling was algemeen Vlaams : Hoe min gesproken van
we aalle verWest-Vlaanderen, hoe beter schreef hij; hi'wilde
standige Vlamingen bereiken, bepaald Limburg met 't Da het
in den Oosten; maargeen strijdblad met strijdroeperije en te

wapentrommelarije en klauwen en leeuwen...; din en zaken,
waarheid, wezentliikheid ! De inhoud van het blad is eveneens
zeer ruim; artikelen over de meest verschillende onderwerpen
worden opgenomen : men wilde tonen dat het Vlaams geschikt
is voorgelijk welk yak van kunst of wetenschap.
Het berek of redactiecomite vergaderde in Sint Lodewijkscollege en vormde een soort werkgemeenschap. De leden verzamelden vooral mengelmaren; de aandacht ging in de eerste
plaats naar volkszeg en volksgebruiken; dit groeit nog als
Loquela in, 1895 komt te verdwijnen. Biekorf ijverde voor de
bestrijding van vreemde woorden en voor de verdietsing ervan;
zo was het eenpuristenblad, maar een echt particularistenblad.
Wat de taalgeleerdheid betreft, deze werd op zeer wetenschappelijke manier gevoerd in Biekorf door Alfons Dassonville.
Maar ook voor scheppend proza werd plaats gemaakt en zelfs
voorpoezie, al betrof het ook meestal vertaalwerk. In het gebied
dergeschiedenis viel de nadruk op het volk : huiselijk leven,
gilden en gemeenten, volksplantingen, enz.
In veel opzichten . is Biekorf thans niet meer wat Gezelle
ervangewenst had, maar een punt van zijn programma werd
zorgvuldig gehandhaafd : afzijdigheid van alle beweging, ook
de Vlaamse Beweging; daar tit de reden waarom het niet altijd
door iedereen begrepen werd.
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De medewerkers van Gezelle's ti j d waren vooral te vinden te
Brugge, Kortrijk en Nieuwpoort. In 1900 treedt een nieuwe
onder de leiding van
groep aan het woord, de Leuvense roe onder
een jeugdig priester, die doctoreert in de geschiedenis, Louis
De Wolf ; hi' is zoon van een der oudste leden van het Berek,
apotheker Louis De Wolf. Op het purisme na willen zij een
eind maken aan de taalliefhebberije : zij willen historische en
wetenschappelijk verantwoorde bijdragen. Tot 1914 vertoont
Biekorf dus een soort tweeslachtigheid : de ouderen die voortwerken zoals onder 'Gezelle's tijd en de jongeren met Louis
De Wolf.
Het is een nog onontgonnen terrein dat door De Wolf en zijn
vrienden wordt bestreken : de wetenschappelijk opgevatte folklore. Als dertigjarige leraar te Oostende vat hi' een stout plan
op : een pehodische en internationale Bibliographfia Folklorica Volkskundige Boekenschouw, die echter na twee jaar moest
opgegeven worden; immers De Wolf was een root figuur
geweest in het onderwijs te Oostende, maar deze activiteit kreeg
een voorbarig eind toen hi' een satiristisch artikeltje liet verschijnen, vergezeld van een suggestieve tekening van Jules
Fonteyne. Intussen had hi' reeds een geweldige documentatie
aangelegd; voor de oorlog '14-'18 was hi' systematisch geheel
West-Vlaanderen afgereisd op zoek naar de artistieke en andere
overblijfselen van het verleden, waarvan hi' zeer veel fotografisch had vastgelegd en methodisch beschreven. Ongelukkig
enoeg in en bibliotheek en documentatie verloren door de
g
wereldoorlog in de onderpastorij van Beselare, waar hi' was
beland na Oostende te hebben verlaten.
Na de oorlog werd De Wolf werkelijk de tweede stichter van
Biekorf : tien jaar lang zou hi' de leiding hebben van het blad
dat hi' alleen en met eigen finanties terug tot het leven had
geroepen. Hi' concentreerde zich vooral op zijn vaderstad
Brugge. De vorige jaren hadden Biekorf hoofdzakelijk Westvlaamsgemaakt; het werd nu zelfs overwegend Brugs. Bedoeld
schijnt deze geleidelijke beperking niet geweest te zijn; de verklaring ervan is eenvoudig : een tijdschrift is uiteraard beperkt
tot de werk- en belangstellingskring van de enkele mensen, die
het in standhouden door hun bijdragen; bovendien bleek de
Westvlaamse volkskunde
een zo rijk gebied dat het
volstond om er een tijdschrift aan te widen; het
vond overigens zijn lezerspubliek in de kringen, die
uiteraard meestal belangstellen in de volkskunde
in de mate dat zij de
eigen streek betreft.

Toen Antoon Viaene lid werd van het Berek van Biekorf was
hi' nog maar sedert korte tijd leraar aan Sint Lodewijkscollege
te Brugge,
waar hi'a n zijn studien in de Germaanse talen was
benoemdgeworden in de Poesis. In die tijd was het blad heftig
gekant teen wat Brom (De Wolf) de algemene bastaardtaal
noemde. Het is slechtsgeleidelijk dat hij, eenmaal aangesteld
als hoofdredacteur van Biekorf na de flood van Louis De Wolf,

deze geest kon veranderen en aldus aan het blad de meer algemene vorm schonk die het nu heeft.
De huidige . leden van het Berek zijn : Gaston Baert, Magda
Cafmeyer, Dr. Jos Desmet (voorzitter), Michiel English, Edward Maertens, Prof. Eg. Strubbe en Herve Stalpaert. Het blad
verheugt zich in een ruime belangstelling en het heeft een
groot wetenschappelijk prestige.
De wetenschappelijke waarde van de publicatie is de hoofdbekommernis van de tegenwoordige hoofdredacteur. Vroeger
had de literatuur er een niet onbelangrijke plaats in gehad ;
vele Westvlaamse schrijvers hadden erin gepubliceerd in de
eerste veertig jaren van zijn bestaan; het heeft proza en poezie
laten verschijnen van Gezelle, Streuvels, Vande Voorde, Henri
he Mervillie , Lauwers en vele anderen.
Baels, Jozef Vanden Berg,
Maar sedert andere tijdschriften zoals long Dietschland zich
hadden ontwikkeld kon het literair deel steeds verminderd worden om tenslotte totaal te verdwijnen, wat slechts ten goede
kon komen aan het homogeen karakter van Biekorf.
Zijn belangstelling voor het wetenschappelijke werk dreef
Antoon Viaene ertoe naast Biekorf een zelfstandige publicatie
te stichten onder de titel Westvlaamsch Archie f voor Geschiedktmde, Oudheidkunde en Folklore. Mgr. Lamiroy toonde een
buitengewone belangstelling voor dit opzet en werd bereid gevonden de financiering der eerste twee jaargangen op zich te
nemen; de oorlog van '4o kwam deze onderneming afbreken in
de loop van de tweede jaargang. Toen het Berek na de oorlog
samenkwam om Biekorf weer vlot te maken besloot men dat het
Archief voortaan zougeincorporeerd worden in Biekorf.
Wetenschappelijkheid betekent niet geleerddoenerij; in Biekorf
zoekt men steeds leesbaar te blijven en bevattelijk; de bijdragen
zijn tamelijk kort en dikwijls gekruid met fine humor •; speciale
rubrieken zoals de Mengelmaren en de Vraagwinkel dragen veel
hiertoe bij. Maar de wetenschappelijkheid lit hierin dat wat
in Biekorf verschijnt altijd iets nieuws, iets onuitgegevens is;
het is verantwoord engecontroleerd. Men gaat rechtstreeks naar
de bronnen : hetzij de geschreven documenten uit het verleden,
hetzij de uiterst rijke maar ongeschreven kenbron die de yolksmond is. Het is immers dringender de volksmond vast te le en
dan welk ander taal- ofgeschiedkundig werk; de zuivere dragers
van oude tradities naar inhoud en naar vorm worden steeds
zeldzamer tengevolge van het moderne leven. Verheugend is
hierbij de enthousiaste medewerking die het blad ontvangt;
een medewerking die geschiedt uit eigen beweging, con amore
en pro Deo; meestal zijn het liefhebbers die met oneindig
geduld de gegevens verzamelen, maar thans zijn er ook meer
en meer universitairgeschoolden die op streng methodische
basis werken, maar toch de oude Westvlaamsegee ,t blijven
huldigen. Wij hebben de namen van enkelen hier over hyen zonder bepaalde orde,:
Dr. J. Desmet, de staats-archivaris van Brugge, wiens belangstelling gaat naar de economische geschiedenis en ook naar de
hedendaagse lokale geschiedenis, bijzonder de franse tijd.
Michiel English, de rote specialist der Westvlaamse kerkelike kunst, met zijn slagvaardigheid en zijn buitengewone
sto
nieuwsgierigheid naar de petite histoire.
Ir. J. Delanghe, die de fauna en de flora der kust voor zijn
rekening neemt en ook aan plaatsnaamkunde doet, terwill Karel
Lo ens de kustgeschiedenis opspeurt.
Dr. Luc. Devliegher en Antoon Lowijck interesseren zich

voor alles wat oudheidkunde, opgravingen en kunstgeschiedenis
betreft; Pastoor Denorme is de specialist van de edelsmeedkunde, Dr. J. Ameryckx van de Bodemkunde, Ad'.-archivaris
Danhieux van de rederijkerskamers, Prof. E. Strubbe vooral
van het Strafrecht in het verleden, Pastoor Decuyper van de
Duinenabdij en van het Kortrijkse 0. L. Vrouwkapittel, Adkaat Chr. Devydt van de Westvlaamse molens.
Onder de kenners vanplaatselijke geschiedenis vermelden
we Lucien Van Acker(Ardooie), Jules Delbaere (Rumbeke zijn vader werkte reeds mede in Gezelle's tijd -), Valêre Arickx
(Pittem), Pastoor Declerck (Izegem, Brugge, Nieuwpoort),
Meester Vanden Berghe (Damme), Jozef Geldof (Izegem) en
Antoon Deschrevel (Westhoek).
Tenslotte zijn er de folkloristen : Magda Cafmeyer, die zeer
gedocumenteerd is over het volksleven en de uitgave bereidt van
Van Geboorte tot Uitveert (ofte Van Bundsel tot Reuwstro);
Herve Stalpaert, met zijn uitgebreide verzameling over sagen,
volksvertellingen
,
oude gebruiken, processien, enz. en die zal
publiceren over de Kerstgebruiken; Lucien Den Dooven voor
de volksoverleveringen van het Noorden van Brugge ; Aime
Bonnez, landbouwer te Stavele, die alle tradities en vertellingen
rond het boerenleven verzamelt en degelukkige bezitter is van.
een rijke collectie oud landbouwalaam; Leon Defraeye de folklorist van de streek tussen Leie en Schelde; Walter Giraldo
de kenner van de volksgeneeskunde en de volksbedevaarten.
Merkwaardig is dat vele lezers van Biekorf zeer dikwijls gelegenheidsmedewerkers worden; want ieder zoekt en zant in
eigen streek; zelfs als men West-Vlaanderen verlaten heeft
schrijft men nog naar Biekorf, zoals die oude Westvlamingen
Pieter Delbaere en Ferdinand Maertens het zo dikwijls gedaan
hebben.

Als men aan Antoon Viaene vraagt wat zijn bijdrage is voor
Biekorf dan begint hi' te lachen — een hartelijke en aantrekmaar
kelijke
lachveel
— verneemt men daar niet over; iedereen
weet echter dat hi'j de spil is van Biekorf en dat het aan hem
alleen te danken is zo dit blad zulke waarde en standing bezit.
Hi' is de getrouwe, de nauwgezette, de onvervangbare, de ongeevenaarde kenner van alles wat met West-Vlaanderen, zijn
tradities, zijn oude taal, zijn rijke kunst- en volksgeschiedenis
betrekking heeft. Dat deze din en geen vermolmde museumzaken zijn is zijn diepste overtuiging; want bepaald voor de
it
k zoals hi' het uhedendaagse kunst zijn zij zeer belangrij,
drukte in de toes, waarvan wij hoer gewag hebben
g
emaakt :
In de vi' ti jaren van zijn bestaan heeft Biekorf het zijne

gedaan om alhier de rond die te houden. Een bloem van kunst
kan alleen opschieten als de rond die is. Aan zulken grond
danken wij Gezelle. De rond van eigen aard en eigen ziin
wordt gestadig aangetast : beleven, hier zoals overal elders,
de erosie van het volksleven. Het is een edele taak iets te doe:
om de grond van eigen land die p te houden. Daarin lit belofte
van leven en eigen schoon.
Maar Antoon Viaene is niet alleen Biekorf; hi'j is ook de
voorzitter van het Genootschap Societe d'Imulation en de conservator van het Gezellemuseum; maar daarover zullen wi j het
in een volgend gesprek hebben.

A. S.
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DE PARABEL VAN DE GELIEFDE TOLLENAAR VAN GASTON DURIBREUX
Het jongste werk van Gaston Duribreux De Parabel van de
Geliefde Tollenaar wordt zowel in Vlaanderen als in Nederland
beschouwd als het beste werk dat deze auteur tot nog toe in
het lichtgaf. Om de visie van Duribreux op zijn eigen werk
en op de problemen die hi' erin poogt op te lossen, beter weer
tegeven, laten wij bier de tekst volgen van een vraaggesprek
met de auteur, afgenomen door de h. Gerrit Van der Wiele
van Radio-Kortrijk.

— Mijnheer Duribreux, Uw korte roman De parabel van de
geliefde tollenaar heeft onmiddellijk bij ziin verschijnen sensatie
verwekt. Heeft het U verwonderd ?
-

Ja en neen.

— Welke waren Uw verwachtingen ?
— 1k wildegraag begrepen worden.

— Begrepen ? Wat bedoelt U ?
— Dat de idee die aan degrondslag lit
van dit verhaal en
g
van mijn gehele werk, door an zou vinden tot het publiek.

— Vreest U dan niet van een zekere tendenz beschuldigd te
worden ?
— Neen, dat heb ik nooitgevreesd, evenmin als beschuldigd
te worden van regionalisme. Daar zie ik niet naar om. Ik schrijf
om mijn levensopvatting te verspreiden en ik ben eenvoudig
Mariakerkenaar.

— Welke was dan Uw bedoeling met dit boek, of beter Uw
tendenz,gezien U deze benaming, gewoonlijk uit de boze bij
de letterkundigen, toelaat ?
— Ja, dat is bijna een ganse geschiedenis. Vijftien jaar lang
heb ik in mijn romans (vooral in De Roeschaard, De Zure
Druiven, Schipper Jarvis en Tussen Duivel en Die zee personages uitgebeeld die dragers waren van mijn eigen levensvisie.
Ik zag ze, in tegenstelling met de romanhelden van deze tijd
die hoofdzakelijk te loor gaande zijn of bun heil vinden in een
tern keer naar de natuurdriften, heroisch, streng en tuchtvol,
zichzelf beperkingen opleggend om ook op die manier het
natuurlijk evenwicht in bun leven te bekomen, de wens van
ieder mens. Die karaktereigenschappen waren echter verwerkt
in avonturen en ik had altijd de indruk, tot de wanhoop toe,
dat mijn personages, in bun dieper betekenis, niet begrepen
werden of conventioneel werdengeacht. Langzaam dan is het

verlangen in mij gerijpt om in een boek de synthese te geven
van mijn levensaanvoeling, klaar duidelijk, onbetwijfelbaar !

-

Het is dangewild dat U...

— Neen, gewild is het niet en dat is wonder, het wonder dat
zich maar enkele malen in het leven van een schrijver voordoet.
Deparabels van de Gehate Farizeer en van de Geliefde Tollenaar zijn in mij opgeweld met een spontaneiteit, een natuurlijkheid die schier nog nooit is voorgekomen en die voor mij
aan het mirakuleuzegrenst...

— En datisgebeurd in bet aanschijn van de zee !
— Deze keer niet. Maar wel in de kerk, de witte Heilig Hartkerk van mijn geboortestad. Ik ben een pilaarbijter maar het
is al biddendgekomen, knarsend met het Evangelie...

— Mijnheer Duribreux, ik wil U nu een vraag stellen die mil
in vedegenheid brengt (en geloof bet is geen louter
formule). U hoeft ook niet op deze vraag te antwoorden als het
U nietgevalt. Is het verhaal van de Geliefde Tollenaar autobiografisch ? Is het Uw geschiedenis ?
— Laat mij toe, vriend, het geheim daarover te bewaren, voor
zoveel hetgeheim kan zijn. U is een man met ervaring en het
zal U niet ant aan zijn dat een dergelijk verhaal geen vrucht
kan zijn van louter verbeelding. Het leven heeft zijn beperking,
maar ook het vakmanschap heeft zijn beperking. Daar overheen
lit het... Er is altijd een moment in een boek waarop de schrijver naakt staat en dat is beschamend en schrijnend.

— Kwetst U niemand in dit boek ?
— Allereerst mijzelf, grondig. Dan de fantomen van de levenden en doden in dit boek. Tenslotte sommige priesters...

— Wordt het U aangewreven ?
— Ik hoop van niet ! En wellicht zal het duidelijk zijn voor
iemand die het verhaal aandachtig leest, dat spijt en benepenheid, evenals voor Basiel, de zoon van de geliefde tollenaar,
mijn schuld grotendeels hebben gedelgd. Ik moet ook toe even
dat mijn appel naar de genegenheid van een priester werd
verhoord. En weet U wat ik nu het meest van U vrees, waarde
Vriend ?

— Ik kan het niet denken ?
-

Uw laatste vraag : Hebt U nog ander werk op het getouw ?

— Dat wou ik inderdaad vragen !
— Ziet U wel ! En dat is hetpijnlijkste bij een literair verhoor.
Wanneer U over de din en spreekt die in U kiemen, dan schendt
U ze. Ze trekken zich terug en sluiten zich, als een zeeanemoon,
die U maar even met de vinger raakt. Een schrijver is als een
primitief mens die voortdurend de kwade geesten moet bezweren
met deemoed en onderworpenheid. Alleen dit durf ik U toevertrouwen, dat ik voortwerk aan de uitbeelding van mijn
levensvisie, met twijfel soms en bewustheid van een zekere
onwaardigheid, maar onverdroten. Dat ik mijn werk ten slotte
als iets heiligs beschouw,
dat de enige en troostvolle betekenis
van mijn leven is.
- Wei' zullen dat indachtig zijn, Mijnheer Duribreux. En op

U wachten. Intussen zijn wij overAuigd dat U met de „Parabel
van degeliefde tolknaar" de lezer een beter inzicht in Uw
levenswerk hebtgeschonken en de tegemoetkoming in de hand
werkt, waarop U gesteld zijt.
* Gaston Duribreux : De Parabel van de Geliefde Toltenaar
(roman). In de romanreeks „ Korenaren " -96 pp. - Ing. 45 F,
geb. 6o F. Uitg. Desclee De Brouwer, Brugge.

BIJ DE CREAM; VAN 'GALILEF
Twee waagstukken in
een, konden we als titel
boven deze bespreking
schrijven. jozef Vain
Daele waagde zich aan
eengroots opgezet historisch drama over een
zwaargegeven, een liefhebbersgroep van een
klein Oostvlaams dorp
durfde de creatie ervan
aan. En beiden slaagden... Aan het stuk zelf
zou men op een eerste
gezicht kunnen verwijten
***41',.f
dat het eerder eenpraaten discussiestuk is dan
een stevig geknoopt drama. Als aanvangspunt
heeft de schrijver immers gekozen het ogenblik waarop Galilei,
naar Romegeroepen door de Inquisitie, onder een soort huisarrest bij de gezant van zijn stad, Florence, verblijft. Wat hem
dan als stof nog overbleef, was het proces voor de kerkelijke
rechtbank, een enigszins statisch gegeven dus, terwijl het einde,
het afzweren door Galilei van zijn stelling als zou de aarde
rond de zon draaien, een dramatische anticlimax kon worden
die de totaalindrukgrondig kon bederven. Nu de schrijver er
toch ingeslaagd is een tot het slot toe boeiend drama te
schrijven, kunnen wij niet antlers dan daarvoor onze grote bewondering uitdrukken. In de eerste minuten alreeds is de
expositie helder en evenwichtig gebeurd, zonder verwringing
of onnatuurlijkheden. Een paar replieken van de gezant, een
kortgesprek tussen Galilei en een eerste monsignore van de
Inquisitie en het hele probleem is duidelijk geschetst. In het
eerste en tweede bedrijf, spelend ten huize van de gezant, zien
we de oude Galilei zich meer en meer verstrikken tengevolge
van zijn schier naieve gelovigheid in de eerlijkheid van de
mensen rond hem, zelfs van de inquisitoren. Hi' is een wetenschapsmens, een man die buiten de realiteit van het dagelijks
leven staat, en meteen buiten de intrigues, de politick, de subtiliteiten en de wreedaardige rechtlijnigheid van de toenmalige
toestand onder de inquisitie. Diplomatie is hem volkomen
vreemd. Zijn gastheer, die hem goedgezind is, poogt hem op
alle wizen wat diplomatie bij te brengen, maar Galilei, die de
geincameerde oprechtheid is, schijnt eenvoudig niet te begrijpen
waarover men hem spreekt. Zelf bewerkt hi' zijn definitieve
gevangenzetting, zonder te begrijpen; hi' is enerzijds doodsbang
maar anderzijds naIef onverschrokken, steeds, als een kind
schier, terugkomend naar zijn onomstoothare argumenten. En hi'
kan niet begrijpen dat zijn argumenten eenvoudig niet aanhoord
worden, hi' kan niet begrijpen dat er mensen zijn, die zo
aprioristisch en zo bevooroordeeld zijn, dat ze Christus zelf
zouden veroordelen moest Hi' Galilei's waarheid persoonlijk
komen verkondigen. Het is die naieviteit, die kinderlijkheid in
de grote geleerde, die onvolwassenheid van de „ man in de
wereld " die ons uiteindelijk in het derde bedrijf, dat zich

afspeelt in de gevangenis van de Inquisitie, de ineenstorting
van Galilei zal doen aanvaarden. Hi'j is een groot man van de
wetenschapeen
,
maar
man tout court. Het aanschouwen
gvan
de foltertuigen, die in al de maanden van zijn ondervraging
steeds door zijn dromen gespookt hebben, volstaat om dit groot
kind in elkaar te doen storten. Hi' was opgewassen teen de
zwaarste wetenschappelijke problemen van zijn, tijd, niet teen
ver
het leven van zijn dagen. Zijn vriend, de diplomaat, verlaat
hem... de hoofdinquisiteur zegt hem : „ Gij staat alleen,
Galilei ! " Het is die eenzaamheid die de oude man niet dragen
kan, de eenzaamheid ondermijnt hem. Het drama van de eenzaamheid en van de menselijke onvolwassenheid zouden we dit
stuk kunnen noemen.
Wij wensen een critiek uit te oefenen op bouw of taal of
enig ander aspekt van dit stuk. Het is in zijn geheel geslaagd,
dat volstaat voor ons. Het is een aanwinst, en een rij,
ke voor
ons repertorium van eigen bodem. Een enkele opmerking willen
f waarin
we slechts maken : de korte scene in het eerste bedrij,
we Galilei's zoon zijn varier zien lastig vallen om geld, zagen
wegraag eens opnieuw bewerkt, iets subtieler uitgewerkt.
Een levensgenieter als deze figuur zegt niet : „ Ik wil genieten " We haddengraag de figuur van de zoon zwakker
en menselijker gezien.
Dit zeer zware stuk werd in februari 1957 gecreeerd door
de Koninkli j ke Rederijkerskamer Sint Elooi van Knesselare.
Hetgrenst schier aan het ongelooflijke wat deze liefhebbersgroep uit dit stuk heeft gehaald. En veiOr wij enige persoonlike verdienste van enig acteur wensen te vernoemen, willen wij
wizen op de verbazende homogeniteit van de groep. Tot de
kleinste bijrol toe, tot de figuratie inbegrepen was alles verzorgd en op elkaar ingespeeld. De verdienste hiervan moet
ongetwijfeld toegekend worden aan de regisseur Walter van
Rijkeghem, die tevens de zware hoofdrol op zich genomen had.
Wat deze man bereikt heeft en als regisseur en als acteur
mag zonder meer naast het beste beroepswerk geplaatst worden.
Spel, dictie, opstelling, karakterisering alles was af. Wij willen
eerlijk bekennen dat wij de zaal waren binnengekomen met die
welwillende toegevendheid die men nu eenmaal tegenover goedmenende liefhebbers schier vanzelf gaat koesteren. Wii wisten
dat het een creatiegold en wel van een zwaar stuk. Wij waren
dus tot toegeeflijkheid bereid. Welnu, van de eerste replieken
of werden wij door de acteurs zelf verplicht onze instelling
om te schakelen. Wij werden als het ware verplicht de maatstaven van het beroepstoneel aan te le en en ook onder die
maatstaven bleef het spel recht. Hier was gaafheid, afwerking,
in een woord, spel van het beste gehalte.
Tenslotte een wens. Voor het stuk eerst : moge het oog van
een onzer nationalege.zelschappen erop vallen. Het is dat
waard. Voor de spelers daarna : moge bun werk beloond
worden. Moe hun op een of andere wijze de kans geboden
worden uit hun kleine Knesselare even los te breken om ook
anderen .te latengenieten. Wellicht wordt dat een stimulans
voor anderen om uit hun lethargie te ontwaken en te streven
naar de resultaten die bier, niet alleen door talent, maar misschien meer nog door idealisme en vooral door vriendschap
bereikt werden.
Valeer Van Kerkhove
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SILVAIN DERUWE
We kregen nog niet dikwijls de gelegenheid een vocaal artist
in ons tijdschrift voor te stellen. Er zijn er ook niet zoveel die
meer danplaatselijke faam genieten en die in het muziekleven
van ons land een rol spelen. Grote buitenlandse artisten zijn bier
soms meergegeerd dan in bun eigen land. Zo is het immers
overal.
De Brugse artist Silvain Deruwe is een nog jong talent, een
eenvoudige, hartelijke man met een passie zingen, en... met
eengave, warme stem. Hi' lie school te Brugge en in dezelfde
stall volgde hi' de cursussen aan het stedelijk conservatorium.
Hi' behaalde de uitnemendheidsprijs voor zang, de eerste prijs
metgrote onderscheiding voor declamatie en de tweede prijs
voor dramatische kunst. Hi' zette zijn studies voor aan het
koninklijk muziekconservatorium te Gent en behaalde er een
eerstelfd
prijs met rote onderscheiding voor zang en een zee
prijs voor lyrische kunst. Daarna was hi' gedurende drie jaar
privaatleerling bij de bekende tenor Frederic Anspach.
Maar dan moest Silvain Deruwe nog starten. Men kan de
scholing aanzien als ballast en tijdverlies, maar ze is onontbeerlijk wil men er ens geraken. Niet zonder moeite kreeg Deruwe
de zware training onder de knie, als men even bedenkt dat het
voor een vocaal artist in ons land vooralsnog practisch omogelijk
is van in den beginne reeds
van zijn kunst te bestaan. Onze Brugse artist is echter geslaagd en kan nu reeds tern
blikken op een bijzonder gevarieerd en aantrekkelijk concertrepertorium. Hi' verzorgde
verschillende recitals voor de
nationale en regionale zenders
van het N. I. R.; en heeft ook
enkele speciale prestaties op
zijn actief die wel even mogen
vermeld warden : de Mis in
Ut van W. A. Mozart met het
Symphonieorkest van het N. I.
R. ;• de creatie in ons land van

I eseja, een oratorio van Tansman, met hetzelfde orkest; en de
creatie van de Moederhuldecantate van Nuttin. Bijzonder opgemerkt werd zijn prestatie in de lang niet eenvoudige partituur
van Le Vin Herbe van Frank Martin met het Kamerorkest van
het N. I. R. onder leiding van Leonce Gras. In het Paleis voor
Schone Kunsten te Brussel werkte hi'j als solist merle aan de
Boodschap aan Maria van Darius Milhaud, terwijl hi' met de
Brugse koraal Cantores een onvergetelijke uitvoering bezorgde
van The Messiah van G. F. Haendel. Voegen wij er nog de
fohannespassion van J. S. Bach aan toe, die te Sint-Niklaas ten
gehore werd gebracht en we mogen besluiten dat we bier niet
meer te doen hebben met een debutant. Inderdaad, wie als 'on
artist reeds op een dergelijke muzikale loopbaan ma bogen
met enkele opgemerkte hoogtepunten is beslist de aandacht waard
en van onzegrote koorverenigingen, en van de openbare besturen die huldigingen of feestelijkheden dienen in te richten, en
van de zo talrijke private organismen die muziek- en zangaudities op het programma schrijven.
Silvain Deruwe is bovendien eengezocht liedervertolker. Hi'
verzorgde reeds twee Schumann-cyclussen in samenwerking met
de koren van het N. I. R. en verscheidene liederencyclussen
van Schubert.
Hi' werkt momenteel mede aan de gekende N. I. R.-uitzending 1k ken een lied, waarin hi' reeds herhaalde malen als
voorzanger optrad, o. m. met het nieuwe A. B. N. lied van
Jef van Hoof en met het betergekende Geuzenlied. Dat een
instelling als het N. I. R. herhaaldelijk op hem beroep doet,
belicht eens te meer de waarde en de faam van zijn kunnen.
Het is curieus welk een enorm verschil er bestaat tussen de
artisten als mens. Er zijn er die hoog van de toren blazen als
er eens iets mindergunstigs over hen wordt geschreven en die
tepas en te on as met bun eigen verdiensten op de proppen
komen. Maar er zijn ook andere : bescheiden, stille werkers,
die niet in de kijker to en en die er ens geraken op grand van
gefundeerde bekwaamheid en... omdat kwaliteit nu eenmaal
toch altijd overwint. Het is om die tweede soort toch even
ier
in het licht te brengen, dat wij
h over Silvain Deruwe
fb
schreven.

EMIEL RAES VIJFTIG JAAR
Ongetwijfeld heeft de Renaissance een kunstenaarstype geschapen
waaraan velen op onze dagen met heimwee terugdenken : het is
de kunstenaar, die, zoals een Rubens, niet beperkt is in zijn
streven en zijn belangstellingskring, maar tevens een humanist
is, een fijnproever in alle gebieden van de geest, uiterst beschaafd en doordrongen van ware levenskunst.
Aan dat type moet men denken als men met Ernie! Raes in
betrekking komt. Hi' is schilder, beeldhouwer, tekenaar, glazenier en ceramist, maar ook musicus en dichter; dit is niet alleen
hetgevolg van een buitengewone vaardigheid, welke hem toelaat
in korte tijd zich de meest verscheiden kunsttechnieken eigen te
maken; het is vooral de vrucht van een zeer rijk innerlijk leven,
dat losbreken wil in de meest verscheidene vormen,
van een
openheid voor de schoonheid in al haar verschijningen.
Zijn afstamming zelf scheen hem tot verscheidenheid voor te
bestemmen; uit eengroothandelaarsgezin geboren te Doornik
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in 1907 is hi' van familie half vlaams en half waals. De humaniora zette hi' in met de bedoeling ingenieur te worden, want
de wiskunde begeesterde hem; evenwel op vijftienjarige leeftijd
kreeg hi' toestemming om kunstenaar te worden, op een voorwaarde : dat zijn kunstenaarschap zou een ideaal blijven. Men
had voor hem een ongewone opleidingsmethode bepaald : hi'
werd in het huis opgenomen van een die christelijk kunstenaarsgezin, de Van Humbeek's te Leuven, die hem het nodige zouden
bijbrengen. Slechts drie woken heeft hi' bij die mensen kunnen
verblijven, die hem die hebben getroffen en hem deden begrijpen : Phonneur d'ètre artiste; toen be on reeds de donkerste
tijd van zijn. leven. Een op hol geslagen paard stoot hem op
de borst en veroorzaakt een hartkwaal, die hem vijf, zes jaar zal
afgezonderd houden en verschillende malen stervensgevaar medebrengt. Alle beweging is hem nu ontzegd op een leeftijd
waarop de bewegingsdrang het heftigst is; de voile intensiteit

zijner levenskrachten richt zich thans naar binnen en verwekt
een ongemene verrijking van zijn inwendig leven, zijn gemoed,
zijn verbeelding, zijn religieuze zin. Als hi' op twintigjarige
leeftijd voorzichtig herbegint te werken dan is hi' inwendig rijp
zoals slechts het leven een kunstenaar kan rijpen; zijn ziekte
is determinerendgeweest voor de verdere ontwikkeling van zijn
loopbaan. De realiteiten van de kunstenaarsloopbaan vervulden
hem enerzijds met vrees en zelfs met walg; immers de kunstwereld is al te dikwijls een jungle waarin de ene de andere
vertrapt om zelf te kunnen arriveren; daar wilde hi' niet aan
mede doen : kunst moet eerlijk zijn, moet een eer, een ideaal
blijven. Maar anderzijds leek hem het kunstenaarschap, bepaa ld
in deze tijd, een zegen; immers nooit is de kunstenaar zo vrij
geweest van alle tradities en schoolse disciplienen, dank zij de
geweldige bevrijdingsbeweging van het begin dezer eeuw.
Emiel Raes bracht hetgrootste deel der periode tussen de
twee oorlogen door te Doornik, waar hi' zijn atelier had, maar
de familie verbleef jaarlijks in de verloftijd te Knokke; in 1937
was dit verblijf 'anger dan gewoonlijk we ens een nieuwe ziekteaanval. De oorlogsverwoestingen te Doornik verdreven hem later
uit die stad; zo vestigde hi' zich onmiddellijk na de oorlog in
een onder zijn leiding gebouwde villa te Duinbergen. Daar
ontwierp hi' ook het werk dat hem grote bekendheid verzekerde :
degebeeldhouwde kruiswegstaties van het Dominikanerpand te
Knokke Het Zoute. Duizenden hebben dit meesterwerk bewonderd en het tijdschrift L'artisan et les arts liturgiques der
benediktijnen van Zevenkerken heeft een volledig nummer eraan
g
ewijd, met prachtige illustraties en teksten van Dom Walter
Willems en de kunstenaar zelf ()cm Jrg,. 1948, 2). De vele
drogredenen die over gewijde kunst bestaan ten spijt : dit werk
toont dat de ideale oplossing voor de gewijde kunst nog steeds
blijft, dat de maker en een waarachtig kunstenaar en een
waarachtig christen zou zijn; beide zijn nodig voor de kunst
in dienst van de cultus.
Sedertdien is Emiel Raes nog op velerlei terreinen werkzaam
geweest; aldus schilderde hi' een kruisweg voor de abdij van
Zevenkerken en verzorgde de illustratie van gedichten van Paul
Valery, Arthur Rimbaud, Karel Vande Woestijne, Verhaeren,
Prevert en anderen : vooral de illustratie van Le bateau ivr,e
is opmerkenswaardig omdat de musikaliteit waaraan deze schilder zoveel belang hecht bier sterk tot uiting komt ; ook de
aangewende techniek is in deze illustraties zeer eigenaardig. Uit
een werk dat in ons novembernummer verscheen in 1955 hebben
onze lezers kunnen vaststellen dat Raes soms abstract schildert,
wat ook voor zi j n beeldhouwkunst waar is. Wat de ceramiek
betreft, deze kunst beschouwt hi'j als uiterst geschikt voor het
opzoeken van nieuwe vormen.

*
Emiel Raes is een kunstenaar, die zijn inzichten en bedoelingen
schitterend weet te verwoorden. Het is niet altijd gemakkelijk
zijn gezegden weer te geven; toch hebben we gepoogd een en
ander te noteren, zij het maar om aan te tonen hoe grondig
een echt kunstenaar zijn kunst overweegt :
- Een kunstenaar moet eengeest bezitten, die open staat
voor alles en naar alle horizontengericht is. Waarachtige groatheid veronderstelt een ruimegeest en een ruim gemoed. Aldus
in de muziek : Franck is een beperkte geest en schept dus maar
beperkte kunst, een beate kunst (zijn vrouw draagt daar ook
wel schuld aan); Chopin is een ruime geest en schept grote
kunst. In de schilderkunst : Courbet is ene en Van Gogh is
een ontwikkeld mens : men voelt dat in bun werk.
— Als men het krankzinnige weghaalt uit Van Gogh dan

blijft er niet zo heel veel meer over; maar hi j beeldt het krankzinnige uit op een buitengewoon verstandige manier. Het krankzinnige is een treffende menselijke gesteltenis, die het uitbeelden
waard is: eengelukkig mens integendeel is maar weinig interessant voor een schilder of een schrijver.
— De adel van het kunstenaarschap. Men zou onze jongete
kunstenaars daarvan moeten overtuigen. Men denke aan Velasquez, die glorietitels bij de vleet had ontvangen, maar geen enkele
daarvan wilde op zijn graf gebeiteld zien; alleen maar : Velasquez, Schilder !
Ik ben optimistisch gestemd voor de hedendaagse schilderkunst; immers de tegenwoordige kunstenaar beschikt over veel
meer mogelijkheden en veel meer vrijheden dan een Rembrandt.
— Er isgeen manier van schilderen die absoluut ma g heten.
Daarom moet men opletten met modes, die tien, twintig, dertig
jaargeleden een nieuwigheid waren. De vrouwen weten zeer
goed dat wat op een bepaald ogenblik mode heet tienjaar later
belachelijk is; daarom veranderen zij voortdurend van klederdracht. Een schilder moet natuurlijk de kunstmodes van de dag
kennen, maar hi j ma niet werken in het teken van de mode.
- Schilderkunst, dat is ritme, dat is musikaliteit, dat is
vooral vranke kleurenvreugde; de vreugde ontbreekt tegenwoor-

dig te veel in de schilderkunst. Kleurenvreugde is er bijvoorbeeld
bij Van der We den.
— Surrealisme ? Goed, maar het is toch zogemakkelijk allerlei bizare zaken uit te beelden; het is moeilijk om eerlijk te
blijven in deze richting. Abstracte kunst ? Ook goed, maar de
afwijzing van het figuratieve ma een ledigheid veroorzaken;
soberheid is rijkdom, maar ledigheid is armoede.
— De kleur. Er is wat men noemen kan : de klassieke kleur,
waarmede men de din en harmonisch uitbeeldt, zoals onze
primitieven, of Rubens haar opvatten; wat men het subjectief
realisme kan heten. Dan is er ook de symbolische kleur, die men
aanwendt om een bepaald thema in kleur te brengen : het zwart
vian de nacht en de rouw en de vrees, het wit van de dag en
de vreugde en de jeugd. Maar er is ook nog de kleur op zich
zelf, de kleur bevrijd van haar dienstbaarheid. Deze bevrijde
kleur is een rijk domein, met een eigen resonantie, een nieuw
gebied dat de hedendaagse kunst heeft ontdekt. Een dergelijke
opvatting van de schilderkunst is een revolutie, het is een
vernieuwing.
— Ge zoudt het belachelijk vinden dat men een sportwagen
sieren zou met de bekleding van een zeventiendeeuws staatsievoertuig ? En toch zijn er vele mensen die op onze dagen slechts
kunstwerken aanvaarden,die een ouderwetse bekleding vertonen.
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De waarachtige lijn van de traditie is dat elke tijd, elke kung de traditie is het als men de
stenaar iets nieuws aanbreng t; teen
kunstenaar verbiedt een nieuwe we g en een nieuwe stijl te
zoeken.
— De kunst isgeen gemakkelijk verteerbaar voedsel, het
isgeen bloem die men per telefoon bestelt bij de bloemist; het
is een edelweiss, die men zelf moetgaan plukken, ten koste
van veel inspanning en wilskracht, om er de gave frisheid van
te veroveren. Het is dwaas een kunstwerk onmiddellijk te willen
begrijpen en voelen, en er alle duisterheden uit te willen weren.
— Degewijde kunst, die we rondom ons zien en die men in
de meeste kerken engezinnen aantreft, is niet aangrijpend ge-

noeg; de gewijde kunst zou de massa moeten vastklampen, met
dezelfde aangrijpingskracht als het Evangelie zelf.
— Een kunstenaar moet een overtuigde zijn; hi' moet zeker
zijn van zich zelf en geloven in zijn eigen kunst. Vraag hem
niet anders te zijn dan zich zelf.
Eenieder is erover verwonderd dat Emiel Raes een vijftigjarige
is. Zijn ganse persoon en geheel zijn werk straalt frisheid en
spontaneiteit uit; niets is hem vreemder dan routine en oude
sleur. De kunst ma g van hem nog rote din en verwachten.
Bepaald in de gewijde kunst heeft hi' nog niet alles gegeven
A. S.
waartoe hi'j in staat is.

TONEEL TE BRUGGE

Tijdens de maand januari 1957 werd in het
Technisch Instituut van de Heilige Familie
D
te Brugge het toneelstuk opgevoerd De
laatste op het Schavot van Georges Bernanos. De regie was in handen van Guido
Cafmeyer. Het dekor werd gemaakt door
Ernest Verkest en de muzikale aanpassing
werd verzorgd door H. Bernolet en A.
Halsberghe. De hoofdrol werd gespeeld
door Rosa Demarest.
Door het fijnverzorgde spel zowel als
door de uitstekende regie, groeide deze
reeks opvoeringen uit tot een uniek teatergebeuren te Brugge.
Foto's A. De Blieck, Brugge

Op 9 en io maart werd met bijzondere
bijval een tweetal opvoeringen gegeven in
de stedelijke schouwburg te Brugge van
Het Hemelhofken, een modern sprookje
in Brie bedrijven van Fernand Etienne.
De spelers waren leerlingen van het St.
Leoc011ege te Brugge. De auteur bezorgde
zelf de hele regie van het spel, terwijl de
muzikale leiding in handen was van
Roger Deruwe. De choreografie werd geleid door Jeanine Vertriest.
Dit toneelspel op het thema „ Heer
Jesus heeft een hofken daer schoon bloemen staen " uit het„ Prieel der geestelycker liedekens ” werd keurig en vlot
opgevoerd. Eens te meer werd bier bewezen dat, mits kundige leiding, met
jonge studenten zeer hoogstaand toneelspel kan bereikt worden.
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VOOR ONZE DICHTERS

Het diepste lied zingt binnenin
onaangerand van woorden :
daar ruisen aarde en hemel in
en zwelt de ziel ten boorde.
Maar alles wat de mond beging
voltooid en onvolkomen
in het begin dier dromen,
niets dan een stameling.
A. van Wilderode

Er gaat over een deel van onze jonge literatuur een golf
van nuchterheid, van cynisme, van moeheid en evens=
ontluistering. We lopen gevaar te verzinken in een
uitzichtloos pessimisme zonder geloof en zonder God.
Wordt dit niet meteen een bedreiging voor de voedings=
e grote dichtkunst ?
bodem zelf van de waarachtig,
Daarom lijkt het me nodig ons te bezinnen over de
wezenheid der poezie zelf. Ik wil hier spreken als
iemand die houdt van de poezie en van de dichters
uit ons land, van de dichters die leef den honderden
jaren geleden en ook van die welke nu leven, niet
alleen van de dichters metgevestigde naam en erkende
faam, maar ook van de velederen
an , die zich in schuch=
terepogingen trachten te ontpoppen; van hen, die we
ngsten noemen, onze debutan=
onze j ongeren en allerjo
ten en aspiranten.
We zijn er ons ten volle van bewust dat er in de
tuinonzer dichtkunst plaats is voor velerhande genres
en tranten, voor velerhande formaten en richtingen.
Niets wil mindergedwongen worden dan de persoon=
lijkheid en de geaardheid van een dichter. at we
zeggen kan meer rechtstreeks bedoeld schijnen voor
de zonen der muze, doch iedereen zal er zich re n=
schap van geven dat het bijna altijd volstaat het
woo poezie te vervangen door proza zonder verder
iets aan onze zienswijze te moeten veranderen. Neemt
mijn woorden voor wat ze u waard zijn en doet dan
gerust, zoals Ernest Van der Hallen het uitdrukte, wat
God en uw hart u ingeven. Dit ene is mijn vurigste
verlangen dat velen er ook eenmaal mogen toe komen
gedichten te schrijven die iemand in „ donkere uren

van moedeloosheid en pijnen, wanneer de nacht de ziel
in haar duisternis gevangen houdt ", er toe brengen
hem op te nemen „ in de wonderbare tovercirkel waar
alles verglijdt in de rust en de stilte waarin de mens
zichzelf terugvindt ". Mijn vurigste verlangen : at zij
— om het Albert De Swaef na te zeggen — zouden
worden gemartelden voor en in het menselijke.
Ik doe het ongeveer met de woorden, welke Rainer
Maria Rilke adresseerde aan de jonge dichter Kappus.
In het al men hebben uw gedichten nog geen el en
wezensaard, wel stilt en verborgen kiemen van iets
persoonlijks. De gedichten zijn nog niets op zichzelf,
niets zelfstandig. Ge vraagt of uw verzen goed zijn.
Ge hebt ze ingestuurd en zult ze nog insturen voor
prijskampen en tijdschriften en ge mkt u ongerust.
Ge richt u bij dat all naar buiten en juist dat moogt
ge niet te veel doen. Verwacht niet te veel van raad
en andermans hulp. Er is maar een middel. Keer tot u
zelve in. Zoek naar de diepste oorzaak van uw schrijven
en ga na of ze Naar wortels uitstrekt tot in de vezels
van uw hart. Vraag uzelf in het diepste uur van de
nacht af : moet ik schrijven ? Graaffin uzelf naar een
grondig antwoord. En als dat toestemmend zou luiden,
wanneer ge met een flip en eenvoudig : „ Ja, ik moet "
deze ernstige vraag onder ogen kunt zien, bouw dan
uw leven op volgens deze noodzakelijkheid; het moet
een teken en een belijdenis worden van deze drang.
Ga dan tot de natuur. Tracht als eerste mens te zeggen
watge zit en beleeft, wat ge liefhebt en moet ontberen.
Schrijf een liefdesverzen; vermijd allereerst die vor=
men, die te gemakkelijk en te gewoon zijn : dat zijn
de moeilijkste, want er hoort een grote, gerijpte kracht
toe, om ietspersoonlijks te geven, waar goede, soms
schitterende overleveringen in groten getale aanwezig
zijn. Vlucht daarom voor de algemene motieven, naar
die, welke uw eigen leven van allen dag u biedt; beeld
uw verdrietigheden en uw verlangens, de opkomende
gedachten en het geloof aan schoonheid, war of wat
ook, beeld dat alles uit met innige, stille, deemoedige
waarachtigheid en gebruik om u uit te drukken, de
dingen uit uw omgeving, de beelden uit uw dromen
en de feiten uit uw herinnering. Wanneer uw dagelijks
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leven u over schijnt, klaag het niet aan; klaag uzelf
aan; zeg dat ge niet genoeg dichter zijt om zijn rijk=
dommen op te roe en want voor den scheppenden
mens is er geen armoede en geen plek, die arm of on=
verschillig is. En ze als ge in een kerker waart , welks
wan en geen van 's werelds geluiden tot uw zinnen
lieten doordringen — bezat ge dan niet altijd nog uw
kinderjaren, die kostelijke, koninklijken rijkdom, die
schatkamer van herinneringen. Tracht de verzonken
aandoeningen uit dit verre verleden naar boven te bren=
gen; uw persoonlijkheid zal sterker worden, uw een=
zaamheid wijder, ze zal een schemerende woning wor=
der anderen
in de verte voor=
d,en,
waaraan
het geaas
r
bijgaat. — En als uit deze inkeer, uit dit in een eigen
wereld verzen en verzen ontstaan, dan zult ge er niet
aan en en iemand te vragen of het goede verzen zijn.
Verder lees ik nog bij Rilke • „ Alles is dragen, in

Over en rond de poezie houdt men merkwaardige
en zwaartillende uiteenzettingen, verrassend diep soms
en zeldzaam scherp van inzicht, maar de wijsgeren en
estheten, de critici En zelfs de dichters blijven het ant=
woord schuldig op de beslissende vraag : wat is eigen=
lijk de poezie ?
Ik ben in de gelegenheid geweest aan tal van mensen,
die zelf verzen schrijven En onder wie meer dan een de
naam ' dichter ' werkelijk verdient, diezelfde vraag te
ate en. Poeta nascitur, zeiden de ouden : men wordt
dichter geboren. Onze hedendaagse dichters spreken
niet anders. „ Ik geloof ", zegt Pieter G. Buckinx, „ dat

omdragen, en dan baren. Iederen indruk en iedere
ons
kiem van een gevoel volkomen in zichzelf, in het don=
ker, in het woordeloze, onbewuste, zich laten voleinden,
onbereikbaar voor het eigen verstand, en dan in diepe
weemoed engeduld het uur, waarin een nieuwe klaar=
heid doorbreekt, afwachten : dat alleen is leven as
kunstenaar : in het begrijpen, zowel als in het scheppen.
Daar bestaat geen meten met de ti jd, daar is een jaar
niet van belang, en Hen jaren zijn niets. Kunstenaar zijn
betekent • niet rekenen en tellen, rijpen als een boom,
die zijn sappen niet voortdrijft en getroost in de jaar=
stormen staat, zonder angst dat er daarna geen zomer
zou kunnen komen. Die komt toch. Maar die komt
alleen voor de geduldigen, die zijn, alsof de eeuwigheid
voor hen lag, zo zorgeloos stil en wijd. lk leer het dage=
lijks, leer het on er pijn, waar ik dankbaar voor ben :
Geduld is alles I ii

zonderlijke gevallen, dat men tot de poezie ' komt' ; ik
denk integendeel dat sommige mensen met een soort
dichterlijke gave geboren worden... Een soort dichter=
lijke helm, bij de geboorte ontvangen; dat jaagt iemand
naar de poezie als zijnde het enige element waarin hij
volledig kan leven, zoals een vogel dat alleen kan in de
lucht, een vis in het water...". Weremeus Buning ver=
klaarde in een rede, waarin hi' het ontstaan van Maria
Lecina toelichtte : „ Het werk van de kunstenaar is pot=
ten bakken, muziek ma en verzen schrijven en wat dies
meer zij; het is een ambacht waarop soms de genade
rust, meer dan op menig an er een ambacht dat zijn
hoogste loon vindt in de vreugde van het werk zelf.
Men moet er niet te veel over praten en vooral niet te
geheimzinnig... Het ontstaan van een kunstwerk is zeer
zoker onbegrijpelijk, want het is een wonder, evenals
de geboorte van een mens, de groei en de glans van
een appel en de geur van een bloem".

Een enkele passage van dezelfde dichter moet ik nog
in het geheugen roe en. Er ens schreef hij dat men ter=
wille van een enkel gedicht vele steden moet bezoeken,
kennen
veel mensen en din en moet
, dat men moet
voelen hoe de vogels vliegen en de gebaren kennen
waarmee de kleine bloemen 's morgens hun kelk ont=
vouwen. We weten het wel dat dit niet naar de letter
diem to worden opgevat. In deze ten dele overdrachte=
lijke zin de gedachtengang voortzettend, durven we de
vraag stellen : hoe vaak gebeurt het niet dat wij, wan=
neer we een stad ternauwernood hebbengezien, er tien=
tallen gedichten over schrijven ? Hoe dikwijls valt het
niet voor dat we nauwelijks iemand hebben leren ken=
nen en reeds naar onze pen grijpen ? Zijn er niet velen
die in plaats van geduld te oefenen een soort wedstrijd
de tijd ? Het is een kwestie van zelftucht
houden to end
en discipline, soms ook een kwestie van studie der
aanvankelijke begrippen, altijd een kwestie van liefde
en toewijding. We moeten ons los vechten van een
zekere gemakkelijkheid en gemakzucht. Van zodra we
zullen vaststellen dat er meer zin voor zelfcritiek is ge=
komen, zullen we een hoger peil hebben bereikt.
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ik er mee geboren werd, met die geheimzinnige drang,
die ons voortdurend er toe aanzet onze diepste gevoe=
lens en ervaringen te woord te stele ". En Marnix van

Gavere antwoordde op de vraag hoe hi tot de poezie
gekomen was, als volt : „ lk geloof niet, tenzij in uit=

Moeten we er dan over zwijgen ? Volstrekt niet !
Dezelfde Weremeus Buning zei verder : „ Maar moet
een mens sours professor in de pomologie, de verlos=
kunde of de botanie zijn om met hart en ziel van een
bloem, een appel of een kind te houden, en er een oor=
deel des onderscheids op na te houden ? lk meen dat wij
een wonder beter benaderen Dunne door het met alle
te aanvaarden...".
zinnen

Late
n we het aanvaarden en maar vrede nemen met
L
een omschrijving zoals ze zelfs in schoolboeken wordt
gegeven met behulp van een versje van Alice Nahon
of Maria von Ebner Eschenbach.
Poezie,
ten er en sterk mirakel,
dat zich voltrekt boven een trosselke woorden,
boven een en een zin,
boven een luttel woord;
ac trosselken,
ach woordenrei,
ach woord wee er van waarde,

wie heeft uwgeest gewekt
en over wrokkige aarde
doen heilichten
— Gods blik die gloort — ?
Dat is de teere, koninklijke kracht
uit eenzaamheid geboren
— eeuwigheidsnood —

Eeuwigheidsnood ! Een woord dat daar staat, schier ver=
loren tussen de an ere en toch zoveel zegt — de poezie
als realite essentielle '. De poezie ook dit :
Ein wenig Klang,
Ein wenig Wohllaut und Gesang
Und eineganze Seele.

Poezie eine ganze Seele. Daarmee kunnen we verder :
in de poezie, gaps en geheel een ziel. Een ziel is een
wereld. Een ziel en gans een wereld in een enkel ge=
dicht. Dat wordt boeiend, zelfs buitengewoon belang=
rijk. Hoe in een gedicht geheel een ziel en gans een
were worden gevat, het is het geheim van at ten er
en sterk mirakel. Een geheim dat we niet kunnen be=
grijpen ' precies omdat het een geheim is. Maar wat
geeft het ons nog te weten wat poezie is, als we ze
maar hebben, die toverkunst welke ons toelaat te laten
lezen in het eigen hart en te lezen in het hart van an=
deren. Daarom is het nodig dat we iets lezenswaardig
hebben aan te bieden. Vormexperimenten kunnen een
tijdlang de aandacht hebben, maar we moeten ons voor=
al concentreren op de inhoud van onze boodschap en
elk gedicht is dat toch in zekere mate. Leren we de
P beschouwen als het geheimschrift waarmee we
eigen hart en eigen geest, eigen gemoed en eigen men=
selijkheid kunnen verkennen en peilen, zowel in de
als in de diepte.
rim al
Peillood enkompas : de poezie is beide. Ze is het
kompas at de mogelijkheid biedt ons te richten door=
heen de stormen van het leven; de bewegende naald
wijst ons hier zoveel dat anders nooit of slechts zeer
moeizaam te achterhalen is.Want de poezie is tevens
het peillood dat beroering brengt in de doorgaans on=
genaakbare regionen van het diepste zieleleven. Aldus
begrijpen we dat Andre Demedts eens ze en kon :
„1k lees geen gedichten om te genieten, maar om wijzer
te worden". Wijzer worden ! Niet de wijsheid die ge=

leerdheid heet, ook niet de wijsheid der gewone per=
soonlijke ondervinding, maar de wijsheid van het rui=
mer inzicht en sterker aanvoelen, de wiisheid van het
intuitieve begrijpen in het genietend beschouwen. Niet
de wijsheid dus van het fait=divers of de traagzaam
verworven wetenschap, maar de wijsheid van de mense=
lijke ziel en het menselijk leven. Leven : het eerste en
het laatste woord van de poezie en inzake de poezie.
Door de poezie, - het mysterie, waarvan we de

diepten niet bevroeden of vermoeden, — komen we tot
een leven dat beter is enschoner. Beter en schoner,
omdat we het bewuster en misschien ook tragischer
aanvoelen, omdat we het grondiger en ernstiger leren
bekijken. Leven ! Niet het kleine spel, de geestloze
sentimentaliteit, het slappe gezeur — maar leven : het
grandioze avontuur van de mens die hongert en dorst
naar waarheid en goedheid, naar schoonheid en liefde.
Leven : inhoud ennoel van de korte tocht onzer aardse
pelgrimagie. In dat leven zin we de poezie als een ge=
heimzinnige boog die de afstanden overspant en de
brug slaat tussen de subliemste hoogten en de afgron=
delijkste diepten, tussen God en mens, tussen hemel en
hel, tussengoed en kwaad, tussen leven en dood.
Zijn wij er zelf wel voldoende van overtuigd dat onze
wellicht meer dan een andere, behoefte en nood
ti we
heeft aan poezie ? De klaarziende Engelsman Carlyle
heeft in een van zijn boeken geschreven dat zijn land=
genoten, indien ze ooit zouden gesteld worden voor het
alternatief hun Indische Rijk af te staan ofwel Shake=
speare, verplicht zouden zijn te antwoorden : een In=
disch Keizerrijk of geen Indisch Keizerrijk, wij kunnen
niet buiten Shakespeare; het Indisch Rijk zal in elk
geval eenmaal verdwijnen, maar deze Shakespeare zal
niet voorbijgaan, hij blijft eeuwig met ons; wij kunnen
onze Shakespeare niet missen. Kunnen en durven wij
dat in alle oprechtheid nazeggen ? Geloven wij werkelijk
dat Gezelle en Van de Woestijne echte en hoogedele
cultuurwaarden vertegenwoordigen ? Zijn we er wel de=
gelijk zozeer van doordrongen dat we niet anders kun=
nen an in bescheidehneid en met de vereiste tact deze
levensopvatting rondom ons verspreiden en er de an=
deren deelachtig in maken ? Alexis Carrel heeft de lam=
lendigheid en lusteloosheid van onze ondergaande
avondlandse beschaving geweten aan het gemis van de
allerelementairste aesthetische zin, aan het tekort aan
zin voor hetpoetische en het scone.
Niet enkel eenbeschaving,k
niet alleen een yolk, oo
het individu heeft nood aanpoezie. Zij toch is en blijft
de hoogste taal der mensheid, een der rijkste bronnen
van schoon en reingeluk. Kunstenaars en dichters ma=
ken ons deelgenoot van hun belevenissen en vele erva=
ringen. Georges Duhamel wist het zeer gevat uit te
drukken in die en en eenvoudige zin : „ L'art est le
don supreme que les hommes se font de leurs decouver=
tes, de leurs richesses". Bijzonder de dichters helpen

ons leven in het bewustzijn dat Gods machtige en on=
volprezen schepping de eerste aller heerlijkheden is;
zij verhelderen en verdiepen de ware betekenis van
leven en liefde. Zij immers zijn de bevoorrechten die
staan tussen God en ons, door middel van hun woor=
den wordt de banale werkelijkheid zodanig verhevigd
dat ze als een nieuwe schepping voorkomt, die ons ont=
roerde verwondering en ontroerende bewondering af=
win t.
REM! VAN DE MOORTEL
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Paul Vanderschaeghe
Als men bedenkt dat voor de jongste provinciale literaire prijskamp niet
minder dan 68 gedichtenbundels werden ingezonden, dan zal iedereen begrijpen dat het uiteraard onmogelijk was in de hiernavolgende bloemlezing
een gedicht van ieder dichtende Westvlaming, zelfs niet van ieder goed
dichtende 1Vestvlaming o te nemen. Wij moesten ons allereerst beperken
tot gedichten van Westvlamingen die thans in de provincie wonen, en
hieruit bleef een selectie over van 20 gedichten. Om het overzicht zo
veelzijdig mogelijk te maken werd rekening gehouden met de eerder
traditioneel gerichte poezie en evengoed met de zogenaamde experimentele
richting. De redaktie wil er de nadruk opleggen dat zij door het opnemen
van een gedicht geen waardeoordeel uitspreekt over het werk van artisten
van wie geen gedicht werd opgenomen. Tenslotte, vermits wij de gedichten
willen aanbieden in een mooi geillustreerde presentatie met enkele goede
foto's en met grafisch werk dat enkele Westvlaamse artisten speciaal voor
dit nummer ontwierpen, zagen wij ook de plaatsruimte beperkt. De Redaktie

Claude Corban

Cliche Fotorama

VOOR HILDE

In de dagen van mijn diepste verslagenheid,
toen het mij 's avonds onverschillig liet,
of ik 's morgens nog wakker zou worden,
liep zij met mij naar het bos.
Ouder dan vier was zi j toen niet
en haar handje in mijn hand,
liet min
even niet los.
J
Sraken
wij reeds met elkander ?
p
1k geloof at wij gesprekken voerden
over roodkapje en de wolf,
over eenprinses met gouden haar,
over de kabouters in hetkreupelhout,
die ons volgden en alles afloerden,
en toen onsgesprek ten einde was,
als dieren die ziek zijn,
gelaten, verlaten en koud,
lagen wij dicht bij elkaar,
want het plekje was klein
waar de zonneschijn scheen op het gras.
Haarhoofdje zonk op mijn bors t
en mijn hart klopte teen haar hoofd;
soms stel ik mij voor, als alles voorbij zal zijn,
ik bedoel, als mijn leven is uitgedoofd,
zal zij niet vanachter, onder heur haar,
lets voelenbewegen, als een ader die klopt,
zoals in de ti' toen
toen zij lag
met haar hoofdje op mijn borst,
en ik lag met mijn hart onder haar ?
Kan ik mij van Naar verwijderen,
in wat tijd of eeuwigheid heet ?
Het gaat alles te niet, maar ik ben trouw,
meer is er niet dat ik weet.
Als zij dan later van iemand houdt,
als meisje en ontluikende vrouw,
als zij moeder wort en bezig is
met eten to koken of bedden opmaakt,
terwijl zij altijd maar denkt
hoe zi j het moet doen om anderen

gelukkig to maken, zal ik gewis
bij haar zijn en al het gewin van mijn leven,
al het geluk waarvoor ik nu vecht,
om er zoveel te verzamelen als het maar kan,
al dat geluk zal ik haar geven,
zodat zij het nooit allemaal
meer wegschenken an aan een man,
aan een zoon, aan een kind,
om het even aan wie zij meer
dan zichzelven bemint.

Andre Demedts

Nog lopen wij soms naar het bos,
aan het zonnige plekje voorbij;
dankijk ik naar haar
en zij kijkt naar mij,
onze handen omvatten elkaar,
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RIJMENSPEL
1k geef u woorden opdat gij de rijmen vine.
Het zijn een vragen maar to ch is uw wederwoord
een antwoord telkens. En ik ben gelijk de blinde
die met zi j n Witte gaanstok de sonore boord
der we en aftast. Weet gij at de we en zingen
voor hem die niet lijk gij van 't licht der kleuren leeft :
vicariaat van een zin, die de kern der in en
ontdekt, de naam die Adam hen gegeven heeft.
Maarplots bevind ik dat wij met het even spelen,
licht en verlokkelijk. Voorwaar, zo roekeloos
was ik sinds jaren, vele jaren niet. Hoevele,
sinds iemand zei •: de mens leeft brozer dan een roos ?
1k weet niet meer of ik die moede mangeloofde
en of mijn schroom uit deze grijze wijsheid wies,
maar telkens als de winter 't vuur der bomen doofde
beying mij weemoed om een onbestemd verlies.
Wij spelen nu met rijmen, seen met het leven
en at het broos is doet dit spel verruklijk zijn.
Vin immer voort uw woorden, woorden van het leven
tot wij zo ver verdoold en afgedreven zijn,
dat niemand ons herkent en dat in onze an en
wat ons gebleven is verschamelt tot een schijn,
waaruit het vuurgeschapen wort dat ons doet ran en
van nieuw verlangen, nieuwe lust en nieuwe pijn.
Het leven laat zich een gewij de namen geven
wanneer de tijd beret is. Want de roos alleen
nog draagt Naar naam; — en wij, wij zijn het levee,
wij zijn de tijd, maar ook dit eeuwig vuur drijft heen.
Mijn lief, geen eeuwigheid gaat voor een mens verloren,
maar ieder uur als hij zijn enig uur niet weet.
Herken u • zonder wee werdt gij vandaag herboren,
ontvangen zonder wellust en gewonnen zonder leed.

Jan Vercammen
Illustratie : Jean-Jacques de Grave
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VLAANDEREN

Vlakte van eindeloze breedte,
Hemel ontzettend roots en grijs.
De wind uit andereplaneten
Voertons naar 't paradijs.
In schuine stand voor storm en strijden,
Deparaplu's der populieren.
Verweerde velden, jonge weiden,
Broederschap tussen mens en dieren.
De torens van de kerken wizen
De stille we g naar God en geest.
En al de belfortklokkenprijzen
De neiging tot lawaai en est.
Door 't eindelozelandschap ijlen
De wolken als enorme zeilen.
En kanalen lie gedwee,
we
In meer dan trage trant,
Naar de woelig wachtende zee.

Jan Schepens

9nstant Permeke . Marine

„

Vlaanderen, dierbaar land.

ARMOEDE
Eens waren wij zo rijk
aar, dagen, uren, stop en,
dat wij tientallen minuten

verkwisten konden.
Thans arm en zonder zekerheid,
terug aan lege trog gebonden,
wachten wij maanden op een schriel ' misschien ',
e
n moeten vrede nemen
bij 't wederzien,
met een blik, nauw gestolen en verdoken,
een streling, bruusk onderbroken,
en een vaarwel dat wij tweemaal herhalen,
mar niet eens hartelijk is
uit vrees
dathartelijkheid ons zou verraden.

Luc Van Brabant
Illustratie : Marcel Notebaert

St. Jan. Detail uit ' Christus aan het kruis' van Rogier Van der We den. - (Kunsthistorisch Museum, Wenen)

GEBED
0 harde God die onze Vader zijt,
Gij daagt me telkens in Uw felle licht,
ik zie mezelve door, maar 'k wilde zag 'k Uw blik
—in
smartbetrokken ogen in U opgericht —
misschien dat dan erbarmen U ontsprong
ontsloegt Gij eindelijk mij van 't aardse klein gedoe
en liet me liefde opstaaplen, hoog onder Uw oog,
berg waarop ik blakend leef met hem, met U
en nimmermeer die tomeloze angst van nu
in 't nooit beslecht gevecht om het verzaken.
0 zie mij aan : mijn pijnverkrompen hand ontspan
in vredevol en morgenlijk ontwaken
naast 'thoge zwaardgevest van trouw mijn Tristan.

Gabrielle Demerits
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Geschal van hoornen diep in 't woud,
de stap van 't paard waar ik van houd,
hun won ere echo's in het dal,
het bronzen loof, de bladerval,
der laatste bessen 't donkerrood,
het vluchtend wild, degeur van schroot,
de toyer van een oud kasteel
en 's avonds schouwen in 't se
en
der vlammen van de haard,
een vrouw, kastanjes, wijn, de schemerige klaart'
van kaarsen en een menuet
dat zacht vervloeit in het gebed
van kinderen als zij slapen gaan,
is datgeluk, — is at een waan ?

VERZUCHTING

0dag van morgen
die weer zal klaren an mijn raam,
ik wil uw overvloed
en al der zinnen lust
ontberen; duizend zorgen
mid zien omringen, als voorgoed
al us mijn hart, dit eenzaam
en verscheurde, weer zijn rust
— ach,
zijn blijde rust herwinnen mag.

Staf Weyts

SONNET
Twee handen omklemmen de reling,
weerhouden een laatste groet,
ant alles wat scheiden moet
w
ontvlucht de verwekende streling.
De klevende druk van verve in
verslapte het wildste bloed.
Aan ieder lee een tegoed :
het eeuwig quotient van de deling.
Motorenbeginnen to stamen.
De laffe sirene loeit.
Insecten rond gloeiende lampen

Herman Van Snick
1.46

hebben de vleugels verschroeid.
We hadden misschien moeten kampen
en hebben de droom verknoeid.

NIEUW LICHT BIJ PAASNACHT
Wees we om Licht van deze nacht.
Mag ik U vragen wat to blijven hier
Al is mi j n woon zo schamel.
Ik vind hetgoed met U to zijn
Want alles krijgt weer kleur en glans.

Of ben ik bang dat wilde drift
De stille wijding van dit uur verstoort ?
Ontvlucht ik weer het re en Woord
Engrijp ik in het duister om
Een valsgeluk ?

Heb dank om dezegoedheid, Licht.
Ik ben niet ri j k maar wat ik bied
Is U van hartgeschonken :
Een reine groet, het blijde lied
Om uw Verrijzenis gezongen.

Bevrijd mij, Licht van deze nacht.

Fernand Etienne
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Cliche Fotorama

KOORTS
Dediepte wort dieper.
Elk besef
zinkt beneden de krater
van mijn geest.
Water stuwt door de riolen
van mijn hoof d
en boven de reling
van de dag
gaat de nacht nit meer open.
Een kaffer stapt in mijn stappen
en zuigt zijn mond
op de wond
van mijn afgedankte tijd.
Aux armes !
Don Quichotteloopt storm
teen de leegte die mij omsluit
een zwaard doorsnijdt
de laatste draad
en de laatste vorm
vloeit uit.
Op mijn hoofd
pare en parels
van zweet.

Albert Vermeire
Illustratie .. R. De jaegher - Amez-droz

HET OFFER
Zij treden bleek uit nacht en deemstering,
diekoninklijk hun harenbossen tooiden
en gaan, lichtdansend, smal en kinderjong
van woud tot woud in zomerzware oogst.
Een witte reigervlucht uit het zuiden
laat deze koele leden onberoerd;
omstuwd van rogge ritselend
verliezen zij elkaar in 't verre leven.
En zilverstemmen die in de middag staan,
omzwermen hen als zij zich siddrend neigen.
Het woud kijkt ernstig op *zijn liefste kind
talmt even nog met dauw en avondwind
inkoelte en in plichtig zwijgen.

Fernand Bonneure

DOOD ZIJN

Fernand Florizoone
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Dood zijn
niet meer wijken
voor de stilte
aarde zijn
zichzelf bekijken
zonderpijn
elk antwoord zien
misschien
verwonderd
om het wonder
en de stilte
die wij zijn.

De Engel. Staalijzersculptuur van Roger Bonduel.

Foto Van Lerberghe, Kortrijk

DE DIEREN
De dieren die in zwijgzaamheid hun oogen
gelijk een herfstelijken hemel wen en,
terwij1 wij ons ewe en naar hun meesters;
met kreten naar elkaar, metdiepe en heesche
geluiden weergekaatst door 't woud, en en
en vijanden verkennen; duizend vogels
gelijkt het kind, Yma Sumac der boomen.
Haar oog, een kleine visch, blijft in den vijver
van 't helder aangezicht doorschijnend zweven.
Gelijk het morgenros der zon uit nevels
der zee zich opricht met een stralend steigren
rijzen haar oogen op uit sluimerdroomen.

Christine D'Haen
Illustratie : Albert Setola
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ALS TOKIO
Als Tokio ons niet kan scheiden
En Li=tai=pe vertelt hoe dicht gij zijt,
hoe kan ik onze liefde dan ontwijden
wanneer geen afstand helpt, geen tijd ?
Wat baat het dat wij Zarathoestra lezen,
in Goethe zoeken wat hijzelf niet vond,
waneeer de geest slechts in uw hart kan wezen,
die mij genaakt, mijn dwaasheid en mijn mond.
Waarom dan,dicht,
gescheiden even
als elk gebaar van ons ontvluchten is,
geen enkel woord ons iets an geven
in die beschaafde wildernis ?

Ria Scarphout
Illustratie : Jos. Noreille
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Het werd geboren in mijn tuin.
Het heeft twee kleuren : zwart en bruin.

INSEKT

Het zoekt maar steeds mijn tafel af,
war ik het zacht een plaatsje gaf.
Het klimt mijn steile boeken op,
en tast naar iets daar bovenop.
Ik zet het neer en kijk er naar.
Het isbij mij niet in gevaar.

Ik tik het op de blinde rug.
Hetgeeft niet 't minste sein terug.
Ik duw het krachtig op het lijf,
en houd mijn hoofd alsof ik kijf.
Het houdt het kopje stil en klein,
om en el maar zichzelf te zijn.
Ik keer het om en knik er naar.
Het is bij mij niet in gevaar.

Het steekt depootjes naar mij uit,
daar ik zeer zachte wi's'es fluit.
Het leeft veel vlugger op de rug;
of wil het naar zichzelf terug ?
Ik word gevangen door het spel.
Ik speel de laatste faze fel.
Nu ben ik stil, daar plots de dood
het door mijn hand heeft uitgenood.
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Gust Vermeille

Sculptuur van Roel D'Haese

Cliche Museum voor Sierkuns

IK HANG
Ik hang in het duister
van de cenzame straat,
ademloos in de nacht;
ik kijk en luister...
En ik zie in mi j n licht
het woekerend kw
en het maskergelaat
van wie, zoekend mijn schijn,
door de duisternisgaat.
In mijn bleke kring
lit een vale glans
om ieder ding
maar ontgroend is het gras
en de luister
der bloemen verging.
Waar is nu de knaap,
die ik zag in de zon,
in'
vcille licht,
dat het mijne niet was,
als de morgen begon ?
Doch onontkoombaar verglijdt
de nacht en de tijd,
en ik zie hoe een man,
door mijn licht,
illuzieloos,
maar met vaste tred,
naar de dageraad schrijdt.

Luc Verbeke
Illustratie .. Roger Cools
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CELIBAAT
Weet Gij at de magnolia's bloeien
en dat baby's drinken aan hun moeders borst ?
—I bid — maar uitgespleten van 't vermoeien
heb ik U niets tot drinken dan mi j n dorst.
Voelt Gij de warmte van elk leven
in het kind, dat uit mijn room ontgleed ?
Die ziel, met aarde zwaar doorweven
is naakter nog, en teringdun van leed.
Gee mij, die in uw nooit beginnen
diep buigt over dit tasten in de nacht,
uweigen Lief de, voor mijn klein beminnen
dat ik inU verloren rust, oneindig zacht.

Jozef a Van Houtland
Illustratie .. Emile Raes
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JE SCHREIT
Je schreit stemloos kleurloos
Ik voel mij aan gebaren ledig
Want de arend in mijn voorhoofd
Gehurkt zit zonder vleugelslag.
Ik zou kunnen zeggen
' Sluwe engel ben je avond
Zwart geruis gekleed in lamplicht '.
Wij zou en kunnen hopeloos vertederen
p
Selen
aan de poort van het misbaar
Meta
fgewende ogen omdat
De mensen zijn een goede moeder
En wij getweeen dubbelganger
Van ons erbarmen.
Jij zoudt kunnen de rode hoorn opsteken
Binnen mijn longen boren
Mi j omsneeuwen
0 mijn meeuwen roe haar aan
Wij zou en kunnen heel sterk zijn.

Georges Van Vrekhem
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BIJ VALLENDEN AVONDSTOND

Boven de daken vanhet klooster
Rijzen de ram en van de bomen
Don ere nerven zwaluwloos
Doorstekengrijze toyer.
De schemer valt voorover
In de schoot van de stad
Gestaltengaan verloren
En worden vormeloos.
Wij zijn gevangen vogels
In hetbehang der kamermuren
En dromen middenbladgroen
Rustend op de ellebogen.

Jean Warmoes
Damme

Foto Dr, G. Louwage, Uitkerke.

BEWITST,-ZIJN
Gij zijt geboren uit een goden=lied.
Uw mond gewerd wanneer zijn adem viel
over uw vers gelaat; en bloed kwam aan.
Toengleden an en om uw broze leen
engleden op en neer, lijnden uw heup.
Hij scheidde alsof gij aarde waart
de blanke heuvlen van uw 'one borst
en stak twee zonnen boven, warm=gerood
— een zon ten ochtend op een bergenkruin.
Hij liet de dalen van uw lee en malve
en lijnde paars en blank al het viooltjes=blad,
van tijm en bloesem geurende, de lijn
tussen uw beide borsten, blank en koel.
En toen Gij waart en toen Gij Schoonheid waart,
floot op een rietstaal God en Keller dan
weer op een brede halm. Toen klonk een lied
van levee blij, toen riep een liefdelied.
Over de vlakten fl of hi' naar de zee.
Zijn zang dreef eindloos op de winden mee
wijde vlucht
en meeuwen lijnden in hew
aan blauwe hemel ieder goden=woord.
Toen viel Hij neer en dook in 't warme zand
der duinen enhij riep mij neer naast Hem,
en leerde schouwen mij en Schoonheid zien.
Hij hief U voor mij, lit me U, Schoonheid zien.
Hi zoende uw boezem en een bloem ontlook
aan elke borst een stille anemoon.
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Zijn hand zocht in uw haren wig Hi' sprak
zacht fluistrend, maar gij hoorde 't niet.
Toen liep hi' lang de stranden langs
en zocht de schelpen; brak die donker waren
of zwart soms, of geringd, geribd. Hij zocht
de lichte twee, doorzichtige van dauw,
twee schelpen parelmoer waarin zijn woord
—o zal'gend liefdeleed — veel liever klonk.
En elke klinker rolde of stapte traag
of gleed geruisloos haast als 't zacht gesuis
van lis aan beken inhet eenzaam land.
Zij werden woorden; en een helder snoer
van teerheid kranste rond uw hart.
Toengingen dansen in uw lieflijk oog,
o mijn Geliefde, vonken als een winterster.
Hi' liet uw mond een nieuwe Tijd ontstijgen
en schiep uw borsten tot zijn zon en maan,
ontstak zijn sterren stralend aan uw ogen.
Zo kan ik eeuwig in de kringloop staan
zo tussen borsten, tussen zon en maan;
en altijd door de heemlen gaan of licht=doorstraald
vanuw verheugen in die kringloop staan.
0 mijn Geliefde die mijn God mij schiep,
mij to verheugen, mij Zijn goed to zijn.
Zoals ten avond in een kamer nog lang leeft
het laatste ruisen van pianospel,
herleeft een klank in iedre sprankel vuur
en in de tik=tak van het wordend uur
het ritme en 't adem=dragende, uw lied;
en rust in mij en neurt eenvoudig als een droom
nog altijd na wat Gij mij hebt gespeeld
met zachte woorden — en de still e haal
van adem bond gedachte en woord aan
en wat Gij fluisterde altijd=aan : Ik hou,
o 'k hou van jou die enig zijt, van mij.
Gij waart geboren uit een godenlied
en toen Gij waart floot Hi' de duinen door
mij tegen; lokte mij. Zo leek dit uw geluid.

Paul Vanderschaeghe
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DOODGE VROREN

Gevangen als een standbeeld staan we
in de stigmata van de dag,
veroeren een vin, geen vingertik, geen vleugelslag,
en hangen als een nachtmerrie in de dag.
Wij hebben op de ladder van de lente,
herfst, winter en zomer verleerd.
De offerblok van de tijd
verzuurt de deeg van onze pijn
omdat we stilaan schors
en nog wat verder
schors en ouderdom geworden zijn.
Ons hart gaat liggen als een voerman
in een ander duingras,
in dit van zelfgenoegzaamheid.

Claude Corban
Illustratie : Octave Landuyt
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EEN DIALOOG ?

Onmiddellijk na de bevrijding zijn zowel in Nederland
als in Vlaanderen een aantal dichters verbluffend rap
aanbod gekomen langs een vloed van jonge tijdschrif=
ten. Meer ere dezer die ter zijn een nieuwe poezie
gaan schrijven zonder a priori een gemeenschappelijk
programma geredigeerd to hebben. Ook vorm en en
vormen ze nog steeds geen school, evenmin een syndi=
kaat, wel hebben ze een interesse die gedeeltelijk dezelfde richting uitgaat, spijt het feit dat elk van hen een
eigen toonaard aanslaat, een persoonlijke problematiek
naar voorbrent.
g
Deze revolutionnaire poezie was van meetaf aan gans
' anders ', met anderedimensies. Deze poezie werd inder=
daad niet in een nieuwe vormgegoten, niet een nieuwe
inhoud toegediend want met deze poezie moest juist het
woordenspel inhoud=vorm en vorm=inhoud voorgoed
opgegeven. Het gedicht is een ineengezet struktuurtje
meer. Hetgedicht is een geheel •: de gehele mens.
Er is een algehele ontheffing geschied : elke letter,
elke klank, elk woord, elke regel is losgelopen uit zijn
vroeger klimaat. Er is een afstand tot stand gekomen
tussen de huidige positie en de huidige funktie van al
dezebestanddelen ten opzichte van de plaats die ze
vroeger innamen en ten opzichte van het verband
waarin ze vroeger gesteld waren.
Hiermee ging het rijmschema, het metrum en alles
wat daarmee verband hield teloor en werd de voorkeur
gegeven aan het ritme en de maat in het wezen van elk
dichter opgesloten.
Le dereglement systematique van Rimbaud, Lautrea=
monts 'Chants de Maldoror ' en vooral Jarry's ' Ubu
Roi ' hebben hier hun invloed laten gelden.
Depoezie van het telraam, van de kooi is voorbij. De
poezie heeft zich een nieuwe vader en een nieuwe moe=
der gezocht (weer twee nieuwe ouders) en al de moge=
lijkheden van dit geslacht zijn anders. De poezie verliet
haar wambuis en in uniform loot
p
ze niet meer, ze is
niet meer te herkennen aan het gebedje van de kooi=
is tern :„ ik geloof in het rijm almachtig, ik getuig bij
de god der maat en in dit sonnet wil ik leven en sterven.”
Deze dichters zin er op gesteld door te dringen in
de mens in de eerste plaats langs zijn zintuigen. Ze
willen nog heel wat meer dan dat en laten vooral het
onderbewuste van de mens akteren. Daartoe hebben ze
het woord moeten terugbrengen tot een werktuig dat
rapper greep kreeg op het naakte Zijn. Het woord werd
stoffelij k, lichamelijk van funktie, het werd bouwsteen.
De mooie mythes, de vrolijke verhaaltjes werden uit het
woord weggebrand.
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Er werden eveneens nieuwe normen aangewend voor
depoezie, mooi on niet meer overtuigen. De concert=
tratiekampen, Bikini namen it begrip weg. Poezie is
een daad (Remco Campert), is doorleefd, echt of niet
doorleefd, onecht. Er is een totale poetische symbiose
gedicht=mens.
Wat ook een rote verandering teweegbracht is het
feit dat de dichter een werktuig geworden is in de han=
den van het woord en niet meer omgekeerd. Hier is
verwantschap met de ecriture automatique, waarbij de
dichter een regelend medium zou zijn in het beste geval.
Een andere stempel die deze poezie draagt is de ver=
anderde sociale houding en de inhoud van het gedicht.
Deze verschilt van dichter tot dichter.
De eerste nederlandse generatie, deels ook deze van
Vlaanderen stond anti=ethisch gericht. Di sluit vooral
inn negatieve of misprijzende houding t. o. v. het
Opperwezen en een gestoorde verhouding t. o. v. de
maatschappij. Bij de uitdrukking, de verwoording van
deze positie schrikt de eksperimentele poezie ook niet
terug nog dieper te gaan plukken in ' les fleurs du mal '.
Langs deze ant is een scherpe uitdrukking van realisme
zich met delyriek der poezie omen men en. Deze
anti=ethische richting ten spijt lanceerde Albert Bont=
ridder toch met ' Dood Hout ' een scherpe aanklacht
tegen het onrecht dat een deel van de Amerikaanse
negerbevolking treft.
Het spreekt vanzelf dat deze ' andere ' poezie ook een
' andere 'benaderingswijze vereist, ze is in die zin (ik
kursiveer in die zin) ook moeilijker,
maar echter. Soms
kan het lijf van een gedicht een menigte, een markt vol
mensen worden. Elk woord, elk beeld krijgt in het ge=
dicht een eigen autonomie en to met. Is dit ook
geen vorm van demokratische poezie : een gedicht waar
meer dan een hart in klopt, maar waar een ganse groep
ingaat ?
Ook Lucebert schreef over de 'lichameli j kheid ' van
het gedicht zowel an in de betekenis van massiviteit en
in de betekenis van de rol die het ondernavelse in het
gedicht to vertolken he.
Nu moet ik vaststellen dat er in onze generatie (de
tweede) heel wat veranderd is. Niet dat er hier van een
direkt misprijzen van de vorige generatie zou sprake
zijn. Integendeel. Maar de lichamelijkheid van het ge=
dicht werd nu minstens gedeeltelijk verlaten. Er is
meer openheid, minder bepaaldheid bij ons. Men is de
voor Bur gaan verlenen aan een ecriture lyrique, maar
aanwinst.
met een eksperimentele en automatise
Ook werd het feit definitief beslecht tegenover een
a
deel van de er to Vlaamse generatie die een een a=
geerde poezie voorstond. Wij nu hebben ons totaal los=
gemaakt, engageren ons in een geval meer. Het enig
heelmiddel dat wij voor de maatschappij hebben is de
Poezie als dusdanig. Poezie is De Waarde geworden.
CLAUDE CORB AN

EEN DIALOOG ?

U vraagt naar mijn persoonlijk oordeel?

Wel, ik meen at poezie is : de kunst om de gekristal=
liseerde ervaringen welke wij als mens kunnen opdoen
uit te drukken in taalsymbolen. Misschien schreef ik
juister : in ritmische taalsymbolen, doch dit is bijzaak;
want ik geloof dat de ervaringen primair zijn en at zij
aldus de an ere tweekomponenten, ritme en taalsym=
bolen, in hun eigenlijke vorm bepalen. De vorm ma en
kan dus niet alles zijn; wat echter niet betekent dat
deze mag verwaarloosd worden, wel dat de vorm niet
almachtig ma optreden doch moet geschapen zijn in
functie van de inhoud. Virtuositeit, nietgeladen met
hogere waarde an nooit grote kunst worden. Misschien
is deze eenogenblik lang schoon, maar ik mis er tezeer
de volledige mens. Ik eis immers voor mezelf dat de
inhoud menselijk is, wat niet betekent ' miserabel '.
Voor menig kunstenaar en kunstminnaar is menselijk
synoniem geworden van pauperisme. Menselijk is
sects depersoon die lijdt aan een kwaal, zij weze
geestelijk of lichamelijk, ondeugd of ziekte. Dat kan
niet want de mens iseen eenheid van stof engeest.
Daarom kan ik niet aanvaarden dat poezie louter hart
en zenuw zou zijn of louter verstand. Zowel het over=
dreven, uitsluitend emotionele als het uitsluitend intel=
lectualistische in depoezie acht ik uit den boze.
Ik meen dat ieder mens moet streven naar harmonie,
naar dat rustige evenwicht at zich verheft boven de
afleidende krachten van het aardse bestel die zich ook
in hem manifesteren. Zweig noemde dit het worstelen
met de ' daemon '. Ik geloof zelfs dat dit zijn bestem=
ming is : een ze ere ore scheppen uit die chaos en
daardoor ook rustof menselijker gesproken, geluk.
Voor mij is poezie het telkens en telkens weer trachten
naar het uiteindelijk geluk, het stukje paradijs; trachten,
doch zoals iemand schreef : meth
anden toegespitst
van ontoereikendheid.
Verwacht nu niet dat ik zou beweren dat poezie bo=
yen de mensen moet staan en slechts kangeschapen zijn
voorhier of daar een rare vogel. Neen, want ik noem
Gezelle alleen daarom reeds zogroot, dat ieder mens,
zowel hetkind als degrijsaard lets heeft aan zijn poezie.
Er is nog zoveel meer, maar de plaats is beperkt en :
U vraagt mij ook wattik denk over de een as
strekkingen.

Veel strekkingen bestaan naast elkaar, dus zoek ik ze
allemaal te waarderen. Sommigen zoeken nog het even=
wicht tussen materialisme. Bij hen die het evenwicht

verliezen, meen ik, moet ook de kunst een distorsie
ondergaan, gezien zij de mens tenslotte halveert. Na=
tuurlijk moet de ene poezie verschillen van de andere,
want geen enkele ziel is volledig gelijk aan een andere.
leder mens verschilt in zijn ervaringen; waarom niet in
zijn uitdrukkingen ? Jammer echter at het hogere leven
soms teveel moet wijken voor het egoIstisch driften=
leven.
Maar men zoekt !
Ik geloof dat it uiteindelijk zal leiden tot nieuwe
klaarheid in eenheerlijke kunst. Waarom echter een
kunst die op weg is laten doorgaan voor reeds gearri=
veerd ? Waarom roemt mende poging alsof zij een gaaf
en volmaakt werkstuk was ? In elk geval gaat het niet
op het woord, de volzin, de klank of het beeld te kulti=
veren als het niet is om tot helderheid te komen. Als
mens verlangen wij zelf het hele leven te vatten en uit
te drukken, zodanig dat het anderen ook duidelijker
voorkomt. Dat leven triomfeert. Het bedwingt ons met
steeds wisselende middelen. Daarom moet geen enkel
dichter zoeken naar het nieuwe, want dit nieuwe zoekt
de dichter en dwingt hem te experimenteren zowel met
de inhoud als met de vorm. lk geloof dat men vooral
niet mag vergeten at men geen kunst schept uit de
tijd maar uit de ziel, geworpen en heel vaak verloren
in die tijd, doch soms uitstijgend oven het tijdelijke
naar de eeuwigheid.
Daarom is kunst ernst, zoals het leven ernst is. Jam=
mer datbij ons praktisch geen en el kunstenaar in staat
is zich helemaal aan die taak te wijden.
Wanneer men dan om de uiterlijkheid soms speelt
met het innerlijke, de geest en de hogere waarden,
verzandt de kunst en bestaat er een gevaar dat zij ste=
riel wordt. Het trof mij dat Rodenko — naar ik meen
zeer terecht —in zijn inleiding de naam van de Gongora
neerschreef in verband met de poezie van de experi=
mentelen. Dit geldt voor mij als een duidelijke ver=
maning. Manierisme is nooit rote poezie.
Ik wanhoop echter niet en daarom misprijs ik geen
enkele poging, want na de voorbereidende proeven moet
er weer een nieuw, maargaaf kunstwerk ontstaan dat,
naar ik meen, niet zo vreemd zal staan tegenover alle
verworvenheden die thans soms al tebaldadig over
boord geworpen worden.

PAUL V ANDERSCHAEGHE
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ANDRIES POPPE - DICHTER EN TONEELSCHRIJVER
Toen de zevenentwintigjarige Andries Poppe, op I au=
g
ustus 1948, zich te Merendree in vedette stelde en er
de ' Prijs der vlaamse poezie=dagen ' behaalde met het
markantegedicht De blinde spreekt, waren reeds vier
bundels van zijn hand verschenen, nl. Eerstelingskens
(1 9 36), Duo bij toeval (1938, samen met Johan Berger),
Kleine nachtmuziek (1 9 41) en De klip in zee (1948). De
laatste bundels bevatten goed werk, echter niet van
zo 'n gehalte dat hier onvoorwaardelijk van een dichter=
met=toekomst mocht gewaagd worden. De beheerste
vorm pleitte voor iemand die het met het dichten ernstig
meende, geen verzen schrijft voor zijn plezier, maar
erop uit is iets te zeggen op een oorspronkelijke wijze.
De Eerstelingskens kwamen zó uit een ontvankelijk ge=
moed, doch waarbij de diepere toets ontbrak, onont=
beerlijk ingredient at een dichter=in=de=dop verraadde.
Evenzo in de tweede bundel welke inderdaad een Duo
bij toeval bleek, en neo=simbolistische tot exotisch=ge=
tinte verzen bevatte, echter niet van aard om de ge=
meenschap ook maar even de aandacht te vragen voor
een paar ' toevallige ' dichters.
Andries Poppe liet een eerste maal van zich spreken
in de o. i. nog steeds verdienstelijke bundel : Kleine
hten (1 9 41). Er is frisheid in uit=
uit
nachtmuziek. edict
drukking; er is een treffend beeld, een dieper tasten, en
ook een beheerster vorm. Het een Poppe, ten j are 1941,
reeds vermocht,ligt vervat in het gedicht Lied bij een
dode, dat we in zijn geheel weergeven :
Wat roept ons om uw naam bij 't zingen onzer dromen,
die de avond van uw scheiden bergen in hun schrijn ?
Zijn het de vogels uit uw oude, rilde bomen,
of is 't de stilte van uw koudgestorven-zijn ?
Wat roert uw lippen, die het leven wogen
aan alle woorden, van uw schone wijsheid zwaar;
en welke morgen klaart dit scheemren om uw ogen,
uit welkgetijde rijpt uw mild gebaar ?
Wij hebben naast uw bed alleen de nacht gevonden,
en op uw aangezicht dit onontwijd gebed
voor hen die sterven maar niet lijden konden,
en diegij zwijge.nd uit hun pijnen hebt gered.
ik weet niet hoeveel duizendmaal tienduizenden het waren,
maargeen nam uit Gods handen de eeuwigheid als gij.
Ons wijdt het leven met de rust der schaduwloze jaren,
maar roemloos-schoner schuift uw sterven Onze zon voorbij.

Eengoed gedicht, maar nog geen hoge vlucht, geen
zindering, geen huivering Een lees= en genietbaar vers
innig, oprecht, vormschoon. Een tema door nagenoeg al
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onze vlaamse dichters aangedurfd, doch at o. i. all
door Marnix van Gavere in Het eeuwig rijk (1942),
naar de kern volkomen werd benaderd.
Kleine nachtmuziek kende het lot van talloze gedich=
tenbundels tussen 1 9 3o en 1955 verschenen : de naam
Poppe we geciteerd, niet als een verworvenheid, maar
als een belofte. En aan de hand van geciteerd gedicht
mocht voorzeker verklaard dat Poppe reeds de puber in
de aspirant=kandidaat=dichter was ontgroeid.
Ten jare 19 48 verscheen De klip in zee. Het mocht
ons we verbazen dat de evolutie ten goede, sedert
1 9 41, een zeer geringe, haast onmerkbare was. En toch
liet het aanvangsvers, dat tevens de titel aan de bundel
gaf, zeer veel verhopen, een gedicht dat voor een di=
namisch talent getuigt, vol zwier, een tikje oratorisch,
een Achilles Mussche=toon, maar toch een gedicht waar=
in de weekheid en de sentimentaliteit uit vorig werk
definitief verdwijnen.
Het meest=typische gedicht uit deze bundel is het
tweede,getiteld Dichterschap, een felle inhoud in een
opvallend=schrale ekspressie. Ook dit vers laten we hier
volgen als goedbedoeld, doch falikant uitgevallen waag=
stuk :
Ben ik de harps
, waarlang,
uw handen strelen
waaruit een zingen ruist, dat aan uw oor behaagt ?
Of ben ik niets : een boom onder de velen
waarin de dorre wind zijn ijdel zuchten klaagt ?
Breekt uit min droom de droom van duizend zielen ?
Stijg ik naar hoogten, heersend over aarde en tijd ?
Of zijg ik neer, waar namelozen vielen ?
Ben ik een mens, o God, of ben ik Eeuwigheid ?

De klip der zee bevat ongetwijfeld goede invallen, een
paar geslaagde stemmingsbeelden, o. a. Nocturne en
Kerstmis, waarbij het uitdrukkingsvermogen evenwel
zuiverheid mist en vooral een niet te ontduikengezocht=
heid meer an een gedicht ontsiert. Naast deze feilen
die Poppe maar niet schijnt te kunnen weren — even=
min in zijn bekroonde bundel Windstilte — is er echter
een verdieping waar te nemen die alvast een hoedanig=
heid is. De dichter streeft naar een zaakrijke, tevens
pittige bondigheid, met als verheugend rezultaat : of

en toe een inhoud=rijk gedicht. Maar het ' zoeken ' naar
de kern is de is ter eenhandicap om zijn lezers te
boeien, te ontroeren, te doen geloven in zijn kunst. Die

geloofsakt, ingevolge een vaak gebrekkige weergave
van een nochtans wel=overwogen tot beredeneerde
inhoud, is al te beperkt, en zelfs het mooie slot van het
gedicht De rote rein an ons, alle goede wil ten spljt,
niet overtuigen van de waarachtigheid van Poppe's dich=
terschap, finale welke de diepe celloklank mist om het
gewenste — en door de auteur bedoelde — baudelai=
riaanse aksent te benaderen :
Ik weet niet of wij west- of oostwaarts varen,
noch of mijn boot vergaan of landen moet :
ik zeil met vrouw en kind over uw baren;
God is min stuurman. En zo is het goed.

De zopas in druk verschenen bundel Windstilte werd
ten 'are 1956 met de letterkundige prijs van West=
Vlaanderen bekroond. Urbain van de Voorde verklaarde
in dit verband : „ Onder de vele inzendingen trof mij
een bundel, die mij opkijken deed door its heel spe=
ciaals in de toon, een uitgesproken persoonlijke klank,
die hem van al de andere duidelijk onderscheidde. Na=
derhand bleek dat die bundel, Windstilte, ingezonden
we door Andries Poppe."
We hebben, met meer dangewone aandacht, het
handschriftdoorgemaakt zoals het de jury ter beoor=
deling werd ter hand gesteld. En kwamen er nog steeds
niet toe de vleiende mening van een nochtans one=
sproken als eerlijk criticus met name Van de Voorde
volkomen bij te treden. De inhoud van de bundel vol=
doet ons mar ten dele, al moet dadelijk gezegd dat
Poppe in de door hem uitgewerkte motieven een oor=
spronkelijkheid huldigt welke recht heeft op onze bie=
zondere belangstelling. Voorzeker : poezie kent tijd noch
scholen, op voorwaarde echter dat ze een blijvende
schoonheid vertolkt en niet over een korte tijd verjaard
aandoet. We kunnen niet zeggen dat Poppe's jongste
bundel, afgezien van een persoonlijke klank, ook maar
enige andere opvallende hoedanigheid zou vertonen.
Ook hier dekt het aanvangsgedicht getiteld Windstilte
de bundel.
De gehele Poppe is o. i. het best te achterhalen in het
kleine gedicht Verlangen, waarin een schuchtere en toch
sterke klank, tevens een nobele, nauwelijks uitgesproken
zwaarmoedigheid de lezer aangrijpt. Ook dit vers dat,
mits een nog rijker, vooral preciezer klankeffekt onge=
twijfeld een brokje zuivere lyriek had kunnen worden,
moetonze hogergeciteerde mening nopens Poppe's kun=
de als dichter staven. Hier dan het gedicht Verlangen :
Dit zou ik willen : als een vis
wonen in diepe waterholen
volgroene en blauwe duisternis,
en roerloos liggen, verscholen
tussen de stengels van het oeverlis,
tot door het kroos, dat op het water kruift,
God als eengeduldige visser,
Zijn snoer laat zinken tussen riet en wissen
en zacht de haak over mi j n kieuwen schuift.

Dit o. i. het meest=volkomen vers uit de bundel Wind=
stilte, dat anderzijds vele poezieminnaars aan het harts=
tochtelijk=godsdienstig gedicht Het spel van Karel van
den Oever zal herinneren, is ongetwijfeld een gelukkige
als mooie vondst.
Uit onze subjektieve toon moet de lezer uitmaken dat
de inhoud van Poppe's bundel, op een paar uitmuntende
gedichten na, ons niet de verwachte verrassing was.
Wie ook, zal anderzijds met ons beamen dat het steeds
een delikate taak blijft, een andersluidende of althans
minder geestdriftige mening te moeten formuleren dan
deze door een nochtans bevoegde jury uitgebracht.
Waaruit we kunnen afleiden dat de bekroning een
dichter tebeurt viel — al dan niet een outsider — die
het minst ontgoochelde. Het een ons dan toelaaat de
mening neer te schrijven dat het onze dichters in het
westland— want niet minder dan 68 handschriften wer=
den ingestuurd — op dit ogenblik niet naar wens gaat.
*

Onze beschouwingen over de dichter Andries Poppe
willen we besluiten met de wellicht voor velen bezwaar=
lijk bij te treden konklusie dat, in onze tijd van very=
gaande eksperimenten, een waarachtig dichter een in=
dividualist moet zijn die ons niet in de eerste plaats het
hoofd op hol brengt, maar ons dwingt naar zijn stem
te luisteren. Voorzeker :buitenissig is Poppe alvast
niet, doch ook in zijn bekroonde bundel Windstilte
slaagt hij er nog te zeldzaam in de lezer in een stem=
ming te brengen, onontbeerlijk voor het absolute ge=
nieten van zijn werk. Er is te weinig intens drama; uit
zijn poezie spreekt een te beperkte menselijke natuur,
terwij1 uiteindelijk de poetische taal niet altijd bekoort.
De dichtkunst van Poppe mist o. gebondenheid, doet
vaak te cerebraal aan, wijl ook de ontroering — neen,
geen sentiment — als het ware met opzet wort ge=
weerd. Die toch steedsgegeerde emotie bezit Poppe,
naar onzebescheiden
in te mening,
beperkte mate•: hi'
beredeneert,hij verhaalt. keurig zelfs, maar het preg=
nante en vast=omlijnde is nog niet zijn sterkste zijde,
hoedanigheden die onvoorwaardelijk de dichter of be=
genadigde ontmaskeren.

Als kunstenaar vollediger, want naar de uitleving van
zijn innerlijke geaardheid direkter, is de auteur voor het
toneel Andries Poppe. Wie in de gelegenheid was lief st
alde door Poppe geschreven teksten voor het toneel te
lezen, en achterafeen of meer opvoeringen mocht bij=
wonen, zal volgaarne toegeven dat de westvlaming een
reeds geroutineerd vakman is, wiens stukken verrassen=
de scenische kwaliteiten verraden. Zijn motieven he ben
veelal een sterk persoonlijke klank, hetgeen Poppe in
gunstige zin van meer an een zijner konfraters onder=
scheidt, terwijl hij anderzijds de gelukkige bezitter is
van een opvallend=radde dialoog. De hoofdkommer die
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Poppe voorzit is niet in eerste instantie een didaktische
tekst, maar voorstellingskunst. Het pleit bepaald in het
voordeel van de toneelauteur dat hij er zich van bewust
is dat de toneel=speel=kunst, meer nog dan de poezie en
de roman, aan een behoefte beantwoordt om buiten
zichzelf te treden. Vandaar dat we van mening zijn dat
Poppe het beslist goed voor heeft wanneer uit zijn
teksten de hoofddefinitie van het toneel steeds op de
voorgrond tree t, nl. toneel is een levend ' spel ', dat,
mast een niet te ontkennen artistieke inhoud, een lit=
teraire standing en een onbetwistbaar vakmanschap,
v66r alles de 'mens ' in de belangstelling plaatst. Een
spel nog, maar niet zonder meer een gewoon, een ver=
pozend, een charmerend, dan wel een kunstspel en niet
een tornooi — hoe schitterend ook — in welsprekend=
heid, waarbij de woord=akrobatie primeert op het na=
tuurlijke en waarachtige.
Van Andries Poppe kennen we volgende stukken : i.
De indringer (1946), naar de gelijknamige roman van
August Strindberg, dat nog steeds op het programma
prijkt en telken 'are opnieuw de aandacht gaande maakt.
Een hoevevrouw wenst haar bedrijf in veiliger handen
en, teen
de wil van haar zoon in, komt een an er man
g
op de hoeve die zijn wil opdringt. Ook aan de eigenares
met wie hij in het huwelijk treedt. Zijn laagheid maakt
een anger verblijf op de hoeve onmogelijk, en hij gaat in
schande een. 2. In de tragedie Het zwaard van Damo=
cles (1949), treft het noodlot of het legendarisch zwaard
een man die oven de massa uitstijgt. De massa volgt
en gehoorzaamt hem, zolang zijn inspanningen haar
egoistische belangen ten goede omen. Tot op de dag
dat zijn idealen niet langer met de elan en der massa
stroken en de volkswoede zich op hem wreekt. 3. In
and en die niet sterven (1952), stelt de auteur zijn
Van
publiek voor het delikate terra : is kunst de volmaakte
vorm van de liefde ? Een beeldhouwer, geobsedeerd
door zijn artistieke aandrang, verwaarloost zijn gezin :
zijn vrouw pleegt zelfmoord, zijn zoon haat hem. De
zoon zal echterzin
j hart verpanden aan een beeldhouw=
ster, en het duistere verleden dringt zich aan hem op.
Er zijn doden die niet sterven... 4. De stuwdam (1953),
werd geinspireerd naar de tragische ondergang van het
franse Alpendorp Tignes, dat aan de moderne tech=
niek werd geofferd, en waarvan thans alleen nog ' le
barrage de Tines'' aan zijn eeuwenoud bestaan herin=
nert. Het is een eenvoudig, ontroerend gegeven (o. i.
van hogere faktuur dan het gelijkaardig stuk Verloren
dorp door Arie van der Lugt), waarbij de behoudsge=
zindheid op de voorgrond treedt en bergbewoners, her=
ders en berggidsen, bedreigd in hun schoonste traditie,
zich verbeten teweer stellen een het verdwijnen van
de
ge boogrond.
rte
5. De geschiedenis van een kassier
(1954), of „ beelden uit het leven van een doodgewoon
mens ', verhaalt het wedervaren van een hoofdbediende
die enerzijds door zijn konkurrent, en anderdeels door
zijn eigen zoon wordt bedrogen. Het leven van de
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kassier, thuis en op het bureau, is een keten van inner=
lijke mizerie. 6. In de eenakter D. P. (1954), is het speel=
plan een kamp van verplaatste personen in de westelijke
zone van Duitsland. De auteur legt de nadruk op de
onmenselijke voorwaarden waarin tallozen verkeren. In
it kamp voor 'Displaced Persons ' hokken duizenden
ontheemden die een strijd aan aan voor meer mense=
lijke waardigheid doch het fatum ontneemt hun alle
kans op een menswaardig bestaan.
*

Of Andries Poppe tans reeds een eksponent is van een
eigene, vlaamse toneelspeelkunst, en zijn stukken als
specifiek vlaamse toneelprodukten kunnen gel den ?
Laten weproberen de toneelauteur Poppe te geven
wat hem toekomt. Hi' is in de eerste plaats een gouw=
genoot van Stijn Streuvels, Gustaaf Vermeersch, Mar=
cel Matthijs en Andre Demedts. Het zijn vier verschil=
lende, mar ante pionnen op het litterair schaakbord,
allen met een eigen geaardheid. Poppe heeft 'iets ' van
alle vier : fatum, tragiek, gevoelsheftigheid, schwermuto
Niet altijd zuiver, nog niet afgetekend, maar het zit
hem in het bloed. Hij heeft ook lets van de skandinaafse
grootheid Ibsen : intern geweld dat naar buiten woelt,
naar buiten moet, evenzeer het (willen ?) belasten van
zijn personages — bepaalde althans — met een erfe=
lijkheid, een doem. We zouden het liefst zó zeggen
het brood dat uit de oven komt is niet altijd een vol=
maakt gebak : blaast de laag bloem weg en uw strelende
hand botst op kleine, maar absolute 'oneffenheden '.
Geen twijfel of Poppe, de toneelauteur, heeft de inkuba=
tieperiode ac ter de rug, en hij wordt eenmaal een dra=
maturg met faam wanneer hij weet maat te houden, zijn
helden niet opdrijft in het puzzle van extra=gevechten
om bepaalde levensproblemen op vaak te individuele
wijze te willen door=zien, en oplossen. Een toneelauteur
van de waarde als Poppe, moet zich bevrijden, liefst
dadelijk en onmeedogend, van dergelijke, alleen maar
naar de schijn verleidelijke 'diepten'. Het zijn niet
altijd diepten, maar een graven in het veelal onvrucht=
bare Wenduinse zeezand. In een stuk dat onze persoon=
lijke voorkeur heeft — al is een voorkeur steeds be=
twistbaar — nl. Van doden die niet sterven heeft hi'
reeds voldingend bewezen, de waan=diepten te kunnen
prijs geven, voor een tasten naar de binnenste pit.
We menen het, aan de ernst waarmede Andries Poppe
zijn taak ter harte neemt, verplicht, onze bewijsvoering
met een voorbeeld te illustreren. We verbergen het niet
dat wedestijd s niet mals waren voor het nochtans
een van
kassier
, dat
merkwaardig stuk De geschiedenis
in het kader van de provinciale kultuurdagen 1955, op
13 en 14 november te leper, met veel bijval overigens,
we opgevoerd. Uit de reakties die op onze uitvoerige
kritische mening volgden, bleef ons de indruk bij dat
we — en door Poppe, en door bepaalde akteurs, en door
simpatizanten — verkeerd werden begrepen. We zijn

formed dat De geschiedenis van een kassier, hoewel
gee Poppe's beste tekst voor het toneel, alvast het
stuk blijft dat de meeste mogelijkheden bood. Die an=
tevensinonvoldoe de
sen werden noch door de auteur,n
mate door het stel nochtans knappe spelers, uitgebaat.
We handhaven onze — naar de schijn on g etwijfeld pa=
radoksale — konkluzie die we in cijfers uitdrukten :
toneelstuk : 6o procent; vertoning : 85. Het stuk zelf
is een typisch produkt van wat ze zouden heten : neo=
dramatiek. Het leek voor ieder kenner toch overduide=
lijk : Poppe schreef zijn stuk — en be=leefde het daarbij
— met geest en hart. Hi' ' zocht' een dramatiek, jammer
genoeg niet altijd in gunstige, alvast in to beperkte posi=
tie zin. (Evenzo trouwens voor een root gedeelte in
het graag=gespeelde stuk De stuwdam). Poppe zocht —
en vond ook ! — kontrasten die, naar de mening van de
auteur, niet scherp genoeg konden zijn. Eenmaal op het
podium bleek het echter aldra dat de neo=dramatiek zich
to en de auteur uitspeelde : er was to weinig mate, een
vervalste verhouding, een to diep willen kerven in een
reeds felle wonde, nl. de verhouding vader=zoon. Po
wou knaleffekten, en die waren er ook, maar an zo dat
de hoofdfiguur een tamheid ekshibeerde die volgens de
regels van een goede toneelkunst door de speler werd
mens,' maar een on=
vertolkt, doch niet lane ' een
ooglijk schuitje was midden een to woelige zee.
Maar anderzijds heeft De geschiedenis van een as=
seer ons afdoend bewezen van de felheid die een gebo=
as Poppe
ren tone
pp bezielt en bezit, een
gevoelsheftigheid die ieder to neelauteur hem an be=
nijden en ons, zeer onlangs nog, mocht bekoren in een
sterke tekst voor het toneel die we lazen van de hand
van de prozaist Marcel Matthijs, nl. in diens drama De
p Andries Pop=
trots van Gent of een Van Artevelde=sel.
p
oneelstukken
en
bevat niet een, maar drie t
e's Kassier
deserteerde voor een — naar
dit teveel, dat hijtussen
in
de inhoud en technisch — meer overwogen en afgerond
geheel, belicht de vele mogelijkheden van een onzer be=
gaafdste auteurs voor het toneel.
*
„ Toneel — al us Andries Poppe in een interview — is
dkunst, het is ook
in de eerste plaats niet slechts woor
plastische kunst, schilderkunst, dans, muziek. Toneel is
Leven in een schijn van realiteit getransponeerd, het is
een bij uitstek levende kunst, die meer dan welke andere
kunst ook beinvloed en bevrucht wordt door de intel=
lektuele, sociale en politieke aspekten van deze tijd.
Onze tijd met zijn zenuwslopende angstpsychose, zijn

'n toe en morele nivellering, zijn chaotische poli=
tieke verwikkelingen, zijn technische perfektie en ook
zijn atoombom, moet noodzakelijkerwijze het toneel be=
invloeden. Met de nieuwe mens is ook het nieuw toneel
onvermijdelijk ".
Het een we een talentvol toneelschrijver al Andries
Poppe van harte toewensen is dat wonderbare dat de
grootste verdienste is in een nagenoeg gaaf stuk Van
doden die niet sterven, nl. de eenvoud. Het mangelt
Poppe warempel niet aan 'de en we zouden zeggen : ze
overrompelen hem. Het komt ons voor dat dit spel in
vier bedrijven, het kompleetste ideeenstuk is waarnaar
we, in onze moderne toneelletterkunde, kunnen verwij=
zen. Met zin voor sinteze en tevens met vaste stift, heeft
Poppe het dubbel aspekt in een zo delikaat probleem as
het kunstenaarsleven, weten te onthullen : de artiest of
de geizoleerde, een eenzaamheid die hem niet alleen een
onaantastbare behoefte is, doch een levensuitweg, een
levensnoodzakelijkheid, het leven zelf; daarnaast de
mens die, ongeacht de ivoren=toren van zijn kunstenaar=
schap, niet buiten de wetten van het leven kan : de ma=
terie, het gezin, de omgeving, de samenleving. In een
dergelijk gegeven is Poppe een 'one meester. En op
gevaar of een wellicht minder gelukkige vergelijking to
treffen met een ander begaafd westvlaams toneelschrij=
ver met name Jozef Vandaele, zijn we van oordeel dat
in een gelijklopend tema, door deze laatste verwerkt in
het ongemeen boeiend drama Galilaeo diens kracht, te=
y ens zijn weg ligt.
Een toneelstuk begrijpen, is doordringen tot de
schoonheid van het kunstwerk; een toneelauteur in zijn
diepste en edelste bedoelingen vatten, eist van ons dat
we hem benaderen en doorgronden. Over het tekort aan
volkomenbegrip, ma en onze toneelschrijvers, al dan
niet terecht, vaak hun beklag. Dergelijk verwijt kan
door Poppe de critici niet ten laste gelegd worden. Als
dichter in feite een overgangsfiguur wiens poezie een
geslaagd intermezzo is, dichtwerk o. i. zonder grote
allure, is het vooral de toneelauteur die ons boeit, over=
tuigd als we zijn dat Poppe een unieke kans maakt om,
binnen afzienbare tijd, en op de programma's der grote
schouwburgen een bestendig genodigde te zijn, en in de
literatuurgeschiedenis een definitieve plaats te verove=
ren. Wie dergelijke vooruitzichten koesteren kan, mag
zich de titel van kunstenaar veroorloven. Aldus Andries
Poppe.1
LOUIS SOURIE
1 Bio-bibliografie : zie verder in dit nummer, biz. 196.
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WIE ZIJ ZIJN?

I

de onuitgegeven bundel Nog een=
maal Lente Zee aan 29o, Koksijde
aan zee).

GUSTAAF VERMEILLE

GEORGES VAN VREKHEM

Brugge, 1926 = Leraar ter zeevisserij
Medewerker aan West=Vlaanderen,

Wakken, 28=3=1935 = Diploma
Grieks Latijnse voor de centrale
examencommissie te Brussel. Ver=
blijft te Gent waar hi op wettelijke
manier de dronkenschap helpt be=
teugelen en aan toneel doet. Publi=
ceerde gedichten in Nieuwe Stem=

Nieuwe Stemmen, Europa, Dietsche
Warande en Belfort, Het Cahier, De
Meridiaan. Zijn novelle Wat is een
dag Johannes werd bekroond in

1956 ter gelegenheid van de prijs=
vraag uitgeschreven door Het Ca=
hier = De Nevelvlek. In deloop van
dit jaar wordt zijn kleine roman De
Ontmoeting opgenomen in Dietsche
Warande en Belfort. (Bondgenoten=
laan, 23, Heist=aan=zee).

men, De Periscoop, Beeld, Basia,

eerlang in De Vlaamse Gids. Mede=
werker aan het Noordnederlandse
tijdschrift Podium. Bundel klaar Van
hier tot daar. Wert aanproza en
aan een toneelstuk. (St. Michiels=
helling, 4, Gent).

JAN SCHEPENS
PAUL VANDERSCHAEGHE
Gent, 28=5=1909 = Letterk. regent en
Bibliothekaris. Thans directeur van
de Rijksmiddelbare Jongensschool
te Brugge. Sedert 1945 redactiese=
cretaris van De Vlaamse Gids. Pu=
5 jaar opnieuw
bliceerde op zijn 4-ste
dichtbundels : Alles opnieuw te be=
ginnen en Kwatrijnen. Voor it laat=
ste we bekwam hij een premie in
depoezieprijskamp 1956 van de
provincie West=Vlaanderen (Hout=
hulststraat 9, Brugge).

JEAN WARMOES
Brugge, 20=3=1930 = Genoot huma=
niora in de abdij school te St. Andries
bij Brugge en behaalde zijn licen=
ciaat in de algemene kunstgeschie=
denis en oudheidkunde (musicolo=
gie) te Leuven. Is thans medewerker
aan Les Beaux Arts, het weekblad
uitgegeven door het Paleis voor
h one kunsten te Brussel. Deze
sc
'one is ter spreekt zich uit in de
twee talen. (Genthof, 4, Brugge).

LUC VAN BRABANT
Lokeren, 10=10=1909 = Opticus en
fotograaf. Zijn eerste publicaties
verschenen in De Waterkluis om=
streeks 1933. Publiceerde de bun=
dels : Brieven zonder zegel, 1935 1 94 0 = Het boek
fd
Zeven ellen liee,
Analene, 1941 = Klein Viaticum,
1945 = Het hart van buskruit, 1952.
Het opgenomen gedicht behoort tot

Handzame, 28=11=1930 = Grieks=
Latijnse te Tielt en Torhout. Stu=
deerde germaanse filologie te Gent.
Thans leraar te Brugge aan het ly=
ceum Hemelsdaele. Publiceerde de
bundels : Ilmatara, Variaties, 1952.
Odin,i952 = Euridike herrezen,1952
(bekroond door Nieuwe Stemmen)
De lichtende Ring, 1953. = Het ge=
slepen hart, 1955 = Ogenblikken,
1956. Heeft nog twee gedichtenbun=
dels en enkele prozawerken in voor=
bereiding. Een tijdlang redactielid
van Nieuwe Stemmen, medewerker
aan West=Vlaanderen, DietscheWa=
rande en Belfort, Horizon, Basia,
Europa. Redactiesecretaris van het
tijdschrift Europa, sinds de stichting

door Medard Verleye. Bereidt een
uitvoerige studie over de drie West=
vlaamse schrijvers Demedts, Duri=
breux en Matthys. (Hoogstraat, 34,
Brugge).
ANDRE DEMEDTS
Sint Baafs Vijve, 8=8=1906 = Aan=
vankelijk leraar aan de Vrije Mid=
delbare Handelschool te Waregem
en see 1949 directeur van de ge =
westelijke zender Kortrijk van de
B.N.R.O. Medestichter en leidende
figuur van De Tijdstroom (193o=
1935), redactielid van Vormen (1937=
194o), medestichter en lid van de
redactieleiding van West-Vlaande=
ren, sedert 1939 lid van de redactie=
raad van Dietsche Warande en Bel=

fort. Voorzitter der Frans=Vlaamse
Kultuurdagen. Medewerker aan ver=
schillende Vlaamse, Nederlandse en
Zuid=Afrikaanse tijdschriften. Naast
verschillende romans en essais pu=
bliceerde hij de volgende bundels :
Jasmijnen (1929), Geploegde Aarde
(1931), Kleine Keuze (1937), Vaar=
wel (194o), De Vlaamse Po 1e sinds
1918 (1941) en De Vlaamse Poezie
tussen 1918 en 1941 (1945, twee
delen). Verwierf in 1953 de Prijs
der Scriptores Catholici. Con e=
dreef, 21, Kortrijk).

JAN VERCAMMEN
Temse, 7=11=1906 = Eerst onderwij=
zer; doctoraat opvoedkunde te Gent
= Sedert 1949 hoofdinspecteur 1. o.
Medestichter en redactiesecretaris
van De Tijdstroom (1930=1935), re=
dacteur van De Gemeenschap (1936=
194o), secretaris van de Vereniging
van Vlaamse Letterkundigen. Naast
kinder= en jeugdliteratuur publiceer=
de hij volgende gedichtenbundels :
Exode (1929), Reven (1931), Credo
(19 34), Het tweede land (1936), Het
doe kindje Eric (1937), De rozen
rijpen (1938), Volubile (1939), Sui=
te voor cello (1939), Drie suites
(1941), Repetitie (1943), Getijden te
Brugge (1946), De Parelvisser (1946),
Verbroken zegel (1952). Zijn jong=
ste bundel Gedichten werd gepri=

meerd in de poezieprijskamp 1956
van de provincie West=Vlaanderen.
(Die Doeninghe, Veldstraat, 4o, St.
Michiels=Brugge).
FERNAND BONNEURE
Brugge, 18=5=1923 = Oude humanio=
ra, werkzaam in een uitgeverij. Me=
aan Vlaamse, Nederlandse
ewe era
n Duitse periodieken. Medestichter
e
en sins de oprichting (1951) redac=
tiesecretaris van West=Vlaanderen.
Vertaalde zes romans uit het Frans
en het Duits en schreef een vi
en
bundels gedichten, die nog niet ge=
publiceerd werden. Werkt aan een
roman. (Rijselstraat, 329, St. Mi=
chiels=Brugge).
FERNAND ETIENNE
Brugge, 1921 = Oude humaniora.
Germaanse to en o. a. te Belfast in

Ierland. Leraar St. Leocollege Brug=
ge. Schrijft Nederlandse, Engelse en
eubliceerd
Duitse gedichten, die gp
werden o. m. in English Pages en
Welt. Naast tal=
Neue
Li
N
rijke toneelwerken, ook voor to e=
r1
ren, schreef hi' twee grote dicht=
were Oblatio (1951), een doden=
herdenking en Go de (1952) een
oratorio, beidegetoondicht door Ju=
les Bouquet. Dit laatste werk werd
met eenpremie in de provinciale
muziekprijskamp van 1952 onder=
h eiden. Hi publiceerde een sche=
sc
matisch overzicht van de Engelse
letterkunde en werkt thans, samen
met Paul Vanderschaeghe, aan een
bloemlezing uit de Nederlandse let=
terkunde. (Braambergstraat, 17,
Brugge).

van de werkelijkheid, 1937 = Abe=
cedarium, 1940 = Reportage, 1945 =
Een hart in negentien momenten,
1946 = Balladen van hier beneen,
1949 = Het gesloten Hek, 1952 =
Rijmpjes uit de kinderkamer, 1956 =
Woo rd en Wij, verschijnt in 1957 =
Omdat het zo zijn moest, novellen,

CHRISTINE D'HAEN

lid van het ornithologisch tijdschrift
De Wielewaal. Een nieuwe bundel
in voorbereiding. (Grasplanten =
straat,5, Koksijde).

St. Amandsberg=Gent, 25=10=1923 =
Studeerde germaanse filologie te
Gent en later te Amsterdam en
Edinburgh. Publiceerde gedichten
o. a. in Nieuw Vlaams Tijdschrift
en Dietsche Warande en Belfort.
Lerareslyceum, Brugge. Gehuwd,
2 kinderen. (Moerstr., 54, Brugge).

RIA SCARPHOUT
(ps. van Arlette Paepe)
geboren aan zee op een nacht er=
gens tussen de twee wereldoorlogen.
Volgde moderne humaniora en stu=
deert aan het Instituut voor Joerna=
listiek te Brussel. Werkte mede aan
periodieken en aan twee gezamen=
lijke bundels Ka.leidoskoop en Heli=
koon. Bereidt een afzonderlijke bun=
del voor. (Keizer Karelstraat, 14,
Brugge).

ter pers. (Villa Triton, Oostduin=
kerke).
FERNAND FLORIZOONE
Veurne, 21=7=1925 = Studiemeester
aan het koninklijk
atheneum. W=
in
te met gedichten mede aan Tijdskrif
Letterkunde, Dietsche Warande
vir
en Belfort,Band, Beeld,West-Vlaan=
deren, De Hoorn (Merendree 1954),
't Antenneke, Nieuwe Stemmen,
Europa en Njet. Publiceerde de bun=
del In de Branding (1955). Redactie=

LUC VERBEKE
Wakken, 2=2=1924
= Studeerde aan
4
de normaalschool te Tor out en aan
het Hoger Instituut te Gent. Onder=
wijzer te are em. Redacteur ge=
weest van de jongerentijdschriften
Nieuwe Stem men en Het Da et.
Medewerker aan Dietsche Warande
en Belfort, Notre Flandre = Vlaamse
Heerd = Orientering en aan de Boe=

kenschou w van B.N.R.O. Kortrijk.
Redactielid van West=Vlaanderen.
Publiceerde Gezangen in de Deem=
stering in 1951. Korrespondent voor
Belgie van het Zuidvlaams kultureel
Note .laamse
Flandre=V
tijdschriftN
Heerd en sekretaris van het komitee
van de Fransvlaamse Kultuurdag te
Waregem. (Tjollenstraat, 24a, Wa=
r e gem) .

JOZEFA VAN HOUTLAND
(ps. van Lydia Schoonbaert)
Izegem, 6=1=1930 = Studeerde aan
het technisch instituut St. Jozef te
lt, is thans werkzaam in het tech=
Tie
nisch onderwijs. Publiceerde een ca=
hier Viooi en Snaar in 1954. In 1957
verscheen de bundel Li nen zonder
Kruispunt, die bekroond werd met
een aanmoedigingsprijs in de poe=
zieprijskamp van de provincie West=
Vlaanderen. (Nederweg, 77, lze=
gem).
ALBERT VERMEIRE
Beernem, 1917 = Onderwijzer op
rust. Publiceerde gedichten in Diet=
scheWarande en Belfort en in West=
Vlaanderen; een bundel kinderge=
dichten; een kort verhaal voor kin=
deren. Al toneel werd opgevoerd
Tarcicius, een kindertoneelstuk en
Terug Haar het Stalleke, een kerst=
novelle. In 1954 drie werken be=
kroond in nationale letterkundige
prijskamp voor de jeugd : Tarcicius,
het jeugdboek De Rid van Bloe=
mendale en een radioluisterspel De
groene duivel (Park III koningen,
Beernem).
CLAUDE CORBAN
(ps. vn
a Rik Manhaeve )
Roeselare, 23=4=1936 = Studeert psy=
chologie te Leuven. Publiceerde de
volgende gedichtenbundels : Piedra
(1956) en Securitine
y
del Rao
(1957). Een cyclus Wintertoko werd
bekroond in de prijsvraag uit e=
schreven door de vereniging Het
Cahier = De Nevelvlek. Bereidt vol=
gende bundels voor : Een sabia h
fluit, Eerste straat links, Lilly en Ik
ben een zwaardenslikker. (Brugge=
steenweg, 35, Beveren=bij=Roeselare)
STAF WEYTS

HERMAN VAN SNICK
GABRIELLE DEMEDTS
Antwerpen, 1 9=1=1914 = Studeerde
rechten te Gent, waar hij medestich=
ter werd van het letterkundig tijd=
schrift Prisma en het studentenblad
Neohumanisme. Van 1940 tot 1942
dewerker aan het Vlaamse sluik=
me
blad DeVrijheid. Sedert 1945 vrede=
rechter te Diksmuide en Nieuw=
poort. Publiceerde volgende bun=
dels : Aanhef, 1936 = De droomen

Sint=Baafs=Vijve, 11=6=1909 = Baat
een boekhandel uit te are em. Pu=
bliceerde volgende bundels : Een ge=
vangene zingt, 1937 = Een twijg in
den wind, 1939 = Morgen is alles uit
1940 = Verloren Thuis, 1946 = De
Doorgang, een nieuwe bundel wordt

voorbereid. (Stationstraat, 28, Wa=
regem).

Mechelen, 15=4=1909 = Inspecteur
bij het ministerie van Volksgezond=
heid en van het gezin. Naast ver=
schillende romans en jeugdverhalen,
waarvan er enkele vertaald werden
in het Duits, het Zweeds en het
Fins, schreefhijbijdragen in verza=
melwerken en een bundel Gedich=
ten. Hij is medestichter en redactie=
lid van West=Vlaanderen (Bisschops=
dreef, 57, St.=Kruis=Brugge).

ON T M O E T IN GEN
ONTVLUCHTING MET UITVLUCHTEN
van zijn pavilion. Het nieuwste werk dat opvalt is het grote monument voor Van Gogh. Het staat er in drie, vier dimensies en
in verschillende materie uitgewerkt. Hi' heeft er een jaar aan
besteed. Het is bestemd voor Auvers-sur-Oise, waar de arme
Vincent zich in 189o, aan het einde van alle tochten, in de borst
schoot. Bestemdj,
a indien de commissie voor de monumenten
genadig is. In die commissie zetelen maar eventjes vier beeldhouwers, ziet u. Het is een indrukwekkend beeld, met een bijna
tekstuele Van Goghkop op een breed, machtig lichaam. Met geen
woord spreekt Zadkine over zijn moeilijkheden — grootheid in
stille zelfbewuste kracht — en wij ook niet, maar samen weten
wij dat ook een zeer root artist, zijn heel aparte en soms delicate
moeilijkheden heeft. Zadkine zelf vertelt onstuitbaar, diet moppen op over belevenissen te Brugge, weidt even uit over een groot
werk dat hi'j uitvoerde voor een metaalfabriek in Charleroi en
over Nederland,
waar enkele voorname werken hun definitieve
plaats vonden. We zien random ons De V erloren Zoon, een van
de diepste werken van zijn oeuvre en enkele brokstukken van
De verwoeste Stad, misschien zijn meesterwerk, dat
te Rotterdam staat. Het doet een beetje vreemd aan
Foto Fotora ma-Gevaert
als op een bepaald moment de snedige Zadkinekop
met nu onschuldig-verwonderde ogen in ons blikveld juist in het gat van de borst past; en we denken aan wat hi' schreef toen het monument geplaatst was : laat ons ho en dat meeuwen er spoedig bun nest in bouwen.
Zijn vrouw komt binnen, Valentine Prax, en
even latei zien wij haar schilderijen, die mij niet
zeer sterk aanspreken, maar vurig en met belle
kleuren werdengezien. En nu komen we in het
sacrosanctum : een stofferig kamertje waar al dat
werk ontstaat. Een brede werkbank met tientallen
bijlen en beitels — een bijl valt — onschuldig,
zegt hi' — en blijft steken in een homp zwart
hout van Madagascar. Er brandt een ouderwetse
kachel metgroene ruitjes; êrgens in een hoek staat
een bestofte telefoon; en voorts overal oudegravures, veel schetsen, prachtige stronken boom —
arbre, mon ami — nog gaaf of even aangezet met
eenglimp van een armbeweging erin. En dan zien
we hoe die grote man zich neerbuigt; we Koren
hem zeggen, altijd met dat vonkje in zijn ogen als
een scherf van zijn schoonheidscheppende blik, dat
hi' ons de schoonste sculptuur zal tonen van zijn
atelier. En hi' wijst ons een grillig gekronkelde
asbrok, die hi' zopas uit zijn kachel heeft gepookt.
Hi' betast en bekijkt het doorvuurde broke steenkool enplaatst het in alle mogelijke houdingen op
de knieen van een kleine madonna. Het klinkt
welhaastprofetisch als hi' de staf breekt over de
abstracten en steeds heeft hij van die algemene
uitspraken in de mond,
die ons voortdurend doen
nadenken en toch iets meer zijn dan phrase. Wij
treden buiten en merken mans rote houten beeldhouwwerken die tussen het jonge groen staan.
Alles is doorweekt van re en en dauw en als wij
vragen of hi' er niet to en opziet die mooie

Als wij aanbellen steekt Ossip Zadkine zijn patriarchale kop
door een zijdeurtje. Neen, er is waarachtig niets Russisch aan
die man. Met Franse, opene gulheid ontvangt hi' ons als al zijn
e geboren te Smolensk in Rusland, was
vrienden. Deze 6 7 -jarig,
in de leer beurtelings te Londen en te Parijs, waar hi' sedert
1911 verblijft en waar hi' sindsdien zoveel kunststrekkingen zag
komen engaan. Maar hi' werd een sceptieker. Tijdens de tweede
oorlog verbieef hi' te New-York en sindsdien opnieuw te Parijs,
waar hi'j ook bedrijvig is als leraar aan de Academic de la Grande
Chaumiere. 's Winters woont hi' in de rue d'Assas, in een aaneenschakeling van enkele oude remisen — het geheel wordt
'pavilion ' genoemd — die hi' met nonchalante zorg tot een
vriendelijk geheel wist om te toveren. 's Zomers is hi' a la campagne en dat is dan een ruime kasteel-hoeve in het departement
Lot. De atmosfeer van een artistenatelier trekt mij altijd aan.
Zadkine is een kleine, pezige man met kalkwitte haren, ,uiterst
vinnige ogen en een buitengewone klare geest. Hi' praat maar
voort, terwiji hi' ons rondleidt door de verschillende .vleugels
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stukken te laten vervallen, komt weer zo n antwoord : Och er
zijn altijd bepaalde din en die moeten terugkeren naar de aarde.
Zijn oeuvre heeft iets oerkrachtigs, men ziet er krullen in van
wortels, aders van vreemdegesteenten, blokken rots en grillige
bladtekeningen...

Buig uw oor naar de aarde die ademt
Bed uw hart tussen de voor en hetgras
Leg bier uw hand, dat zij voelende wordt
Eng aan de halmen van verstandelijke maat.
Maar er is nog veel meer in dit werk. Uit alles, uit die nieuwe

Pieta vooral, spreekt een zeer genuanceerd en toch prangend aanvoelen van een reeks menselijke problemen die maar steeds tern
keren en van een serie menselijke waarden als droefheid, moed en
offer. Hetgeheel grijpt u aan en het is treffend hoe het merendeel van die werken zowel en om beurten haast eenprofane als
een religieuze ontroering losslaan kan, of, als ,u wilt, steeds een
verfijnd artistieke. We kunnen misschien nog eens een boom
opzetten over de vraag of alle grote kunst in de diepste pit iets
religieus heeft. Maar dat is een andere zaak. In ieder geval krijgen wij een vin er van zijn Kristus cadeau. Een stuk van die getormenteerde figuur, die met het beeld van Rotterdam, ongetwijfeld de zeergrate betekenis van Zadkine zal bestendigen. Hi'
vertelt nog dat er momenteel 38 rote werken geexposeerd worden in Canada en we vragen ons of hoe onze indruk wel zou
geweest zijn, waren die bier ook nog bij. In zijn handdruk trilt
onvermoeibare werkdadigheid.
De natte straten drogen op en de fonteinen beginnen te spuiten,
Vijf boo woont Joseph Pichard in een straat die naar vis riekt.
Met depaters Couturier en Re gamey heeft deze kalme zestigjarige
Art Sacre gesticht, een tijdschrift dat veel meer, esseneertijds L'Art
tieel meer is dan een boekje met teksten en plaatjes. Het is een
beweging. In gans Frankrijk merkt men de sporen van die aanwezigheid. Er was een tijd dat ook wij fenomenologeerden aan,
het begrip beweging en dat wij het associeerden met getuigenis.
Maar bier is alles blijkbaar veel praktischer verlopen, althans
lijkt het : veel eenvoudiger. In Frankrijk heeft men veel minder
gediscussieerd dan bier — er wordt nochtans veel meer gepraat,
maar anders — men is er veel soepeler geweest, en tegelijk veel
tistrenger , men moet het aanvoelen; maar intussen zijn er en
tallen kerkengebouwd en gedecoreerd — en ik denk nu niet
uitsluitend en in de eersteplaats aan Ronchamp — die een
blijvende aanwinst betekenen voor de hedendaagse (gewijde)
kunst, en waar een mens van deze ti'j d kan bidden.
In oktober zal Pichard, nu reeds voor de zevende maal, te
Parijs het groat jaarlijks salon voor religieuze kunst opzetten.
En dat is eenprestatie (zie alleen de catalogen) die men zich
moeilijk kan indenken bij het zachte, hese gepraat van die on,
agressieve man. Er lit iets rustigs over deze figuur, iets edels
met nooit aflatend die blik op het enige doel. Hi' woont er op
enkele kamers met een buitengewoon poetisch uitzicht op een
worp grijze en rode daken en hi' houdt er met zijn telefoon de
draadjes bij elkaar. Om de veertien dagen roept hi' enkele bevriende artisten bijeen in Au soled de Monte-Carlo, waar ze dan
samen eten enpraten, plannen maken en gedachten confronteren.
Zo werkt men daar. Wij zouden ze en : tussen pot en pint,
maar het is nog dat niet, want bij ons wordt er tussen pot en
pint ontzettend veel geroddeld. Daar is een geest, een bekommerd
zijn om hetzelfde vraagstuk, en, werkelijk, het verlangen van
elkanders welslagen. Hi' monteert — steeds van op die hoge
kamers — een expositie van Franse religieuze architectuur in
New-York en toont ons stapels prachtige foto's. Hi' is de immer

bezige omdat hi' gelooft in de steeds nieuwe mogelijkheden voor
de eigentijdse gewijde kunst. Ook daarom kwam dan L'Art Chretien, een nieuw tijdschrift waarvan reeds vijf nummers verschenen. Niet iedereen immers krijgt de kans om in de helio van
L'Art Sacre te treden. Er zijn zoveel 'on ere eerlijke artisten, die
wachten en tobben. Daarom bestaat dat nieuwe tijdschrift. Mevrouw Pichard is bezig met de collage van het nieuwe nummer :
we kennen dieprettige karwei. Maar het is een mooi blad, met
telkens een leidinggevend artikel uit die rustige maar vastberaden
f'.
Met
pen van Pichard zelf, en dan veel foto's , ook kleurotos
bewondering bladeren we in Eglises de France reconstruites (buitengewoon interessant te vergelijken met Die neue Kirche van
Keulen), het vierde nummer van L'Art Chretien, waarvan de
uitgave samenviel met het salon voor religieuze kunst in 1956.
In een uitstekende lay-out krijgt men een uniek overzicht over
alwat in de laatstejaren in Frankrijk werd gepresteerd op gebied
van nieuwe kerkenbouw en van restauratie en epuratie van kerken en binneninrichting. En het gaat. Dit alles is die beweging.
Men houdt er rekening mee in Frankrijk, en dat is 't bijzonderste. Waarom wacht men toch om eengroot tijdschrift voor
g
ewijde kunst te maken voor onze beide Nederlanden ? Ja, er
staan nog altijd raze zoetigheden in de etalages Art Catholique
van het Saint Sulpicekwartier, maar de mensen to en er voorbij.
Niemand wordt er nog door aangesproken. Onze tijd vraagt toch
een beetje inspanning, onthutsing zelfs. Pichard schrigt : „ Chaque époque a ses formes oil elle se retrouve. C'est avec des mots
usuels, avec les formesqui sont aussi de notre usage que nous
prions. Les ceuvres, poêmes, peintures, musique qui naissent chaque annee sont la verite de l'annee, sont hommage aussi. Ne
so ons pas prisonniers des formes desuetes dans lesquels notre
imagination et nos souvenirs cherchent a nous enfermer. So ons
tout regard, tout oreilles et nous trouverons vite nos accords avec
cequi nous est propose par les meilleurs, et qui a le rythme
méme de leur vie et de la notre ".
We to en over een mooi tapijt dat mevrouw Pichard ontwierp
en we zien haar schilderijen, laat-expressionistisch of nu abstraherend met donkere weemoedige kleuren,
groen en bloedrood.
Zij tonen ons de kruisweggravures van Buffet en we moeten
koffie drinken. We zien primitieve stukken van Jean Olin (hadden onze kinderen maar zo 'n speeltuig !) boven de Skiraruggen
en als we buiten stappen, rammelen de fetisjen aan de deurpost.
Wegaan naar beneden — neen, geen lift, men moet klimmen
naar zo 'n man — en we staan in de straat, die riekt naar vis.
Enkele ogenblikken later omspoelt ons het brouhaha van het
terrasleven en in dean van
van de metro zit een neger-bedelaar.
Aime Duvalgeeft een &lige auditie voor een bomvol Palais des
Sports — metro Bir-Hakeim — en het nieuwe boek van PierreHenri Simon over Algerie wordt gekonfiskeerd. In de bioskoop
is er een lichte hilariteit bij de reclame voor de lening van Ramadier, maar na Baby Doll komt men naar buiten met de kop tussen
de benen. Albert Camus loopt alleen over de Boulevard St. Germain, de vreemdeling. Wij kijken naar Requiem voor een Non
en Catherine Sellers haalt ons uit onszelf met haar aangrijpende
levensmonoloog. In La Hune — een van de mooiste en beste
Parise boekhandels — vinden wij Picasso, lui-meme, zeventig
jaar artistenleven in foto's, vanaf het schaapsvelletje tot het stierengevecht met Cocteau, neen niet met Cocteau, maar met Cocteau in de tribune naast depaterfamilias. Een schitterende fotoverzameling, met prachtstukken van Man Ray uit de tijd van
Dada en brieven van Picasso met alle soorten kleurige inkten,
waarin hi' vertelt dat hi' een meisje heeft ontmoet, voor wie hi'
zou willen sterven. -We kennen dat, we zijn ook jong (geweest).
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En aan de toog is er een aanbiddelijke teenager, die zoveel duizend Franse ballen neertelt voor La condition humaine met lederen rug en gouden kopsnee. Hetzelfde meisje heeft misschien
de banden gezoend van de Cadillac van Henri Salvador.
Het atelier van Delacroix is niet toegankelijk... er warden
werken uitgevoerd, uitbouw waarschijnlijk. Op St. Germain zijn
de kelders dichtgemetst; we vinden eindelijk een kroeg met op
de vitrine de Guernica in drieengeknipt en onder elkaar geplakt.
Binnenin is er xylofoon en poppenspel. Op tientallen plaatsen
wordt Dimanche-Soir gevent en het regent. Het regent altijd op
zondag-avond.
En altijd maar exposities. Dada is blabla. Een grate retrospectieve met het gebruikelijke boek voor de handtekeningen van
de critici en een speciale uitgave van L' Aventure' Dada, valt mij
tegen. Er hangen veel beter Picabia's in het museum voor moderne kunst. Kurt Schwitters houdt het daar en Hans Arp ook
een beetje. Maar al de rest is vorilber. Er zijn intussen ook al
zoveel revoluties geweest, artistieke en andere. Het kan wel eens
leak zi j n alles over board te gooien en met alles en iedereen de
gek te scheren, maar er moet iets van overblijven, zij het dan nog
iets negatiefs. Van Dada blijft alleen de heugenis. Van Max
Ernst zien we alleen een smalle schaduw en van Theo van Doesburg een enkel portret. Eigenaardige ready-mades, en enkele

machientjes, die alleen machientjes zijn, tot niets dienen. Invitaties tot manifestations Dada en geschriften van Tristan Tzara.
En de Mona-Lisa met een snor,
maar toch provisoir onderaan.
Mondriaan is voor het eerst retrospectief in Parijs ander de
schutse van de Nederlandse regering. De Broadway-boogie-wooie en de plus-minus compositie en het beroemde Witte Doek.
g
Een wit doek. Punt. Doek. Dit is het einde van de schilderkunst.
,En de man is al dertien jaar dood.
Imai, eenJapanner naar het beet ,
stelt abstracte doeken te
kijk, monumentale gevallen, met kilo's verf op, en mijn vriend
neemt een onkerkelijk telwoord in de mond als wij buitentreden.
Te doorzichtig oak is het gedicht van Emmanuel Looten, waarmee deJapanner op de Rive gauche wordt binnengehaald.
Er zijn zeker vijftig exposities bezig te Paris. DUs, deur-in,
deur-uit. Merkwaardig. Er lopen daar mannetjes rond, kennelijk
kantoorkrukjes, met een bril op en met bun vin er op de kataloognummertjes. Ook vrouwen die uw toekomst kunnen lezen in
de linen van uw hand en grate Amerikanen die eerst de prijzen
vragen van de doeken — met en zonder de lijst — en dan toch
buitengaan. Overal hangt een Buffet of een Dufy in het uitstalraam als lokmiddel, maar binnenin is het gewoonlijk niet veel
zaaks. Willi Anthoons heeft nog altijd Brancusi in zijn achterhoofd en Cressent schildert haringen met email zowaar op een
gouden (Keulse) achtergrond !
Aristide Caillaud (zo 'n naam dragen !) is een ander geval.
55 en slechts in 1943 began hi' te schilderen, er ens in een
stalag in Duitsland. Kruidenier geweest en charcutier en thans,
werkelijk, een zeer persoonlijk en vaardig schilder. We denken
en we vinden iets
aan de douanier, ook een alleenstaandegrote,
terug van dat feerieke, dat naleve. Op de daken van zijn huizen
zijn alle pannen getekend en de bruggen over de Seine zijn preciesgeteld. Maar dan vinden wij ineens een schitterend stuk
relief in dat werk, een die te; op drie vier plannen werkt die
man. Enkele zeer goede werken : Franciskus van Assisi (een
thema dat hi' dikwijls behandelt), vooral de Wonderbare Visvangst of dat lijf van de stad, Venetie. Een dozijn doeken maar,
sterkgeselectioneerd, met een vreemde gevoeligheid voor kleur
en tonaliteit,
die enigszins doet denken aan het rood en blauw
van Fra Angelico's miniaturen. Dat is dan toch een naam om te
onthouden.
Er wordt bier eigenlijk geleefd aan de terrassen : een neger zie
ik een lane brief schrijven; een man met een Yul Brynnerschedel zit aan een gedicht te timmeren; er wordt een beetje geflirt en er warden zakengedaan. Allemaal aan die terrasjes. En
de meisjes die voorbijgaan maken re en en zonneschijn in de
mode, ook een kunst, de mode, waarvan wij helaas alleen de
kostbare kant ondergaan.
Laat het dan maar zo, zegt men. A tes souhaits boor ik aan
mijn oar. Maar ik ben toch Marla Brando niet en in Guys and
Dolls zie ik mij al opstappen achter het hoempapatje van het
Leger des Heils. Zo dus.
En
op de terugweg
chauffeurs
rijden vriendelijke chau die ons uit
hun tientonners metguitige groene achterlichtjes teken geven
dat we rustig kunnen voorbijsteken. We leven eigenlijk veel te
comfortabel.
Paul Vanden Bosch is aan het vertellen over de kritiek op Les
Enfants de l' Absurde. Een taai, veelkoppig dier, he, die kritiek.
En onbetrouwbaar ? Mensen van de rechtse barrikade, DanielRaps (c'est le Pape, nest ce pas ?) die een en al lof zijn, en aan
het jenseits : vernietiging tot op de draad.
Er blijft gelukkig nog de humor, ook wenn man trotzdem lacht!
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GESPREKKEN MET ANTOON VIAENE (II)
De hof van het Gezelle-museum is misschien wel het mooiste
hoekje van Brugge op gebied van natuurschoon en tevens op
botanischgebied een der merkwaardigste ensemble's. Het is,
zoals men weet, het oude buitengoed van de barons van Zuylen
van Nyevelt, waar Pieter-Jan Gezelle hovenier was en waarvan
y
het tuinmanshuis later bewoond werd door de familie Les,
deze
dynastie van Brugse stadstuiniers, tot de stad Brugge het hele
oed opkocht in 1926 om er het centrum van de Gezelle-cultus
g
van te maken en er de relieken van de Meester te verenigen.
Het opzet is gegroeid uit de Gezelle-tentoonstelling van 1924,
zo verhaalt ons de huidige conservator. Men had ter gelegenheid
van de vijfentwintigste verjaring van Gezelle's afsterven heel
wat stukken te Brugge kunnen samenbrengen; in de schoot van
het Brugse Davidsfonds ontstond aldus het verlangen om naar
het model van het Beethovenhuis te Bonn, het Diirerhuis te
Nurenberg en het Goethehuis te Frankfort, de kostbaarste gedachtenissen aan degrote dichter blijvend te bewaren in een
kader dat in zijn leven een grate rol heeft gespeeld. Zo ontstond
de kring der vrienden van het Gezellemuseum, die de aankoop
door de stall kon bewerkstelligen en het beheer van het museum
verkreeg; daartoe behoorden o. m. Directeur Van Aelst (toen
malig voorzitter van het Davidsfonds), Advokaat Jan Bernolet
(huidig voorzitter van de Beheerraad van het Museum), Bouwmeester Jos Vierin (leider der aanpassingswerken) en Paul Allossery (eerste conservator).
Aangezien het grootste deel der verzameling, die door Paul
Allossery met buitengewone zorg en kennis van zaken was aangelegd geworden, afkomstig is van de erven van Gezelle, waren
deze uiteraard ook aangewezen om het Gezellehuis te bewonen.
De eerste waren beeldhouwer Karel Lateur, neef van Gezelle en
broeder van Stijn Streuvels, en zijn zuster Lisa Lateur; na Karel
Lateurs dood in 1949 heeft het echtpaar Hugelier-Gezelle er zich
gevestigd. Op dat ogenblik was Antoon Viaene reeds sedert zes
jaar conservator, nl, sedert het afsterven van Paul Allossery in
1943.
De drie museumzaaltjes beneden behoren eigenlijk niet tot het
geboortehuis; dat vormt het tegenwoordige woonhuis en is sedertdien opgehoogd geworden (het is in de tegenwoordige keuken dat Gezelle isgeboren). Het eerste zaaltje is gewijd aan de
eersteperiode met inbegrip van de Roeselaarse tijd, het tweede
aan de Kortrijkse tijd; het derde aan de laatste jaren van Gezelle
en de Gezelliana van na zijn dood. Natuurlijk is niet alles uitgestald; verreweg het grootste deel der kostbare handschriften
berust in koffers boven, evenals de meeste oorspronkelijke edities.
Voor uitstalling best beschikt zijn natuurlijk de fotografische
documenten, enkele uitgelezen manuscripten, plastische voorstellingen, boeken, enz.; hierbij moet, behalve met de verlangens der
Gezellevereerders, ook rekening gehouden worden met het zeer
talrijk schoolpubliek, dat in de kennis van Gezelle's leven en
werk moet ingewijd worden aan de hand van het tentoongestelde.

door Prof. Verriestpost mortem genomen werden van Gezelle's
gelaat en handen. Prof. Verriest had, in de lijn der psychophysiologische theorien van die tijd ook afgietsels gemaakt van
Gezelle's hersenen na ze zorgvuldig te hebben gewogen; de tegenwoordige conservator vond die din en toch wat te erg makaber en heeft ze uit de uitstalramen doen verdwijnen. Verbazend is ook wat al voortdurend over en rond Gezellegepubliceerd werd; men vindt er ondermeer een recente Hollandse
uitgave van vertalingen in het Latijn, geopend op de bladzijde
waar boven te leven staat : Nassus Rusticus

Quis vestrum carmen audiit
de Nasso rustico ?
Qui leo fuit minime,
sed neque nebulo... etc.
Daartegen staat dat Gezelle's eigen bibliotheek, die grotendeels
kon gereconstrueerd worden en in de derde zaal is opgesteld,
totaal niets actueels bevat; hi' schijnt een de minste belangstelling gehad te hebben voor de letterkundige werken van zijn
tijd. Des te meer belangstelling had hij voor het levende Vlaamse
yolk en voor het verleden; de conservator opent een boekje zoals
er tientallen aanwezig zijn : het is een devotieboekje uit de achttiende eeuw metgodvruchtige raadgevingen ten behoeve van
Pelagia; op dat soort boekjes schijnt Gezelle voortdurend op jacht
te zijn geweest; wat hem interesseerde waren natuurlijk de devote
raadgevingen niet maar de taal. Hi' doorlas alles zorgvuldig en
telkens hi' een typisch woord of gezegde ontmoette onderlijnde
hi' : dat werd dan nauwkeurig overgeschreven voor lexicografische doeleinden; wat hi' in dergelijke boekjes vond gold voor
hem voorgoed Westvlaams van zuiver allooi en hi' gebruikte het
in zijn gedicnten. Hij zou .er zelfs niet voor teruggeschrikt zijn
Hollandse woorden en spreuken te westflandrizeren.
Het werk van een conservator beperkt zich niet bij het conserveren, al is dit reeds een hele bekommernis. Antoon Viaene had
bij zijn aanstelling heel wat zaken gevonden, die we ens tekort
aan kredieten in verval waren; gelukkig verkreeg hi in 1949, bij
de Gezelleviering, van Minister Se hers dat een jubileumpostze el zou uitgegeven worden, waarvan een deel der opbrengst
Gezellemuseum te Brugge.

Cliche Dienst voor Toerisme. Brugge

Het is onbegonnen werk alles op te sommen, evenmin de honderden kleinere documenten als wat we de grote stukken zouden
noemen, zoals : hetgroot geschilderd portret door kunstschilder
De Graer, waarvan hetgebruik voor het maken der Gezellezegels
van 1949 na al wat Kerrie veroorzaakte en dat op last van Gezelle's vriend Mgr. Waffelaert zes jaa
r na Gezelle's dood naar
fotografische gegevens werd geschilderd; een doek van Gustaaf
Vande Woestijne voorstellend het Walleke van Wingene, ouderlike hoeve van Gezelle's moeder; de afgietsels in plaaster, die
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aan het museum tengoede kwam om de hoogstnodige matre
regelen
te kunnen treffen. Ook werd begonnen met het fotocopieren der handschriften in verschillende exemplaren, wat verkozen werd boven het microfilmeren dat minder bruikbaar en
minder veils g is.
Voortdurend inoeten er ook nieuwe aankopen gebeuren. Van
alles wat over Gezelle verschijnt in gelijk welke taal wordt een
exemplaar aangekocht. Ook de antikwariaatsmarkt moet gevolgd
warden, omdat ergeregeld documenten en boeken verkocht worden, die voor de Gezellekenner belangrijk zijn. Onder de acquisities der laatste tien jaar vermelden we
— het origineel van de voorbereide en niet verschenen tweede
uitgave van Bernard Verhoeven's bekende essay.
— de correspondentie van Gezelle met A. Duclos en met
grootvicaris Wemaer, die zeer belangrijk is voor de kennis van
Gezelle's verhoudingen met het bisdom.
— het dagboek van H. Van Doorne over Gezelle als leraar
en het Klein Seminarie in 'Gezelle's tijd.

Men vergete ook niet dat het Gezellemuseum een vraagbaken is
voor de-vele studaces in binnen- en buitenland, die over Gezelle
werk voorbereiden. Er zijn immers nog zeer vele aspecten uit dit
rijke leven en werk ,
die nog onvoldoende bekend en bestudeerd
zijn; persoonlijk heeft Antoon Viaene reeds heel wat studie

en onderzoeking gevoerd o. m. over Gezelle's journalistische
arbeid (waarvan hi j kon aantonen dat hij rechtstreeks geinspireerd was door het bisdom en dat hi j dit werk doen moest als
het ware als losprijs om de vrije hand te hebben met Rond den
Heerd) of nog over Gezelle's gehechtheid aan En eland die in
zijn gehele leven doorloopt (er kon bewezen worden dat Gezelle's wens was naar En eland als missionaris te vertrekken en
dat hi' alles deed om het leraarschap te Roeselare niet te moeten
aannemen en zijn wens te verwezenlijken). Eindelijk zou er toch
eens een degelijke en volledige biographie van Gezelle moeten
verschijnen, die een einde maakt aan alle verzinsels rond Gezelle; Prof. Baur, aan wie het Gezellemuseum veel te danken
heeft, is volgens Viaene de aangewezen persoon om dit werk tot
eengoed eind te brengen. Spijtig genoeg zal hi' niet meer kunnen beroep doen op de ongehoorde kennissen van Paul Allossery,
die met de verzorging van de uiterst gedocumenteerde Jubileumuit gave en met het tot standbrengen van het Gezellemuseum twee
monumenten van blijvende betekenis heeft opgericht voor de
grote Meester.
Na een blikgeworpen te hebben op het Gulden Boek van het
Museum, dat zovelegrote namen uit de internationale letteren
draagt, hebben we Antoon Viaene verlaten. Maar we spreken of
voor een nieuwe ontmoeting, dit maal over het Genootschap
Societe d'imulation waarvan hi' voorzitter is, en over de Historische stoet van de Stad Brugge in 1958, die door hem is ontworpen.
A. S.

BEELDHOUWER WILLY VAN HUYSE
Meer nog misschien dan de schilderkunst is de beeldhouwkunst
een kunst die van haarbeoefenaars op onze dagen zelfverloochening en idealisme. vergt. De werkmogelijkheden zijn immers
tamelijk beperkt. Waar de verleden eeuw een echte standbeeldwoede kende zijn de grote opdrachten heden niet zeer talrijk en
bovendien buiten het bereik van in West-Vlaanderen verblijvende
kunstenaars, tengevolge van de samenstelling der jurys, die met
de selectie der uit te voeren ontwerpen gelast zijn. De architectuur, die vroeger voortdurend op de beeldhouwer beroep deed,
heeft bijna vergeten dat de beeldhouwkunst bestaat; een vooropgezet functionalisme doet zelfs sommige architecten alle sculpprincipieel en opzettelijk verwerpen.
Het
tuurhtans
steekt nochtans
stee
de ogen uit dat vele kille, eentonige producten van de hedendaagse bouwkunde er maar zouden kunnen bij winnen aan bez'eling, zo passende beeldhouwwerken er zouden worden aangebracht. De gewijde kunst zelf is veelal een gesloten domein,
vermits de opdrachtgevers er alvast niet aan houden dat de beeldhouwer ietspersoonlijks zou scheppen, verstard als zij zijn in
de bewondering van de barok of van om het even welke andere
dode stijl.
De loopbaan van Willy Vanhuyse is dan ook alles behalve
eengemakkelijke geweest. Hi' werd geboren in de stad van Jules
Lagae op 3 februari 1911 uit een vroom gezin, als jongste van
elf. Van jongsaf was zijn Broom beeldhouwer te worden; hi'
betoonde in elkgeval ook reeds zeer vroeg de befaamde onafhankelijkheidsdrift van de artist, wat in het Klein Seminarie
aanleiding gaf tot talloze conflicten, die duurden tot hi' naar de
Roeselaarse academie mocht. Zi j n voornaamste leermeester werd
echter beeldhouwer Verbanck in de Gentse academie, die,
zelf
een oorspronkelijk talent, zich erop toelegde de persoonli ; ke richting van zijn leerlingen te ontdekken en te ontwikkelen.

Van 1934 tot 1950 was Vanhuyse als beeldhouwer gevestigd
in zijn vaderstad. Veel werkgelegenheid vond hi er niet; hi
had het zich nietgemakkelijker gemaakt door zijn huwelijk, dat
nieuwe verantwoordelijkheden medebracht; weldra was het de
mobilisatie en de oorlogstijd.., Toch denkt de kunstenaar met
dankbaarheid terug aan die lastige jaren; moeilijkhede 'n zijn een
zegen van God, zegt hij, want al vechtende rijpt men : hoe meer
men vecht, hoe meer men sterk wordt en hoe meer men zijn
eigen verkeerde eigenschappen de baas wordt. Geleidelijk kkwam
hi' ook, door studie, tot een Christusverering, die hem in zijn
leven eengrote hulp is geweest en de eerder op traditionele
vreesachtigheid gesteunde godsdienstigheid der kinderjaren kwam
vervangen, welke in de levensstorm een stand had gehouden.
In de hoop er een uitgebreider publiek te vinden en tevens
ook om van werksfeer te veranderengaat Vanhuyse in 195a
naar Oostende wonen. Hi' is intussen een gerijpt kunstenaar
geworden; in 1951 draagt de Oostendse Academie hem het onderwijs op in de beeldhouwkunst en aanverwante vakken. Hi'
wijdt zich met geestdrift aan deze nieuwe taak. De Academie
kangeen kunstenaars maken, zo beweert hij; zij kan enkel aan
geboren kunstenaars de middelen bieden om hun kunstenaarschap
te ontplooien; zij kan ook schoonheidszin wekken, gepaard aan
levenswijsheid; kunst is immers niet te scheiden van het leven,
het is een hoogst verfijnde levensvorm. Zijn persoonlijk werk
heeft intussen ook uitbreiding genomen; vanwege particulieren
vooral, onder wie in de eersteplaats dhr. en mevr. 't Jonck
vermelding verdienen, werd zijn werk sterk aangemoedigd; vooral alsportrettist verkreeg hi' ruime bekendheid. Ook hield hi'
meerdere tentoonstellingen, die een zeer gunstige pers hadden.

Het beeldhouwersatelier Vanhuyse ligt in een achterhuis van
de Veldstraat; men heeft er toe an langs een binnenkoer. Toen
we hem bezochten was de kunstenaar bezig met het tweede
: Bemint elkander; het stuk
stuk van een cyclus
,
die hi'etitelt
b
is nog in wording en stelt een gehelmde mijnwerker voor; zijn
handen omvatten de mijnwerkerslamp : het Licht en de waarheid
is het voorwerp van 's mensen strevingen. Men merkt onmiddellijk dat Vanhuyse niet louter be is met vorm en volumeproblemen, maar dat zijn aandacht in de eerste plaats gaat
naar de menselijke inhoud.
Dit treft ook als men inzage neemt van het groat album,
waarin de kunstenaar de afbeelding bewaart van zijn voornaamste werken uit het verleden. In dit oeuvre laat zich een trage,
maargestadige evolutie onderscheiden. Hi' verklaart dit zelf :

1kgeloof niet in snelle evoluties; zij laten mij sceptisch; ik v,ern niet geboren uit lie de maar uit
moed dat zij niet echt zij,
drang naar suksei. De evolutie bij Vanhuyse is er ene van wat
we heten kunnen expressionistisch romantisme onder de invloed
van Rodin, naar eengrotere soberheid, een massalere expressie
met wering van alle ondergeschikte details.
De eerste faze vindt men duidelijk in werken als Blinde
(1943; een oud gerimpeld hoofd, waarvan de ogen in de verte
staren en de mond open staat; de handen strelen een kinderkopje
met buitengewone delicaatheid), _Na de strijd (1944; buste van
eenjonge man, met een vermoeide en enigszins bittere uitdrukking), Mensenogen (1947; een kind, dat ernstig en nadenkend opkijkt), Gebroken illusie (1949; figuur van een klein
meisje, geknield; de rechterarm is naar beneden gestrekt en eindigt in een opene bedelende hand; de linkerarm drukt een gebrokenpopje teen de borst, terwijl het hoofdje als het ware
een schrijnende klacht naar de hemel richt), Arbeider (1949;
een zwijgzame man,
getekend door de harde ernst van het leven
en door de dienstbaarheid; ingehouden fierheid en samengebalde energie).
De tweedeperiode komt geleidelijk sterker tot uitdrukking in
de Oostendse werken. Wij vernoemen : Laatste wens ( 1953; een
werk met een sterke intensiteit; meisjesgelaat met gesloten ogen,
gespannen hunkerend, wijl de handen op de borst gevouwen
zijn), Moederhanden (195 4 ; het kindje in volkomen overgave
stijgt uit de handen,
waarop het rust en die het zacht heffen
naar moedersgelaat), De bron 1955; het stuk waaraan de kunstenaar werkte toen de hierbij afgedrukte foto werd genomen),
Moederlijke wieg (1954; moeders handen vormen onder haar
gebogen gelaat als een wiegje voor het slapende kindje), Levensorde (1956; twee mijnwerkersfiguren to en elkaar gedrukt; eerste werk van de cyclus Bemint elkander).
Dit alles is ongetwijfeld zeer idealistisch en geestelijk geste.md. Het beantwoordt volkomen aan het devies dat de kunstenaar vooraan in het album heeft neergeschreven en waarin hi
bevestigt dat zijn vurigste wens is door zijn kunst de mensheid
te dienen en dat zulks zijn levensdoel is. Hi' meent dat de.
kunst de mensen verheffen kan. Daarom weigert hi' aan abstracte kunst te doen : de onbegrijpelijkheid ervan voor de
mensen maakt dat deze kunst haar Joel mist, zegt hi'; kunst
moet voor de mensen zijn; overigens vindt hi' persoonlijk de
abstractie een tegoedkoop middel en een teken van onmacht.
In elkgeval schijnt het bijna uitgesloten dat een gevoelstempe-

rament zoals Vanhuyse in een dergelijke kunstvorm tot ontwikkeling zou komen.
Het is de bedoeling niet in deze rubriek Ontmoetingen oordelen te vellen of aan kritiek te doen. Men streeft er hier enkel
naar de kunstenaars als mens te benaderen, hen te begrijpen,
hun opvattingen zo objectief mogelijk weer te geven, kontakt
te nemen met hun werk. Toch ma g in dit verband de wens geuit
warden dat men meer aan onze beeldhouwers zou denken;
de beperktheid der opdrachten brengt mede dat velen geen
kans hebben om de volheid van hun kunnen te betonen. Het
is vooral bij het aanleggen van rote werken dat de sculptuur
tot haar recht kan komen. Gelijk welk urbanisatieplan, gelijk
welkgroat bouwcompleks zou beeldhouwwerk moeten voorzien. Hiervoor moet men niet altijd beroep doen op vreemden;
er zijn Westvlamingen genoeg, die het aan kunnen !
Dat de bouwkunst tegenwoordig graag de beeldhouwers uitschakelt ligt misschien ook wel aan de beeldhouwers zelf. Immers de bouwkunst mag niet alleen kunst zijn, maar zij moet
in de eersteplaats de dienst en het nut voor de mensheid op
het oog hebben. De moderne plastische kunstenaar integendeel
cijfert dat laatste meestal gewoon uit; hi' bekommert zich niet
om •de mensen; hem interesseert alleen zijn individuele creatie,
die liefst zo weinig mogelijk te maken heeft met de grate
Creatie. Daarom zal de architect dan ook terecht wantrouwig
zijn voor kunstenaars, die zich niet plooien kunnen naar de
nuts-directieven, die voor de bouwkunde decisief zijn. Meer en
meer beginnen echter de plastische kunstenaars te begrijpen dat
hun individualisme hen in een slop heeft gebracht en dat zij de
mens terug moeten ontdekken. Enkel op die voorwaarde is o, i.
eengrote kunst mogelijk; het was zo in het verleden; waarom
zou het ook niet waar zijn voor de toekomst ? Het is daarom
dat kunstenaars als Vanhuyse een romantiekers zijn; zij le en
de vin er op de grate vergissing, die al te dikwijls in naam
van het eigentijdse wordt be aan.
A S.
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HET BUSJE VAN HASSELT
op maandag april ging te Hasselt een Westvlaamse letterkundige avond door. Na het welkomwoord door Best. Afgev. Knapen en de presentatie der aanwezige schrijvers door Best. Afgev. fozef
Storme, gaf Andre Demedts een overzicht van de hedendaagse Westvlaamse literatuur. Daarna gaven
Gaston Duribreux en Marcel Matthys een lezing uit recent werk en werden Fred Germonprez, Jan
Schepens en Ian Vercammen geinterviewd door dhr. Storme en Gyselen. Na enkele voordrachten
van Antoon Vander Plaetse uit Streuvels enVerschaeve, besloot Goeverneur RoPpe deze welgelukte
avond.
De dagbladen op 2 april.
Menses, die een bus opstappen om een gezamenlijke reis aan te
gaan, zijn als werelden, die een tijd lang afgescheiden van elkaar
blijven voortdraaien om dan stuksgewijze te versmelten; of zo
dat beeld U tegroots lijkt, dan kan men zegge.n dat zij als
vetdruppeltjes zijn, die neergelaten worden op een wateroppervlakte, er een tijd lang een onafhankelijk bestaan voeren, om
tenslotte zich onderling te verbinden tot een aaneenhoudend
laagje, waardoor de kleuren van de regenboog spelen. Het schudden bevordert natuurlijk di amalgatieproces, in casu het schudden van het busje, dat de Westvlaamse schrijvers uit hun respectievelijke woonsteden voeren moest Haar de hoofdstad van
Limburg, op uitnodiging van het Provinciebestuur van WestVlaanderen.
Een zeer heteroclietgezelschap was het ongetwijfeld vermits
volgende personen, na vruchteloos aan de voordeur te hebben
gemorreld zich tenslotte langs de achterdeur naar binnen hesen :
een hotelier (die dacht aan het komend seizoen), eenpriester
(die droomde van vrede en eendracht), een schooldirecteur (die
zijn middagkoffie had laten staan), een provinciaal ambtenaar
(die zich afvroeg of hi' wel alle papieren bij had), een politieke
gemandateerde (die werkte voor eendracht en vrede), een nijveraar (die dacht aan de binnenbekleding van international treinen), een radiodirecteur (die over zijn kinderen aan het to en
was), een joernalist (die reportageplannen broeide), een inspe:teur L. 0. (diepiekerde over godsdienst, moraal en politiek).
De hoer reeds meermalen vermelde eenheid kwam slechts tot
stand toen een derpassagiers de opinie opperde dat het we een
merkwaardige begrafenis zou worden, moest hetganse gezelschap
in een diepe ravijn komen te storten. Maar, aangezien er geen
ravijnen liggen tussen Leie en Maas, be on men een heftige
discussie over de hedendaagse schilderkunst, waarover, zoals
iedereen weet, alle schrijvers zeer gefundeerde en op die inzicht berustende meningen hebben. Zo kwam men natuurlijker
wijze te spreken over het verval van de westerse kultuur, waarvan zowel Picasso als de H.-bom doorslaande bewijzen moesten
leveren : de ene vatte hetprobleem ironisch op, een tweede
melancholisch, een derdepathetisch, een vierde cynisch. Hierbij
brachten enkelen reminiscenties tepas uit Shakespeare, Spengler
en Verschaeve, terwijl anderen er zich eenvoudig toe beperkten
zichzelf te citeren. Het vraagstuk was niet opgelost, toen langs
de weg een wit bordje verscheen, met de vriendelijke groet :
De Limburgers heten U welkom.
En inderdaad, het was of Limburg zich voor de gelegenheid
feestelijk had getooid, want de Has en
fruitweiden ston' den in voile bloei. Het zicht der appelbloesems werkte inspirerend; een der opvarenden be on zelfs met een schets van een
vergelijkende studie over het verkeren in de verschillende gewesten van Vlaanderen; hoe rijk gedocumenteerd deze studie
ook was, zij moest afgebroken worden toen het busje Hasselt
binnenreed. De reis had voor sommigen voile zes uur geduurd.
Hetpleit voor de bescheidenheid der Westvlaamse letter-

kundigen dat in Hasselt niemand de intocht van het busje had
opgemerkt en dat ook niemand lets was gewaar geworden van
het intiem soupertje, dat zij er hadden in het bovenzaaltje van
eengrote gelegenheid op de markt. Daar is veel over de oorlog
en de naoorlog
g , misschien omdat borden en
epraat geworden
servetten het woord PAX droegen. Het sou ert o e duurde echter
wat langer dan het programma voorzag... Men vergete nu niet
dat de stad nog de sporen droeg van de Carnavalviering, een
beroerde Carnavalviering; men vergete vooral niet dat het eerste
aril was en dat men de komst van Streuvels had aangekondigd;
men had zelfs hemel en aarde moeten verzetten om het de
burgerij wijs te maken dat het ernst was en een eerste aprilgrap. Daar zat nu een voile zaal te wachten, te wachten; iedereen
verkeerde in degrootste spanning : zou het dan toch een reuze
aprilvis zijn ? Gelukkig arriveerde Antoon Vander Plaetse, die
op el en vleugelen Hasselt had weten te bereiken en zich bereid
verklaarde om desnoods als een nieuwe Atlas deganse avond
op zijn kloeke schouders te torsen; het wachten moe waren de
personaliteiten dan toch maar de zaal ingestapt; iedereen was
reedsgaan zitten; de Bestendige Afgevaardigde was reeds op
bet verhoog... toen de gordijnen opengingen en op een rijtje
hetganse busgezelschap plaats kwam nemen , tot vreugde dder
vergadering en opluchting der inrichters, die men luide hoorde
verzuchten.
Hoe die vergadering dan verder verliep ? De zakelijke en
ernstige provinciale ambtenaar had in het busje een programma
in elkaargeklopt en de rollen verdeeld en alles strikt geminuteerd. Maar van die minutage kwam niets terecht : iedereen
presenteerde, en reciteerde, en intervieweerde en declameerde
erop los, zodat de avond meer dan drie uur heeft geduurd. De
schuld daarvan lag aan het publiek, een publiek van goud, dat
nooit voldaan scheen en altijd voort een geestdriftige belangstelling bleef betonen. Mooi publiek overigens; naast prelaatrood en militairgoud, de ganse Limburgse higt-life, en dan
veel jone
mensen.
g
Daarnaging er nog een receptie door bij de vriendelijkste en
emoedelijkste mensen van het land : de Heer Goeverneur en
g
Mevrouw Roppe. Het busje meende een tijdje stiff deftig te
moeten doen, maar daar maakte de beer Goeverneur gauw een
eind aan, met behulp overigens van goeie Hasseltse Ouwe
Klare, die nog lang zal blijven in veler geheugenis. Antoon
Vander Plaetse moest er natuurlijk voordragen en hi' deed het
met veel brio in diversegenres; zelfs kon men hem ertoe bewe en een eigen gedicht ten gehore te geven, dat eenieder
sterk heeft ontroerd :

Ballade van de Clown
Geacht Publiek, hier is de clown.
Vanavond lackg'u Scheel en down !

1k leer u schaatren — lust of niet —
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al krimpt uw lachspier van verdriet.
'k Bezweer de angsten voor de dood,
uw eenzaamheid en zielenood.
De danskoord is mijn lust, mijn lot;
breek ik de nek : 'k ben dicht bij God !
Lacht u een bult wanneer ik val ..
ik ben een hopeloos geval !...
'k Dans niet voor h, massa-rabauw,
noch voor een muze, stinks of vrouw...
Ik tart de ruimte en d'eeuwigheid,
maar buitel van weemoedigheid !...
'k Ontvlucht mezelf in lach en spel;
ns uit schrik voor God en hel.
ikgrij,
Wat deert uw jouwen, uw applaus !
Al zit ge keizer, droes of paus,
ikprik de weemoed in uw gal.
Ja, 't wordt een zonderling geval!...
Kadaver-massa
houd u kwiek !
,
Vandaag dans ik een doodskantiek;
want tussen zavel en de koord
wordt in ggibed mijn spot gesmoord.
En met de doodsangst in mijn strot
snik ik mijn heimwee uit naar God :
„Het is me leed . barmhartigheid;
ik danste op Uw lankmpedigheid.

Vergeef mlin fratsen zonder tal :
ik was Uw droefste clown van al !..."
ja Prince, circusdirecteur,
uw clown is dood .. een klein malheur ! ..
Laat Jan-Publiek nu huiswaarts keren;
bid vroom het troostend ' miserere',
terwijl 't orkest speelt in sourdine.
Adieu dan, aardse pantomine
Voortaan dans ik mijn loutringsdans...
Maar, als ik struikel zoals Mans,
c bone jesu, Gij vooral :
wil mij dan van en voor ik val !...
(Nadruk verboden)
De tern refs van het busje was zonder geschiedenis. Niets het
vermelden waard werd nog gezegd, misschien wel ten gevolge
van de Hasseltse van de Goeverneur. De ene na de andere werd
ten huize besteld en toen het busje aan het Noordzeestrand zijn
laatste vrachtje loste, toen was het reeds volop klaarlichte dag.
Een schaduwzijde slechts kenmerkte deze tocht : de afwezigheid van enkele schrijvers, die uitgenodigd waren maar niet
konden medereizen zoals Boschvogel en Wets
en vooral onze
Y
grote Streuvels. En toch was hi' niet helemaal afwezig, aangezien
Goeverneur Roppe de Streuvelsplaat der Westvlaamse discotheek
heeft kunnen in ontvangst nemen ,
waarop de stem van Streuvels
A.S,
werd vereeuwigd,

KUNSTSCHILDER P. N. BOEL
Voorzitter van de jubilerende Oostendse Kunstkring
Het is op de stichtingsvergadering van de Bond der Limburgers,
Afdeling Oostende, dat we voor het eerst kunstschilder Pieter
Nico Boel hebben ontrnoet. Het stichten van bonden zit hem
voorzeker in het bloed, vermits hi' ook stichtend lid is geweest
van de Oostendse kunstkring, waarvan hi' nu de gerespecteerde
voorzitter is.
Maar dat brengt ons meer dan vijftig jaar achteruit in de tijd.
Het is in 1889 dat P. N. Boel werd geboren te Maastricht, in
Hollands Limburg dat meer medevoelt met de zuidelijke dan met
de noordelijke Nederlanden; hi' was de jongste van een kinderrijk gezin. Pas vijftien geworden, reist hi' zijn broer Louis
achterna die te Luik en te Brugge Academie gevolgd had en
zich als decorateurgevestigd had te Oostende, omdat men van
schilderkunst alleen moeilijk kan bestaan. P. N. Boel had wel
reeds wat Academiegedaan te Maastricht, maar de beslissende
opleiding kreeg hi' nu van zijn broer, de vader van de 'one en
reeds zeer bekende schilder Maurits Boel. Van huize uit waren
de Boels niet speciaal op een kunstloopbaan voorbereid geworden, tenzij men geloven moet aan een atavisme, waarvan een
voorvader uit het begin der achttiende eeuw het uitgangspunt
zou zijn; hi' ook verliet Maastricht en vestigde zich te Antwerpen.,
waar het Museum van Rhone Kunsten nog een Binnenhuistafereel bewaart dat de naamtekening Boel draagt.
In die tijd hadden de Oostendse kunstenaars geen de minste
kans terplaatse te exposeren. De Kursaal bleef voor hen gesloten. Het is om hierin verandering de brengen, dat de dynamische Jan de Clerck in 1908 zijn collegas verenigde in een
Kunstkring, aan wie men niet verder toe an kon weigeren toen
de Goeverneur der Provincie zelf het Erevoorzitterschap van de
kring aanvaardde. Van de stichtende leden zijn er maar twee
meer in levee ; Jan de Clerck en P. N. Boel. VOOr 1914 werden

reeds heel wat tentoonstellingen gehouden, waar de leden bun
werken, na selectie, exposeerden. Na de eerste oorlog ging men
voort met de tentoonstellingen binnen of buiten de stad; ook
deed men zijn best om de maandelijkse samenkomsten in ere te
houden. Na de laatste oorlog kon de Clerck het voorzitterschap
we ens zijn gezondheidstoestand niet meer waarnemen en Louis.
Boel werd voorzitter tot 1949, het jaar van zijn dood. Korte tijd
nadien werd dan P. N. Boel verkozen; hi' had lane jaren te
Raversijde gewoond, maar hi' had zijn woning moeten verlaten
en beleefde het dat de Duitsers het huis totaal leegplunderden;
sedertdien woonde hi' te Oostende zelf en kon er dus gemakkelijker het kunstleven volgen.
De taak van een voorzitter is niet altijd een gemakkelijke, zo
vertelt hi' ons. De jaarlijkse tentoonstelling geeft steeds opnieuw
aanleiding tot veel gezeur en gepruttel. Er ma niets geexposeerd
worden wat nietgoed is : daarover is iedereen het natuurlijk
eens. Maar wat isgoed ? Het traditionele volgens sommigen, het
extravagante volgens anderen, het werk van kunstenaars met een gevesti de naam volgens weer
anderen; een vreemde selectieheer a a n d u i d e n
brengt ook een oplossing, want niets is zo
tegenstrijdig als het oordeel van de kunstcompetenties... vooral als het
gaat over een kunstenaar
die nog onbekend is. En
zo komt het dat volgens
185

de leden de selectie altijd, hetzij te streng is, hetzij te weinig
streng, hetzij beiden samen. Het is tenslotte begrijpelijk dat deze
tegenstellingen zich no al scherp stellen, want dergelijke selecties
kunnen een levensbelang hebben voor de artisten. De voorzitter
is melancholischgestemd als hi' daarover spreekt en we begrijpen
hem zeergoed; wij verwonderen er ons over dat de kunstkring
nu toch reeds vijftig jaar stand houdt en een zestigtal leden telt.
Dat verdientgevierd te worden. Daarom plant de voorzitter
voor de maand augustus, naast diverse academische plechtigheden, een grootse tentoonstelling. Een eerste selectie zal een
retrospectieve zijn van het werk der overleden of nog levende .
stichtende leden. In de tweede secte zullen de tegenwoordige
leden exposeren (schilderkunst, beeldhouwkunst en toegepaste
kunst). In het huidig bestuurscomite zetelen naast voorzitter
Boel, de heren Bas,
Hagers, Lust en Vande Velde. Jan de Clerck
y
en P. N. Boel zijn de enige nog levende stichtende leden. On etwijfeld zullen de andere kunstenaarsverenigingen zich aansluiten
bij de viering van de Oostendse kunstkring.
Maar daarmede werd nog niets gezegd over het eigen werk van
de voorzitter. Hoe zullen we het aan boord le en om hem zijn
opvattingen te vragen ? Zij zijn overigens duidelijk genoeg voor
wie een blik werpt op de muren van zijn living. We besluiten
met een voorzichtig en toch gevaarlijk vraagje te beginnen :
— Welke artist bewondertge het meest en beschouwt ge als
uw ideaal ? Na wat aarzelen komt het antwoord :

- Emiel Claus... Daar houd ik veel van. Men is uit bevooroordeeldheid begonnen hem systematisch af te breken. Maar dat
is onrechtvaardig. Het was een groot schilder.
Het antwoord is alleszins rechtzinnig, want het vraagt moed
voor een schilder in 1957 te bekennen dat hi' onze rote impressionist bewondert boven alle andere kunstenaars dezer eeuw.
- Wat verlangt U in uw werk te le en ?

— lk ben voor de zuivere kleuren, ongemengd; ik werk meest
met het mes. lk wil de natuur weer even.
Maar is dit niet een ketterij : kunst, die de natuur wil weereven
Onze hedendaagse kunstinkwisitoren zullen U radbraken
B
en vierendelen en aan de algemene verachting overleveren.
— En de vele tegenstrijdige stromingen van de hedendaagse
kunst hebben U nooit aangelokt ?
- Neen: waarom zou ik moeten veranderen ? Er is niets zo

schoon als de natuur.

— Maar als ge de schilderkunst zo opvat dan zoudt ge toch
beter aan fotografie doers; er zijn tegenwoordig uiterst nauwkeurige apparaten...

— ja, maar ik bedoel niet de natuur zo maargetrouw na te
bootsen, zonder meer; ik wil er mijn eigen visie van geven; geliik
Claus dat deed.
We zullen hem niet kunnen overpraten; laten we nog eens
met een venijnig en gemeen vraagje proberen
— Me dunkt dat zulksgeen schilderkunst is; het is ten hoogste decoratief werk. Het zi j n toch de picturale waarden, die
tellen; al de rest...
— Val ens mijis de abstracte kunst veeleer decoratie; zij is

uitstekendgeschikt voor behangselpapier of tapijten. T egenwoordig zijn er honderden schilders die er maar op los schilderen en
alley best weten, maar van de stiel weinig kennen. Vroeger was
dat zo niet . men moest zi i n meesterschap bewezen hebben en
weinigen werden erkend. Nu meest de eerste de beste snotneus
dat hi' een genie is... en men gelooft hem, als hi' maar excentriciteiten uithaalt.
P. N. Boel heeft inderdaad een kunstgekozen zonder pretentie
voor mensen zonderpretentie. Hi' heeft zich veertig jaren geleden niet aangesloten bij er ens een groep luidruchtige ruitenbrekers; hi' heeft een ambitieuse journalisten aangeklampt om
met hen op een rommelig atelier te praten over Schopenhauer,
Freud en Dada; hi' heeft een spektakel gemaakt bij rijke lieden,
of compassie gevraagd voor de misêre van het kunstenaarsbestaan;
hi' heeft een enkele der gebruikelijke middelen aangewend om
naam te verwerven. Hi' heeft rustig zijn stiel van decorateur uit
geoefend, die hem toeliet voor de rest op het gebied van de
kunst ongestoord te werken zoals hi' het zelf goed vond.
Het is in die lijn dat zijn werk lit.
g Voor hem is blauw blauw ,
g
eel is g,eelen groen is groen. Een deel van dit oeuvre
zo
ver wij hebben kunnen oordelen uit wat kon bezichtigd worden,
is voornamelijk in de donkere en sombere kleuren gehouden;
somber is het water van de stroom te Rotterdam •; somber ook de
zee bij de terugkeer der oorlogsbodems; somber is de lucht . van
zijn Kempisch landschap. De werken der laatste jaren schijnen
integendeel helderder en lichter opgevat; het zijn landschappen
uit de Vlaamse ardennen en uit depolderstreek. Ook al is het
moeilijk in dit genre veel originaliteit aan de dag te le en toch
blijft hi' trouw aan zijn opvatting : de natuur uitbeelden, beladen
met de intensiteit van zi j n eigen gevoel.
A. S.

GESPREKKEN TE BEERNEM
Het is nu reeds zes jaar geleden dat het initiatief van de weekends voor Vlaamse kunstenaars op het domein III Koningen 'te
Beernem, concrete vorm nam. Op 7 en 8 juli 1951 greep het
eerste week-endplaats. Sindsdien is er onafgebroken, reeds 22
maal,-em week-end geweest in elk jaargetijde. Het gulden boek,
metportretten en teksten van de reeds meer dan i5o artisten die
teBeemem geinviteerd werden, is werkelijk een enig en kostbaar dokument. Hoe is dit initiatiefeigenlijk ontstaan ?
Acht dagen voor Ridder Hubert van Outryve d'Ydewalle, die
toen burgemeester was van Beernem, gevankelijk naar Duitsland
gevoerd werd — hi' zou nooit meer terugkeren — had hi' de
laatste handgelegd aan zijn boek Noblesse en Flandre. Dit werk
kan een leidraadgenoemd worden voor de adel, de jongere adel
vooral, bij de verwezenlijking van de taak die hi' normaal moet
vervullen in het sociale en geestesleven v4n, ons yolk. Gravin
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H. d'Hespel, gemalin van wijlen Ridder H. d'Ydewalle beschouwt dit boek als het geestelijk testament dat haar door haar
gemaal
achtergelaten
en besteedt haar beste krachten om
werd
er een trouwe uitvoerster van te zijn. Zelf van Waalse afkomst,
heeft zij Nederlands geleerd om op daadwerkelijke wijze een
rol te kunnen spelen in de kulturele ontwikkeling van het yolk
waartussen zij woont.
Het Joel van deze week-ends is in de eerste plaats het kontakt
te he stellen tussen de adel en de kunstenaars. De onverschilligheid en het onbegrip van de adel voor de Vlaamse kultuur die
sedert vele j aren vast te stellen is, hebben onder de Vlaamse
kunstenaars aanleiding gegeven tot wantrouwen tegenover personen wier eerste taak er nochtans in bestaat de hoogste geestelike waarden van ons yolk te kennen en tot ontplooiing te
bevorderen. Er is tussen de Vlaamse adel en de kunstenaars

een kloof geslagen. Zij dient overbrugd. Alhoewel men zich geen
illusies hoeft te maken over het spoedig slagen van dit opzet,
kan het initiatief van gravin d'Hespel een zeer merkwaardige
stap zijn : een lichtpunt voor de artisten en een stimulerend
voorbeeld voor de adel. Dat dit voorbeeld met aandachtgevolgd
wordt blijkt trouwens uit een recente vergadering van Vlaamse
adel in het kasteel te Male.
Onderling contact tussen de kunstenaars zelf is een tweede
bekommernis die voorzit bij het inrichten van deze week-ends.
Doorgebrek aan persoonlijk kontakt bestaan er tussen de kunstenaars in dit landgeen voldoende vriendschapsbanden. Zij zitten
veelal verstrikt in diversegroepen met politieke kleur. Dat is
niet het voornaamste. Op de week-ends te Beernem komen de
kunstenaars bijeen, afgezien van elke persoonlijke levensbeschouwing of kunststrekking, om er een paar dagen als vrienden ondereen degasten en de vrienden te worden van het domein
III Koningen. Het is voor artisten altijd goed eens zorgenvrij
buiten hun milieu en buiten zichzelf te treden. De eenvoudige,
hartelijke vriendelijkheid van gravin d'Hespel en de serene rust
van het III Koningenpark bieden bun die gelegenheid. Er is
geen vooropgesteld programma voor de week-ends en geen vooropgesteld onderwerp voor de besprekingen. Het is een onderons
tussen vrienden waar alles spontaan gebeurt. En het is wonder :
die vijftien mensen die voor elkaar praktisch totaal vreemd zijn,
of elkaar alleen bij naam kennen, zitten spoedig begrijpend en.
gezellig met elkaar te raters. De week-ends worden met belangstelling gevolgd door alwie het kunstleven van ons land gadeslaat. Reeds mocht het bezoekgenoteerd worden van H. M.
Koningin Elisabeth, en er bestaat een kleine vriendenkring van
de week-ends, waartoe ook degouverneur van onze provincie
behoort.
Op en 12 mei waren achttien mensen uitgenodigd op het
22s te week-end. III Koningen is een negentiendeeuws kasteel,
gelegen in een prachtig ommeland — park en bos — van een
paar honderd hektaren, nabij de autostrade tussen Brugge en
Gent. Het is een beschermd reservaat dat op gebied van flora.
merkwaardig is. Het interieur van het kasteel is smaakvolgedecoreerd en bevat o. m. een hele reeks gepolychromeerde gotische beeldhouwwerken. In de voorhalle vinden wij doeken
geexposeerd van Gabriel De Pauw, Rik Slabbinck en Fernand
Vonck, tekeningen en lino's van Jean-Jacques de Grave, foto's
van Michel Martens'glasramen. Ook veel boeken van de aanwezige artisten, romans van Rene Wellens,
toneelwerk van
Gaston Martens, gedichtenbundels van Jan Vercammen, Adriaan
de Roover, Albert Vermeire en Jose Gers en vele tijdschriften,
waaronder Europa en West-Vlaanderen. Het is onmogelijk ook
maar van ver de zeer interessantegesprekken te beschrijven, de
spitante in- en uitvallen en de rake opmerkingen die her en der
wordengewisseld. Dokter Bossuyt, de sympathieke Kortrijkse
dermatoloog, die de ere-gast is ditmaal, kijkt even verrast op als
Adriaan de Roover, in eengesprek na het voorlezen van enkele
zijner gedichten, verklaart dat hi' dicht met zijn hued. Dit is
stellig een boutade van de Roover, want zijn experimentele gedichten, die napijnlijke bewerking ontstaan, getuigen voor mij
van een schrander levensaanvaarden. Ik vind er soms iets uitheems in, misschien omdat ik weet dat de Roover werkt op de
ambassade van Pakistan. Jan Vercammen'sgedichten zijn helemaal antlers. Ikpeil uit beide vormgevingen kleine brokken
schoonheid. Vercammen is eenpedagoog en zijn ideeen over de
opvoeding van de jeugd tot kunstsmaak heb ik gaarne beluisterd.
Men moet helemaal langs ander beginnen, zegt hi in de la ere

school — een kindergedicht moet het werk zijn van een dichter.
Jean-Jacques de Grave, die te Diksmuide ook met 'one mensen
worstelt, let breedvoerig uit dat men niet hoog genoeg kan
beinnen,
in universiteiten en normaalscholen. Herman Van den
g
Bulcke beweert dat er al heel wat verbeterd werd, en dat is
inderdaad zo iedereen bedenke zijn eigen schooljaren maar
de Grave is schijnbaar niet te overtuigen. De scherpe zwart-wit
contradicties zitten hem in het bloed. Zijn rote lino's getuigen
_van de
van een nieuw aanvoelen, eenprangendverwoorden
wereld random en niet minder dan zeven reeksen tekeningen
heeft hi' gemaakt voor Van Aken's Klinkaart. Van de pedagogiek naar de pathologie is blijkbaar maar een stap. Rene Wellens leest een fragment voor uit De vrouwen van heer Halewiin
en doet een boekje open over de talrijke grensgevallen die ook in
de Vlaamse letteren binnenwaaien. Zoniaar ineensgooit hi' daar
een hele emmer romananderwerpen to grabbel. Herman Van den
Bulcke heeft het over Fin de partie, het laatste stuk van Samuel
Becket,„ la piece la plus noire de notre siècle ” en onder hoge
bomen ontstaat een kennismaking met Freud, Jung en Adler.
Gaston Martens vertelt hoe hi'j van Brouwer toneelauteur werd
en hoe hi' kinderlijk-gelukkig was toen zijn eerste stukje op de
lanken verscheen en hi'aalf
tw frank ' trok ' aan auteursrechten.
P
Maar dan kwam Paradijsvogels waarvan de premiere in Antweruitgefloten werd, maar dat via Parijs, waar het meer dan
P
kwam naar ons
400 maal in Brie theaters werd opgevoerd , terug
land en triomfen beleefde. In 28 talen is dit stuk vertaald en tot
in de verste uithoeken van de wereld — Saigon en Zweden —
werd hetgespeeld. Michel Martens heeft eerst uitgemaakt in
hoever hi' van Gaston's familie is zij hrengen er zelfs Michel
de Gelderode bi j te pas — en geeft ons later een interessant
overzicht van de evolutie van hetglasraam — techniek en kleurenkeuze — tot en met hetglas in beton. Hi' toont voorbeelden.
In deze techniek heeft hi'j,
en wel als eerste in ons land, reeds
enkele zeer merkwaardige resultaten geboekt.
Hebben wi j eigenlijk geslapen die nacht? Ik weet het niet meer.
De zondagmorgen brengen wij een bezoek aan het graf van
Ridder Hubert d'Ydewalle, aangeleund teen de kapel van het
domein, waar even later de mis wordt bijgewoond. En dan maar
weerpraten. De televisie. Dries Waterschoot staat daar life voor
ons, met een beetje moeheid in de blik, sprankelend van leven-
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dig gepraat en met de knobbel van het hypermoderne yak. Horen
vertellen hoe een televisieprogramma in elkaar wordt gezet is
alleen al boeiend. Daar moet nog Ast Fonteyne bij, die met zijn
gouden stem en zijn schitterende mimiek spreekt over flash-backs
en mediumshots. Nee, het isgeen film en een toneel, en er zijn
nog maar weinig Vlaamse auteurs die televisiespelen kunnen
schrijven.
Nu luisteren we weer naar Jose Gers. Dat was nu die franstalige dichter — op ieder week-end wordt een franstalig artist geInviteerd, binnenkort ook buitenlandse — die .. in keurig Nederlands zat te vertellen over zijn wereldreizen, toen hi' leraar was
aan boord van de Mercator. Hij komt eigenlijk helemaal uit
Dendermonde en is een jeugdvriend van Wies Moens. Hi' publiceerde veelgedichten en leest er enkele voor. Weemoedige,
rondlopende gedichten over de eerste liefde van de zeeman : zijn
zee en zijn schip. Gers heeft de zon van zeven zeeen op zijn
gelaat en hi' vertelt dat I JBland het schoonste land is van de wereld. En het meestgecultiveerde yolk. In ieder huis een boekenkast. Hi'j heeft er Laxness ontmoet en Gudmundsson... maar
III Koningen is de schoonste aanlegplaats van zijn loopbaan.
En hi'j kan wat weten van kaaien.
Elsa Darciel, dat is natuurlijk dans en ballet. 2 7 jaar geleden
startte zij met haar balletschool die sindsdien in het hele land
en in een heel stuk buitenland bekend werd. Enkele meisjes van
haar balletkorps even voor ons een voorstelling : een fragment
6 eeuwse muuit het ballet van Heer Halewijn op prachtige r'6"
ziek voorgedragen door Pro Musica Antigua, een wals van
Katsjatoerian, het Kwezelke en de Zaaier — dit laatste stuk
beviel mij best, het was nieuw. Naderhand zitten we met de
meisjes te praten. Een hard leven. Iedere dag — na het werkk !
de e
— twee uur oefening. Daar is moed voor nodig. Maar lief
tot dans en euritmie haalt het. Waar depantomine eindigt en
waar de dans begint, op deze vraagt eindigt mijn gesprek, ono
gelost, moeilijk te beantwoorden overigens. We praten nog wat
oi en het New York City ballet en de balletten in de
over Bolsj,
Amerikaanse showfilms. Dan zitten weplots naast Gabriel De
Pauw, een stifle man, rustig en te bescheiden, een goed schilder,
impulsief en met een hevig ontwikkeld kleurgevoel.
Een tot op de huid (weeial die huid !) abstract man is Fer-

nand Vonck uit Blankenberge. Beeldhouwer en schilder. Er moet
geen idee in het kunstwerk zitten, alleen een verhouding van
vormen. Er ontstaat een diskussie over de inspiratie en na
pedagogiek en pathologic dreigen wij eindelijk iets die er door
te drip en tot de kern : het moment van het kunstgebeuren.
Natuurlijk wordt het niet opgelost, ook niet benaderd, want als
dit ooit zou blootgelegd zijn, zou er een zoeken meer zijn, geen
inspiratie. In het bas loot
p
Vonck te zoeken naar takken en
knokelige wortels. Om inspiratie op te doen ? Ja, en er is nog
altijd de waarde van de trouvaille in de kunst.
Rik Slabbinck is misschien de enige man die daar probleemloos
engelukkig rondloopt tussen al die Korea-gespleten mensen.
Hi' heeft zijn kunst, die blijft, nu al jaren lang, en met verbluffend schone momenten en hi' heeft zijn glimlach die bereid
is voor iedereen. Iedereenpraat er inderdaad met iedereen over
alle mogelijke onderwerpen. Nu zitten we te luisteren naar de
eerste simfonie van Jean De Cadt, een recent werk datecreeerd werd door het N. I. R. orkest. De eerste beweging valt
mij het meest mee. Maar vraag me niet waarom. Zo maar, met
eenprimitief gevoel. En ik bewonder de mensen die kunnen
praten over de vorm van de simfonie zoals die geconcipieerd
werd door Haydn.
En dan is er de avond — of is het de eerste morgen ? — bij
Albert Vermeire en zijn vrouw. Onder de lage balken hangt rook
uit zoveel monden. Wij horen een paar gedichten van hem die
Ast Fonteyne voorleest, kloek en persoonlijk werk. Hi' moet wel
veel zorgen om het hoofd hebben met al die artisten over zijn
vloer. Zo diskreet kan hi' alles in de goede banen houden. Hi'
goochelt met stoelen en zetels. Ast Fonteyne leest nog een stuk
voor uit Het kleine meisje en ik. Carla X (nee, niet van Walschap) steekt een volksverbonden gedicht in gang, want iedereen
duet mee, met of zonderpubliek — een inktvis was verliefd op
een tafelpoot — experimented he ? — maar het wordt niets,
de ene wil rijmen, de andere niet. Dat is het einde van de yolksverbondenpoezie. Wij zitten daar nu met die laatste loten van
een schoongeslacht.
„ On reconnait le bonheur au bruit qu'il fait en partant..."
zegt Andre Breton. En in de milde meimorgen breken wij stil uit
de Beernemse clausuur. Nu beginnen weer de denkoefeningen. tb

TONEEL TE AVELGEM

Op 31 maart werd het romantisch ridderspel Levet Scone opgevoerd door de leerlinen
van het St. Jan Berchmanscollege te
g
Avelgem. De auteur van het stuk is Z. E.
H. Godfried Oost, Principaal van dit
College; hi' ontwierp ook de decors. Het
geheel was als toned zeer avantgardistisch
opgevat en kende rote bijval. Het spel is
gebouwd rond de motieven van de eerlijkheld en de trouw. De regie had J. Kindt
en het kapsel was van het huis Beernaert
van Eernegem.
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VERBONDSBERICHTEN
WESTVLAAMSE DISCOTHEEK

aangeboden. We ens het belang van Gezelle werd ook besloter
dat alle medewerkers der Westvlaamse Discotheek met een of
aan de beurt zouden komen voor deze plaat :
meer:

Maandag 3 juni begaf zich het dagelijks bestuur van ons Kunstenaarsverbond naar het Lijsternest, waar het opgewacht werd door
onze eredeken Stijn Streuvels. In een kleine intieme plechtigheid
overhandigde Voorzitter Jozef Storme hem een exemplaar der
pas verschenen Streuvelsplaat; Streuvels zelf sprak zijn dank uit
en tevens zijn waardering voor de inspanningen, die het Kunstenaarsverbond doe ten bate van de kunst in het algemeen en van
de literatuur in het bijzonder.

Guido Cafmeyer : 't Is de Mandel
Als de ziele luistert
Hector Deylgat : Gij badt op enen berg
Consummatum est
Antoon Vander Plaetse : 0 'k sta me zogeren
'k Hore tuitend' hoornen
Hoort 't is de wind
II

Na het verschijnen van de platen gewijd aan S t r e u v els
en aan Hugo Verriest en Rodenbach is thans

Guido Cafmeyer : Moederke

een derdeplaat aan de beurt, nl. G u i d o G e z e 11 e. De

Remi Van Dun
: De slekke
Y
Teresa Van Marcke : Een bonke keersen

verschillende opnamen werden reeds gedaan; daarna moeten
deze opnamen nog de keuring ondergaan van Prof. Baur en
Prof. Pauwels, vooraleer deplaat definitief kan gedrukt worden.
Alles wordt er op gezet opdat de inschrijvers zo vlug mogelijk

Antoon Vander Plaetse : De nachtegale
lkga
Gerard Vermeersch : Ego Flos

ook de Gezelleplaat zouden ontvangen. De keuze der stukken
gebeurde zoals aangekondigd door de rote Gezelle-specialist
Prof. em. Baur, die ook de inleiding schrijft. De stukken werden
zogekozen dat een volledig beeld van Gezelle's kunst wordt
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* De Oostendsepianist Fr ans A er t s,
nog leerling van Stefan Askenase, hield
eenpianorecital op zaterdag io mei in
degemeenteraadszaal te Oostende.

* Kunstschilder Ma u r i t s B o e l uit
Oostende exposeerde zijn werken te Brussel in het Paleis voor Schone Kunsten
van II tot 22 mei.

* Op donderdag 3o mei trad de kunstgroep Thor uit Torhout op in de kursaal
van Oostende. Dezegroep bracht een programma voor van vendelzwaaien en choreografische dansen onder leidin van
Heiko Kolt en van kunstgymnastiek, onder leiding van Armand Lams. De off
the enpostkaarten voor deze groep werden uitgevoerd naar een ontwerp van
Arno Br s.

* Op woensdag 15 mei werd door Radio
Kortrijk het luisterspel Ter Duinen ten
g
ehore gebracht; het is het vierde werk

S

0

Voorzeker een moose bloetnlezing, die geroepen is om rote
diensten te bewijzen in de eerste plaats voor het onderwijs en
de culturele verenigingen.

N

van de Koksijdse auteur B ert Byn en s
en het isgewijd aan de abdij Ter Duinen; het speelt in de '4" eeuw. Hi' legt
thans de laatste hand aan een nieuw spel
Allen die willen te kiipren varen.
* Op 12 juni wordt in de avonduitzending van Radio Kortrijk een interview
geprogrammeerd met de jonge Roeselaarse dichter Claude C o r ban, naar
aanleiding van het verschijnen van zijn
bundel Securitine.
* De Ieperse Jezuiet Luk Cr a y e
ontpopt zich in Kongo tot religieus schilder. I-Iij maakte muurschilderingen op cement in de kerken van Mbansa-Mboma
en Lemfu, en dekoreerde in huizen van
Vlaamse kolons. Hi j bereidt een Onze
Lieve Vrouwleven voor in twaalf taferelen voor de nieuwe kerk van Dinga
bij de Bayaka; 116 m 2 vlak...
* De affiche van het Bruegels Bierfestival op 26 mei te Gent werd ont-

A

L

I

A

worpen door de 'one Brugse artist
Anto Criil.
* Op 19 mei gaf het Vlaamse schouwtoneel in de stadsschouwburg te Brugge
een opvoering van De kwade Koning van
M. Falmagne. De regie was in handen
van Etienne Debel.
* Kamiel D'Hooghe, organist
van de kathedraal te Brugge, gaf op 12
mei een orgelconcert in de abdij van
Tongerlo in samenwerking met defluitist
Victor Muylaert. Op 22 mei geeft dezelfde artist een concert op het or el van
de hoofdkerk van Hamburg (Duitsland)
en op 26 juni concerteert hi te Oostende.
* In de mare van de tentoonstelling
' Hedendaagse Vlaamse meesters uit de
verzameling Gustave van Geluwe ' heeft
de h. Marcel Duchateau op uitnode in van het onafhankelijk cultured
forum Raaklijn te Brugge een voordracht
gehouden op 29 aril over
over ' Het expressionisme in de schilderkunst'.
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* an ' Historisch diagram van de Nederlandse Letterkunde ' werd opgemaakt
door Fernand Etienne en Paul
Vanderschaeghe (Uitg. Dewilde,
Stationstraat49, Handzame - 15 F). Dezelfde auteurs bereiden momenteel een
bloemlezing voor uit de Nederlandse letterkunde (zelfde uit ever 5o F).

* Octave Lan duy t internationaleprijs van Lugano en lid van onze
Redactieraad, stelde een selectie schilderien
voor de Biennale te Sao Paolo ten
j
toon in het atelier Veranneman, Groeningelaan te Kortrijk (25 mei tot 4 juni).

* Marie-Rose Lannoy en Jan
Van de K e r c k h o v e stelden tijdens
de maand mei schilderijen en keramiek
tentoon in het atelier Veranneman te
Kortrijk. De openingsrede werd gehouden door de h. Jozef Storme.

* Kunstschilder -glazenier Michel
Leenknegt heeft ti dens de maand
aril zijn jongste werken tentoongesteld
in zijn nieuw atelier, oude pastorij te
Kwaremont(dorp).

* Met het doel te onderzoeken hoe de
regeneratie van de glazenierskunst te bewerkstelligen en de belangen van de kunstenaars ermede be aan te behartigen,
werd Michel Martens ,
lid van
onze Redactieraad, benoemd tot ondervoorzitter van de Nationale Unie der
Meester-glasschilders.

* Jozef Norei I le uit Menen zal
van 29 juni tot I I juli in het stedelijk
museum te Oostendegrafisch werk en
keramiek exposeren. Deze expositie wordt
ingericht door de kunstkring Mozaiek.

* Op de jongste studiebijeenkomst van
de Lodewijk de Raetstichting, gewijd
aan hetprobleem van de industriele
vormgeving, werd door Marc el N o t e b a er t lid van onze Redactieleiding,
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een referaat voorgedragen over industriele
vormgeving in de tak textiel.

* Van 26 mei tot7 juni werden in de
Vyncke- Van Eyckgalerie te Gent tekeningen van Constant Permeke
g
eexposeerd.

* Van 19 mei tot 7 juni wordt in de
oude abdij Ter Doest te Lissewege een
tentoonstelling ingericht van teken-, schilder- en beeldhouwwerk van Albert
Setol a. Tijdens de opening wordt een
inleiding tot dit werk gegev en door L uci en D end o o v e n. In deze expositiezaal komt eerlang aan de beurt : de
Brugse kunstschilder A d r i a a n V a ndewalle.

* Zopas verscheen bij Desclee - de Brouwer een nieuwe uitgave van Min Vader
van Lia Timmermans.(3o F)

* Declamator R e m i V an Duyn
hield verschillende Passieavonden onder
meer in de St. Thomaskring van Oostende; het bestond voornamelijk uit het acteren van het Evangelieverhaal in het eerste deel en uit het uitbeelden van het
onderzoek, dat door een ongelovige gevoerd wordt naar de feiten van hetpassiegebeuren, in het tweede deel.

* Kunstschilder Jose Van G u c h t
heeft tijdens de maand april zijn werk
tentoongesteld in zijn atelier ' De drie
Koningen ', Vleeshouwersstraat, 23, te
Veurne.

* In een Davidsfondsavond te Izegem
op II april las Jozef a van Hautlandgedichten voor uit haar bundel
Lijnen zonder kruispunt en andere nog
nietgepubliceerde poezie. Zij werd ingeleid door Johan van Mechelen, tussenin
was er klavierspel door Erna Callewaert
uit Tielt.

* Zo as verscheen bij de Bladen voor

de Poezie (Lier) een eerste gedichtenbundel van de hand van Jan V ander h o even uit Brugge. De titel van
deze bundel is Projectieschriiven.

* Van4 tot 16 mei ging de tentoonstelling door van Rene Vanden Berg h e in het stedelijk museum te Oostende. De Brugse schilder exposeerde onder
de auspicien van de groep Mozaiek.

* Op zaterdag 2 22 juni gaat te Oostduinkerke een hulde door vanschrijdever Felix Timmermans, die daar re elmatig zijn verlof doorbracht. Een gedenkplaat vervaardigd door beeldhouwer Koos
Vander K a a zal er in gehuldigd
worden. Bovendien wordt eengroot Pallieterfeest ingericht onder de algemene
leiding van Frans Vromman in
een reusachtige tent versierd met kleurige
en frissepanelen van de oostendse kunstschilder Paul Vermeire.

* Ant oon Vander Plaetse
neemt de regie waar van het Mariaspel
van Eugeen Winters dat op 25, 26, 27,
3o mei en I, 2 en 3 juni te Ede em werd
opgevoerd.

* Antoon Vander Plaetse trail
op verscheidene plaatsen in het Vlaamse
land op met Passieavonden, die zeer geslaagd waren.

* Op de Gouwdag van het Davidsfonds
Westvlaanderen op zaterdag 3 mei werden uittreksels uit het werk van Felix
Timmermans voorgedragen door M i c h e l
laureaat van het Gentse
W f f els ,
conservatorium.

..
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te leper zoekt het nummer van Westlaanderen van maart 1954. Kan iemand
V
hem helpen ? Het is bij de administratie
sinds lang uitverkocht.

KUNSTACTU ALI T E I T EN
IN MEMORIAM
PATER JOZEF BOON
Het afsterven van Pater Jozef Boon is
een verlies vooral voor de opvoeringen
van het H. Bloedspel te Brugge, die precies dit jaar in augustus zullen plaatsgrijpen, maar ook voor het religieus toneel in ons land en zelfs in West-Europa.
Pater Boon was inderdaad tot ver buiten
onze grenzen bekend als auteur van een
hele reeks religieuze toneelwerken en als
bezieler van talrijke toneelopvoeringen en
ken
toneelcongressen. 46 van zijn werken
werden in zes talen vertaald.
Pater Jozef Boon werd in 19oo geboren te Halle. Na handelsstudies werd hi'
sekretaris bij de inspectie van het lager
onderwijs. In 1921 trad hi' in het noviciaat der Paters Redemptoristen en in
1927 werd hi' priester gewijd. In 1932
promoveerde hi' tot licenciaat in de Germaanse letteren te Leuven en tot 1944
was hi' leraar aan het college te Essen.
In 1938 werd hi' aangesteld als al emeen leider van de opvoeringen van het
door hem ontworpen en geschreven Heilig Bloedspel te Brugge, en in 1947 stichtte hi' het blijvend Gezelschap van het
D
H. Bloedspel en het toneeltijdschrift De
Grad, waarvan voor enkele weken een
speciaal nummer verscheen gewijd aan
het leven en het werk van Pater Boon.
De naam van deze dynamische figuur
blijve onafscheidbaar verbonden aan de
vele vernieuwingspogingen die hi' in
Vlaanderen ondernam ten bate van het
religieus toneel, en bepaald aan het Heilig Bloedspel te Brugge, dat nu al wereldbekend is.

ANTOON NAUWELAERTS
Op 2 mei overleed te Brugge de beer
Antoon Nauwelaerts ,
ere-stadsbeiaardier.
De h. Nauwelaerts werd in 1886geboren
te Lier; zijn vader was eveneens beiaardier. De h. A. Nauwelaerts voelde zich
van jongsaf aangetrokken tot het beiaardspel. In 1911 greep te Brugge een grote
internationale wedstrijd voor beiaardspel
plaats. De jury, onder voorzitterschap
h kende de eerste
van Karel Mestdag,
rijs toe aan Antoon Nauwelaerts, die in
p
1913 de beer Karel Du an opvolgde als
Brugs stadsbeiaardier. In 1938 werd hi'

naar aanleiding van zijn zilveren ambtsjubileum gehuldigd. In 1949 ging hi'
met rust, en werd op de Brugse Halletoren opgevolgd door de h. Eugeen Uten,
de tegenwoordige stadsbeiaardier.

MIDDELEEUWSE
WAGENSPELEN TE OEDELEM

Wanneer het toneel uit de kerk werdgeweerd, hadden de vertoningen eerst plaats
op het kerkhof, daarna op markten, openbareplaatsen, drie- of vierwegscheden.
Voor vertoningen van kleinen omyang en bepaald voor kluchten, boerten
of sotternieen, esbattementen, factien,
faertsen, cluyten zoals men voorheen zei,
werd er weldra afgezien van het optimmeren van stellingen verhogen of schavotten; men nam zijn toevlucht tot wagens waarop een planken vloer werd gelegd, die wagens werden langs drie zijden
behangen en versietd. De stukken daarop
vertoond noemde men wagenspelen. Men
reed met de wagen van de ene plaats of
straat naar de andere, zodat het stuk op.
een dag meermalen werd vertoond, zonder dat de spelers bun wijk mochten
verlaten. Degemeentebesturen gaven
zelfs toelagen aan de spelers : om de
oede lieden van de stede te vermaken.
g
De oorspronkelijke kluchten (boerten)
uit de )(Iv' eeuw ,
kenschetsen zich door
gebrek aan intrige en karakterschildering.
Er wordt slechts een dwaasheid, een feit,
een ondeugd in afgeschilderd; de dialoog
is vloeiend, vol leven, en de stukken tintelen van frisheid, geschreven in de schilderachtige en kernachtige taal van de tijd
enpassend aan de aard van 't onderwerp.
Niet zeldenplaatste men rechts en
links van en in de achtergrond van de
en banken waarop de notabelen van
wag,
de wijk of van het gebuurte, gedurende
het spel plaats namen, zonder in enige
wijze de spelers in bun bewegingen te
belemmeren.
Op zondag 28 april greep te Oedelem
een festivalp lasts van middeleeuwse wag
enspelen.
De ' Koninklijke Vlaamse Strijdbroeders ' -' Rederijkerskamer van Sint Elooi ',
uit Knesselare (winnaar van deprovinciale schaal van Oost-Vlaanderen in 195c)
en 1953) speelde een fragment van Rei-

naar het
naert de V.os van Pol de Mont,
oude dierenverhaal.
De Aloude Rhetorycken Camere van
het He Lich Cruys, uit Sint-Michiels (gesticht in 1621) voerde op De duivel te
sterk, een cluyte naar het oud verhaal
door Jef de Vroye.
De Vrije Camere vander Rethorycken
der Weerde Drie Santinnen, uit Brugge
(gesticht in 1474) vertoonde Die ge-

nouchlike Cluyte van Dulle Mie.

IEPERSE HULDE AAN WESTVLAAMSE KUNSTENAARS

De Ieperse Kunstkring Richten bracht
zondag 14 aril in de stadsschouwburg,
hulde aan enkele Westvlaamse komponisten en schrijvers.
Onder leiding van Guido Van Over7
beke voerde de koorafdeling werken uit
van Remi Ghesquiere, Baron Jozef Ryelandt, Hans Reinke, Maurits Deroo, Prosper Van Eeckhaute, Jean Decadt, Jules
Bouquet, Lionel Blomme, Andre Moerman, Herman Roelstraete, Hilmer Verdin en Willy Ostijn. Men hield zich
kwasi uitsluitend aan het klassiekegenre.
Van hedendaagse experimentele muziek
waspraktisch een sprake. Dat ieder
werkje een eigen cachet droeg pleit voor
onze kunstenaars. De interpretatie door
het koor was verzorgd tot in de geringste details.
KUnstdeklamator Gerard Vermeersch,
eersteprijs Koninklijk Konservatorium
Gent en lid van het dramatischgezelschap N. I. R. droeg uitstekend voor uit
het werk van Andries Poppe, Andre Demedts, Nand Vercnocke, Karel Jonckheere en Marcel Matthijs.
Onze Voorzitter, Bestendig Afgevaardi de Jozef Storme hield een hartelijke
toespraak. Burgemeester Albert Dehem
zette de ouderdomsdeken der Westvlaamse komponisten in de bloempjes en
schonk hem het eremetaal van de stad
leper.
De beer Ghesquiere dankte iedereen
op de hem eigen humoristische wijze.
Naast Remi Ghesquiere haden de kunstenaars Maurits Deroo, Lionel Blomme,
Jean Decadt, Hans Reinke, Herman Roelstraete, Andre Moerman, Hilmer Verdin
en Willy Ostijn eraan gehouden deze
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huldezitting met hun tegenwoordigheid
te vereren.
Door dit initiatief bewees de Ieperse
Kunstkring Richten het werk van onze
eigen kunstenaars naar waarde te schatten. Mocht het voorbeeld navolging vinH. D.
den.

VORMEN VAN HEDEN
Van 8juni tot I juli wordt in het Casino
te Knokke een expositie georganiseerd
onder de titel Vormen van Heden. De
inrichters zijn Luc Peire en K. N. Elno.
Er zal werk tentoongesteld zijn o. a. van
Luc Peire, Mara, Michel Martens, Anton
Pevsner, Gilioli, Bertoia, Florence Knoll,
Ferdinand Vonck, enz...

NEDERLANDS TONEEL
TE OOSTENDE
Deplaatselijke afdeling van de Vlaamse
Toeristenbond heeft het initiatiefgenomen tot het oprichten van een kring ' De
vrienden van het Nederlands toneel'.
Daartoe werd een oproep gericht tot alle
Vlaamse culturele verenigingen van de
stad, zodat de kring definitief gesticht
werd in samenwerking met de plaatselijke
toneelbonden.
Een der eerste activiteiten van deze
groepering, die onder het voorzitterschap
staat van Dr. Crauwels, was het inrichten van een opvoering van de K. N. S.,
die door in op io april in de Koninklike Schouwburg, met De Regenmaker.
Het is een zeergeslaagd experiment geweest; het bewijst dat ook te Oostende
belangstelling bestaat voor goed Nederlands toneel, en niet alleen dus voor de
Franstalige opvoeringen, die elkaar in
Schouwburg en Kursaal opvolgen.
Daarom werd besloten door te zetten.
Voor het volgend winterseizoen staan
reeds vier K. N. S. voorstellingen op het
programma. Verder zijn enkele voorstellinen door beroepsgezelschappen uit Nederland voorzien; dit zouden dan waardie
tegenhangers worden van de Franse
g
voorstellingen.
Het belang dezer kultuurprestaties kan
niet hoog genoeg geschat warden, gezien
de betekenis van Oostende, dat als kultuurcentrum met zijn Kursaal een zeer
voornameplaats inneemt in dit land en
tevens een belangrijke strijdpositie voor
de Vlaamse kultuur is.
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DRIE MERKWAARDIGE
ORGELCONCERTEN IN DE
SINT - SALVATORSKA THEDRAAL TE BRUGGE

Degrote schaar kunst- en muziekliefhebbers die de drie vorige jaren in de
elegenheid gesteld werd om de recitals
g
bij te wonen in de eeuwenoude kathedraal met zijn prachtig or el — dat voor
zulkegelegenheden steeds op kunstzinnige wijze verlicht wordt — zullen ongetwijfeld met genoegen vernemen dat deze
lofwaardige traditie voortgezet wordt.
De reeks wordt op luisterlijke wijze
ingezet door Helmut Wacha op zaterdag
20 juli te 19.3o u. De befaamde Bachvertolker en improvisator is algemeen gekend engewaardeerd door de platenliefhebbers. Voor de ' Deutsche Grammof ongesellschaft ' verzorgt hi' de vertolking
vangans het orgelceuvre van Bach. De
kwaliteit van deze opnamen wordt in
Europa zowel als in Amerika geprezen.
Hi'j zal werken uitvoeren van Buxtehude
en Bach om te besluiten met een improvisatie.
Als tweede solist treedt de organisttitularis, Kamiel D'Hooghe op de zaterdag 3 augustus te 19 uur (omwille van
het H. Bloedspel dat te 21 uur op de
grote markt zal doorgaan).
Na zijn vele internationale onderscheidin en en zijn concerten in En eland
Nederland en Duitsland zal hi j een programma bieden met werken van Handel,
Raick, Bach, Franck, Peei.ers en Andriessen.
Op zaterdag 2 4 augustus te 19.3o uur
wordt de reeks afgesloten door de Nederlander Albert De Klerk. Deze internationaal bekende improvisator zal natuurlijk een improvisatie ten beste geven
op een tema dat hem gedurende het concert zal overhandigd worden.
Zijn programma vermeldt verder werken van Sweelinck, Dandrieu, Bach en
Kodaly.
Deze orgelconcerten worden ingericht
met de welwillende medewerking van het
stadsbestuur en zijn gratis toegankelijk.

PROVINCIAAL
TONEELTORNOOI 1956-1957
Uitslag.
Behaalden degrootste onderscheiding en
promoveren naar de Ere-Afdeling :

88 %
I. St. Rembert, Torhout.
Kink-Kank-Hoorn, De Panne. 82 %
3
. Pogen, Knokke.
8%
Op
d'Hoogde
groeyt
d'Olijfboom,
.
4
Hooglede. - Vreugd in Deugd, Moen. Vereenigde Vrienden, Rumbeke. 8o %
2.

Behaaldengrote onderscheiding (de
kringen warden vermeld in de alfabetische orde, zonderpunten) :
Voor Outer en Heerd, Alveringem;
Dageraad, Bredene; Taal en Kunst, Kortrijk; De Kunstminnende Broeders, Menen; Ic Dien, Roeselare; Kunst en Broedermin, Staden; St. Katharinakring, Stene.
Behaalden onderscheiding :
Gudrun, Brugge; De Lustige Vrienden, Izegem; De Karel van Mander-Ghesellen, Meulebeke; De Vlaamsche Zonen,
Rumbeke; Volksveredeling, Tielt.
Behaalden voldoening :
Doeomwel
, Ardooie; Met Vlij
t en Eendracht, Dadizele • Langhoirs-Victorinen,
Poperinge.
Een ere-diploma voor de meest-beSchaaf de uitspraak wordt verleend aan de
toneelkringen St. Rembert, Torhout en
De Karel van Mander-Ghesellen, Meulebeke.
Bijzondere meldingen worden verleend
aan •
- Mej. Suus Demarest, lid van de
toneelkring St. Rembert te Torhout, voor
haar vertolking van de rol van Maria
Magdalena in De derde dag.
— Mevr. Fensie-Claeys, lid van de toneelkring Po en te Knokke, voor haar
vertolking van de rol van Henriette in
Paula van Berckenrode.
DeJury was samengesteld uit :
Noordelijke groep : de heren F. Bourdon, Oct. Defoor, Ir. j. Demeester, M.
Sercu en G. Gyselen.
Zuidelijke groep : de heren J. Storme,
G. Libbrecht, G. Vandenbroeke, M. Vanden Driessche en H. Deylgat.

PAUL KLEE
We mogen zonder overdrijving zeggen,
dat de tentoonstelling Paul Klee in het
Paleis voor Schone Kunsten te Brussel
in maart en april, een zeldzame gebeurtenis was. Het kangeen ' schok '-tentoonstelling genoemd warden , maar dat neemt
niet weg dat zij o. i. de schoonste en
rijkste gebeurtenis uit het kunstleven in

ZONNEKE MEERS, 1-3-5

TEL.328 62 •

ons land vormt tijdens de laatste jaren.
Al is het een spijtig feit, dat 17 jaar na
zijn dood nog maar weinigen Paul Klee
kennen, toch verheugde het ons een grote
toeloop op de opening vrijdag 2 9 maart
te hebben mogen zien vanwege kunstenaars en kunstminnaars. Dat hetgrote
publiek slechts kan wakker geschud worden door een bamumachtige film of een
schandaal of tien blijft een betreurenswaardige vaststelling.
De kunst van Paul Klee richt zich tot
degenen, die geen haast hebben en zichzelf de tijd tot bezinning en dromen
gunnen. Klee : alleen zijn naam reeds
suggereert droom, evasie, poezie van de
meest zuivete en onverwachte soort. De
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tekenaar boeit evenzeer als de schilder;
ze zijn even root want onvervangbaar in
ons tijdsbeeld. Hi' neemt noch het publiek noch zichzelf beet en zi j n humor is
van de verhevenste soort, onbetaalbaar
overrijk aan vindingskracht en onuitputtelij kheid.
Deplastische rijkdom en verscheidenheld zijn in Klee's levenswerk onoverzienbaar. Wonderbaarlijk genoeg kan
men bezwaarlijk vijf schilderijen en tekeningen tezamen aanduiden, die men
best uit de tentoonstelling zou weglaten,
omwille van hun nietszeggendheid. Klee
is enig als mens en als kunstenaar en
deze eerlijkheid komt in ieder werk van
deze Zwitser tot uiting.

Klee ziet wel door de bril van het
innerli j ,ke maar men merkt overal heel
duidelijk het uitgangspunt dat bij hem
stelselmatig maar op een meeslepende
wijze vervormd en omgetoverd wordt.
Zijn onderschriften zelf zijn dichterlijke,
schijnbaar ver-gezochte titels, maar ze
brengen u in de door hem gewilde onaardse sfeer, die al zijn scheppingen omsluieren. Eengroat schepper vraagt aandacht voor zi j n innigste dromen : wie zich
de moeitegetroost en oak de tijd, wordt
binnengelaten in de kuise tempel van de
eenvoudigste tot de meest ingewikkelde
din en en uitvindingen van Klee. Klee
kan niet beter vergeleken worden, dan
met eenpikturaal en formeel uitvinder.
Nooit stikt hi' in zijn leerstellingen, die
in zijn veelvuldige geschriften opgestapeld liggen als een kostbaar erfgoed voor
de huidige en zelfs komende geslachten.
Pas nu begint men overal in de wereld,
waar opmerkelijk nieuw kunstonderricht
gegeven wordt, de leergangen van Klee
uit het Bauhaus te verspreiden en toe te
passen aan de eisen van ons vernieuwd
wereldbeeld.
Klee heeft nu eens alles toegepast,
waarover hi' geschreven heeft. Hi' zegt :
zie, zo moet het; hi' bewijst wat het
g
eeft door praktische kleurenkombinaties
en vormeksperimenten. De uitzonderlijke
waarde van Klee ligt er juist in, dat zijn
droomneerslagen nooit bleven zitten in de
stof van het eksperiment zelf, maar dat
hi' er integendeel steeds opnieuw volwaardige kunstwerken wist mee op te
bouwen, tot stichting en vreugde van de
latere generaties.
Hetgrote geheim van Klee berust erin,
dat hi' aan een kinderlijke visie een heel
scherpe geest west te paren.
Reeds in 1948 had hetzelfde Paleis
eengrote tentoonstelling van de Zwitserse
meestergehouden, die 365 werken omvatte. Deze show is de bekroning. Elk
, elke
gof
schilderijouache,
elke waterverf
tekening neemt ons mee op een avontuurlike tocht doorheen een ' botanischer
Garten ' of eengekke historie, die ons
doetglimlachen, maar op dit ogenblik
reeds aandachtig toekijken om te ontdekken, hoe hij dit kon weer even zoals
nog nooit iemand voor hem (en het zijn
er tenslotte niet weinig en groten) het
g
edaan of opgemerkt had. Elk werk is
een avontuur Soms doorheen een wereld
of een wildernis van linen en onbepaalbare kleuren, maar als einduitslag levert
het steeds een kunstwerk op.
Emiel Bergen
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WASSILY KANDINSKY
Nu in hetpaleis voor Schone Kunsten te
Brussel tot3o juni 1957 een belangrijke
overzichtelijke tentoonstelling van Wassily Kandinsky's werk gehouden wordt, nl.
45 werken stammend uit de trustees van
het Guggenheim Museum te New York
(bestuurder Sweeney is auteur van Abstract and surrealist art in America),
dientgewezen op het uitzonderlijk belang van de schilder en kunstpedagoog
die dezegrootmeester der 20 e eeuw was.
Met Paul Klee behoort hi' tot de to en
van onze eeuw, naastgrootheden als
Schonberg, Strawinsky
en enkele anderen.
Wie zijn schilderijen ziet of zijn boeken en essay's leest, meent te doen te
hebben met scheppingen, die pas gisteren ontstonden. Hun boodschap en les
behoren nog tot de onvoltooide en onontgonnen gebieden en slechts weinigen
voelen hem aan en begrijpen tenvolle
zijn boodschap.

Essays iiher Kunst un Kfinstler (heruitgegeven en besproken door Max Bill,
stichter van de Hogeschool voor Vormgeving te Ulm) (Hatje, Stuttgart, 1955;
242 blz. tekeningen), bevat zeer merkwaardige opstellen over nog zeer levende
onderwerpen en veel waarheden gelden
nu nog ten dag,
e misschien zelfs meer
dan ooit ! Regards sur le passe (1913 in
oorspronkelijke duitse tekst), Uber das
geistige in der Kunst (19Il en nu 1952)
en Punkt and Linie zu Fliiche (1926 en
1955 : beide laatste boeken eveneens door
Max Bill opnieuw ingeleid en uitgegeven) voltrekken hetportret dat men zich
van deze uiterste begaafde en verfijnde
mens en kunstenaar reeds lang voor ogen
had, dank zij zijn bekendste schilderijen.
(Uitgaven Bentli, Zwitserland; in en else
tekst in het Museum of non-objective
art, New York).
De kenner en kommentator Bill schreef
ook over Kandinsky een zeer uitstekende
studie(Maeght, Parijs).

Men maaktgeen kennis met een vetdord oudprofessor, maar met een dynamische verstandelijk-doordringende geest,
die ook in zijn beeldend werk uiting
geeft aan een fel beweeglijk gevoel; gedragen door een subtiel, doch gespannen
linens el en ongewoon-sterk koloriet.
Hoe ver staat Kandinsky niet of van
de russische suprematisten Lissitsky en,
Malevihch of konstruktivisten of de nederlandsegroep De Stijl met Mondriaan,
Vordemberge-Gildewart en Van
an Doesbur g
(die alsparalleelrichting in het Bauhaus
merkwaardige studièn lieten uit even
Even verfijnd, veelzijdig als de andere
Bauhaus-leraars Gropius, Moholy-Nagy,
Schlemmer en zijn vriend Klee moet deze
Rusgeweest zijn. Uit zijn werk en woord
straalt adel en hun waarde is ti'jdeloos
want blijft onaangetast ver boven akademische verdorring en traditionele sleur
verwillen als een verkwikkende teug echt
hedendaags denken.
Emiel Bergen

WEDSTRIJD VOOR
TOERISTISCHE SOUVENIRS

INTERNATIONAL BRUSSELS
* Meubelen en
Woningtextiel
* Alleen Fabricatie
voor Benelux en
Belgisch Congo
* Documentatie
op aanvraag
* Doorlopende
Tentoonstelling
145, KONINKLIJKESTRAAT, BRUSSEL
Tel. 17.21.17
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De Gemeentelijke Dienst voor Toerisme
der Stad Poperinge richt een wedstrijd in
voor toeristische soevenirs,
met het doel
dergelijke soevenirs, die door hun originaliteit een blijvende waarde bezitten, in
de handel te brengen.
De ontwerpen moeten geinspireerd
worden, hetzij door de cultuur of de
nijverheid der streek, hetzij door de folklore of degeschiedenis der stad (b. v.
de hopkultuur, Keikoppengilde, Meester
Ghy,
be Het Mirakel van 0. L. Vrouw
van St. Jan, enz.)
Depersonen die belang stellen in deze
wecistrijd of verlangen er aan deel te nemen kunnen een exemplaar van het re lement bekomen bij de Gemeentelijke
Dienst voor Toerisme, Stadhuis te Poperange,
Deze wedstrijd wordt begiftigd met
Io.000 Fprijzen.
De ontwerpen moeten ingediend worden uiterlijk op 15 jun
aanstaande.
i
Tentoonstelling en uitslag op 6 juli
1957.

BELANGRIJKE
KUNSTGEBEURTENISSEN
IN HET BUITENLAND
Internationale wedstrijd voor muziekuitvoering te Geneve (van 21 september tot
5 oktober 1957): klavier, .zang, cello,

clarinet en strijkkwartet. Toegankelijk
voor deelnemers uit alle landen tussen 15
en3o jaar. Inschrijving tot 15 juli op
adres : Secretariat du Concours International d'Execution Musicale, Conservaue Geneve (Suisse).
toire de Musiq,

Secretariaat : 23, rue Bachelet, Paris xvir
(France).

Zesde internationale muziekwedstrijd van
de Duitse radio (van 6 tot 17 september
1957) : zang, klavier, or el hobo, clarinet, cello. Toegankelijk voor deelnemers
van alle landen. Inschrijving tot jun.
Inlichtingen : Sekretariat Internationaler
Musikwettbewerb 1957, Hauptabteilung
Musik des Bayerischen Rundfunks, Miin(Deutschland).
chen 2, Rundfunkplatz,

Holland Festival 1957. Van 15 juni tot
15 juli. Concerten door het Concertgebouworkest, Het Haasg Residentieorkest,
het Radio-Philharmonisch orkest, de Nederlandse Bachvereniging. Opera-opvoeringen van The Rake's Progress (Strawinsky) e. o. Optreden van The Royal
Ballet(vroeger Sadler's Wells Theatre),
van het Bur theater (Wenen), de Compagnie Jacques Mauclair (Parijs) en de
Nederlandse Comedie. Filmweek, metrojectie van film premieres. Inlichtingen op
het secretariaat : Gevers Deynootplein, 3o,
Scheveningen (Nederland).

Graphic 1957. Van tot 16 juni grijpt te
Lausanne in Zwitserland eengrote internationale expositie van de grafische kunstenplaats. Verschillende afdelingen : een
volledige dagbladproductie in voile wenking; een overzicht van de geschiedenis
van de drukkunst; a*fdelingen gewijd
fie off
offset
aan de fotogravure , de fotogra,
en heliogravure, en boekbinderij. Retrospectie van de affichekunst van i8 7o
(Toulouse-Lautrec) tot op onze dagen.
Derde Internationaal Con gres van de Gewide Muziek. Te Parijs, van tot 8 juli
in het Paleis de Chaillot en in de Salle
Pleyel. Dit jaar zal dit congres zich speciaal inlaten met dejongste pauselijke
wereldbrief ' Musicae Sacrae disciplina

Zevende salon van de Gewiide Kunst. Te
Parijs van 15 september tot 25 oktober in
het ' Musee d'Art de la Ville de Paris '.

Internationale tentoonstellingen te Milaan.
Elfde Triennale van Milaan, van 27 juli
tot4 november. Internationale tentoonstelling van hedendaagse architectuur, internationale expositie van de woning en
kunsten
vanepaste
toeg
, en internationale
expositie van industrial design. Grafische
kunsten. Tuinarchitectuur. Secretariaat :
Palazzo dell' Ante al Parco, Milano (Italie).
Fotografie. De ' Centro per la Cultura
Nella Fotografia ', die vele wereldbekende fotografen groepeert en alle grote we-

K. VANDEKERCKHOVEDE MEESTER
ROESELARE
Noordstraat 51

Ooststraat 13=15
Telefoon 20 7 .63

-

Telefoon 203.33

ALGEMENE MEUBILERING

BINNENHUISINRICHTING

zal nu
reldtijdschriften van fie
fotogra
een driemaandelijks bulletin publiceren :
' Popular Image '. Er wordt tevens een
eerste Biennale van de fotografie voorbereid te Venetie. Secretariaat : Via Mazzini, 1o, te Fermo (Italie).

BUITENLANDSE
PERIODIEKEN
Wik or — Het langverwachte Belgienummer van dit Nederlandse ti'jdschrift
kwam in april van de pers. Het is wel
bijzonder moeilijk een nummer van een
tijdschrift te widen aan de kunst van
een land. En wi j geloven dat Wikor het
wel nog eens zal overdoen, want de materie is natuurlijk onuitputtelijk. Wij
vermelden in dit nummer een overzicht
van de beeldende kunst in ons land :
schilderkunst, beeldhouwkunst en architectuur, door A. Buffinga. Jan Wisse
schrijft over de Belgische muziek terservator
F. Baudouin een zeer
wijl
con
goed artikel schreef over het Rubenshuis
te Antwerpen. Paul van Morckhoven
heeft het over het toneel in ons land en
Louis Sourie opent in dit nummer een
nieuwe rubriek ' De Vlaamse literatuur
in vogelvlucht waarin hi' telkens een
Vlaamse auteur aan de Nederlandse jongeren voorstelt : ditmaal is het Maurice
Roelants. Tenslotte komt Adriaan Vandewalle aan het woord met interessante her-

inneringen aan James Ensor. (Uitg. Pax,
Den Haag).

Europa — Het eerste nummer 1957
van dit tijdschrift uitgegeven door de
' Christelijke Westeuropese werkgemeenschap ' telt zoo bladzijden. Het wordt geopend door Piet Schepens, die een uitvoerige en merkwaardige voorstelling
geeft van de Zweedse auteur Par Lagerkvist. John L. Brown, cultureel attaché
bij de ambassade der U. S. A. te Brussel
pleit voor kulturele uitwisseling en internationale verstandhouding. Georg Hermanowski stelt de vooruitstrevende toneelgroep Contra-kreis uit Bonn voor,
terwijl Freddy de -Medicis ons nailer bekend maakt met de mens Ewald Matare
en zijn kunst. Luise Rinser, de bekende
Duitse schrigster, stond een objectief en
zeer initièrend artikel of over de kunst
en de opvoedingsmethodes van haar man,

de bekende muziekpedagoog Carl Orff.
W. A. Bruggeman noemt de door Jozef
Lantsoght ontworpen kerk van Koksijde
de meest vooruitstrevende op modern gebied, zelfs bekeken vanuit universele
kunstkriteria. Morgen komt te vroeg is
eengoedgeschreven novelle van Albert
Vermeire. Er zijn in dit nummer gedichten opgenomen van Ferdinand Vercnocke,
Trudo Hoewaer, Zuster Lutgardis, Hans
Melen, Felix Dalle, Jos Deleu, Robert
Van Passen, Pol Le Roy, Karel De Decker en Frans Geysen. De kwaliteit van
degedichten loot van zeer goed naar
zeer slecht. Idem voor de illustratie van
dit overigens zeer verzorgd uitgegeven
nummer.(Stationplein 24 Torhout).

L' 0 e i — Het aprilnummer van dit
toonaangevende maandblad is buitengewoongoed geslaagd, evenwichtig opgesteld zowel wat de inhoud van de artikels

BIO-BIBLIOGRAFIE VAN ANDRIES POPPE
BIJ HET ARTIKEL : ANDRIES POPPE, DICHTER EN
TONEELSCHRIJVER. (tie blz. 172-175 in dit nummer).

Popp e, Andries, werd geboren te Wenduine op 6 juni 1921.
Studeerde aan het koninklijk ateneum, het stedelijk muziekkonservatorium te Oostende en het konservatorium te Molenbeek,
waar hi'j een eerste prijs
i
n toneelspeelkunst
en diktie behaalde.
Is kantoorbediende en woonachtig te Schaarbeek, Clayslaan, 43.

Poezie . Eerstelingskens, 1936; Duo bij toeval (samen met Johan
Berger), 1938; Kleine nachtmuziek, 1941; De klip in zee, 1948;
Windstilte, 1957, bekroond met de letterkundige prijs voor
oe:zie van de provincie West-Vlaanderen.
P

Toneel De indringer. Drama in vier bedrijven, 1946; Cascaneuces. Blijspel in drie bedrijven (in samenwerking met Cyriel
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betreft, als de illustratie. Will Grohmann,
de onstuitbarepublicist, vertelt over het
Bauhaus van Weimar en Dessau, de artistieke instelling die op onze dagen nog
haar invloed laatgelden, o. m. met Max
Bill te Ulm. Onder het motto : „ Tirer
tout son art d'un regard dune vieille
rosse de saltimbanque " schrijft Jean Grenier een zeergoed artikel dat buiteng
ewoon flink geillustreerd is , over de nu
85-jarige Franse meester Georges Rouault.
Michel Seuphor, die zopas de ' bijbel '
over Mondriaanpubliceerde, geeft in ditzelfde nummer een voorstelling van de
kunst van Hans Arp,
een van de leidende
figuren van Dada. Dit nummer besluit
met zeven compacte bladzijden recensies
over jongst verschenen kunstboeken. Voortaan zal ieder nummer van dit tijdschrift
eengroter aantal bladzijden tellen (het
aprilnummer 66) en het kost iets duurder :per jaar 544 F L. Lepoutrelaan,
87,
Elsene-Brussel).

Verleyen), 1948; Het zwaard van Damocles. Tragedie in drie
bedrijven, 1949; Van doden die niet sterven. Spel in vier bedrijven, 1952; De stuwdam. Toneelspel in drie bedrijven, 1953;
Degeschiedenis van een kassier. Spel in vier bedrijven, 1954;
D. P. Eenakter, 1954. (Al deze werken werden uitgegeven bij
' Perfecta ' , Begijnengracht, 9, Gent ) .

Luisterspelen : SS. Flying Enterprise, 1952; De auteur en zijn
personage, 1953 (bekroond in de luisterspelwedstrijd van het
N. I. R.); Degeschiedenis van een kassier, 1954 (radio-bewerking); Twee levenden en een dode. Naar de roman van Sigurd
Christiansen, 1956; Requiem. Luisterspel over de dood van
Mozart, 1956.

Vertalingen De zon gaat onder. Een toneelspel door Michel de
Ghelderode. T. V.-bewerkingen Ik ook, door Luc Branswijk;
De kleine zang,
er door Antoon Coolen. In het frans : Van doden
niet niet sterven; in het duits : De stuwdam.

WESTVLAAMSE DISCOTHEEK
Het C. V. K. V. dat het gekende kunstblad WestWlaanderen uitgeeft, heeft op=
dracht gegeven aan een groep Westvlaamse declamatoren en declamatrices een reeks
van vijf platen to bereiden, gewijd aan de zgn. Classieke Westvlaamse schrijvers
1. GUIDO GEZELLE
(in voorbereiding)
2.

ALBRECHT RODENBACH EN HUGO VERRIEST
(verschenen)

3 . MAURITS SABBE EN 0. K. DE LAEY
4. RENE DE CLERCQ EN CYRIEL VERSCHAEVE
5. STIJN STREUVELS
(verschenen)
Het geldt hier long=playplaten met een duur van 3o minuten, per plaat, uitge.
voerd door een firma van internationale naam en op last van het C. V. K. V.
De algemene leiding eruct bij :
AntoonVander Plaetse
Phonetisch toezicht :
Prof. Dr. J. L. Pauwels
idin •
Technische leg
Etienne Vergote
Uitvoering •
.
Deutsche Grammophon Gesellschaft

De keuze der stukkenbeoogt van de verschillende schrijvers een zo trouw mo=
gelijk beeld to even. Zij wordt gedaan door : Prof. Dr. Frank Baur (Gezelle),
Raymond Brulez (Sabbe), Andre Demedts (Streuvels), Dr. Dries Devos (De
er
Laey), Dr. Albert Smeets (Verriest), Dr. R. Vanden Bussche 0. P. (V.
schaeve), Dr. Fernand Vercnocke (De Clercq) en Prof. Dr. Albert Westerlinck
(Rodenbach). Elkeplaat is vergezeld van een tekstblad met korte inleiding.

Verkoopsvoorwaarden:
Bij inschrijving op de ganse reeks •: woo F (dit is 200 F per plaat) ineens to betalen
of 200 F bij het verschijnen van elke plaat.
Afzonderlijke platen : 250 F. Storten op gironummer 9576, Bank van Roeselare.
Administratie: HECTOR DEYLGAT, Polenplein 5. Roeselare (tel.

222.21).

Depots der Platen:
Brugge : Rijselstraat 329, St. Michiels (F. Bonneure) tel. 344.91
..
(E t. Vergote) tel. 216.91
Kortrijk: an straat 24
12
(A. Smeets) tel. 750.75
Warschaustraat
Oostende :
(H. Deylgat) tel. 222.21
Roeselare : Polenplein 5
(J. Lannoo) tel.
169
Tielt : Kasteelstraat 85
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Een ontmoeting van stijl en comfort,
is onze salon Napoleo n.

Inrichters:

MEUBELINDUSTRIE

EEN KIJKJE IN ONZE TOONZAAL...

Tel. 600

POPERINGE

Wilt U Uw woning even gezellig, kom dan en bezoek
east decor.
onze toonzalen, ieder meubel ziet U in zijn gp

DRUKKERIJ JOS. VERMAUT
Langesteenstraat 28, Kortrijk (Tel. 202.04)
Wordt LI aanbevolen voor het drukken van Moderne en Luxusuitgaven,
Geillustreerde tijdschriften, Folders, Catalogi, jaarboiken, Jaarverslagen, enz.
Specialiteit van Drie- en Vierkleurendruk

ALLE DRUKWERKEN VOOR NIJVERAARS
worden verzorgd uitgevoerd tegen de v o o r d e 1 i g s t e voorwaarden.
PRIJSOPGAVEN EN BEZOEK OP AANVRAAG

Afdeling
TAPIJTEN — MEUBILERING

Boackaeit -Taft gagee9aem,
Ooststraat
ROESELARE
Gesticht 1889

VOOR
CREACtegn CAIMER112C VAP Alia?

kodielyke lianstweidien
v
smin re awenbiensre be vAidut

n wenkintuen

ErnYanden
bun aixOke cnoep
weaviunse meberoodte
en in ti3i7OUbeK

en hum algemeen vertegentwoordiger

Toonzalen, burelen, werkhuizen: 24& 28 AnderlechtseWeggevoerdenstraat, Brussel-Anderlecht. Telefoon 02-21.64.60
en o2.2I.92.o6. Magazijn Gent: 26 Limburgstraat, over St.
Baas en het monument Van Eck.
y
Voorheen : De Reuck.
Tel. 09-25.35.48.

Jozef KerIchof, to Brus9e1, op ons acires.

88, Krnkke.
Ons adres voor Week-ends: Zeedijk,

oniler dewelke bun vertegeoswoordige; voorWe;t-Vlaanderen

Jozef Seaux, Gravenstraat, 52, Roe are

tees

met
het

Boekhanbel RoelAnOy,
6umont • vuylsteke

nieuwste

00StSt12aat 17

ROESELARE

MAAR

het

tetefoon

BeSte

201.72

TROUW D1ENEN WAS EN BLIJFT STEEDS DE LEUZE VAN:
Verdeler West -Vlaanderen
Adler - Siemag - Imperial - Hermes Smith-Corona - Olympia - Marchant - Victor - Precisa - Plus - Sumlock - Direct Or. Odhner - Brunsviga - Off-Set - Geha

54.antoormackinebeciryi

Eiki il

OOSTSTRAAT, 119

ROESELARE

TELEFOON 1265

Alle Benodigdheden. Metalen Meubilair.

ZEER RIJKE KEUS

Duizenden referenties in Groot- en Kleinbedrijf, in Colleges, Pensionaten, in Administratie enprivaatgebruik. Bekwame
vaklui en een meer dan dertigjarige ondervinding staan U ten dienste.

SCHRUF- REKEN- & AFDRUKMACHINES
KANTOORMOBILAIR • BENODIGNEDEN - VERHURINS• ONDERHOUD - HERSTEWNG

HANDELSDRUKKER1J - KOPIEERDIENST

HIT \YEKELIJKI N
uitgave der drukkerij

S

e

p. v. b. a

poperinge
gasthuisstraat 19
handelsdrukkerij - uitgeverij - telefoon 9 en 316
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WEST- VLAANDEREN

ZESDE JAARGANG - NUMMER VIER

TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VOOR KUNST EN CULTUUR

juli 1957

UITGEGEVEN DOOR HET CHRISTELIJK VLAAMS KUNSTENAARSVERBOND
MET DE FINANCIELE STEUN VAN DE PROVINCIE

HEDENDAAGSE WONINGBOUW

*

De woning in de moderne architek.
tuur
Ir. Arch. Paul Felix

Voorzitter : Best. Afg. Jozef Storme. Geest. Adv. Kanunnik J. Dochy.
Eredekens : Baron jozef Ryelandt en Stijn Streuvels.

De wereld binnen de muren

K. N.=Elno
Moderne woningen in West.Vlaan=
deren
Arch. Huib Hoste

REDACTIELEIDING

Andr:. Demedts, Jozef Hanoulle, Marcel Notebaert,
Dr Albert Smeets, Antoon Vander Plaetse.

KUNST EN GEEST
REDACTIERAAD

Literatuur en Christendom

Dr. Albert Smeets

F. R. Boschvogel, Mr. A. M. Botte, Jules Bouquet, Arno Brys, Guido
Cafmeyer, Architect Jos Delie, Senator R. D. De Man, Gaston Duri-

ONTMOETINGEN

breux, Michiel English, Prof. Ir, Arch. Paul Felix, Mr. Roger Fieuw,
' Vormen

van He en' te Knokke =
Het weekend van `Dietsche Warande
en Belfort ' = Een internationaal cen=
trum voor geestelijke hernieuwing
te Si see = Bezoek aan kunstschilder
Jules Boulez = Ter Doest, Lissewege
Teater Antigone speelt 1Gaslicht
Jan Van der Hoeven = Gesprekken
met Antoon Viaene (III) = Westvla=
mingen regisseren openluchtspelen =
De mogelijkheden van de T. V. voor
de kunstenaars Keramiek van Joz ef
Noreille
Zomerakademie Jan van
Eyck te Maastricht.

Kanunnik Paul Francois, Hilaire 'Gellynck, Remi Ghesquiere, Dr. Alin
Janssens de Bisthoven, Octave Landuyt, Mr, Jean Lebbe, Michel
Martens, Marcel Matthys, Godfried tOost, Jozef Seaux, Albert Setola,
Louis Sourie, Jozef Vandaele, Remi Van Duyn, Luc Verbeke,
Hilmer Verdin, Jozef Verhelle, Drs. Frans Vromman, Staf Wets.
Y
SECRETARIAAT

Redactie
Fernand Bonneure, Rijselstraat 329, St Michiels bij Brugge (Tel. 344.91).
Administratie
Hector Deylgat, Polenplein 5, Roeselare (Tel. 222.21)

POETISCH BERICHT
ABONNEMENT

Gedichten van Guido Gezelle in het
Engels vertaald door Christ. D'Haen
Gedichten van Georg Hermanowski
in het Nederlands vertaald door Jan

Per jaar : 150 F Steunabonnement : 300 F Alzonderlijk

Schepens

(met vermelding : abonnement op W es t-V la an der en).

nummer : 50 F Gironummer : 9576 Bank van Roeselare

KUNSTACTUALITEITEN

o. a. Tijdschriftenspiegel = Kunstle=
yen te Oostende = Vlaamse literatuur
in Duitsland Tiende Frans=Vlaamse
kultuurdag te Waregem
PERSONALIA

*

Nola van de Redactie. Vermits wij erop staan
de reproducties in West-Vlaanderen steeds te
maker van de beste fotografische dokumenten,
houden wij eraan ditmaal mede te delen dat
een tiental foto's, die ons uit het buitenlani
moesten bereiken niet tijdig zijn toegekomen,
zodat wij ons voor deze reproducties met
minderperfect materiaal moesten behelpen.

In de loop van de maand september verschijnt het volgende
nummer van West.Vlaanderen, dat gewijd wort aan de

BEELDHOUWKUNST
Het zal een uitvoerige bijdrage bevatten over minder bekende
oude
n in
West=Vlaanderen; een studie over
beeouwwerke
ldh
enkele aspecten van de huidige beeldhouwkunst over de wereld
en een voorstelling van enkele hedendaagse Westvlaamse beeld=

Omslag. Architect Arne Jacobson : Woonhuis
nabij Kopenhagen - gevelzicht.

houwers. = Dit nummer kan van nu of reeds besteld worden door
overschrijving van 5o F op giro 9576 van de Bank van Roeselare.
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DE WONING IN DE MODERNS ARCHITEKTUUR

Niemand twijfelt er nog aan dat het levenskader van de mens definitief naar
nieuwe vormen evolueert. De glorietijd van het bouwen in stiji lijkt wel voor
goed afgesloten. Het woordje modern boezemt niet meer de afkeer in als dit
jaren geleden het geval was. Wie echter meent at ook bijions het mirakel
isgebeurd en we nu definitief het bouwen van deze tijd onder de knie
hebben, vergist zich wel enigszins. Voor velen is de moderne architektuur
niet meer dan een nieuwe mode na de zovele an ere die we in een halve
eeuw hebben gekend, een mode tegenover dewelke een zekere vriendelijke
welwillendheid nu de bon ton zou zijn. Het zou ook wel verwonderlijk zijn
wanneer, in een midden waar, hetgeen we de moderne architektuurtraditie
zouden kunnen heten, praktisch onbestaande was, plots het duidelijk besef
zou ontstaan zijn at het niet om een nieuwe schijn maar om een grondige
herwaardering van de architektuur ging.
Metde sympathie voor het moderne is dus blijkbaar de verwarring
om de architektuur niet van de baan. In de architektuurevolutie van de
laatste veertig jaren is er echter een bepaald continuiteitsverschijnsel waar to
nemen dat in zijn standvastige aanwezigheid de kenmerken van het defini=
tieve mededraagt. Dit continulteitsverschijnsel biedt ons de evolutie van het
funktionalisme. Deze revolutionnaire architektuurstroming van na de eerste
wereldoorlog kan zeker bezwaarlijk als een voorbijgaande mode aangezien
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worden. Dat deze architektuuropvatting, alhoewel steeds een minderheids=
verschijnsel gebleven, zich tot op onze dagen heeft gehandhaafd, zij het dan
ook ondergerijpte vorm, blijkt er op te wizen at we hier de grondstroom
van de architektuurvernieuwing van deze tijd kunnen ontdekken.
Dit funktionalisme te zien als louter naar het utilitaire gericht is onge=
twijfeld een vergissing. Wie zich echter wil herinneren teen welk onzinnig
formalisme het zich in die eerste jaren had op te stellen zal wel begrijpen
dat de indruk een zuivere nutsarchitektuur te zijn niet kon worden ontgaan.
Wat het ons echter in de la is jaren heeft geschonken wijst er op dat
het nutsidee van het funktionalisme heel wat verder reikt dan het strikt
utilitaire, dat de grondgedachte ervan in zich sluit : zinvolle ordening van
de ruimte en precies hierdoor een gerichtheid omvat naar de totaliteit van

de menselijke behoeften, zowel geesteiiike als stoffelijke. Dat in deze ge=
dachtengang de architektuur niet langer als een decor a n worden gezien
is duidelijk.
Sommigen zien in dit alles niet meer dan een uiting van een voorbij=
gaand rationalisme; is het niet veel juister vast te stellen dat deze architek=
tuuropvatting beantwoordt aan een behoefte die ongetwijfeld bij de mens in
deze tijd levend is, de behoefte aan echtheid ?
Deze architektuurvernieuwing van ortze tijd kunnen we dan ook het
best typeren door deze drang naar het echte, het authentieke, het zinvolle.
Onvermijdelijk mocst dergelijk streven stuitcn op de onwennigheid van een
publiek dat geleerd had de architektuur te zien als een mooi decor. Van
langs om meer gaat men echter begrijpen dat het louter op het 'represen=
tatieve ' gerichte van zulk decor, van deze als het ware nutteloze schijn,
nooit die menselijke betekenis an krijgen die een geordend ruimtelijk
organisme, gericht naar het leven en niet naar de schijn, wel zal hebben.
Van langs om meer groeit ook het besef dat, waar deze architektuur in
haarechtheidsbetrachting, op onbevangen wijze de technische middelen van
deze tijd gebruikt, hier de kansen worden geboden om het technische feit
van onze beschaving menselijk te maken.

We kunnen het dus zo zien : een architektuur waarin de zin voor de
bestemming en de mens door geen ijdel formalisme zal worden ontzenuwd,
een architektuur waarin ruimte weer zin krijgt door de mens, een architektuur
waarin een gave en klare structuur aan constructie en materialen weer
kansen op originele expressie biedt.
Zulk inzicht in de hit to kan bezwaarlijk een nieuwigheid worden
geheten voor wie in de architektuurgeschiedenis terugblikt. Het revolution=
naire ligt er hem echter hier in dat zulke opvatting vanzelfsprekend in tegen=
stelling is omen te stag tot de gangbare, zogezegd traditionele, archi=
tektuur die uitsluitend zijn verantwoording zocht in outer vormelijkheid
en conventies waarvan de zin te loor wasgegaan.
Wanneer de moderne architektuur aldus omschreven word als een ar=
chitektuur met een duidelijke echtheidsbetrachting, een behoefte aan het
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zinvolle, een afkeer voor het arbitraire, zou het echter verkeerd zijn eruit
te besluiten dat men tot een architektuur isgekomen die het produkt wordt
van de zuivere rd r' Vergeten we echter niet dat het het menselijke
was dat aan dit streven zin moest geven; alleen een redenering bevrucht
door verbeelding, scheppende vindingrijkheid, intuitief begrip kon tot deze
grondige echtheid komen. Een tegenstelling is hier dan ook niet te zoeken.
Hetbeste wad
de moderne architektuur ons heeft geboden wijst er trouwens
op dat deze poezie geworden echtheid geen ijdel begrip is gebleven.
Architektuurvernieuwing in deze zin zal vanzelfsprekend de woning=
bouw in een nieuwperspectief stellen. Het steeds herhaalde afkooksel van
gestereotypeerde formules, die hun oorsprong vinden in een levenswijze van
een an ere tijd, die niet meer an een opgesmukt onderdak te bieden heeft,
moet het zonder twijfel afleggen voor de rale woning die, zonder valse
pretenties, organisch naar het even wort

ac t.

Moderne woningbouw betekent an ook niet een soort nieuwe gevel=
stijl maar we op de eerste plaats ruimtelijke organisatie gericht naar de
mens, het leven en de stijl die dit even in onze dagen heeft aangenomen.
Wanneer dan de moderne woning, aldus gedacht, ons treft door het verras=
send nieuwe van haar vormgeving, dan is di niet, of ma het niet zijn,
omdat de ontwerper een originele vorm haft vooropgesteld, maar wel
omdat deze vorm de logische conc:usie is op cen ruimtelijke organisatie die
uitgaat van een onbevangen kijk op het leven en de mens.
Of we in onze stye en nu zo bijzonder trots mogen zijn op onze presta=
ties op het domein van deze eigentijdse woningbouw kan moeilijk gezegd.
Ongetwijfeld is er vooruitgang, hier en daar treffen we we l een markant
en geslaagd voorbeeld. Van een duidelijke stroming kunnen we niet spreken.
Er wordt nog te veel voor de uiterlijke schijn gebouwd. Veel woningen
bezitten van het moderne alleen het materiele comfort. We ziendat zelfs
in die middens, waar men zeerbedrijvig begaan is met de sociale woning=
bouw, de architekturele waarde van de woning een bijkomstigheid blijkt te
zijn; men schijnt er niet aan te en en at banaliteit nooit een sociaal goed
kan zijn. Op dit gebied is de indrukwekkende rommel die tachtig procent
van de premiebouw ons heeft geschonken een les. Anderzijds zien we hoe
openbare besturen en commissies zich verschuilen achter de traditie of het
streekeigene en alleen een architektuur van tot op de draad versleten
conventies aanvaardbaar achten, alsof het voor hetpatrimonium dat we
hebben te bewaren zo bijzonder dienstig is wanneer we het met bloedloze
afkooksels omringen.
Al es samen dus een situatie waarin alleendurf en een ruimere kijk
een oplossing kunnen brengen. Het loont echter de moeite; het woning=
probleem is bij ons zeker nog niet opgelost, er moet nog veel worden
gebouwd en er kan ook nog veel worden afgebroken.

IR. ARCH. PAUL FELIX
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Le Corbusier : Unite d'habitation te Nantes.Reze

onder : de kindertuin op het dakterras.
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Harry Seidler : Woning te Sydney gebouwd op een hellend terrein.
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The Architects Collaborative met Walter Gropius :
Woning to Belmont, Massachusets.

Marcel Breuer : Woning to New Canaan, Connecticut.

de inkom

zicht uit het westen

zicht uit de woonkamer op de eethoek en de
slaapkamer van de ouders erboven.

Worley K. Wong :

woning te Stockton = de binnentuin.

Richard Neutra : woning to Los Angeles.

Raphael Soriano : woning to Pao Alto =

zicht op de woonkamer vanuit de keuken.

Wendel H. Lovett : ekonomische woning

oven : zuidgevel vanuit de tuin
rechts : grondplan

0
i +t

`k
.%
It

0

4
0

rsuar,44, A #

:jaill,13/,',100#011.40,044,14

,

,4001,40.

tsih't,

17'

L

Marcel Breuer

woning to Litchfield; Connectici
boven : algemeen zicht vanuit
13

tuin
midden :plan van het dagverbl
met slaapkamer van de ouders
onder :slaapkamers van de ki
deren, met speelkamer direct
contact met de tuin

Marcel Breuer : Woning te Ligonier, Pensylvania = zicht op het terras dat de woonkamer met de tuin

in t.

Line Bo Bardi : Eigen woning te Sao Paolo

Hein Salomonson : woning te Apeldoorn

oven : de oostgevel met de slaapkamers
links : het terras

Jose Luis Sert :

eigen woning to New=

tiliff,47t

Arne Jacobson : woningen nabij Kopenhagen

James Cubitt enpartners : woningen te Ham Common

onder :gevel met inkom
rechts : grondplan en eve
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James Cubitt : woning te Ham Common = zicht uit de living op de tuin.

Brian Peake : woning te Otham Kent = zicht uit de tuin op de zuidgevel van de woonkamer.

Heidi en Peter Wenger : eigen woning to Brig (Zwitserland)

boven : zicht op eethoek en keuken
onder : het bureau

DE WERELD BINNEN DE MUREN
Het elementaire tekort

Een wonderbare beschikking van natuurlijkheid en
authenticiteit wil at het theoretisch onderscheid tussen
bouwkunsten bouwkunde door de practijk wordt op=
geheven. Omstandigheden welke minder natuurlijk en
eerder onwaar schijnen, willen daarentegen dat de theo=
retische onsplijtbaarheid van buiten= en binnenarchitec=
tuurzich in de practijk doorgaans in twee splitst.
Wie de architectuur beleeft in een gespannen verlangen
naar vlekkeloze harmonie en uiterstepuurheid van
gevoel, heeft het lastig om zich bij dit netelig ver=
schijnsel neer te leggen. Reeds de woorden zijn onheus :
buiten= en binnenarchitectuur is feitelijk een schrome=
lijke ongerijmdheid. Een architectonische creatie welke
intra muroseen sprankel van haar eigenheid prijsgeeft,
heeft haar eindbestemming, een volstrekt gave verwe=
zenlijking, niet bereikt. Iedere handrug heeft zijn palm.
Hetverband tussen buiten en binnen aan een archi=
tectonische ruimte ismeer an een toevallige of will
keurige relatie; het is een or .anise contextuur waarin
het scheppingsfluldum het wint van de ontleedbaarheid.
Maar het reele leven en zijn onvolkomenheden hebben
hun rechten. Een bouwmeester is zelden zijn eigen in=
terieur=architect en nog zeldener zijn eigen vormgever
van meubelen, voorwerpen en toestellen. De werkelijke
gang van zaken brengt met zich mee dat aan zijn
bouwkunstige realisatie wordt voortgewerkt door de
binnenhuis=architect of woninginrichter of door hem die
hetgebouw in gebruik neemt. Dit wordt zeer vaak een
verraad. Het bekende voorbeeld is de vensterpartij
waarvan deplastische werking in het gevelbeeld ver=
zwakt of verminkt wordt door een onoordeelkundige
bekleding. Het is wellicht nog het kleinste euvel, in
vergelijking bij de lichtvaardige wijziging in de bestem=
ming der vertrekken. Wand= en vloerbedekking —
zcwel haar matiere al s haar kleur — kan een architec=
tuur in haar intrinsieke zin ten zeerste schaden of ver=
nietigen, en ze doet dat dikwijls ook. Hetzelfde geldt
voor de spreiding der kunstmatige verlichting en, last
not least, voor de opstelling der m' n.
In deze toestand waarin de bouwkunstenaar onver=
m"ijdelijk wordt vervangen door ten minste drie indi=
viduen die zich elk in een facet van zijn taak speciali=
seren — de architect, in de gebruikelijke zin des woords,
de inrichter en de meubelontwerper —, blijft een waar=
de vanonbetwistbare betekenis alle andere overheer=
sen : de mens als maat van het hele gebouw en van al
wat er, vastof los, toe behoort. Een klaarder richtpunt
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voor het streven naar een ware architectonische een=
heid, een concreter correctiemiddel to en dwalingen en
misgrepen wort het trio niet geboden.
Ideaal ware het wanneer deze coOrdinatie de mens
en de objecten waarvan hij zich bedient, tot uitgangs=
punt nam. Zo zou een logische orde van opbouw ont=
staan, a. h. w. gemoduleerd op het leven zelf. Ook hier
evcnwel betoont de werkelijkheid zich onwillig en wars
van de theoretische verzuchtingen. Want terwij1 in de
goede architectuur, de opstand, de gevels en het dak
zich over 't algemeen als een onaantastbare consequen=
tie van het plan openbaren — als een uitdrukking
waarinde kai akteristieken van de plattegrond resulteren
—, kanhet plan zelf nagenoeg nooit een minutieus
0o to gevolgtrekking zijn van de hele apparatuur
welke de mens in hetgebouw zal ten dienste staan.
Dit manifesteert zich althans vrijwel steeds in de wo=
ningarchitectuur.
Ultieme preciesheid en starre stabiliteit in het bouw=
programma zijn een utopie. Het leven laat zich niet
inblikken. zip ii e. d. kunnen nog enigs=
zins in het plan voorzien worden, — echter niet de
geestelijke en psychische evolutie van de bewoners
noch de woonwijzen — en de vernieuwing in de appa=
ratuur — welke daarvan het uitvloeisel kunnen zijn.
Bij gebrek aan deze voorwaarden van nauwkeurigheid
wordt het plan an ook veeleer van buiten naar binnen
gedacht, d. w. z. uit een modus vivendi naar de immer
onbekende mens — in plaats van omgekeerd, zoals men
het zou wensen, d. w. z. volkomen van de menselijke
kern uit — en ten slotte behoudt ieder woningontwerp,
strict bekeken, iets vlottends, een marge, alvast de con=
clusie=zonder=leidraad dat men het, eenmaal uitgevoerd,
dient in te richten, om niet te zeggen
•: bemeubelen.
Het is op deze gronden duidelijk dat de ordening
van de wereld binnen de muren altijd in mindere of
meer ere mate op een wan el basis vertrekt en een
tekort met zich meesleept. Gesteld dat de architect
zijn bouwheer en diens gezin tot in de nieren heeft
gepeild, blijft de maat waarin hij door de woningin=
richter begrepen wordt tot op zekere hoogte beslissend
voor het eindresultaat. Van dat begrip, van dat fijne
samenvoelen, an veel verwacht worden. Maar de in=
terieur=architect kan in iedergeval al niet meer uit=
sluitend de woningfuncties tot richtsnoer nemen, want
de ruimten liggen reeds vast en hi' moet ze aanvaarden;
en deze twee factoren dient hi' dan nog te verzoenen
met een derde : het onontbeerlijke arsenaal van meu=
bilair, apparaten en objecten.

Tafel met verlengstuk en stoelen van Eero Saarinen. Muurkasten van Florence Knoll.
Uitgegeven door Knoll International Brussels

Zetel van Pierre Jeanneret.
Uitgegeven door Knoll International Brussels

Men hoeft dan ook geen purist te zijn om in te zien
dat de kunst vande binnenhuisinrichting een hachelijk
en zeer complex bedrijf is, velerlei begaafdheid vergt en
iets van haar charmeontleent aan de voltrekking van
een behendig boven de banaliteit uitstijgend compromis.

Eengroeiende wooncultuur

Er zijn in de hedendaagse architectuur uitstekende
voorbeelden aante wijzen, waarin het vorm. en ruimte=
gevoel van het binnenwerk treffend identiek blijkt aan
dat van de huid. Doch het betreft dan iedermaal werk
van een hand.
Merkwaardig is in dit verband de vormgeving van
het Casa Batt16 (1907) in de Paseo de Gracia, te Bar=
celona, van Antonio Gaudi : zitmeubelen, gueridons,
vitrinekasten endeurlijstwerk groeiden uit hetzelfde
plastisch principe van het modele als de balkons, de
kroonlijst, de toegangspoort en het torengeveltje. Vele
getuigenissen en fotodocumenten doen aannemen dat
zulke harmonie eveneens het kenmerk was van Bloe=
menwerf, Henry van de Velde's eerste woning te Ukkel
(1895). Wij kunnen echter, vandaag, het woongehalte
van deze inrichtingen niet meer toetsen, d. w. z. oor=
delen over hun volkomen geschiktheid — passend ge=
lijk een handschoen — voor de mensen voor wee ze
ontworpen werden. Er is re en om te onderstellen dat
ze, alspionierswerk, veel meer demonstratief dan func=
tioneel waren en de bewoners uitdaagden tot een koene
overschakeling naar een nieuwe levensvorm.
Als zodanig hebben ze vermoedelijk slechts een be=
trekkelijke betekenis gehad in het vlak der onmiddel=
lijke dienstbaarheid. Ze waren vooral experimenteel,
hetgeen ook hun onschatbare waarde uitmaakt voor de
ontwikkelingsgang van het moderne binnenhuis. Bloe=
menwerf was dit bij uitnemendheid; de maker bewoon=
de het zelf en hi heeft op die ervaringen en hele
vormgevingsfilozofie opgebouwd.
Zodra de vormgever uiteenvalt in verscheidene per=
soonlijkheden, is de eenheid gewoonlijk opnieuw zoek.
De Weissenhofsiedlungwoningen te Stuttgart (1 927) en
de Bauhaus=experimenten brachten dit opmerkelijk aan
het licht. Een keuken in een arbeiderswoning van J. J.
P. Oud te Stuttgart, hoe duidelijk ook reeds georgani=
seerdvolgens het rationele werkproces van Cat are
Beecher, heeft de klare plastische cohesie niet meer
waar or de architectuur zelf uitmunt. In Walter Gro=
pius' Bauhaus=gebouwen (1 925) te Dessau ontstonden
en werden gebruikt de destijds ophefmakende leeslam=
pen in glas en metaal van Wilhelm Wagenfeld en K.
Junckers, doch retrospectief blijkt nu hoe zwak deze
verlichtingstoestellen het functionalisme en de vorm.
belevenis van dit tijdstip uitdrukten in vergelijking bij
plan en opstand van het gebouw.
Jetsgelijkaardigs zien we ook in de interieur=opna=
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men welke bewaard zijn gebleven van het am ze
Tugendhat=huis (1930) van Ludwig Mies van der Rohe
te Brno, al heeft de bouwmeester hier an vrijwel geen
enkel detail aan anderen overgelaten. De S=buizenstoel,
welke voor het bescheidener levensprogramma van de
Weissenhofsiedlung werd geconcipieerd, lijkt in deze
luxueuze ruimte al veel minder op zijn plaats dan de
Barcelonazetel. Het is alsof er een coefficient ontbreekt
waardoor alles — plattegrond en gebruiksvoorwerp,
evelritme en spel van zones in het interieur — in
g
laatste instantie moet sluiten gelijk een bus. Men zou
zulke perfecte woning binnenste buiten willen keren
en daarbij niets dan zuiverheid van schaalontwikkeling
en vormenharmonie willen gewaarworden.
Het ware verkeerd wit deze representatieve gevallen
te concluderen dat de vormgeving van meubelen en
voorwerpen in de regel ten achter blijft op de arc i=
tectuur. Charlotte Perri an d heeft nooit de limiede
P
samenklank met Le Corbusier en Pierre Jeanneret ge=
raterd.
Anderzijds bereikte Charles Eames in het de=
e
sign van zitmeubelen een mildheid en elasticiteit waar
de meest plastisch georienteerde bouwmeesters in het
post=functionalistisch stadium nog niet aan toe schijnen.
Bij zulk decalage=verschijnsel voelt men dat de ran
triele vormgeving als een doctrine te be=
om demus
oefenen nieuwe winsten en moeilijkhcden in de inte.
rkunst verwekt. De (onbeklede) Small Diamond=
rieu
zetel van Harry Bertoia zou men bij voor een
— overigens heel doelmatig — kunstwerk kunnen noe=
men dat ziin architectonische ruimte nog niet heeft
gekregen. Het lijkt er naar dat nog geen living — met
alle bijhorigheden — van de stijlorde dezer dienstbare
draadsculptuur denkbaar is. Nog an ere ontwerpen van
gebruiksgoederen schijnen voorshands wat vereenzaamd
en wezenloos te wachten op hitn ruimte, zo o. m. rust=
ban en en bijzettafeltjes van Isamu Noguchi.
Is dat ook niet enigszins zo geweest met de glas=
Theo
van Doe
van
gwel=
in=lood=compositie (1918)
ke onlangs een plaats heeft gevonden in de gang die
de Rotterdamse Bijenkorf (1957) van Breuer en Elzas
verbindt met het Bijkorama=gebouwtje ? Over een af=
stand van veertig jaren hen zijn hier twee ruimtelijke
visies prachtig in mekaar opgegaan, terwijl tegelvloer=
composities van Theo van Doesburg indertijd enkel maar
destructief konden werken in architectuur van zijn strijd=
genoot J. J. P. Oud (Vacantiehuis, Noordwijkerhout).
Een interessant geval, in deze orde van gedachten,
is een nieuw type van vulhaard dat sinds kort in pro=
ductie kwam : de an d o van de Nederlandse designer
Wim Gilles. Vermoedelijk veel meer an de ontwerper
bedoelde, heeft dit verwarmingstoestel een — trouwens
probate en van oorspronkelijkheid verrassende — vorm
Welke om een geheel nieuwe woonkamerstijI schijnt te
roepen en toch nog voldoende binnen de grenzen van
de huidige assimilering valt om te laten dromen dat de
ruimte=voor=dit=haardvuur er morgen zal zijn.

Hoek in een eetkamer te Buggenhout, 1931. Ontwerp : Hui Hoste, arch. Duidelijke vormharmonie van
stape.lmeubel, deurbeglazing en vloerbekleding.

Krantenhoudertje
Ontwerp :F.
F. Defour, Hooglede

Haar ace lan=69'.
Ontwerp : Wim Gilles.
Een vormgeving 'voor morgen'.
(Foto DRU)

(Foto Hans Hoste)
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Woonkamer to Knokke aan zee. Schilderi j en tekening
van Luc Peire, Congo-masker, sculptuur van Poetou.
Een beredeneerde inrichting met ' omstandigheidsmid=
delen', o. m, ooit te vervangen tafel en stoelen. Het
eetgedeelte is door de bevioering duidelijk afgescheiden
van de zit= en verpozingsruimte. Het plastisch mooie,
verticale lattenwerk ac ter de tafel bevat een doorgeef=
luik naar de keuken.

Het interieur van een oud grachtenhuis to Amsterdam,
na verbouwing door binnenhuis=architect Coen de
Vries, 1956. Stoelen ontworpen door Wim Rietveld.
Hier werd van eenbenepen en ouderwetse ruimte, door
schrandere aanwending van materialen en door juiste
meubel=keuze, doch niet minder door behendige toe as=
sing van kleuren en verlichting, een eeuwenoud gebouw
volkomen 'beleefbaar' gemaakt voor een hedendaagse
handelsonderneming.
(Foto Jan Versnel)

Interieur te Uift, Nederland. Metalen combinatierek,
ontwerp : Wim Rietveld; gasradiator, ontwerp : Wim
Gilles; vloerbekleding : linoleum 'Holland Granite'.
Eerlijke vormen in een klare ruimte waarin de lcleuter
spontaan kan evolueren. (Foto Lux)

Kast in mahonie met wit en blauw gekleurde laden.
Ontwerp : Pieter de Bruyne, binnenhuis=architect.
Een zeer elegante en bescheiden vormgeving, duide=

Tengevolge van al zulke fenomenen ontkomt men
niet aan de indruk dat op alle lengte= en breedtegraden
in deze tijd creatieve impulsen leven die nog geen
gelouterde, gave wooncultuur als gemeenschappelijke
bedding hebben gevonden doch niettemin tot eenzelfde
scheppingsadel behoren, nl. bewogen worden door een
paroxystische hunkering naar de onvervangbare har=
monisering van plastische eerlijkheid met constructieve
logica, technische perfectie, uiterste onthulling van de
geeigendheden der grondstof en onberispelijke doel=
treffendheid. Niets is, in dit opzicht, onthutsender dan
de constatatie dat ergens in Californie Charles Eames
een tochtscherm uit secties van golvend multiplex ont=
werpt at eenzelfde as spreekt als het acoustisch be=
studeerd, golvend houtplafond van Alvar Aalto voor
een conferentiezaal te Helsinki. In een tijd waarin en=
kele essentiele waarden van het maken, zoals de on=
deelbaarheid van vorm en functie en de humane ver=
werkbaarheid der ruimte, zich immer krachtiger in het
bewustzijn imwortelen, werken mens, functies, mate=
rialen en productiemethoden, als door een geheimzin=
nige hand geleid, steeds inniger samen aan dat grotere
lichaam dat de woning voor de mens is en aan al de
dingen waarvan hij verlangt dat ze hem stoffelijk en
geestelijk ten diepste zichzelf doen zijn.

Het meubel: een te temmen onmisbaarheid

Er non
Onder al deze culminerende bestrevingen strekt
zichontnuchterend het onmetelijke veld uit van de
beperkte mogelijkheden en de halve, ontoereikende op=
lossingen in de bestaande toestanden : enerzijds de
beter=bewoonbaarmaking van de onbevredigende huur .
woning, anderzijds de equipering en inrichting van een
uit feilloze incubatiegerijpte nieuwbouw waartoe ge=
ut moet worden uit een verwarrende en onevenwich=
P
tige voorraad van attributen en geprepareerde mate=
rialen.
Het is verheugend, soms verbazend welk een be=
dreven, vaak verbeeldingrijke interieurkunst zich de
jongste jaren binnen die begrenzingen heeft ontplooid.
Adolf Loos' beruchtgeworden Ornament ist ein Vcr=
brechen, een strijdkreet die in het begin van de eeuw
werd geslaakt, werkt hierin nog altijd, en we het
heilzaamst van all parolen, door. De leugen van het
decoreren werd ontmaskerd. Elk van de onderscheiden
ruimten in de woning imposeert haar zin en doel direc.
ter en levensechter door uitschakeling van al wat niet
tot het wezen ze van de dingen in die ruimte behoort,
door verloochening van het siersel dat nodeloos op
meubelen en voorwerpen wordt opgelegd en door ver=
mijding van ruimte= en grondstofverspilling.
Deze nieuwe ingesteldheid is een kostbare bescha=
vingsfactor. Woninginrichting heeft niets te maken
met verfraaiing (uit ignorantie no ens de nobelheid
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van alle eerlijke structuur) noch met opvulling (uit
horror vacui) of met stoffering (uit schroom voor na=
tuurlijk licht of uit conventionele waardenrangschik=
king van materialen). Woninginrichting is een kwestie
van zeer zakelijk, zeer redelijk en subtiel overleg van
de biologische en geestelijke behoeften in afstemming
op het beschikbaar architecturaal levensdomein. Men
kan daarin niet berekenend en a=sentimenteel genoeg te
werk te gaan, en het moo' maken dient altijd op de
laatsteplaats te komen, zoniet, liever nog, met ge=
antserd opzet veronachtzaamd te worden. De schoon=
P
heid ontstaat vanzelf door de zuiver bedachte uit=
balancering van de verhoudingen en relaties tussen de
voor de woonfuncties onmisbare elementen en ze wordt
precies gekwetst of verdreven door de zogenaamde ver=
s' r' of door een al te zeer in eigen vormenweelde
glorierend meubel of voorwerp. En wat de angstvallig
gekoesterde en behoede gezelligheid betreft, — die
vindt haar oorsprong nooit in de stoffelijke zaken, ten
hoogste in de ruimtelijke sfeer waarin deze tot mekaar
zijn gesitueerd, en altijd bij it to in de bewoners zelf.
Het interiordesign at op deze overtuiging berust,
wordt soms voortreffelijk gediend door een industriele
productie welke haar gehalte dankt aan eenzelfde war=
denbewustzijn : vloertegel= en linoleumfabricage, bekle=
dingsstoffen in man made materials, behang en textiel,
verlichtingstoestellen en reeds talrijke gebruiksgoede=
ren, niet het minst ook door een met de 'one kleuren=
studie samenwerkende verfproductie, en ten slotte door
de sector van de meubelnijverheid.
Nu de overgang van pluche naar plastic, chroomstaal,
glas en natuurlijke, vernuftig afgerichte houtsoorten
we een voldongen feit is geworden en het begrip
meubelgarnituur wel definitief in de pejoratieve woor=
denlijst werd ingelijfd, komt de hernieuwde belang=
stelling voor de Japanse woninginrichting net in ver=
band met deproblemen van de meubelontwerping op
haar tijd. Hernieuwde belangstelling, inderdaad. Reeds
Charles R. Mackintosh en Frank Lloyd Wright voelden
zich,omstreeks de eeuwwende, tot de gelouterde ont=
hechtheid van het classieke Oost=aziatische binnenhuis
aangetrokken, en later werd ook Ludwig Mies van der
Rohe erdoor gefascineerd 1 . En nog steeds blijkt dit
koninklijk=sobere, discreet aan de mens onderworpen
woningtype de Westerse kunstenaars te intrigreren. Men
zou bijna zeggen at dit verschijnsel een waarborg is
voor de authenticiteit van de vooruitstrevende inte=
rieur= en meubelkunst. Deze kan slechts op de juiste
weg zijn indien ze aan de wet van het allernoodzake=
lijkste blijft ondergeschikt.
Cultuurhistorisch beschouwd zijn meubelen niets
anders dan beweeglijk geworden, uit wand en vloer
1 Zie in dit verband het belangwekkend artikel van Werner
Blaser, Japan en de moderne bouwkunst, in Streven, jrg. x, deel
2, juni 1957, nr. 9, pp. 870-874 met illustraties.

Hall in woning to Amsterdam. Ontwerp : B.
Merkelbach en Elling, architecten. Len model
v
a n fraaie ' openheid'
(Foto Jan Versnel)

in binnenhuisarchitectuur.

Woonkamer to Brussel. Tafel en stoelen in buizenstaal
en out, ontwerp : Willy van der Meeren, arch. Mobiel
verlichtingstoestel in geemailleerd staal en rood koper,
ontwerp : Jean Stuyvaert en Willy van der Meeren,
architecten.
Dit zijn wel de eerste rationeel doordachte serie=meu=
belen in ons land.

Rustzetel van Eero Saarinen. Tafel van A. Sorensen.
(Blad notenhout, poten sycomore).
Uitgegeven door Knoll International Brussels

,„,

Kinderkamer. Ontwerp : Emile Vcranneman, Kortrijk.

Allerlei omstandigheden zijn er oorzaak van dat deze
illustraties slechts ten dele bij het artikel `De Wereld
binnen de Mu en aansluiten. Verscheidene beeld=
documenten welke wij bij deze bijdrage hadden willen
opnemen, on en niet meer tijdig verzameld worden.
Wij mogen echter onderstellen at menig in de test
aangehaald voorbeeld, zoals het werk van Henry van
de Velde,Charles Eames, Walter Gropius, etc., in
ruime matebijde lezers bekend is.

losgeraakte architectuursubstanties. De begeerte om het
bergmeubel terug in de wand te dringen is een zeer
vanzelfsprekende aanvechting van de mens die actief
in plaats van ass of verlangt te wonen. Een kast is
altijd enigszins een astrant volume dat de neiging ver=
toont de mens als exponent van de woonruimte te
vervangen, hetzij door omvang of functionering, hetzij
door vorm of kleur. Daarom heeft de moderne inn n=
huiskunst feitelijk zitsals
is een anti=kast=mentaliteit
en duldt ze het bergmeubel ten hoogste in de mate
waarin het onder de architectonische vormgeving res=
sorteert en dan nog liefst in de verschijning van het
skelet — cfr. de rekkencombinaties -- at het minst
in strijd komt met het vrije, ongedwongen vloeiende
van de ruimte.
Tafel en vooral zitmeubel behoren tot een heel an=
dere orde van vormgeving; ze zijn veel meer conse=
quenties van het menselijk lichaam en z'n handelingen.
In tegenstelling tot vroeger zijn tafel en zitmeubel geen
massa's meer maar wel tot het stoffelijke minimum
gereduceerde constructies. Het shock=mounting=systeem
van Charles Eames, de zittingen en ruggen in geperst
multiplex (Aalto), vezelglas of plastic (Eames), metaal=
draad (Bertoia) of zeildoek (Bonet, Kurchan en Ferrari=
Hardoy) zijn even zovele pogingen om organisch, oor=
deelkundig de veringen in de menselijke anatomie te
beantwoorden met de geringst mogelijke concrete op=
slorping van ruimte. Iedere vorm van leegte welke in
het door muren, vloer en plafond bepaalde vertrek kan
worden teruggewonnen op de onontbeerlijke inrichting
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en uitrusting, is voor de meubelontwerper en woning=
inrichter een trofee.
*

Zoals voor om het even welke kunstuiting, wordt het
lot van de interieur= en meubelkunst in aanzienlijke
mategericht door de gemeenschap waartoe ze zich
wen t. Een volwassen cultuurgemeenschap stet hoge
eisen. Samenlevingen die zich niet of slechts opper
vlakkig over het wezen van het wonen als positieve
levensbelijdenis bezinnen, zijn een kwade voedings=
bodem.
De dammen van onwetendheid en verankering in
verdorrend traditionalisme kunnen nochtans doorbro=
ken worden. Maar an niet door een of andere com=
mercieel listig geslaagde verspreiding van autonome
goede producten en meubelspecimens op grote schaal,
waarbij nog altijd het gevaar van het onverstandig
gebruik reeel blijft. Wel, daarentegen, door de behar=
tiging van waarachtige, eenvoudige, eerlijke levensvor=
men en een rehabilitatie van de gezinswaarden in hun
openhartigste en zuiverste uitingen. Het is die gewich=
tige taak van de binnenhuis,architect, de vormgever en
de producent, welke een directeur van een hoogstaande
Amerikaanse meubelnijverheid end
deed verklaren dat
het hem er minder om te doen is zijn meubelen te
verkopen an we to sell a way of life.
K.-N. ELNO

MODERNS WONINGEN IN WEST - VLAANDEREN

Wanneer men spreekt over kultuurtijden, an bedoelt men ti' en waar
o. m. mastandere eigenschappen, ook stijleenheid bestond op gebied van
bouwkunst en aanverwante vakken. In de tijd van de gotische stijl bouwde
eenieder in gotiek, al was het in een van zijn verschillende varieteiten;
eenzelfde eenheid vin en wij ti' ens de renaissance, de barok, de verschil=
lende Franse stijlen. Opmerkenswaardig is daarbij at in begoede kringen
de stijlevolutie gevolgd werd, ook wat het interieur betreft; bij elke stijl=
wisseling werd het bestaande meubilair op de zolders geborgen en vervangen
door een ander in de stijl van de dag. Na de Empirestijl is de tijd gekomen
van de stijlloosheid en daarop die van de oude=stij1=namaak. Nog in de late
19e eeuw werden in Vlaanderen tal van kastelen gebouwd in een of an ere
min of meer zuivere historische stijl en, voor het eerst in de loop van de
herhaald, doch nu 'a rebours' : de
geschiedenis werd een daad van vroeger
zolders werden inderdaad leeggehaald; wat vroeger als 'uit de mode' be=
schouwd werd, zal zich opgepoetst en gepolitoerd, opnieuw gestoffeerd, in
eer hersteld en opnieuw in gebruik genomen zien.
Toch kwam na de eerste oorlog in Vlaanderen een opmars van de nieuwe
opvattingen in zake woven en woningen; het waren echter de hogere stan=
den niet die deze ewe in levensmogelijkheid geschonken hebben : wij
kennengeen enkel kasteel waar moderne meubelen voorkomen.
Ook wij hebben in die tijd enkele woningen in de nieuwe geest
gebouwd, veel meubelen getekend voor geestelijken en beoefenaars van vrije
beroepen en dit, tot een romantische tegenbeweging ontstond, uitgaande
recies van de intellectuele standen in Vlaanderen. Huizen en meubilair
p
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Jan Tanghe

Rijenhuis E. Beernaertstraat, Oostende
blauwe hardsteenen betonplaten
(Photoshop, Brugge)

ifb. 1
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afb. 2

afb. 3

Paul Felix : Rijenhuis Prinsenlaan, Blankenberge

baksteen, beton, panelen in eternit
(Photo Studium, Brugge)

moesten de kenmerken van dehistorische stijlen vertonen. Anderen dan
wij hebben die getekend.
Doch de ti' en zijn gegaan en de opvattingen moesten wel volgen :•
zo hebben de woningen een an ere betekenis en bedoeling gekregen bij
vroeger; en zo is de stadswoning niet meer de gestereotypeerde opeenvolging
van twee kamers metof zonder verandah erachter; peen, de woning kreeg
een sociale rol en bedoeling en wel zo at zij op het internationaal archi=
tectencongres in 1955 bepaald werd als de ruimte welke zowel aan de geeste=
lijke als aan de materie,le behoeften van het individu en zijn gezin beant=
woordt. En kort daarna lezen wij volgende nog ietwat ruimere bepaling .
„De woning moet de gelegenheid bieden voor een gezonde lichamelijke acti=
viteit van de bewonersen di zowel individueel als collectief ".

Daaruitblijkt zonneklaar at het biezonderste van de woning de aanleg
ervan, deplattegrond is; de gevels zijn slechts het buitenste van het bin=
nenste. Wat zijn wij met een zg. mooie straatgevel waarachter een onbruik=

bare woning : hij is als een mooie vrouw met een hels karakter. Dient daar
echter bijgevoegd dat de gevel van de woning langs de openbare we staat,
gelijk in een soort openluchtmuseum, dat hi dan ook niemand ma ergeren.
Evenals de goede mensenkenner op iemand's gelaat de gebreken en
hoedanigheden die erachter schuilen zal ontdekken, zo ook leest de archi=
tectuurkennerop de gevel hoe de woning al binnen samengesteld is; dit
leesthij uit de algemene verhoudingen, uit de speling open=dicht, uit de
oppervlakte van deuren en ramen, enz.
Wie deplattegrond bekijkt van de woning door arch. Jan Tanghe ont=
worpen in de E. Beernaertstraat to Oostende, zal moeten toe even dat de
straatgevel de juiste weergaaf is van de erachter gelegen woonruimten;
alleen zal hi' niet vermoeden dat de architect te doen had met een bijna on=
mogelijk terrein, en toch heeft weten een fatsoenlijke woning to ontwerpen
(Afb. 1 en 2)
Ter vergelijking met afb. 1 hebben wij de gevel geplaatst van een soort=
gelijke woning te Blankenberge in de Prinsenlaan (ir. Felix) (afb. 3). Wij
kunnen er makkelijk de plattegrond aflezen : beneden liggen garage en
inganghal, er oven zien wij de funk verlichte woonkamer, die de ganse
breedte van het perceel betrekt, terwijl op de tweede verdieping een kleine
en eengrotere kamer liggen. Zowel de raamverdeling als de constructie
van degevel zijn zeer boeiend.
Zo komen wij aan de woningen met sociale inslag welke ir. P. Felix
ontwierp voor de Coop. Venn. 'De Oostendse Haard'. Afb. 4 is de platte=
grond van de begane grond en verdieping van de huizen type IA. Wie zou
niet jaloers zijn op zo 'n living waar men Haar believen bij een raam de
zon kan zoeken en vluchten ? Er is een goed ingerichte keuken, een berg=
plaats, slaapkamers met ingebouwde kasten en de ganse woning is blijkbaar
verwarmd met een kachel. Afb. 5 is een zicht op een rij van die woningen;
leest men er buitenaf niet de inhoud en all e delen zijn zo goed afgewogen
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afb. 5
Paul Felix : Goedkope woningen De Oostendse Haard, Spaarzaamheidstraat, Oostende = baksteen, beton en hout
(Photo Studium, Brugge)

afb. 4

GELIJKVLOERS

VERDIEP1NG

naast elkaar opgesteld, daft men aanvoelt dat het zo moest zijn. Maar,
probeer het eens zelf
Nu een landhuis te Ingooigem (arch. C. Vander Plaetse, W. Steenhoudt
cn J. De Jaegere) afb. 6 dat wel onze volle an ac waard is, en wel in de
eerste plaats voor zijn aanpassing aan de natuurlijke grond. Zie de doorsnede.
Indien gij een denkbeeldige lijn trekt vanaf de linkerzijde van Diensten tot
aan de rechterzijde van Woonverdieping dan hebt gij ongeveer de natuur=
lijke helling van de grond die stijgt tot aan het jets verder gelegen Lijsternest
van Streuvels. Vanaf die linkerhoek is als toegang een horizontale we in=
gesneden van de steenweg naar het gebouw toe; door het peilverschil ont=
staat een lichte talud die tegen de woonkamer het natuurlijk grondpeil
vervoegt, hetwelk enigszins vereffend is met het oog op het weren van het
hemelwater. Deze zo verdienstelijke aanpassing had al vanzelf het verr
springen van de lessenaarsdaken tot gevolg. Het is ons niet zeer duidelijk
waarom in it landhuis naast baksteen ook breuksteen moest aan ewe zijn :
al zouden sommigen meer eenheid in de doorbreking kunnen wensen, zal een=
re Er erkennen dat de moefijkheden glansrijk overwonnen werden, en dat
men beslist aan dit stukje luchtige architectuur in een ongeschonden land=
schap het woord charmant an toepassen.
Wij kennen vrijstaande woningen te St.=Kruis van arch. J. Petre, te
orhout van arch. D. Craet.
T
Deze laatste is te Torhout geboren; zijn verwezenlijkingen in West=
Vlaanderen zijn nog niet af, dus ook nog niet te fotograferen. Wij menen
echter at hij in it kort overzicht niet ma ontbreken.
Hi is nu te Mariakerke bij Gent gevestigd en he ft er naast andere
boeiende woningen een el en woning gebouwd waarvan wij hier de platter
en een zicht reproduceren (afb. 8 en 9). De lezer zal dadelijk op=
go en
merken waarin die woning van het gebruikelijk en banaal type afwijkt;
zij is ten andere gans op de zon ingesteld en is zodanig opgevat dat zij
eventueel kan uitgebreid worden zond
er het karakter ervan te schaden.
Wij hebben mogen een paar uren in deze woning doorbrengen en naarr
mate de tijd, ging, hebben wij onze eerste goede indruk voelen versterken.
HE is duidelijk dat bij deze pas gebouwde woning de gepaste groen=

om eying nog ontbreekt; de onvermijdelijke ale naast de woning zijn
om zeggens de demonstratie 'per absurdum' van cnze bewering.
Nog kunnen wij vernoemen de woning en werkplaats van de glazenier
M. Martens, met een distinctievolle speling van een hcog en een laag
lessenaarsdak.
Architect Callebout bouwde een dubbel week=endrhuisje te Nieuw=
poort, waarvan het ene voor Mevrouw E. De Sadeleer uitgevoerd werd.
Het ligt voor de hand dat bij dergelijke his es die nit doorlopend be=
woond worden, alle dienstruimten tot een minimuum gebracht worden;
men ma zeggen dat zij fataal opgeofferd worden aan de woonkamer.
Dit is hier op handige wijze verwezenlijkt • het gebruik van de dienstr
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afb. 6

C. Vander Plaetse, W. Steenhoudt en J. De Jaegere landhuis te Ingcoigem
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P. Callebout : grondplan woning te Nieuwpoort
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ruimten is malckelijk en zal geenszins de rust van de zitkamer storen.
De werkzaamheden van de bewoonster geschieden in de grootstad en
we langs een aan waar de autos aanhoudend ac ter elkaar aanschuiven;
wie zal zich erover verwonderen dat zij hier gezocht heeft naar het contrast :
contrast enerzijds met de ouderlijke woning te Etikhove, waar — wij hebben
het meegemaakt — en en jongelui on en binnenvallen en plezier ma en
onder de instemmende blik van Valerius De Saedeleer, die as een goede
aartsvader van uit zijn zetel toekeek; contrast anderzijds van een week=end=
afzondering van de mensen. De niet doorbroken blanke buitenmuren ver=
raden een gevoel voor een sort ascetisme; het enige rot raam van de
woonkamer volstaat ruimschoots om het wiegende groen van de struiken
te volgen en het wisselende geel van het duinzand.
Op enkele meters afstand van dit week=end=huisje ligt de eigen woning
van architect Callebout, welke nog in aanbouw was toen wij er binnen=
gelaten werden; zij is opgevat in een geest die sterk verwant is aan die
van het huisje De Saedeleer, met dien verstande nochtans dat het hier gaat
om een bestendige woning die terzelvertijd woon= en werkhuis is.
Bij de in dit artikel afgebeelde stadsgevels zien wij duidelijk de uit=
drukking van een steeds groeiende behoefte aan licht en lucht in de stads=
woning. „ Zoveel mogelijk, Mr. de architect ".
Bij huize Callebout is de toestand anders : het huis is om zeggens
'gepoot' in een tamelijk vlak duinenlandschap dat we met struiken beplant
is; er staat echtergeen enkele rote boom — die kunnen aldaar niet gedijen
— die enigszins de barre wind zal breken die 's winters aldaar loeit en
brut. He en werk= en woongedeelte een groot raam, dat teens een
prachtige en goed gekozen uitkijk levert, zij zijn, indien ons geheugen ons
niet bedriegt, beschut door een grote luifel, waardoor een overdekt terras
gewonnen werd.
Bij ons bezoek was het buitenste van it gebouw nog helemaal niet
te beoordelen, maar de plattegrond ervan heeft ons sterk geboeid. Hi' bestaat
uit tweelange, naast elkaar liggende stroken, de brede waarop een hall
met vestiaire aan lust vormt aan de ene kant de woonkamer , aan de andere
de teken. en studeerkamer; de smallere strook betredend komt men in de
ontbijtkamer pal end aan de ene zijde aan de keuken met dienstingang, aan
de andere zijde aan de slaapkamer die aansluit op de kleedkamer, badkamer,
kasten enz. Wij hopen die woning, maar an afgewerkt en 'n rich terug
ogen zien. Di belooft cen zeer geraffineerde woning te zullen zijn, waar
tom
het echter niet mogelijk zal zijn zich desgewenst af te zonderen, en waar
wij me en, voor een wieg en een vriendenkamer geen plaats voorzien is.
De dubbele villa door A. en L. Dugardijn te Zeebrugge gebouwd, steekt
dig af tegen de menigvuldige architectuurdoodzonden die aan onze kust
aar
bedreven worden (afb. io).
ARCHITECT HUIB HOSTE
Lid van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie.
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afb. io
A. en L. Dugardijn Dubbele woonst te Zeebrugge

J. Petre : landhuis to St..Kruis.Brugge

(Photo Meertens, Brugge)

Arthur Lambrecht : De Tamboers

Constant Lambrecht : Vrouw met Wild

De Roeselaarse kunstschilders, Arthur en Constant Lambrecht,
e werken tentoon in
stelden in februari 1957 hun jongs
t
het Paleis voor Schone Kunsten to Brussel, waar zij zich
mochten verheugen in een bezoek van H. M. Koningin
Elisabeth. Ti dens de maand maart greep eenzelfde ten=
toonstelling plaats to Gent in de zaal Vyncke = Van Eyck.

LITERATUUR EN CHRISTENDOM

Prof. Charles Moeller

Met een bewonderenswaardig doorzettingsvermogen zet
Prof. Charles Moeller zijn reeks grote werken voort
over de mluierne literatuur in haar verhouding tot het
christendom. Verleden jaar verschenen twee zware
boekdelen .Silence de Dieu (Camus, Gide, Huxley, Si=
move Weil, Graham Greene, Julien Green, Bernanos) en
La Foi en Jesus=Christ (Sartre, James, Martin du Gard,
Malegue). Dit jaar verscheen reeds het derde deel Espoir
des hommes (Malraux, Kafka, Vercors, Cholokhov,
Maulnier, Bombard, Sagan, Reymont) en ook het vierde
deel L'Esperance en Dieu notre Pere werd ons voor dit
aar beloofd.
j
Bewonderenswaardig zijn deze boekdelen in velerlei
opzicht. Prof. Moeller is een theoloog, vergroeid met de
streng historisch=kritische methodes die de Leuvense
school van godgeleerdheid kenmerken. Deze methodes
zijn het welke hi' op de moderne literatuur is gaan toe=
passen. Het resultaat is merkwaardig. De essayistische
literatuur steunt immers dikwijls op vage intuitie, ge=
leerddoenerij en woordenkramerij; zo,vele critici geven
de indruk alleen maar met welbehagen naar hun eigen
stem te hebben geluisterd, terwijl zij schreven over het
Sys=
werk van anderen. Niets van dit alles bijr.
Moelle
tematisch heeft hi' tientallen werken met een scherp
mes ontleed; hi' heeft er de voornaamste en meest re=
velerende passages uit overgeschreven zonder er zich
om te bekommeren dat de steekkaarten zich opstapel=
den bij honderden; hi' heeft die passages dan verder
geanalyseerd, geordend, beoordeeld, geresumeerd, on=
derling vergeleken, enz., teneinde de kern van de ge=
dachte der schri j vers te ontdekken; de resultaten van
zijn analyse heeft hi tenslotte geconfronteerd met de
waarheden van het christendom. Denk nu niet dat de
arme lezer zal verdwalen in deze opeenhoping van
studiemateriaal; neen, want aan de Germaanse
lichkeit heeft Moeller de Frans clarte weten te paren;
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al vergt de lectuur dezer werken uiteraard inspanning,
toch laat de heldere en typografisch zeer verzorgde in=
deling toe het betoog op de voet te volgen. Bovendien,
hoe streng wetenschappelijk deze werken ook werden
opgevat en geschreven, toch voelt men op elke blad=
zijde de broederlijke mens, die hoopt en wanhoopt,
treurt en zich verblijdt, lacht en schreit met de schrij=
vers, zijn broeders, wier werk hi' niet all en met het
verstand maar vooral met het hart heeft pogen te
begrijpen.
Naast bewondering hebben Moeller's werken bij heel
wat mensen verwondering en zelfs verbazing gewekt,
in de eerste plaats bij de estheten, vooral dan de niet=
katholieke. Wat hen verbluft is dat Moeller de moderne
auteurs zo zeer au serieux neemt en hen zoveel respekt
betoont. Het is immers zo gemakkelijk de wereld der
literatuur te beschouwen als een snort permanent spek=
takel, waar men halfgeInteresseerd doorloopt, zoekende
naar iets origineels, een mooie klank, een mooie vorm,
eenontroerende zegging, suspense, sensatie; een perma=
vent spektakel, waar de levensopvattingen en philoso=
phieen dooreen warrelen als veelkleurige banderolles,
waarvan men zich zelf niet meer afvraagt of zij waar='
heid bevatten dan wel aberratie, als zij maar schitteren
in nog ongekende schakeringen. Te veel boekenmin=
naars beschouwen de literatuur als een sort cirkus,
waarin de auteurs optreden als akrobaten, clowns of
tjingel=tjangel muzikanten; zij eisen van de artisten
steeds nieuwe, steeds gevaarlijker, steeds meer ophitsen=
de, steeds meer fantastische prestaties. Neen, de lite=
rator is geen amuseur publique. Hij zou het tenminste
... Als wij dan een critiek zouden moe=
mog en zijn
niet
ten richten aan het adres van Moeller dan zou het deze
zijn : hi' neemt de literatoren misschien wat te ernstig
op, want zelfs bij de grootsten is er toch zoveel pose en
kunstmatigheid (kan het anders ?).

Andre Malraux oul'espoir sans terre promise

laye, l'Europe appelle a elle, comme secours le contre=
poison de tous les arts du monde. Deze gewijde kunsten

Moeller's derde deel Espoir des hommes i behandelt en=
kele auteursbij wie de aardse hoop en verwachtingen
het voornaamste eel hunner problematiek vormt : de
pelgrims naar een beloofde land, dat, hoe zij het zich
ook voorstellen, een land van God is, vermits alle land
van God is.
Terechtkrijgt hier Andre Malraux het leeuwenaan=
deel : Andre Malraux ou l'espoir sans terre promise.
Moellerbespreekt eerst Malraux als revolutionnair,
Malraux, die een actieve rol speelt jaren lang op alle
continenten, waar mensen vechten om een betere we=
reld tot stand te brengen. Romans als La condition
humaine zijn de neerslag van Malraux' omgang met
degrote opstandigen. Hi' heeft getast naar de diepere
beweegredenen hunner agitatie. Hij heeft de droombeel=
den gewikt en gewogen, die de massas naar de wapens
doengrijpen om uit hun eeuwenlange ellende vrij te
raken en de waardigheid
nienselijke
te veroveren;
• hi'
heeft gepoogd zowel de avonturiers als de helden, 'hei=
ligen' en martelaren der marxistische revoluties uit te
beelden. Hi' heeft bovendien ook de permanentie van
de 'mens ' willen aantonen in de baaierd der geschie=
denis : de mens die lucied is voor de dood, die voor
dezelfde dood broederlijkheid en angst aan elkaar ver=
bindt en de moed heeft te glimlachen. Malraux zelf
gelooft niet in de idealen, waarvoor de mensen vechten,
ook al voelt hij met hen mede; voor hem telt slechts
'la qualite de l'homme', maar dan niet geworteld in God.
de levenden bracht slechts ont=
Malraux' man met
mete
goocheling en wanhoop; na 1949 richt hij zich resoluut
tot de doden,bepaald tot het hoogste at zij ons ach=
terlieten : dekunstgewrochten. Sedert werd hij de grote
theoreticus, de profeet der kunst en zelfs de ho
priester vermits hi' de kunstverering tot een religie
heeft verheven, haar tot de enige religie wil verheffen.
De kunsthistorische werken van Malraux, zoals Les
voix du silence en Le musee 'ma `wire zijn als de bij=
el van deze re e. Zij richt zich hoofdzakelijk naar
de kunstproducten, die ontstonden in dienst van gods=
diensten waarin de moderne mens niet meer gelooft :
het Oosten (le grand chuchotement de sore par lequel

moeten echter volgens Malraux door de hedendaagse
kunstenaar van hun sacraal karakter ontdaan worden :
un art sacre desacralise. Zo moet de kunst een snort
ersatz worden voor het absolute en het goddelijke : une
monnaie de l'absolu. De kunst wordt een doel op zich=
zelf; immers de wereld die de kunstenaar aanschouwt is
absurd en onmEnselijk; deze welke hij schept integen=
eel is heilig; het is een surmonde, waarbij stijl en vorm
primeren, wijl het voorgestelde op zichzelf onbelang=
rijk is.
Moeller bespreekt uitvoerig de grootsheid en de te=
korten tevens van Malraux' kunsttheorie 2 . Men moet
ten zeerste de overweging dezer bladzijden aanraden
in de eerste plaats aan de scheppende kunstenaars zelf;
het zijn overigens o. i. ook de meest persoonlijke blad=
zijden van Moeller's werk. Wij kunnen hier maar de
voornaamste punten er van aanhalen : Vooreerst heeft
Malraux terecht zeer scherp aangetoond wat juist het
waarachtig kunstwerk uitmaakt, hoe gedurende drie
eeuwen (xvii e=xixe) er slechts onreine kunst werd ge=
produceerd in de eerste plaats op het gebied der gewijde
kunst, hoe de hedendaagse kunst en kultuur zich pla=
netair heeft ontwikkeld. Verkeerd is echter bij Mal=
raux, volgens Moeller : dat hi het godsdienstig karakter
van de Griekse kunst niet heeft begrepen en Naar onder
invloed van Renan ten onrechte als zuiver menselijk
voorstelt; dat hij te zeer het kunstwerk als kunst los=
maakt en abstraheert van zijn inhoud en betekenis en
bepaald van zijn godsdienstige betekenis; dat hij het
atheisme zelf niet veroordeelt, hoewel hij er de oorzaak
in ziet van drie eeuwen decadentie der kunst; at hi het
kunstwerk verheven heeft tot een moderne afgod in
plaats van het te stellen in dienst van God (dubbel=
zinnigheid van Malraux' begrip art sacre).
In Le monde retie beschouwt Malraux hoofdza=
kelijk de Byzantische en de romaanse kunst. Moeller,
die zoveel goeds zegde over de esthetica van Malraux, is
verplicht Malraux' visie op de christelijke kunst groten=
j
deels of te wizen.
Inderdaad voortdurend botst men
bij Malraux op simplificaties, die ergerlijk zijn als men
het christendom grondig kent. Malraux kent enkel de
ellende en de treurnis der eerste christenen, enkel de
Gekruiste en niet de Verrezene in de vroegste iconogra=
phie; Malraux ziet enkel het bovenmenselijke en niet
het menselijke, enkel het Aziatische en niet het griekse,
bij de byzantijnen; Malraux stelt de romaanse middel=
eeuwen to en Byzantium en het Oosten, als een ver=
overing van het menselijke tegen het goddelijke. Mal=
raux verstaat ook niet hoe het christelijke begrip van
het gewijde in feite de verbinding betekent tussen het
menselijke en het bovenmenselijke en niet de vernieti=
ging van het menselijke zoals dit in andere godsdiensten
het geval is; daarom begrijpt hij noch de romaanse,
noch de byzantijnse kunst. Malraux heeft tenslotte de

le desert repond a l'immemoriale prosternation de
l'Orient), de Grieken (dieux fragiles , qui devront mourir
avec le soleil), Byzantion, de romaanse kunst en de

gothiek. Na de gothiek zou de gewijde kunst uitgediend
hebben, tengevolge van het voortschrijdend agnosticis=
me : de moderne kunstenaar moet de kunstproducten
der 1 7e, 18e en 19e eeuw verwerpen en teruggrijpen
naar les arts des religions, auxquelles nous ne croyons
plus. Eenvoudig is dit niet, zodat Malraux zich angstig
afvraagt : Que faire d'un homme, quand il n'a plus ni
Dieu ni Christ? De gewijde kunsten van het verleden
moeten aan de onreine mens van deze eeuw degroot=
heid terugschenken • l'espoir du monde ayant 'te ba=
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romaanse en degothische bouwkunst totaal genegeerd.
Zo blijkt Malraux' beeld der christelijke kunst uiterst
benepen en kortzichtig 3.
Welke is dan Malraux' ingesteldheid tegenover de
godsdienst en hetchristendom zelf? Malraux bewondert
enerzijds het christendom, waarin hij een bevrijdings=
kracht voor het menselijke individu ziet, maar verwerpt
het anderzijds omdat het de me toch zou verslaafd
h,bben aan het godsdienstige; zijn tragische geaardheid
heeft hem belet te zien dat geloof liefde is en een
slavernij. De goddeloosheid van Malraux is evenwel
heel anders als die van Sartre; alle idee van God of van
de ziel, even zo goed als van de eigen persoonlijkheid is
volgens Malraux slechts geestesconstructie • l' me
est mort, apres Dieu; de waarheid bereiken is niet mo=
gelijk, zo at zij als doel vervangen wort door strijd,
geweld, opstand. Moeller zoekt terecht een verklaring
voor deze levensopvatting in de vroege levenservaringen
zelf van Malraux, zoals de schrikbeelden van de droom=
wereld zijner kinderjaren, eveermeende zelfmoord van
zijn grootvader en de echte zelfmoord van zijn vader
toe Malraux amper veertien jaar oud was... : dat

maakte van hem voor het hele verder verloop van zijn
leven een heetgebakerde adolescent, die zich werpt in
het avontuur. Tegenover de heldhaftige maar absurde
avonturiers en terroristen van Malraux, die de ruimten
en de culturen, de continenten en de eeuwen doorzoe=
ken, plaatst Moeller de eenzame Charles de Foucauld :
de man die de reis heeft aangedurfd waarvoor Malraux
is gevlucht • le voyage interieur.
De grond van de mens is us onrust en angst, maar
ook hoop volgens Malraux; een hoop die zich opricht
to en de hatelijke werkelijkheden in een mannelijke
broederschap der lotsgenoten; deze uitdaging kan de
vorm aannemen van een revolutie evenzo goed als van
een kunstwerk. Malraux' hoop is echter es it de rien,
want het is de tragiek van de menselijke conditie dat
het lot, de mizerie, de dood niet te verhelpen zijn : er
is us voor Malraux's hoop geen land van belofte. De
aarde biedt hem geen bewoonbare wereld, geen tempel,
gee woning. Il est temps de revenir a la maison, ant=
woordt hem Moeller; de volstrekte afwijzing van de
wereld is immers niet gewettigd •: il nous faut revenir
au monde pour que l'espoir refleurisse; il nous faut

Andre Malraux en zijn zonen. - Cliche Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart
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l'aimer, le acouvrir... Quand Malraux apprend a ses
trots garcons a jouer avec les 'kachinas', qui sont les
' angel gardiens' des petits In lens Hopis, il leur revele
qu'il y a un monde, un monde ° it il y a d'autres enfants.

Is immers het gezin, met het kind, niet een der eenvou=
digste maar tevens rijkste landen van belofte, waarnaar
de menselijke hoop hier op aarde kan stevenen ?
Kafka ou la terre promise sans espoir

De betekenis van Malraux is ongemeen groot; de aan=
trekkingskracht zijner in een schitterend lyrische stijl
ingeklede drogredenen is vooral voor daadlustige jonge
mensen en voor kunstenaars zeer belangrijk. Daarom
vertoefden we zo lang bij de bespreking ervan in Moe
ler's boek, ook al verplicht dit ons ertoe vlugger over
de anderefiguren een te stappen.
Kafka ou la terre promise sans espoir. Moeller be=
schrijft Kafka als de driemaal ontwortelde (Duitse Jood
te Praag), die opgroeit in eerie en gruw voor zijn
bovenmenselijk rote vader en hoewel zeer intelligent
toch zijn leven lang een mislukkeling blijft. Toch poop
de hij hartstochtelijk zich te redden en van zijn leven
jets terecht te brengen • eerst door de liefde en het
huwelijk, maar zijn huwelijkplannen mislukken keer op
keer, omdat hij er psychisch niet voor geschikt is; ver=
volgens door zijn litterair ceuvre, waarmede hij zijn
schuldbesef wil kwijt raken. Dit litterair ceuvre is een
der meest eigenaardige, der meest krankzinnige uit de
gehele wereldliteratuur; une mythologie du desespoir,
zo heet het bij Moeller. De kunst is voor Kafka niet
een compensatie voor wat het levers hem niet bood,
maar de spiegel zelf van zijn absurde leven. Zijn werk
is vervuld met een Charlie=Chaplin,humor. De gehele
wereld is erin aanwezig, als oord van eenzaamheid en
van de wan=
y
beklemming. Zijn verhalen zij n mthen
hoop • de metamorphose van een mens in een walgelijk
insekt, het onbereikbare kasteel, het hol van het opge.
j aagde dier...
Onder godsdienstig opzicht is Kafka een we ens zijn
opvoeding ongelovig geworden Jood, die zoekt naar iets
om zijn leegheid te vullen en bepaald de nood voelt
aan een wet, om de vloed van het kwaad die de mens
overspoelt, te bezweren. Moeller haalt volgende tekst
aan uit Kafka's Hochzeitsvorbereitungen au f dem Lan=
de, een tekst die volgens hem de sleutel biedt tot het
gehele werk van Kafka en die door alle onze tijdgenoten
zou moeten overwogen worden :
Van ale eisen (Erfordernisse) van het even heb ik,
zover ik weet, niets aangebracht, behalve de gemeen=
schappelijke menselijke zwakheid. Met behulp van deze
laatste — en in dit opzicht is het een gigantische kracht
— heb ik de negativiteit van onze tijd, waaraan ik
overt ens zeer nauw verbonden ben, kunnen opvatten;
ik heb het recht niet deze negativiteit te bestrijden maar
in zekere mate heb ik wel het recht haar te vertegen=

woordigen. Noch de positiviteit, noch de uiterste negati=
viteit die omslaat in posiviteit was mijn erfdeel. Even=
min als ik het even binnengeleid werd door de reeds
zwakke hand van het christendom zoals Kierkegaard,
evenmin heb ik me zoals de sionisten vastgeklampt aan
de boord van de Israelische talith (mantel of doek die
men in de synagoge draagt), die we waait met de
wind. lk ben een eindpunt of een begin.
Ich bin Ende oder Anfang. Hij is immers nederge=

daald tot de bodem van de wanhoop; het is nodig, zoals
Het er zegde, dat sommigen di doen • Im Weltalter
der Weltnacht muss der Abgrund der Welt erfahren
und ausgestanden werden. Dazu ist es aber niitig dass
solchen sind, die in den Abgrund reichen. Maar Kafka

is ook een begin, want hij is geen opstandeling geweest,
zoals Malraux; hi heeft zich bekeerd tot de wereld en
heeft erin geloofd; hi' heeft geloofd in de liefde, in de
ordenende wet, in het huis der mensen, in het beloofde
land tenslotte; hij legt immers de schuld van al het ver=
keerde en absurde niet op de wereld, maar op zichzelf.
Hij proclameert de primauteit van de liefde, van het
leven, van de mens, boven de kunst • hij is de nederig
en bescheiden wachtende op de genade
Zo gij stand houdt en de wortels doet groeien in diep=
te en breedte met de kracht van uw blik, dan zal niets
u kunnen wegdrummen; dan zult ge die onveranderlijk
duistere einder aanschouwen, waaruit niets an opstij=
gen tenzij eens juist de wagen, die naar u toerijdt, die
nadert, steedsgrater en Toter wordt, die op het ogen=
blik waarop hij u bereikt de ganse wereld vervult, ter=
wijl gij u erin stort zoals een kind op de kussenbank
van een diligentie, die raast door de storm en de nacht.

(Hochzeitsvorbereitungen...)
Approches de la terre promise

Het derde deel van Moeller's werk draagt de titel Ap=
proches de la terre promise en groepeert enkele andere
voor onze tijd representatieve figuren.
Vercors was eerst tekenaar en beeldde de wanhoop
en de onzinnigheid van het leven uit. De laatste oorlog
maakte echter van hem de schrijver van Le Silence de
la mer; hij bevestigt hier en in zijn latere werken in
de eerste plaats de hoge waardigheid van de mens ^ die
door een ethiek moet gehandhaafd worden. Hi' hoopt
op een betere wereld van rechtvaardigheid, die hi' stelt
s'il
art m
boven alles , ook boven de kunst : l''ennuie...
n'est pas une recherche passionnee de la justice. Alles
samen genomen is hij optimistisch gestemd tegenover
de toekomst. Hij ziet echter niet at het beste deel
zijner opvattingen tot het christendom behoort : een
schromelijk verminkt christendom omdat God er is
it gesloten.
u
De marxistisch6 droom mocht in Moeller's boek niet
ontbreken; hi' is vertegenwoordigd door de Rus Mik=
hael Cholokhov, as van het beste werk De stille Don
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gecentreerd is op de sovjet=revolutie en haar weerslag
bij de Kozakken. Groots is hier vooral de hoop op een
betere wereld bij de militanten Bountchouk en Anna,
die sereen sterven voor de verwezenlijking van hun
droom. Het marxisme verschijnt hier als een el men=
taire maar machtige mystiek, die miljoenen begeestert,
maar waar alle medelijden uit afwezig is.
Het medelijden, dit is juist het kernprobleem van
Thierry Maulnier's drama's. Le profanateur is de tra=
gedie van de man die niet wenste deel te nemen aan
de kruistocht tegen Barbarossa (begrijp het kommu=
nisme), maar ook vOOr hem niet wilde partij trekken;
immers is men wel verplicht het kwaad met geweld te
bestrijden ? La maison de la nuit is de tragedie van de
kommunistische mens, die om de wereld beter te ma en
all medelijden en tederheid moet vertrappen; het men=
selijke hart, dat door het marxisme gebarrikadeerd is,
breekt hier zijn banden; de schaduw van het kristen=
dom strekt zich erover uit. Moeller z' t'in dit werk de
mogelijkheid dagen van een dialoog tussen de marxis=
tische aardse hoop en die van het christendom.
Alain Bombard's beredeneerd avontuur is een triomf
van de as se hoop, die alle moeilijkheden overwint om
het beloofde land te bereiken. Het kan eigenaardig
schijnen dat de beruchte vrijwillige schipbreukeling in
deze reeks werd opgenomen; toch is hij een typisch
tijdverschijnsel en zijn reisverhaal past volkomen in het
perspectief van 11 r' boek. Zien we maar hoe Born.
bard zijn aankomst beschrijft : Lorsque je mis le pied
sur lapage de la Barbade, c'etait une terre tres instable
que j'abordais, car le sable de la plage etait mouvant,
glissant. 'a a' neanmoins l'impression que c'etait une
terre promise. Zijn niet op elk beloofde land, dat de
mens hier op aarde an nastreven, de adjectieven insta=
ble, mouvant, glissant toepasselijk, vraagt Moeller.
De heldinnen van Francoise Sagan zijn infantiele we=

zens, die bang zijn voor het leven, het onzinnige leven;
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zij vertegenwoordigen voor Moeller het laffe deel van
Europa, ten prooi aan verveling en wanhoop.
De laatste figuur van het boek is Ladislas Reymont,
lelyrisme de la terre promise. Het werk van deze Streu=
veliaanse schrijver is een hymne aan de aardse hoop
hoop die zich uit in de melodie der legenden, hoop in
de bevrijding van het Poolse vaderland, hoop in de
mens, koning der schepping, hoop die de wereld van
aanschijn doet veranderen : een aardse hoop tenslotte
die geankerd is in de hemelse verwachtingen.
Zeer wijselijk besluit Moeller zijn studie, gewijd aan
de aardse verwachtingen in de letterkunde, met een
slothoofdstuk dat het zuiver christelijk standpunt in
dezen weergeeft en het confronteert met de realistische
verwachtingen van de wetenschap.
Wij zelf kunnen het overzicht van dit zeer rijk boek
niet beeindigen zonder aan Prof. Moeller onze dank
uit te spreken„ De letterkunde is een draaikolk, waarin
zovelen wegglijden tot schade van geloof en zeden;
Moeller biedt een veilig houvast; zijn werk werd ge=
schreven met een rote lief de en voor de hedendaagse
mens en voor de eeuwige waarheid. Zoals de twee
vorige delen is ook dit de el geroepen om de grootste
diensten te bewijzen, niet alleen op apologetisch gebied
maar ook voor de humanist, die de diepere zin der
letterkunde van heden wil vatten.
DR. ALBERT SMEETS

I Charles Moeller, Litt:r_tare du XX e siècle, Vol. III, L'espoir des hommes.
5.):, blz., Casterman, 1957.
2 Wij ho?en dat Prof. Moeller zelf dit belangrijk punt voor onze lezers zal
behandekn in een der volgende nummers van West-Vlaanderen.

3 Op sommige bladzijden doet Malraux in zi;n bespreking van de christelijke
kunst denken aan de artist die wilde aan gewijde kunst doen maar niet wist
waarover het gang tool men hem over de mysterien van de rozenkrans sprak.
AL; hij over het christendom schrijft dan is dit te dikwijls zoals een
buitenlands joernalist, die na enkele uren uwe vaderstad te hebben doorlopen
er een arti:.el over maakt.
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VORMEN VAN HEDEN' TE KNOKKE
„The head is not more native to the heart" (Hamlet)

De kunst, die wij van onze tijd noemen, speelt gaarne met problemen en er zijn inderdaad enkele knopen, die voor de gewone
man welgordiaans liken. De kunst is immers nooit van de
massageweest. In hoofdzaak draait alles rand het vraagstuk van
de vormverbreking, die een feit is. In het begin van deze eeuw
zijn de expressionisten er expliciet mee begonnen en het einde
lit
g
bijMondriaan. Abstrakte kunst is echter zo oud en zo nieuw
als de mens, en zo er momenteel zoveelgepleegd wordt en zoveel
wordt overgepraat, dan ook uit modezucht en snobisme. Een
vernissage is daarom een hoogst interessante gebeurtenis, maar
niet voor de kunst. Inwendig en soms ook uitwendig heb ik
altijd plezier als ik op de opening van een expositie een van die
vernissage-dametjes, met nu eens een echt would-be tuitmondje,
voor eenpuur abstrakt werk boor uitroepen : comme c'est
mignon! Zij snapt er natuurlijk niets van, en het is maar best
ook. Er zijn in Amerika mensen die statistieken opbouwen en dat
is een heel bedrijf. Die Galluplui hebben nu uitgekiend dat er
in de Verenigde Staten alleen tussen de 4o en de o.000 abstrakte
kunstenaars werkzaam zijn en al of niet honer
ger lijden.E Ener
zijn, naar schatting, jaarlijks 1.200 artisten die to Parijs voor het
publiek treden in een one-man-show. Het is duidelijk, en daar-

voor hebben we helemaalgeen statistieken nodig, dat het procent
echte artisten onder diepleiade een fraktie is met veel minder
nullen. Want de rock 'n roll zal ook achterhaald worden. Kunst
in allegenres impliceert iets to ze en to hebben, en het dan
ze en met om het even welke middelen en in het Licht van om
het even welke visie, maar in strikte oprechtheid : het geboren
warden van een begenadiging. De primitieven om wie er evenveelgezwamd werd en wordt als om onze abstrakten, deden het
niet antlers dan de impressionisten en zelfs in de zogenaamd
dekadente barok kan menprachtige momenten ontdekken. De
kunst van deze tijd moet dus niet abstrakt zijn; ze moet gewoon
van ons zijn; we moeten ze kunnen verstaan (opgelet met dat
mceilijke woord !) en we zullen ze altijd verstaan als ze uit
eerlijke drang naar volmaaktheid is geboren. Er zijn nu echter
een hele boel mensen die ons voorzeggen wat er mooi is en wat
niet, die de kunst in een bepaalde richting zouden willen zien
evolueren. Deze mensen noemt men de kritici en zij worden ook
betaald voor hun werk. Er zijn serieuze kritici en er is janhagel.
Its se tuent unpen, zegt Prevert. Wij moeten het met de kritici
nemen juist zoals met de kunstenaars.
Nooit echter kunnen we buiten onszelf. Wie nu leeft, maar

Luc Peire : Barcelona, 1956. olie op doek 130 x 195 cm.
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dan oak leeft, wakker en met ruime belangstelling voor alwat
desgeestes is, bemerkt dat de mens op om het even welk terreingeestelijk gestripteased wordt en zeer zuiver en zeer scherp
tegenover zichzelf wordt gesteld; hi' moet bovendien tegenover
de invloeden de hem bepalen stelselmatig kiezen. Hi' heeft immers enkele din en gemaakt waar hi' niet meer bij kan en enkele
din en in gang gezet die hem haast ontsnappen. Hi' meet ex losaes op de zon, vindt breinen uit die diskussies over het laatste
getal belachelijk maken; en de dieptepsychologen worstelen met
de vraag of zij van de mens alles mogen vernemen. Er zijn dingen die aan onze macht ontsnappen en ook aan onze verbeelding.
Kunst is in sterkepersoonlijkheden altijd de uitbloei van een
kultuur. De abstrakte kunst is daaromgeen noodzaak, maar een
typisch verschijnsel van deze ti d. De expositie Vormen van
Heden, in het Casino te Knokke ingericht door Luc Peire en
K. N. Elno, illustreerde dit tijdsbeeld treffend. Zij bevatte een
reeks interieurs van Knoll International, met kreaties van Mies
Van der Rohe, Florence Knoll ,
Harry Bertoia en Eero Saarinen.
Rondom waren werken opgehangen en aangebracht van artisten
met naam uit binnen- en buitenland. Behoudens een skulptuur
van Reinhout D'Haese en een betonraam van Michel Martens,
was al hetgeexposeerde werk voorstellingsloos.
Het doel van deze inrichting was m. bier gelegen : de organisatoren wilden aantonen hoe de ruimte door artisten van onze
tijd wordt georganiseerd, hoe de plastische kunstenaar van heden
eengeest uitstraalt die wij terugvinden in de gebruiksvormen
om ons heen, en omgekeerd. Of anders uitgedrukt : de ontmoeting tussen het funktionele voorwerp en het onnutte kunstwerk,
tussen de industriele vormgeving en de kunst, tussen de kunst
tout-court. Sedert de jongste oorlog is o. m. dat veranderd :
Michel Martens, Bull 1956 - betonraam (detail)
Cliche Museum voor Sierkunst, Gent.

nieuwe vormen breken do or, vormen die men aanvaarden kan of
niet, maar die er zijn en bun tocht begonnen zijn over de ganse
wereld : in schilderijen en in schrijfmachines, in behang en in
eetgerei. Vormen uit de kunst worden funktioneel omgeschakeld
en verfraaien het dagelijkse leven. Vormen die men klinisch
koud noemt. Wat is koud ? Is een interieur met bolpootmeubels
engekopernagelde stoelen warmer dan de zachte, naar de vorm
van het lichaam gemaakte Bertoiazetels of de Barcelona-Chair
die Mies Van der Rohe reeds in 1926 ontwierp ? Die vormen
noemt men zielloos. Wat is zielloos ? Wat is de ziel van een
interieur anders dan de mens die erin woont, die het organiseert
en die er zijn ziel in legt, zoveel als hi' kan. Die vormen noemt
men verabsoluteerd engelijkgeschakeld en men spreekt van de
automation van de kunst. Als men een abstrakte schilderij of
skulptuur heeft gezien, kent men ze alle. Er zijn blijkbaar nog
altijd mensen die nog niet weten dat alle negers niet op elkaar
gelijken. En zelf noemt men, o ironie, de abstrakte kunst individualistisch. Maar dat neem ik niet als een verwi j t. Want als de
periode die wij beleven ons enkele grote, eenzelvige artisten oplevert, die vrijzinnig zijn, in de meest letterlijke betekenis van
dit vervelende woord, en die zo sterk mogelijk wantrouwend en
los staan tegenover alle op hen inwerkende invloeden, dan doen
wij, meen ik, een stap vooruit. Zij zullen immers van het formaat zijn van een van der Rohe, een Moore, een Mondriaan,
een Schonberg, een, Greene en een Papini.
In deze zin is het enige doek dat ik te Knokke heb gezien
Barcelona, van Luc Peire. Een werk dat vorig jaar ontstond.
Peire is eringeslaagd in zijn jongste werk een subtiele verpuurde
indeling te bereiken van de strengafgesloten ruimte die een schilderij is. Hier is een heugenis meer aan enig natuurlijk beeld
dat wellicht voor dat werk de aanleiding was; bier is nog alleen
een idee, al of niet schatplichtig aan een gevoel, dat uit de schilder buitendringen moest. Geen afbeelding, maar uitbeelding.
Hetgevoel, bij uitstek bewegend element, is ten uiterste bedwongen tot ongemengd zwart
,
eel en wit. Men zou willen
zeggen : quelle candeur. Vrijwillig reduceert de artist zo sterk
mogelijk de middelen van zin expressie : tot vertikalen op een
horizontalegeaxeerd in de rechterhelft van het doek. Daar is iets
dwingend-ingehoudens in dat werk, iets gehoorzaams, een poezie
van water dat zijn we zoekt en niet w e kan, niet we mag.
Zoals Pedro Garcia Cabrera in zijn prachtig aan Peire opgedragen en door Albe vertaalde gedicht het uitdrukte :
Hoegraag zou het water telkens opnieuw
zijn eigen loop, zijn eigen schaduw willen worden,
zonder steeds te moeten zien vloeien
zijn bewegend mechanise van kristal
zonder de traan die er te doen vloeien tot de bodem der traan
om zijn doorzichtigheid op te richten
en zonder zichzelf te moeten toeroepen
met stemmen van ha el wolk of sneeuw.
willen zijn.
Hoegraag zou het water bij
Er was voorts te Knokke non-figuratief werk van de in 1953
jonggestorven Georges Carrey; een doek van de no al opgang
makende jean Piaubert, dat op mij een onverzorgde indruk het;
een zeer expressief doek van Gaston Bertrand, een van de promotoren van de abstrakte kunst in ons land (waarom ontbrak
hier Victor Servranckx ?); een fris collage-achtig relieidoek van
jean Rets, werken van Pol Bury en Jan Burssens. Ook was er
een inzending van Marc Mendelson, die onder de maat bleef van
het in de kataloog afgebeelde Benadering uit de verzameling
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Philippe Dotremont; een zeer verfijnd stukje grafiek van Pol
Maraen dan nog werkcn van de Rus Serge Poliakoff, de Fransman Pierre Soulages, de Argentijn Emilio Pe;turoti en de Hongaar Victor Vasarely. De zeer bekende kritikus, Michel Seuphor,
eigenlijk een Antwerpenaar, maar die te Parijs verblijft, zond
een grafisch werk in, dat het geheel wel niet ontsiert, maar m. i.
minderwaardig is.
Apart en alleen was er de Bull 1 95 6 van Michel Martens,
een betonraam dat zeer gelukkig in de in an van de tentoonstelling was geerposeerd. Een werk dat wij vorig jaar reeds in
Gent zagen en dat op iedereen een diepe indruk heeft gemaakt.
Er zijn nog teveel mensen die menen dat een glasraam een schilderij is met glas. Men zou dit ook denken als men het aanvankelijke karton ziet, dat als patroon moet dienen; maar het is
een verkeerd vertrekpunt. In eerste instantie is een glas- of
betonraam een verdeling van licht. De totaal verschillende materialen, het frivole en bij uitstek beweeglijke en het harde,
onveranderlijke moeten bier tot een zeer diepe innigheid verbonden. Zij vormen een nieuw plastisch geheel, totaal apart,
zonder herinnering nog aan het oorspronkelijke ontwerp. In
die over an van tekening tot raam en in de artistiek verantwoorde lichtbreking lit
de grootheid van deze kunst. De Bull
S
— bij uitstek lelijk en toch wildschoon onderwerp — betekent
een hoogtepunt in het werk van deze artist. Het grijpt aan.
De derde Westvlaming die te Knokke exposeerde was de beeldhouwer Ferdinand 'Vonck uit Blankenberge. Hi' was er in een
intemationaalgezelschap, in de eerste plaats van de Amerikaanse
artist Harold Cousins, die met eengrillige ijzersculptuur zeer
suggestief de idee woud wist op te roe en van Andre Bloc, de
directeur van het bekende tijdschrift L' Architecture d'aujourd'hui,
van de uitgeweken Rus Anton Pevsner, de broer van die andere
grote beeldhouwer Naum Gabo (skulptuur aan de nieuwe Bijenkorf te Rotterdam), van Harry Bertoia, van wie een prachtig
ding in ijzer te zien was, van Reinhout D'Haese, m. i. minder
genietbaar in zijn kaktus dan in zijn insektvoorstellingen, van
Willy Anthoons die een zeer geslaagd mobiel exposeerde, van
Frans Lambrechts; de Roemeen Etienne Ha/du en van de bekende Deense meester Robert Jacobsen. Het werk van Ferdinand
Vonck, dat reeds tweemaal met eenprovinciale erkenning werd
onderscheiden, ontroert niet. Het is alleen, met een vreemde
wezenheid die zeker niet 'mooi' is.
Het kunstwerk komt uit de kerk, kwam later in de musea en
treedt nu de huizen binnen. Meer en meer. Het is de verdienste
van de expositie Vormen van Heden duidelijk te hebben
bb aangetoond hoe het kunstwerk in huis moet komen, niet alleen als
zuiver dekoratief element, maar ook als volwaardig kunstwerk.
Luc Peire, die eigenlijk de architekt was van deze expositie,
heeft schoon werkgeleverd. Schilderijen ophangen kan iedereen.
Maar met smaak een expositie opzetten, met enkele g-kleurde
muurvlakken,
metalen elementen, textiel aan de wanden en een
paar rote foto's en met aangepaste kleine en grote meubels,
dat vonden wij in Knokke. Het geheel bood een frisse, zuivcre
fb
indruk. Het moge velen geinspireerd hebben.
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Ferdinand Vonck, Sculptuur.
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HET WEEKEND VAN DIETSCHE WARANDE EN BELFORT
Op zaterdag 27 en zondag 28 juni ging in het KAJ-domein van
Huizingen-Dworp het negende weekend door van het meest eerbiedwaardige der Vlaamse litteraire bladen. Wij willen niet blijven stilstaan bij de pittoreske aspecten die dergelijke bijeenkomsten altijd vertonen; ook niet bij de uiterst belangwekkende
uiteenzetting van Raymond Brulez over het ontstaan van zijn
litterair werk, waarvan een root deel in onze provincie tot stand
kwam of erdoor werdge1nspireerd; noch bij de figuur van Gery
Helderenberg, die gepresenteerd werd door Hubert Van Herrewe hen en die zelf enkele onuitgegeven gedichten voorlas, waarvan wij er een in ons nummer over de beeldhouwkunst ho en op
te nemen. Het belangrijkste deel der samenkomst was echter
ongetwijfeld het ongewoon vrijmoedig debat dat de zaterdagavondgehouden werd over ' vrijheid en gebondenheid van de
romancier'.
Niets liet eerst vermoeden welke richting de vergadering zou
uitgaan; de organisatoren hadden immers gevraagd aan de dichter Dewilde voor te lezen uit el en werk; misschien bedoelden
zij hierbij een paradijselijk serene sfeer te scheppen, vooraleer
de besprekingen ingezet werden; hiervoor waren de Rivierareisindrukken van Dewilde inderdaad uiterstgeschikt. Maar weldra
kwamen deprotagonisten plaats nemen op het verhoogje; daar
was zo weinig ruimte dat, toen voorzitter Prof. Albert Westerlinck verontschuldigingen aanbood voor de door ongesteldheid
verhinderde Emiel Van Hemeldonck, eenieder zich afvroeg waar
men hem had kunnen installeren moest hi j er wel bij geweest
zijn. Het is op de ontmoetingsdag tussen Vlaamse en Hollandse
schrijvers en kritici te Kasterlee, waarbij Van Hemeldonck een
belangrijke rol had gespeeld, dat het idee ontstond, zo verklaart
de voarzitter, het daar gehouden debat over de vrijheid van de
katholieke romancier voort te zetten.
Andre Demedts komt het eerst aan het woord. Ik weet dat ik
veroordeeld ben, begint hij, vermits ik hier optreed om de gebondenheid en de traditie te verdedigen. Hi schijnt echter
geenszins zinnens zich zo maar goedschiks te laten doen, spijts
zijn gekende inschikkelijkheid en taegevendheid. Zeer hands
herinnert hi j eraan dat hi zelf vijfentwintig jaar geleden een
heftsg verdediger was van de vrijheid; wij waren immers van
mening,
dat het
gehele leven in de kunst hi
moest worden
,
zegt
opgenomen, en dus ook de zonde, zo men het leven niet wilde
vervalsen; het was immers onze plicht eerlijk te zijn tegenover
God, onszelf en de christene gemeenschap; zo niet, dan veroordeelden we ons overigens tot onbeduidendheid en weigerden wij
de uitdaging te aanvaarden, die de tijd ons als katholieken toeslingerde. Then wij echter voor de vrijheid optraden, toen aanvaardden wij daarnaast de noodzakelijke gebondenheid van de
katholiek, gaat Demedts verder, een gebondenheid, die niet in
de eersteplaats het zesde en negende gebod betreft, maar het
geheel van het christendom en van het geloof. Spijtig genoeg
moeten we vaststellen dat vele 'on ere schrijvers deze gebondenzij verwerpen de normen
d christeheid niet meer aanvaarden;
der
like gemeenschap; zij vergeten hierbij dat het leven meer is dan
het lelijke en het gemene, dat de kunst de totale waarheid weergeven moet, en wel zoals wij haar als christenen zien : geweten
tenslotte eist hij. Zo men aan katholieken verwijten moet minder
hoogstaand werk te produceren, dan lit dit volgens Demedts
niet aan ons christendom, maar wet aan onze mindere bekwaamheid en vaardigheid. En dit is vooral zaak van opvoeding : dertig
jaar terug verwaarloosde men het de literatuur van na Gezelle,
aan
blemati proek
grote Europese schrijvers en de moderne
dete
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leren; het toezicht was te streng en te traditioneel in onze
scholen op litterair gebied om de ontwikkeling van een moderne
sensibiliteit mogelijk te maken, zodat deze ons steeds enigszins
vreemd blijft; ook het godsdienstonderwijs was niet aangepast
aan de moderne eisen. Bovendien ontbraken te zeer in het Vlaamse katholieke kamp deze geweldige temperamenten, die in Frankrijk, Duitsland, En eland de vrijheid hebben kunnen veroveren
zonder het christendom op te geven.
Valeer Van Kerkhove is de eerste der verdedigers van de
vrijheid der katholieke romanciers. Vol ens hem is het probleem
niet of we over de zonde mogen schrijven, want het gaat niet om
de zonde, maar om de zondaar; de wereld is nu eenmaal een
gevallen wereld en dus kunnen we niet anders dan over zondaars
schrijven. Als christen zijn wij in een uitzonderlijk gunstige
positie om dit te doen, gezien het perspectief dat het geloof ons
schenkt door de leer over zonde engenade, hemel en hel, uitverkiezing en verlossing. Maar men heeft in onze katholieke literatuur teveel aan ' lintmetermoraal'gedaan; men heeft zoveel
over de deugd gesproken dat we ervoor tegenzin kregen. Onze
litteraire opvoeding was inderdaad onvoldoende, maar vooral is
het onze opvoeding tot christenen die te middeleeuws is gebleven : onze cathechismus, ons christendom dat we nu moeten
actualiseren, waar staat het ? Kunnen we de din en van deze tijd
aan met het christendom dat we kregen ? Buitenlandse katholieke
schrijvers zoals Mauriac of Greene doen ons, brave Vlamingen,
opschrikken; maar die mensen hebben hun tijd aangedurfd; zij
hebben het oude christendom een nieuwgelaat geschonken.
Wij moeten nieuwe christenen worden, die de tijdsproblemen
durven in de ogen te zien, inbegrepen de erotiek, niet om ze op
te blazen, maar om ze in haar juiste proportie en perspectief te
beschouwen; daartoe is alleen de katholieke schrijver in staat
ook indien zijn milieu hem nog niet begrijpt.
De tweede verdediger der gebondenheid had Emiel Van Hemeidonck moeten zijn. Westerlinck las een korte verklaring van
hem, die in feite het probleem niet veel vooruit , helpt en het ook
niet bedoelt. In Vlaanderen, zo schrijft hi',
is de onkuisheid
nog steeds de zonde, in tegenstelling tot Nederland, waar dit
we ens de controverse niet meer zo zou zijn; er moet op dit terrein een verruiming komen, maar Van Hemeldonck twijfelt eraan
of hi' persoonlijk zijn werk nog in deze zin zou veranderen;
overigens het publiek is voor deze verruiming nog niet rijp. In
elkgeval, besluit hij, de schrijver moet zich zijn sociale rol bewust zijn en zijn gewetensverantwoordelijkheden opnemen.
De tweede advokaat der vrijheid, P. Frans Van Bladel s. j.,
hoofdredacteur van het tijdschrift Streven, brengt een spitsvondig
onderscheid naarvoor, waarmede hi' hoot de belangrijkste moeilijkheden op te ruimen. Er is enerzijds het brede publiek, dat
maar lectuur vraagt; het is conformistisch en traditioneel; wie
voor deze lezers schrijft moet erop waken bun evenwicht niet te
storen, hen niet te schokken. Maar daarnaast is er een beperkter
en meergeschoold publiek, dat literatuur vraagt; dit publiek wil
juist geschokt worden en de artist heeft de Licht aan dit gewettigd verlangen te voldoen, aldus P. Van Bladel; immers dit publiek
bezit zijn eigen denkvermogen en zijn eigen verantwoordelijkheid en kan zelf herscheppen en herdenken wat de schrijver het
voorlegt. Bijgevolg kan de kunst zich bier niet tevreden stellen
met pasklare formules; de kunstenaar moet dus ook niet de
catechismus zo maar weer even : hi' moet zijn eigen kijk op de
catechismus mededelen. De vraag is nu volgens Van Bladel of
er Vlaamse katholieke schrijvers zijn die hieraan beantwoorden,

die gem lectuur alleen verzorgen, maar waarachtige grate literatuur schrijven. Terislotte vraagt hi met een paar boutades of te
straffe spreuken te mogen besluiten; vooreerst beweert hi' dat,
zo het waar is dat de twee beruchtste niet-katholieke Vlaamse
auteurs in feite 'interessanter' zijn dan de meeste katholieke,
het ook waar is dat die twee heel wat minder belangrijk zijn
danbuitenlandse katholieke auteurs als Bernanos of Greene; ten
tweede verklaart hi' dat er heel wat minder taboes zijn voor
schrijvers als de katholieke Elisabeth Lan asset dan voor een
niet-katholiek als Erskine Caldwell.
Elke spreker had tien minuten gekregen voor zijn pleidooi; daarde
eschikk
en voor
op mochten zij nog over enkele ogenblikken beschikken
replieken.
Andre Demedts stelt onmiddellijk een o. zeer rake vraag :
is ergeen neiging om het ' litteraire' te verwarren met het ' interessante' ? Dit is in feite verkeerd; de behandeling van het
kwaad kan pikanter zijn, maar in se is de deugd ' litterair' beschouwd niet minder waardevol; alles hangt of van het talent
van de schrijver; daar lit de kunstwaarde; men ma het begrip
' literatuur' dus niet vervalsen en de esthetische normen niet
verwaarlozen. Anderzijds stelt hi' vast dat de problematiek en
vooral de erotiek bij vele niet-katholieken vooral werkelijk verstommend is; dat alles is overdreven, is onecht, stemt niet
een met de waarheid, is in de werkelijkheid niet te realiseren.
Valger Van Kerkhove komt terug op zijn idee dat het niet
gaat om deugd of ondeugd, maar om de mens; ook gaat het
niet om de katholieke schrijver, maar om een katholiek, die
schrijft, wat op duizend manieren kan gebeuren. De verantwoordelijkheid van de schrijver bestaat niet hierin dat hi' nooit
een maagd doet blozen'; hi' heeft zijn verantwoordelijkheid
tegenover God op te nemen, God alleen; het publiek zelf heeft
ook zijn verantwoordelijkheid en die kan de schrijver niet op
zich nemen. Wat ons schrijvers betreft, wij hebben ons los te
werken uit een eeuwenoude christelijke aderverkalking, zoals de
niet-katholieken ditgedaan hebben; dat is het juist wat zij voor
hebben op ons, zelfs in de hypothese van gelijkheid in talent.
Wij moeten dus vrije, nieuwe christenen worden, die de actuele
problematiek, zonder oogkleppen, durven te zien in het voile
licht van onsgeloof.
P. Van Bladel meent dat ons vooral christelijk individualisme
ontbreekt : het behandelen van de christelijke waarheid als iets
dat we zelf hebbengevonden en veroverd. In die zin moet de
schrijver medewerken aan de hernieuwing van de theologie zelf;
zijn intuitie geeft hem daartoe een speciale bevoegdheid; hi'
wijst op Greene, die heel wat aspecten van theologie en moraal
heeft vernieuwd. Overigens het geloof is niet als een vast bezit
te beschouwen, maar als een onvast evenwicht, dat men elk
ogenblik moet veroveren; het kerkelijk milieu waarin we leven
geeft ons natuurlijk gemakkelijkheden om de waarheid te bezitten, maar dit sluit niet uit dat we voortdurend moeten strijden
om haar te veroveren.
Het publiek kreeg thans gelegenheid ook zijn woord mede
te spreken. De hoofdredacteur van Roeping, de Nederlander
Lambert Tegenbosch herinnert aan Baudelaire's gezegde : het
publiek is een uurwerk, dat achterloopt ten opzichte van de
kunstenaar; dat het milieu niet mee is, daar is dus niet aan te
ontkomen. Bovendien is de romancier niet meester van de ontwikkeling die zijn figuren zullen onder aan gedurende het groeiproces van zijn roman. Van Kerkhove beaamt dit in zijn antwoord en onderlijnt het recht van de auteur om zijn milieu te
schokken en voor te zijn op zijn milieu; het is overigens tegen-

woordig moeilijk geworden om de mensen nog te schokken.
Hierop doet dhr. Klaassen van de Standaard een beroep op het
gezond verstand : pas op met jullie schokken; men moet maat
houden en zijn verantwoordelijkheid begrijpen.
Albert Westerlinck meent enkele vragen te moeten stellen :
akkoord, zegt hij, wij kunnen een ' schokliteratuur' wensen,
maar : Is hetgewettigd dat de literator zijn eigen problematiek
zomaar op de markt werpt ? Heeft de literator het recht katholieke instellingen zonder meer te bekriticeren ? Is de literator
nietgehouden zekere grenzen niet te overschrijden, bepaald wat
betreft de sexualiteit ? P. Van Bladel verwijst hierop naar het
Evangelie; zoals Christus moet ook de literator soms zwijgen :
„ Ik heb U nog zo veel te zeggen, maar ge kunt het nog niet
dragen ". Er zijn dus wel grenzen aan het zeggingsrecht. Zoals
overigens ook aan het recht de christene instellingen te bekriticeren : dit isplicht, maar het moet op doelmatige en dus voorzichtige wijze geschieden. Maar daarbuiten is er nog zoveel te
doen dat nietgedaan wordt en zou moeten gedaan worden, niet
alleen in het zuiver religieuse, maar ook in het litteraire. In
elkgeval de atmosfeer van christelijke hypocrisie, waarin we
leven, moetgebroken worden.
Eenieder vond het spijtig dat thans het debat moest afgebroken worden amplaats te maken voor het meer gezellige deel
van de avond. Er werd natuurlijk nog heel wat nagepraat in
ersoonlijke gesprekken. Aldus hoorden we Dr. Grauls verklaren
P
dat alle leraars niet over dezelfde kam mogen geschoren worden:
sommige blijven haperen in de 17 e eeuw, maar andere sluiten
voortdurend aan bij de actuele literatuur, zoals de leraar die hi'
vijftig jaar geleden had te Hasselt. Sommige toehoorders waren
eerder skeptisch ten overstaan van de zogen. schokliteratuur :
waarom moet de literator toe even aan de sensatielust'? waarom
ziet men er zovelen hun sukses bouwen op de ergernis en het
schandaal ? is het wel een bewijs van litteraire waarde en talent
als men systematisch de meest ergerlijke onder de Amerikaanse
auteurs imiteert ? Elk auteur heeft voor zich zelf uit te maken
wat mag en wat niet ma was
was gezegd geworden; maar dit beginsel brengt in de praktijk heel wat moeilijkheden mede... De
algemene indruk was dat het probleem nog niet volledig opgelost was.
Nabeschouwingen
Men beschouwe de opinies die in dit debat werden uitgesproken
niet als volstrektgeldende beginselen; het zijn slechts pogingen,
die vrijmoedig werden naar voor gebracht, goedgemeende pogingen komencle van mensen, die hun verantwoordelijkheid hebben durven opnemen, zowel tegenover het Vlaamse publiek en
de morelegaafheid van ons yolk, als tegenover onze katholieke
literatuur die ongetwijfeld een crisisperiode doormaakt. Dit
alleen reeds moet ons dankbaar en mild stemmen tegenover hen.
Zij zullen het ons echter niet ten kwade duiden als we enkele
aanmerkingen bij sommige gezegden neerschrijven :
I. Het onderscheid tussen eenpubliek dat ' lectuur' vraagt en
een ander publiek dat recht heeft op ' literatuur' is o. i. in de
praktijk moeilijk te trekken; hetzelfde geldt voor de twee types
van letterkundigen. De actuele toestand op gebied van geloof en
moraliteitbij ons intellectuelen schijnt er niet op te wizen dat
wij zo veel meer 'immuun' zouden zijn dan het gewone yolk;
wij zien immers dat vele intellectuelen zich als een soort
Cbermenschen beschouwen, die zich Nietzscheaans verheven achten boven Goed en Kwaad en een superieur skepticisme aan de
dag le en tegenover alle absolute waarheid.
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2. Strikt logisch beschouwd is het volstrekt waar dat de zonden teen het zesde en het negende gebod niet de voornaamste
zijn. Maar psychologisch lit de zaak wel meestal enigszins anders; ons yolk heeft Freud niet nodig gehad om de kolossale
betekenis van het seksuele te erkennen in het dagelijkse leven.
Het verlangen naar verruiming der gedachten op dit gebied
gaat spijtig genoeg soms ook gepaard met de tendens om
het zondebesef zelf te verdringen en een moraal zonder zonde
op te bouwen.
3. Het is al te gemakkelijk te spreken van schijnheiligheid
als men een schrijver zijn te rote ' vrijheid' verwijt. Gezelle's
reactie op Streuvels' eerste romans was : Gij zult naar de hel
gaan; hi' was zeker niet ruim genoeg en zijn oordeel was te
streng; maar hi' was Been schijnheilige en hi' lie ook niet met
oogkleppen : hi' wist verduiveld goed wat er in de mens steekt.

In Gezelle's tijd en tot voor kort overdreef men in de zin der
gebondenheid; maar thans schijnt men het andere uiterste te
kiezen. In medio virtus.
4. Een probleem verandert dikwijls totaal van uitzicht, naargelang de termen die gebruikt worden om het te stellen. Waarom niet spreken van ' zelftucht' i. p. v. ' gebondenheid ' ? ' Gebondenheid' klinkt altijd weinig sympathiek. Ook de term
' vrijheid' is no al... schijnheilig, vermits velen dit begrijpen
zullen als het ' recht om de vrijheid te misbruiken'.
5. Een goed deel katholieke schrijvers lijdt aan een minderwaardigheidscomplex; zij knoteren en kniezen, breken elkaar af,
zien op naar het andere kamp. Ook dat gaat samen met het algemene tijdsgebeuren; het is de weerspiegeling in de letterkunde
van een bij katholieken al te verspreid defaitisme. Wanneer de
A. S.
noodzakelijke bundeling der krachten ?

EEN INTERNATIONAAL CENTRUM VOOR GEESTELIJKE HERNIEUWING TE SIJSELE
Men kent het centrum voor morele herbewapening dat de Caul.
in Zwitserland door eenprotestants predikant werd opgericht;
dit naast andere initiatieven in verschillende landen bewijst dat
er heel wat mensen zijn, die de noodwendigheid aanvoelen te
reageren teen de aftakeling van de geestelijke waarden op onze
dagen. De idee is in feite zeer oud; bepaald hebben zeer vele
kloosters het ten alle tide als hun taak beschouwd aan mensen
van goeden wil, Welke ook hun nationaliteit of hun godsdienst
was, een oord te bieden van stilte en bezinning; het nieuwe van
het fenomeen van Caux is misschien alleen maar dat thans ook
buiten het katholieke milieu meer en meer het verlangen naar
deze bezinning en deze stilte groeit. Reeds verscheidene jaren is

P. Verleye 0. f. m. cap., als medestichter en afgevaardigde-beheerder van het Europa-college, in de gelegenheid van zeer nabij
dezebehoefte aan te voelen; zo kwam hi't heel na uurlijk ertoe
een kader te zoeken waarin aan deze behoefte zou kunnen voldaan worden in de lijn van het woord van Paus Pius XII :
Het wordt tijd dat de mensen van goeden wil en alien die bekommerd zijn om het lot van de wereld mekaar leren kennen en
degelederen sluiten... Het gaat bier om een hele wereld, die
opnieuw, vanaf zijn grondvesten, opgebouwd, van wild in menseliik, van menselijk in goddelijk, d. i. volgens het hart van
God, veranderd moet worden.
Dit kader werd dan eindelijk voor korte maanden gevonden :
het kasteel Ryckevelde te Sijsele. Het werd gebouwd door de
familie Gilles de Pelichy en in 1929 voltooid. Bij het domein
behoren vijf hektaren bos en park, en daarrond strekken zich
naar alle richtingen dennebossen uit op een rote uitgestrektheid. Gemakkelijk te bereiken, want het kasteel ligt op het eind
van een mooie dreef, die uitgeeft op de rote baan BruggeEeklo-Gent; de in an lit tegenover het vroeger grafelijk slot
van Male, dat thansgerestaureerd Sint-Trudoabdij geworden is.
Wij hebben er onder geleide van Pater Verleye een rondgang
gedaan en hebben kunnen vaststellen dat dit inderdaad een uitstekendgeschikt oord is; er zijn slechts betrekkelijk weinig aanpassingen nodig geweest om het kasteel in de mogelijkheid te
stellengroepen te herbergen; deze aanpassingen zijn thans
grotendeels af, zodat het centrum Ryckevelde zijn actie heeft
kunnen beginnen.
et
opz is met het
Pater Verleye verklaarde ons verder wat zijn
Centrum. Ryckevelde is de zetel van een internationale, katholiekgelnspireerde werkgemeenschap voor geestelijke hernieuwing
(uiteraard volstrekt a-politiek). Geestelijke hernieuwing wordt
bier opgevat als het streven, waardoor de mens individueel en
sociaal gezien, met alles wat hi' is, wat hi' kan en wat hi' heeft,
zich doelbewust richt naar God, de Hoogste Werkelijkheid. Dit
is echter niet denkbaar zonder de vaste wil ook het concreet
milieu — weten, instellingen, culturele en technische verwezenlijkingen, economische bedrijvigheid, intemationale en interraciale verhoudingen — uiteindelijk volgens het hoogste ordeningsbeginsel in te richten. Ten einde onze tijdgenoten, waaronder velen van een sterkgodsdienstige interesse blijk geven, bij
het vormen van een christelijke visie op de wereld van vandaag
en het verdiepen van hun religieus leven behulpzaam te zijn,
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stelt het centrum zijn kader, zijn documentatie en zijn werkgemeenschap ter hunner beschikking.
De methode die Pater Verleye hier wil toepassen schetst hi
als volgt in rote linen :
Uitgaande van de vaststelling dat we een belangrijk vernieuwingsmoment in de geschiedenis beleven, wordt rote aandachtgeschonken aan een ontleding der omvormingsfactoren die
de toekomst zullen bepalen : de greep van techniek en natuurwetenschappen, de wereldeenheid en het ontstaan van rote regionale eenheden, de ontvoogding der kleurvolkeren en der economisch achtergebleven gebieden, de vrouwenemancipatie, de algemene cultuurverspreiding, de toegepaste psychologie en biologie. Aldus zoekt men het bewustzijn van het tijdsgebeuren te
scherpen.
2. De niet-christelijke stelsels en oplossingen, in de eerste
plaats het communisme, worden nagegaan.
3. Op de grondslag van de leer der laatste pausen wordt een
schets van het nieuw christelijk wereldbeeld gegeven; aan deze
pauselijke documenten wordt root belang gehecht.
4. Het tijdsgebeuren wordt geplaatst teen de achtergrond
van een christelijke visie op de geschiedenis.
5. Tenslotte wordt de taak van de hedendaagse mens in het
algemeen en van de verantwoordelijke katholieke leek in het
biezonder verduidelijkt. Er wordt gewezen op de noodzakelijkheid van een individuele engemeenschappelijke geestelijke hernieuwing.
Het blijft vanzelfsprekend niet bij een louter intellectualistische voorlichting. Aan de wortel van de huidige kwalen en

hun rampzalige gevolgen lit niet, zoals in de voor-christelijke
tijden of in de nog heidense gebieden, een onoverwinnelijke
wetendheid betreffende de eeuwige lotsbestemming van de mens
en de hoofdwegen waarlangs deze bereikt worden, maar de geestelijke gevoelloosheid, het gebrek aan wilskracht, de koude hartloosheid... Er moet dus rechtstreeks op de wil ingewerkt worden
(Pius XII).
Ook dient erop gewezen dat de onderneming internationaal is

opgevat en ook interraciaal; bovendien richt zij zich niet alleen
tot katholieken, doch ook tot belangstellende niet-katholieken.
De werking van het centrum Ryckevelde bestaat vooral in het
organiseren van vormingsdagen, cursussen en ontmoetingen op
eigen initiatief. Het staat ook open voor roe en die in de hoer
beschrevengeest voor bun leden bijeenkomsten wensen te houden. De formules kunnen zeergevarieeerd zijn : bezinningsdagen, week-endvergaderingen, cursussen van vijf tot tien dagen,
zomersessies. De bijeenkomsten staan in het teken van een
evenwichtige, innige godsdienstigheid — volgens de beste tradities van onze nederlandse spititualiteit — van christelijk samenhorigheidsbewustzijn, gemoedelijke openhartigheid en levendie daadwerkelijke belangstelling voor de wereld waarin we
Leven. Wij vergeten niet dat Pater Verleye zelf behoort tot de
orde van Sint Franciscus, die gekenmerkt is door blijheid en
eeuvoudige hartelijkheid.
Daarnaast zullen er ook op Ryckevelde individuele bezinningsdagen kunnen gehouden worden. Katholieken zowel als nietkatholieken, die bepaalde problemen van godsdienstige aard wensen opgeklaard te zien, kunnen in alle vertrouwen, hetzij
per briefwisseling, hetzij door een persoonlijk bezoek, contact
met het centrum nemen. Ook denkt men eraan de actie van het
centrum in de toekomst uit te breiden doorpublikaties, vooral
met het doel de rijke doch te weinig gekende leer van de laatste
pausen betreffende de hedendAgse problemen op een gepaste
wijze te vulgariseren. Ook de documentatiedienst is in wording.
Aan het kasteel is ook een kapel verbonden; als titelfeest werd
de Gedaanteverandering des Heren gekozen, om daardoor uitdrukking te even aan het samenhorigheidsbewustzijn met het
Chrsitelijke Oosten, waar dit feest hoog in ere gehouden wordt.
Wij kunnen slechts die gemeend wensen dat Pater Verleye
in zijn prachtig opzet moge slagen. Zijn verdienste in de
oprichting van het Europacollege is bekend. Deze nieuwe verwezenlijking belooft -hetzelfde sukses te kennen. Ook voor kunstenaars kan Ryckevelde rote diensten bewijzen; meer nog dan
andere intellectuelen hebben zij nood aan bezinning en innerlijke
A. S.
rijkdom; enkel hieruit kan groot werk ontstaan.

BEZOEK AAN KUNSTSCHILDER JULES BOULEZ
Op de Scheldeoever te Oudenaarde, halverwege tussen de vroeggotische, nog met romaanse elementen doorweee
fd kerk van
Onze Lieve Vrouw van Pamele, de hoog-gotische Sinte Walburgakerk en het Laat-gotisch Stadhuis, temidden een weelde
van huizen uit de renaissance, de barok en klassicistische tijd,
werkt kunstschilder Jules Boulez. Oorspronkelijk is hi' WestVlaming, geboren te Vijve-St.-Elooi op 6 mei 1889. Zijn huis,
modern en ingericht met een niet alledaagse smaak; zijn atelier,
perfekt geequipeerd en uitziend op het Scheldelandschap. De
schilder is een van de weinigen, die aan een intense bezieling
en een ervaren vakmanschap tegelijk een diepe en veelzijdige
ontwikkeling paren.
Schilderen is een bezetenheid
,
iets waar men vol van is : het
laat u niet meer los. Glimlachend laat Jules Boulez zijn laatste
kleine werkjes zien : effen vlakken, grijs, bruin, paars, een
ondergrond een eerste fond, gans effen wit ditmaal, bedekt;
hierop zijn dan met een delikate grafiek fine figuren uitgekrast,
zodat zij in witte linen te voorschijn komen.
Het is maar een begin. Grotere werken volgen : stillevens,
personen, dieren, landschappen... De kleuren zijn veelzijdig,

prachtig, schitterend, en toch steeds ondefinieerbaar gedempt
gehouden, als in een soort aristokratische bedwongenheid. Perspectief, schaduwen,... de schilder wendt ze soms aan, doch
enkel als het werk dit vraagt; veel liever dan de lichteffekten
van de werkelijkheid na te bootsen en aldus door een teveel bewerken van het detail aan de eenheid te schaden, zal hi' de
die ten en het licht suggereren met een zwaardere of een minder
zware kleur. De schilder werkt met kleuren; zijn kunst is specifieke kleurkunst : zij moet geen architektuur of beeldhouwkunst
vervangen, wel suggereert ze deze. Dit ingezien te hebben is
eerst het voorrecht van onze tijd. Bijna een werk is helemaal
abstrakt;geen enkel ook volledig figuratief-realistisch : de kunstenaar kiest steeds zijn eigen weergave,
kiest steeds dat deel van
de zichtbare werkelijkheid, dat zij in zijn schepping behouden zal.
Ook werk van vroegere perioden is bier aanwezig : de schilder
experimenteert reeds jarenlang en evolueert nog steeds. Een
klein detail : steeds zijn de listen aan het schilderij aangepast;
de meeste worden door de schilder zelf, met een feilloze smaak
vervaardigd of bewerkt. Een algemene indruk : elk schilderij is
een eenheid, gesloten en een wereld op zich zelf; he' is een van
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degrondelementen, die de schilder in elk van zijn werken bestreeft en nederlegt.
We ze den reeds, dat de kleuren eerder zacht zijn in hun
rijkdom en verscheidenheid; veel kleuren zijn, zoniet nieuw,
dan toch ongewoon : varianten van parelgrijs en sièna, pruisisch
en kobaltgroen, allerhande tinten van lichtblauw. Kleurenrijkdom; een kleurensimfonie (als bij Renoir) doch evenmin een
metpijnlijk-wetenschappelijke nauwkeurigheid experimenteren
met de schakeringen en mogelijkheden van een enkele tint (als
by. ingrisailles, bij de herfstlandschappen van onze romantici
en bij zovele modernen). En daarbij kleurenharmonie : gesloten
en met smaakgerijd of dooreengevlochten.
De vorm van de voorgestelde figuren (indien men met figuratieve schilderkunst te maken heeft), heeft voorzeker niet het
belangaande
eeuwen
hem hebben
toebedacht : niet
, dat
de
voorafg
alleen Boulez, doch alle modernen hebben het onsgeleerd. Doch
Boulez is nooit, of bijna nooit tot het uiterste gegaan; de meeste
van zijn werken blijven boudweg figuratief, — al is de vorm van
zijn onderwerpen dan ook veel meer een schepping van de kunstenaar dan een weergave van de werkelijkheid. Ware de schilder zelf niet wars van de z. g. scholen en roe en we zouden
bier van een zeker surrealisme durven spreken : van vormen,
gegroeid uit het onderbewustzijn; zonder dat het dan ook magische of spookfiguren moeten worden.

Het beschouwen van dit werkgeeft een dusdanig beeld van
verscheidenheid en veelzijdigheid, dat bijna een reel voor al
deze schilderijen gelden kan — de eigen aard der kleurschakeringen en de gesloten eenheid van elk werk afzonderlijk misschien uitgezonderd. Geer' schilderij wellicht is vrij van invloeden : Oen kunstenaar leeft opgesloten en leert van niemand,
tenzi j van :ichzelf. Boulez heeft met de moderne kunst in
fdich zich
aan al
haar vormen, schakeringen en scholen meegelee,
de bronnen ervangelaafd; werken van hem doen ons aan Dufy,
ue Permeke of Matisse denken.
andere aan Picasso, aan Braq,
Doch nooit is de invloed determinerendgeweest : ze werden
persoonlijk verwerkt en, wat meer is, slechts in een of twee
schilderijen van een hele reeks zijn ze duidelijk voor een niet
ingewijde merkbaar.
De verscheidenheid en de daarmedegepaard gaande verwerking van zovele ' gemeenszhaps-elementen' der moderne schilderkunst in dit oeuvre laten op een gestadige evolutie duiden; dit
is juist. Doch, eigenaardig genoeg, is deze evolutie, evenmin
als andere bestanddelen van zijn kunst, voor de schilder van
'
determinerend belang geweest. Boulez had een periode
rose
rose'
noch een 'periode bleue'. Technieken en experimenten van jaren
hergebrti ikt hi' opnieuw als een schilderij er aanleiding toe
geeft. Zijn zijn laatste kleine stillevens een doekjes met kubistische, ofgewoonweg realistische inslag ? (Deze zich steeds
verrijkende en nooit door de tijd bepaalde evolutie is trouwens
de reden, waarom we het werk eerder in zijn picturale elementen,
clan wel volgens groepen of stuk voor stuk bespreken).
Hoe verscheiden de werken onderling ook mogen zijn, alle
zijn gesloten, een, een wereld op zichzelf. In se is zulks het
echte kunst-werk eigen; het is de verdienste von Boulez, er de
nadruk op te le en.
Rijkdom aan inspiratie en verbeeldingskracht, speels en toch
beheerst harmonièren van vorm en kleur, verwerken en beleven
van de scholen en invloeden, van het ' actueel kultuurleven',
zonder ze nochtans te ondergaan, scheppen van schilderwerken
n een in zichzelf besloten wereld : ziedaar
die een eenheid zij,
degrootste gemene deler van al deze schilderijen : slechts een
root kunstenaar kan zulks bereiken.
g
Men zou, oppervlakkig beschouwd, aan deze werken een
zeker mange! aan expressionisme kunnen aanwrijven. Nergens
komt een tesis, een strijdmotief, een begeestering de aanschouwing van deze artistokratisch-verfijnde vorm- en kleurkunst verstoren. Zelfs van ' lief de voor yolk en streek' houdt Boulez zich
ogenschijnlijk verre. En toch : jets zegt u dat deze kunst, geschapen in een ander land, tussen andere mensen — mensen
met andere zielenood en ander leed — onmogelijk dezelfde zou
kunnen zijn. En is het uitspreken van de eigen ziel tegenover
de din en niet beter en heilzamer voor hem, die het werk in
zich opneemt, dan het uitschreeuwen van een idee ? En tenslotte,
het is niet alleen naar de uiterlijke vorm, doch ook naar de
innerlijke beleven dat
dat de schilderijen van Boulez de weergave
zijn van onze veelzijdige en toch angstig-geschokte tijd.
M. J. Vandevelde

TER DOEST, LISSEWEGE
Deze naam roept andere namen op en flarden geschiedenis. Het
is nodig of en toe terug te keren onder de overweldigende kap
van de Lisseweegse schuur alleen maar om de prutserige en
vaak verwaande herrieschopperij die men in kunst- en andere
middens zo vaak beleven moet, een tijdje te kunnen vergeten.
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Daar is rust en monumentale schoonheid die nu haast zevenhonderd jaar blijft. Dat wondere bouwwerk, een gedeelte nog
maar van een van de meest inspirerende abdijen die wij ten onzentgekend hebben, blijft steeds een pleisterplaats voor de toeristen, die onze Must gaanbezoeken. Al de pogingen die langs

deze smalle kuststiook op architecturaal gebied werden ondernomen, villa's, flats en kerken incluis, vallen vooralsnog in het
niet als men voor dat bouwwerk staat. Misschien komt er binnen korte tijd verandering, als bepaalde plannen hun we kunnen vinden,
maar intussen is onze kust toch verknoeid. Als men
dan foto's ziet van de architectuur aan Zuidamerikaanse stranden... Maar kom, we zijn in Lissewege en Lucien Dendooven,
nd.
de zoon des huizes,
leidt ons een beetje
ro 't Is een wondere
man, zwijgzaam, en dat zegt wat in deze tijd, kunnen zwijgzaam
zijn, en jong en met een passie zowel voor folklore en geschiedenis als voor moderneplastiek. De pogingen van velerhande
organisaties ten spijt moet men bij onze landse mensen nog
niet veelgoede kunstsmaak zoeken. Daar zijn weliswaar de
zwartbonte vlekken in hetgroen, de ' wiegende zeeen' natuurlijk
en degrillige grondbebouwing als schilderijen van Mondriaan,
doch, als het maar niet re even wit en als de gerst afslaat, moet
men in landbouwersmiddens niet over kunstpraten, zelfs helemaal over niets. Toch zijn er uitzonderingen, ja, wet enkele en
op Ter Doest heeft men zin voor het tijdeloze, het einmahlige
dat in het landelijke bedrijf en in het kunstgebeuren een vreemd
en onverwacht ttanknopingspunt vindt. Lucien Dendooven
( 0 1927) heeft na zijn humaniora
gerhet
getuigschr
ho ift voor
Franse taal- en letterkunde behaald aan de universiteit van Lausanne, met een studie over het surrealisme. Hi'j werkt mede aan
verschillende bladen en tijdschriften en geeft lezingen over historische en artistieke onderwerpen. Naast enkele novellen, die
zijn creatief kunnen duidelijk aantonen, publiceerde hi' een
serie historische en folkloristische verhandelingen : De abdij Ter
Doest (1953), Dor en in de Brugse vlakte (1954), L'Ahbaye

de Ter Doest (1954), Kart_ de Goede en bet kwade Brugge
0955), LA Flandre maritime (1956) en Brugge in de gloed van
het westen (1957). Het zijn stuk voor stuk interessante en fris
uit even werkjes, die getuigen van een persoonlijke en zoekendegeest. Ze werden bovendien geillustreerd door plaatselike artisten als Jan Soens, Albert Setola en Henri De Jaeger.
Sedert 1955 nu is Lucien Dendooven van wal gestoken met
zijn kunsttentoonstellingen. .Langs een glimmend geteerde rij
paardenslieten, waarboven nog de onderscheidingen hangen van
deprijskampen van de Cbeval de Trait Beige, komen wij in een
soort opkamertje, klein, intiem, keurig en netjes geordend. Daar
exposeerde Henri de Jaeger uit Heist in 1955 een serie zeegezichten en hi' luidde, misschien onbewust, een zekere traditie
in, vermits daar, thans reeds voor het derde seizoen, kunstwerken
geexposeerd worden. Het moet een hele onderneming zijn, want
Lissewege is no al afgelegen en het domein ter Doest ook. En
toch, zo vertelt Lucien Dendooven, zijn er exposities geweest
waarop zelfs 1200 bezoekers mochten genoteerd worden. Dat is
belangrijk, en eerlijk gezeg,
d men zou het niet verwachten.

In 1955 kwamen na
Henri deJaeger nog
Willem van Hecke met
eon belangrijke retrospectieve van zijn werk,
j
widen
Karel Laloo die
meteen om zijn verdienstelijke I o op ba an
werdgehuldigd en
Jan Soens met bijbelQ..
teksten en religieuze
A. Setola en L. Dendooven
schilderijen.
In 1956 waren Firmin Vandepitte te gast, eveneens uit Heist
met een reeks tekeningen, de beloftevolle Marie-Roze Lannoy uit
Wervik met schilderijen, en naast Jan Vandenbroeck uit Antwerpen en Daniel van Nijghen uit Brussel, ook de Westvlaming
Simon Hendrickx, die teken- en schilderleraar is in Doornik en
die een merkwaardige serie gouaches en schilderijen exposeerde.
Het seizoen1957 werd geopend door een tentoonstelling van
rafisch werk, schilderijen en beeldhouwwerk van Albert Setola.
g
Het is deze expositie die wij bezochten en wij kunnen maar dit
zeggen : Setola exposeert veel te weinig en het zou nochtans
nodig zijn dat meer mensen in kontakt kwamen met zijn frisse,
optimistische kunst. Treffend zijn ook zijn beeldhouwwerken,
een kunstgenre dat Setola eerst onlangs benaderde en waarin hi'
flink resultaat wist te boeken. Op het programma van dit jaar
staan verder exposities van Adriaan Vandewalle (in te leiden
door Marcel Matthys), Henri de Jaeger (met inleiding van
Staf Weyts) en Jan Roose (voorgesteld door Jan Soens).
Voor volgende jaar zijn reeds twee tentoonstellingen voorzien
nl. Willem van Hecke met schilderijen en Maurits Claeys
met edeismeedwerk.
Een expositieruimte uitbaten veronderstelt een hele boel kundigheid. Er komen materiele zorgen bij kijken, als transport en
zo, maar ook delicaatheid en mensenkennis, vooral als men het
uithouden wil. Lucien Dendooven blijkt al die gaven in zich
te verenigen.
Het doet zeker vreemd aan als men boven de halve staldeur
op een hoeve een laat met pijl Tentoonstelling ziet hangen;
maar het moge nu een rijtje stamboekvee of een serie schilderijen
zijn waar men naar toe gelokt wordt, het blijft een ontdekking.
En het onverwachte boeit altijd. Het bedrijf van Ter Doest
ontsnapt bier stellig niet aan : het domein is het bekijken
waard met dat stuk geweld van een schuur die daar al zes
eeuwen in de veie bodem zit, en met in een soort schatkamer
het wisselendgetij van Vlaamse kunstwerken. Eigenlijk ligt
fb
het verband niet ver,

TEATER ANTIGONE SPEELT 'GASLICHT'
De Viktoriaanse thriller van Patrick Hamilton opgevoerd door
het Teater Antigone te Kortrijk in arena-vorm. Hoe biedt deze
vorm degewenste mogelijkheid om alles van dichtbij te genieten,
de tekst en het woord, de mimiek en de minste beweging in
de houding en de uitdrukkingsvormen van de spelers ?
Deze vorm laat de auteur voor de kleine schare toehoorders
tot zijn voile recht komen.
De tekst is van een bekoorlijkheid die huiver en minzaamheid
wekt en mengelt. Tussen ketting en inslag van de gesprekken

gloort almaardoor de fijnheid van de En else humor, van die
bijzondere inwendige lach die het gelaat ontspant en het sieraad
van de mens uitmaakt.
Het stuk charmeert.
Er is nochtans, naar mijn gevoel, een gebrek in de bouw :
Vanaf het einde van het eerste bedrijf weet U wie de dader is
van de moord op de oude menslievende juffrouw. U hebt de
man van het stuk door en toch volgen nog 2 bedrijven gedurende dewelke Ugeduldig zit te wachten op de normale ontknoping.
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Er volgen nog wel een paar verrassende wendingen, waarvan
de laatste in het derde bedrij,
f als de echtgenote buiten de
rechercheur en de detectives plots in een golf van genegenheid
een daad zal stellen, waardoor het stuk zou kunnen gevocrd
worden naar geheimzinnige verten en uitzichtloze toestanden,
maar de auteur weet dezeplotse gespannen verwachting braafjes
of te weren en hetgeheel verloopt verder in. het platgetreden
spoor van de conventionele oplossing. Men kent te vroeg de
ontknoping van het drama. En dit lijkt mij een bedenkelijke
fout in de structuur zelf van het stuk.
Maar de humorgiet een dergelijke kostelijke toyer over het
geheel dat U zich tot aan het einde waardevol amuseert.
De regie van Bert De Wildeman is zeer te loven.
De En else huiskamer uit de Viktoriaanse tijd heeft hi' prachtig getroffen en met de aangepaste kostumering heeft hi' de
sfeergeschapen binnen de wijding waarvan het gehele spel verloot. De belichting was ongemeen goed en dit is een grote
verdienste, omdat de verlichting en de belichting in dit spel
een hoodrol speelt. Wijst de titel zelve van het stuk niet reeds
in die richting'? Het opstellen van de lichten, het hanteren
en het doseren ervan waren uitstekend.
Bij de sfeer en de toon van het werk paste de muzikale begeleiding : zij bereidde U voor op de bijzondere aandoeningen die
detectiveverhalen medebrengen.
Jo Hendriks, de echtgenote van Manningham met het dubbele
leven, had een ongemeen moeilijke taak te vervullen. De scala
van menselijke aandoeningen is zo ruim dat men geroutineerdheid moet bezitten om deze veelzijdige gamma gaaf te vertolken.
Zij deed dit op een merkwaardige wijze, met de discretie die
erbij paste en met de tedere vrouwelijkheid, waarvan deze rol
doordrongen is. Haar prestatie was zeer waardevol.

Aan het slot van het stuk hoort U dat zij minder goed de
lec s
slechts
hoge tonen van de tragiek aankan. Maar dat gebeurde
eenmaal terloops en op het einde.
De sympatie van de toeschouwer gaat ook zeer sterk in de
richting van haar rol.
Maurice Lomme als Manningham leek mij de passende man
voor dit dubbelzinnig leven. Hi' heeft een zeer helder timber
in zijn stem, met een zangerigheid die niet al te sterk ma
beklemtoond worden. Hi' kan spelen. Hi' kan zich indenken
in zijn rol.
Bob Herreweghe was de rechercheur. Wat een kostelijke acteur
is deze man ! Zijn diktie is ongeveer onberispelijk en zijn talent
om die menselijke houdingen aan te nemen die als van nature
passen op de funktie, hem door de auteur in het stuk toebedacht,
is verregaande. Er is een bijzonder genoegen aan zijn spel. Hi'
speelt de rol van rechercheur eenvoudig meesterlijk.
Jeanne Stock als meid verraadde dat zij plank heeft, met een
gemak, en met een vaardigheid, die haar bekwaamheid verduidelijkt voor een grotere rol.
En tenslotte Liliane Bamberg. Wat een frisse ondeugd is
deze verschijning en met welk een gladheid, met welk een soepelheid van gelaatstrekken, met welk een inzicht in de bijzondere
positie die aan haar rol is vastgehecht, komt zij op het toneel
te voorschijn. Haar taal is onberispelijk, haar diktie uitstekend.
En de overdadigheid van dit wilde meisjesgemoed veruitwendigt zij schitterend.
Het moet een fierheid zijn voor de Kortrijkse bevolking dat
zij dit teater Antigone bezitten en zij aldus de voet kunnen zetten naast boeiend en inslaand arena-toneel in anderegrote steden.
Het was een fine avond.
M. 'Vandekerckhove

JAN VAN DER HOEVEN
In Jan van der Hoeven zijn we een jong dichter rijker. Zijn
debuutbundel Projectieschrijven die zopas van de pers kwam bij
de Bladen voor de Poezie te Liergetuigt van een talentvol en
eerlijk kunstenaarschap dat we met voile sympathie begroeten.
Niet alleen omwille van hun volstrekt authentieke klank zijn
deze verzen een nadere beschouwing overwaard. Ze zijn eveneens merkwaardig als tijdsverschijnsel. Tegenover een jongere die thans met traditionele
poezie debuteert, d. w. z. met mededelingsoezie in welke vorm dan ook waarin woord,
p
ritme en beeld een openstaande communicatieve functie hebben, is men onmiddellijk
gewapend. Het arsenaal van een reeds beproefde kritiek lit vol. Tegenover een 'onere die daarentegen het steeds min of meer
g
cryptisch experimentele vers hanteert, tast men
nog gemakkelijk in het onzekere. De poezie
in Projectieschriiven verenigt echter degelukkigste kwaliteiten van beide. Daarover een
woord meer.
Jan van der Hoeven werd artistiekgrondig
gevormd bij de rote traditionelers. Dit brengt
het enorme voordeel mee dat hi' hun poetischexpressieve mogelijkheden door en door kent
en dus niet zoals de meeste andere jongeren
komt aandraven met het — trouwens reeds
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bijna een halve eeuw oude — spottend dooddoenertje van de
aftelrijmpjes en de syllabencijferaars. Hi' erkent daarbij de
existentiele echtheid van het werk van dezegrote traditionelers
en twijfelt waarschijnlijk terecht aan deze oprechtheid bij veel
huidige experimentelen waarvan nog niemand bij benadering de
volkomen
wezenlijke grootheid kan bepalen. Maar hi' begrijpt
n
wat in de verstechniek van deze laatsten de
poezievernieuwende vondst is : de spanningsvoile metafoor en de verdichtende woord- en
beeldassociaties. Anderzijds is hi' van nature
bedachtzaam en eerlijk : hi' zweert liever bij
Gerrit Achterberg dan bij de atonalen. Hi is
geen pin-up dichter, zwaait niet met zijn foto,
hi' probeert alleen pazie te schrijven die hi'
volkomen kan verantwoorden.
Zo bestaan van der Hoevens beste verzen
uit een zelfstandige en originele synthese van
beproefde en nieuwe expressieve schoonheid.
Ikgebruik met opzet het woord ' schoonheid'.
Hi' eist inderdaad van zijn poezie dat ze
schoon zou zijn in de zintuigelijke betekenis
van het woord. Het louter erperimentele gedicht is onmelodisch en ritmeloos, het is in
hoe mate amorf en dit is wel het grootste"
gevaar waardoor het artistiek bestendig bedreigd wordt. Het vers van Jan van der Hoeven

daarentegen beweegt op ritme en is klankvol. Maar toch lit in
deze elementen weer niet de expressieve kern ervan. Die kern
ligt in het nieuwe : in de geheime akhemie van het woordenspel,
in de in elkaar geankerde metaforen, in de evocatieve beeldassociaties. Door deze veelsoortige verbinding bekomt zijn vers
een evenwicht van onmiddellijk tastbare schoonheid en zich
pas geleidelijk onthullende expressiviteit, een zinrijke harmonie
van vertrouwdheid en verrassing.
In het spoor der modernen is van der Hoeven er zich van
bewust dat voor de kunst het gedicht belangrijker is dan de
dichter. Maar ook bier staan de meeste verzen uit zijn eerste
bundel nog op de tweesprong. De creatieve kern ervan is
meestal de behoefte aan een zelfconfrontatie en een mededeling
die hun wortels in een onmiddellijke en subjectieve zielservaring hebben. De bundel is opgebouwd in een drieluik vanuit
het centraal motief van het liefdegeluk : de verrukkelijke ervaring, de pijn om de leugen en de ontgoocheling, de hoop
op redding vanuit het creatieve woord, het dichterschap. Maar
in bijna elkgedicht is de confessie dan weer zodanig opgenomen
in het boeiend scheppingsspel der woorden en der beelden, dat
de dichter er achter verdwijnt. Waar dit nog onvoldoende zo
is rekenen wij op de vol de bundel die reeds in voile wording is en die dit jong kunstenaarschap op verheugende wijze
zal bevestigen.

DAMME
Een wilepagina waarin
gij gaat verschijnen
verandahelder in dit glazen vers,
waaruit ik wijn
zal drinken van uw daken
en de triangel horen
waar de witte driehoek
van uw huizen zingt.
Een hoe
g
pagina vanuit uw
toren volgaan schriiven met de wind
die door de woorden waait
als in de was
die kleuren schrijft
boven uw liggend gras.
Vauit de hoeken van dit blad
naar alle windnaar alle woordstreken uw
molen schrijven als een schroef
vooraan,
die u zal he en naar de hoogte
van de winepagina waar gij
nog slechts uit woorden kunt
bestaan.

P.D W.

GESPREKKEN MET ANTOON VIAENE (III)
Het Geno

voor Geschiedenis

Er is in Westvlaanderen een traditie van hoogstaande historische
arbeid, die gesteld ma warden naast en in sommige gevallen
boven de geschiedkundige activiteit der universitaire centra; er
is dan toch een gebied der wetenschap, waarin onze provincie de
ontegensprekelijke handicap van het gebrek aan een universiteit
glansrijk heeft kunnen overwinnen. Dat danken we in de eerste
plaats aan het Gen ootschap voor Geschiedenis 'Societe d'emulation' te Brugge, waarvan Z.E.H. Antoon Viaene de voorzitter is.
De huidige naam deter vereniging heeft iets behouden van de
fleurige negentiendeeuwse titel, die zij kreeg bij haar stichting
in 1839 : Societe d'Emulation pour l'histoire et les antiquites
de la Flandre Occidentale; de vernederlandsing der cultuur in
Vlaanderen heeft zich natuurlijk ook bier laten gelden, maar
kon er toch niet ingelukken de oude naam volledig te verdringen; omslachtig en stijf negentiendeeuws is ook de nieuwe titel
van de uitgave der vereniging, die dateert van 1934 : Hande, gesticht
ond de
lingen van het Genootschap voor Geschiedenis
onder
benaming Societe d'Emulation, te Brugge. De voorzitter van het
genootschap met de plechtige naam ergert zich geenszins aan
dezeplechtstatigheid; die namenkwestie verhaalt hij met een
humanistische monkellach.
Om ons de geschiedenis der vereniging te vertellen bladert
hi'j in de zeer gedocumenteerde studie, die A. Schouteet en E. I.
Strubbe erover lien verschijnen : Honderd jaar Geschiedschrijving in West-Vlaanderen (Brugge, Graphica, 1950. Het preromantisme en het romantisme zijn aan de oorsprong ervan; zij
hebben bier zoals in de meeste landen enprovincies een buitengewone belangstelling voor het verleden gewekt, belangstelling
die niet alleen een rote geschiedkundige en litteraire activiteit
voorgevolg had, maar ook determinerend is geweest voor het
on staan der vlaamse beweging,
die haar eerste voorvechters vond

in degelederen der geschiedvorsers. Na een eerste Brugse vriendenkring, waartoe mensen als Paul Delvaux, Jules Van Praet en
John Steinmetz behoorden, waren er weldra nog andere van wal
gestoken; een ervan vergaderde bij apotheker De Stoop elke
vrijdag en telde sterke persoonlijkheden zoals Kan. Andries
(volksvertegenwoordiger), Charles Carton (oprichter der doofstommenschool), Ferdinand Vandeputte (later deken van Kortrijk), provinciaal archivaris Delepierre en anderen; het is deze
bescheiden kring, die de wieg is geweest van het Genootschap.
Hoofddoel der vereniging zou zijn het uit even van historische
bescheiden, hetzij in de schoot der Annales van de vereniging,
hetzij als afzonderlijke uitgaven van het Genootschap; alles
werd slechts op zeer weinig exemplaren gedrukt en richtte zich
dus tot een zeer beperkte maar zeer hoogstaande kring lezers.
De eerste dertig jaar van zijn bestaan vormen de eerste bloeip
eriode van het Genootschap. Dit dan vooral door toedoen van
Charles Carton, de eerste voorzitter, die er zorg voor gedragen
heeft dat het niet verviel in een vereniging voor plaatselijke
geschiedenis;van het begin of onderlijnde hi' de noodwendigheid
van de verzorgde uitgave der historische bronnen en stelde een
uitvoerig plan op van afzonderlijke uitgaven, vooral van oorkonden en diplomatische bronnen, die zoveel waardevoller zijn
dan de verhalende bronnen; hi' werd hierbij terdege gesteund
door de leraar... wiskunde, van het Sint Lodewijkscollege F.
Van de Putte. Deze bloei is des te merkwaardiger omdat het
Genootschap omzeggens een medewerkers had buiten Brugge
en zelfs niet alle Brugse geschiedkundigen onder zijn leden telde.
Er bestond buiten Brugge een zeker aantal centra van geschiedkundige arbeid : Kortrijk met J. J. Goethals, Roeselare met
L. A. Ca tan Oostende met A. Belpaire en J. N. Pasquini; maar
allen hielden zich afzijdig. Een belangrijke aanwinst betekende
de toetreding van Jacob de Mersseman en Jozef Kervyn de
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Mgr. Callewaert

Lettenhove. Een eerste ' zware' finantiele krisis kon bezworen
200 F stortte... In
worden dank zij Sylvain van de Weer
Y
1847 had de vereniging reeds op haar actief : 12 delen Annales,
24 afzonderlijke tekstuitgaven en 4 delen der Biographie des
hommes remarquables de la Flandre Occidentale ! Deze voorspoedige toestand duurde tot 186o.
Het ouder worden en de dood van Charles Carton in 1863
zouden echter eengrote verzwakking van het genootschap met
zich medebrengen. Na hem poogde de nieuwe voorzitter J. 0.
Andries de vereniging te verjongen,
maar dit Icon niet baten.
In 1863 was een nieuw geschiedkundig tijdschrift ontstaan te
Brugge : Le Beffroi. Arts, Heraldique, Archeologie, dat terecht
tekorten op wetenschappelijk gebied in de laatste uitgaven der
Emulation aanwees en ernaar streefde het Genootschap te verdringen. Het werd nog er er toen een derde tijdschrift gesticht
werd : La Flandre. Revue des monuments d'histoire et d'antiquites (1867), met vooral James Weale en Louis Gilliodtsvan Severen als animatoren. Beide ti j dschriften vielen na enkele
jaren we m
maar
aar het 'Genootschap hield stand, o. m. door het
werk van Graaf Thierry de Limburg-Stirum, de derde voorzitter; maar het leed aan bloedarmoede en moest zelfs allerlei
studies opnemen, die met het doel van het Genootschap niet
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strookten. Wel kreeg het Genootschap de steun van de medewerkers van Rond den Heerd van Gezelle en Duclos; wel kwam
er hulp van de pasgestichte historische kring van leper die
echter ook weldra een eigen tijdschrift stichtte met minister
Van de Peereboom alspromotor; wel was er belangstelling te
Tielt maar ook daar stichtte men een Maandschrift voorgeschiedenis van steden en dorpen in Vlaanderen; hetzelfde gebeurde te Kortrijk met Th. Sevens, E. de Gryse en Jos. de Bethune,
met meer resultaat echter vermits het Bulletijn van den Geschieden Oudheidkundige Kring kon standhouden. Veel historische
arbeid dus, maar zonder voldoende bundeling der krachten. Dit
alles verklaart dat het Genootschap een ware nieuwe geboorte
nodig had bij het begin dezer eeuw.
Een jong leraar aan het Brugs Groot Seminarie zou de tweede
stichter worden van het Genootschap : C. Callewaert. Hi' was
voorstander van de nieuwe kritische richting, die te Leuven
hoogtij vierde met Prof. Jungmann en vooral Prof. Cauchie. Het
Seminarie bezit een rijksarchief, waar hi' de begaafdste leerlingen aan het werk zette; verscheidene ervan zouden te Leuven
verdergeschoold worden door Prof. Cauchie en een kostbare
hulp zijn voor het Genootschap : Allosery, Decuyper, Deschepper, English, Van Ca el e. a. In i9o5 werd C. Callewaert sekretaris van de vereniging en trad onmiddellijk naarvoor met
een alomvattend hervormingsplan. Hi' le de ook contacten met
het Gentse historisch seminarie van Prof. Pirenne. De Annales
werden een eerste-rangs modern-wetenschappelijk historisch tijdschrift met boeiende inhoud, nieuwe rubrieken(Boekbesprekingen, Vragen en Antwoorden, Kroniek en Bibliographie, Notas en
documenten); langere artikels verschenen in een nieuwe reeks
Melanges; medewerking kwam van historici van grote naam en
zelfs de vroegere tegenstanders van het Genootschap sloten aan;
zeer merkwaardige afzonderlijke uitgaven kwamen tot stand. Het
is ook Callewaert, die de geleidelijke vervlaamsing van de vereniging realiseerde. De periode 19o5-1914 is dan ook in alle
opzichten de schitterendste geweest.
De oorlog 14-18 was natuurlijk een noodlottige onderbreking;
vele der vroegere medewerkers waren om verscheidene redenen
weggevallen en ook had het Genootschap met moeilijkheden van
stoffelijken aard te kampen. Toen Mgr. C. Callewaert in 1934,
na Kan. Rommel en Kan. Deschrevel, voorzitter werd kon hij
zijn plannen niet tot voile ontplooiing brengen, hoewel de werking niet moest onderbroken worden en verdienstelijke uitgaven
het Licht zagen. Belangrijke hulp kwam van een paar Gentse
professoren, de Ieperling H. E. de Sagher die te vroeg gestorven
is, en vooral de huidige redactiesecretaris Prof. Eg. I. Strubbe,
die na de oorlog het Genootschap weer op peil hadden gebracht.
Het is ook in dieperiode dat Antoon Viaene in het redactiecomite werd opgenomen; te Kortrijk, had hi' het heilig vuur
voor degeschiedenis ontvangen van zijn leraars Michiel English
en Van Cappel; het zou ontwikkeld worden aan het Seminarie
bij • Mgr. Callewaert en later te Leuven.
Toen Mgr. Callewaert in 1943 stierf werd Antoon Viaene zijn
opvolger als voorzitter van het Genootschap. Hij heeft maar een
verlangen : de rote traditie van zijn voorganger voortzetten.
In het redactiecomite zetelen thans : de redactiesecretaris Prof.
Eg. Strubbe, die de spil is van het Genootschap en wiens verdiensten niet hoog genoeg kunnen geschat worden; Kan. Hodiim,
schatbewaarder; Dorn Huyghebaert (Oorkonden en mededelingen); Jan De Cu ere (Kroniek); Archivaris J. Desmet (Boekbespreking); J. Marechal (Bibliographie); Alin Janssens de
Bisthoven (Kunstrubriek); A. Schouteet, diegelast is met het
secretariaat en de administratie.

Antoon Viaene heeft vooral een klacht uit te spreken : dat er
minder en minderpriesters zijn die aan historische arbeid doen.
Als reden hiervoor ziet hi' vooral de uitbreiding van programmas en leerlingenaantal in het onderwijs en de ontwikkeling der
apostolaatswerken; maar dit is niet de enige oorzaak. Het blijft
een
sp , want om heel wat redenen is het zeer
ijt
ige vaststelling
belangrijk dat de priesters naast hun gewone werkzaamheden ook
een wetenschappelijke activiteit zouden aan den dag le en.
Daarnaast is er volgens Antoon Viaene ook een verheugende
factor : het aantreden van steeds nieuwe engoed gevormde jongere historici. Een onder hen Dr. L. Devliegher (Hoge weg, 15,
St.-Andries) heeft zelfs het initiatiefgenomen een studiekring
voorgeschiedenis en oudheidkunde van Westvlaanderen op te
richten ander de auspicien van het Genootschap. Zo zal het Genootschap misschien stilaan een nieuw uitzicht krijgen, vermits
het nooit een studiekring geweest is en ook nooit aan vulgarisatie heeft willen doen, om zuiver wetenschappelijk publicatiewerk te verrichten. Die studiekring wil alle liefhebbers van
plaatselijke geschiedenis in de provincie verenigen om hen in te
lichten, tot onderlinge hulp aan te zetten en leiding te geven.
Men wil regelmatige studiebijeenkomsten en studiebezoeken in
groep. Dat is reeds voor de eerste maal gebeurd op juli in
het Groot Seminarie, waar ondergeleide van Kan. Janssens de
Bisthoven met de kunstschatten van de oude ter Duinenabdij
werd kennisgemaakt, waarna in de nieuwe leeszaal de stichtingsvergadering werd gehouden. De volgende maal wordt te Roeselare vergaderd. Interessant is ook dat men zich in deze studiekring zal toeleggen op het verzamelen van oude en moderne
documenten.
Er is dus hoop voor de toekomst. Antoon Viaene wenst dat
vele jongeren zullen aansluiten en de we naar het Genootschap
zullen vinden. Het is inderdaad mooi werk.

De historische stoet van 19 5 8 te Brugge
Reedsgeruime tijd hadden we vernomen dat de stad Brugge aan
Z. E. H. Viaenegevraagd had de historische stoet te ontwerpen,
diegepland wordt voor 1958, in het kader der Wereldtentoonstelling; zijn grate bevoegdheid op het gebied der lokale geschiedens van Brugge en der algemene geschiedenis van de Middeleeuwen, waarover hi' naast een zeer geprezen handboek
ook
verscheidene wetenschappelijke studien heeft gepubliceerd, wees
hem inderdaad aan voor deze taak. Aangezien vooralsnog maar
weinig details bekend zijn over dit ontwerp, hebben we hem ook
daarover vragen gesteld, waarop hi' zeer geredelijk heeft geantwoord.
De beslissing een historische stoet te houden werd begin 1956
genomen, zo deelt hi' ons mede; in maart 1956 werd hi' door het
stadsbestuur verzocht een ontwerp voor te bereiden, wat hi'
aanvaardde op uitdrukkelijke voorwaarde dat hi' niet met de
regie en de leiding van de stoet zou belast worden. Zijn voorstel
kwam klaar in september 1956 : in januari 1957 besliste het
Stadsbestuur dit ontwerp te laten uitvoeren, met een enkele
wijziging, nl. het voorstel een Waterstoet erbij te voegen werd
niet weerhouden.
Als al thema van de stoet had Antoon Viaene een uitzonderlijke feestelijke gebeurtenis uit het verleden van Brugge
en Vlaanderengekozen : de Blijde Inkomst van Karel de Stoute,
hertog van Boergondie en Graaf van Vlaanderen, en zijn echt7enote Margareta, hertogin van York, op 3 juli 1468, ter gele-nheid van hun huwelijk gesloten te Damme; het schitterendste
rAt dat ooit te Brugge gehouden werd, volgens de En else
-)nker Paxton en de Excellente Chronike. Dit is het centraal

Filips de Goede en Karel de Stoute (Hofkerk te Innsbriic;,)

gegeven waarop de gehele stoet gebouwd is. Er zullen drie delen
zijn : een historisch-legendarisch deel, een allegorisch deel en
tenslotte de Blijde Inkomst zelf.
Het historisch-legendarisch deel moet de verheerlijking zijn
van degrafelijke dynastie van Vlaanderen met het accent natuurlijk op de betrekkingen met En eland gezien het huwelijk van
Karel de Stoute met een En else prinses Antoon Viaene wil
dit deel niet uitgewerkt zien in de geest van Duclos, d. als
een archeologische reconstructie van de vroege geschiedenis van
Vlaanderen. Hi' wil heel onze moderne wetenschappelijkehistorische en critische — kennis van degeschiedenis van Vlaanderen terzijde le en. Hi' wil een uitbeelding der verschillende
episoden volgens de geest en het gevoel van 1468, d. w. z. volgens de geschiedboeken van de vijftiende eeuw, volgens de oude
kronieken. Deze kronieken nemen het niet al te nauw op met de
geschiedenis; men zal dus vooral de legenden van Vlaanderen en
hetgrafelijk huis uitgebeeld zien. Deze legenden, die voor de
mensen van de i5 e eeuw de ware geschiedenis w.aren, spreken
ook heden nog veel meer tot de geest en het gemoed van het
yolk dan de moderne critischegeschiedenis. Een dergelijke opvatting biedt bovendien het onschatbaar voordeel dat de costumering meteen bevrijd wordt uit de boeien van de archeologie.
De mensen van de 15 e eeuw, onze voorouders, archaYseerden
immers naar eigen fantasie en niet naar oudheidkundige documenten. Daardoor krijgt dus de kunstenaar-ontwerper van de
figuren en costumes vrij spel, wat slechts de spectaculaire waarde
van de stoet kan tengoede komen.
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Al degroepen zullen actief zijn : sprekend, zingend of handelend. Er zullen lyrische en dramatische hoogtepunten zijn. Er
zullen verscheidene hoogtepunten zijn van rote choreografie,
zoals de heraldischegroepen die de wisseling van het wapen van
Vlaanderen en de kruising van de wapens van Vlaanderen en
Boergondie voorstellen, zoals ook de groep van de Zwarte Dood
en van de Goudmunten van Vlaanderen.
In degeest van 1468 verschijnen dan o. m. de Reus Finaert
en Liederik de Forestier,
de banvloek te gen de Straetens als
moordenaars van Karel de Goede, de Friese
Dijk
Dijkwerkers
en de
Hand van Damme. De episode van 1302 zal zich bewegen rond
de figuur van de Kwade Jeanne, de boze koningin van Frankrijk.
Degroep van de instelling van het Gulden Vlies, dat zo belangrijk is voor het huis van Boergondie, wordt geopend door een
reidans rond Maria Crombrugge.
Het tweede deel, de allegorie van het huwelijk, zal volgens
de ontwerper ongetwijfeld de meeste toeschouwers het sterkst
boeien en tevens zal het zeer kenmerkend zijn voor de mentaliteit
van de 15' eeuw, die verlekkerd was op allegorische voorstellingen. Er worden hier vier rote choreografische ensemble's
voorzien. De Babylonische roman wordt uitgebeeld met Pyramus
en Thisbe, waarvan Ovidius de tragische liefdesgeschiedenis
verhaald heeft. Hierop voltg
de Karolingische roman met Helias
de Zwaanridder, de legendarische stamvader der hertogen van
Brabant, welke titel Karel de Stoute eveneens draagt. De
Keltische roman mocht natuurlijk niet ontbreken, wijI Karel de
Stoute een dochter van de En else koning huwde en de vriendschap met En eland een rote rol speelde voor de uitvoering van
zijn plannen; daarom zullen Koning Arthur en Guinevere en de
groep van de Tafelronde een ere lasts krijgen. Het allegorische
deel sluit met de evocatie van de roman van Floris en Blancefloer; dit niet ,alleen terwille van de tedere harten, die zich door
de mooie idylle zullen laten ontroeren, maar ook ter ere van de
witte bloem, de Witte Roos van York; een choreografische roe
zal deze laatste verheerlijken : 1468 valt immers midden in de

periode der En else geschiedenis, die door de stria der twee
rozen (York en Lancaster) wordtgekenmerkt.
De Blijde Inkomst van Karel de Stoute en Margareta van York
in degoede Brugse stede zal in luister niet moetm onderdoen
voor de eerste twee delen van de stoet. Voorop koinen Brie
voorafbeeldingen : het onthaal van Jozef als onderkoning van
Egypte,
het onthaal van Julius Caesar te Rome en het onthaal
van Constantin de Grote na zijn overwinning op Maxentius bij
de Pons Milvius. De eigenlijke Blijde Inkomst bestaat uit de
magistraat, de ambachten en neringen, de vreemde natien, en
natuurlijk als bekroning : de Hertog en de Hertogin met hun
gevolg, schitterend in de weelde van het huis van Boergondie.
Bij de corporaties komt o. m. een rote groep met de vlaggen
der ambachten; de tanende herfstglorie van Brugge zal blijken
uit de rijke groep der vreemde consulaten en kooplieden. Er is
ook eengrote groep voorzien met de bruidgiften : stukken wijn,
scheepjes met zuidvruchten en specerijen, het zilveren beeld van
Sinte Margriete, de paarden en jachthonden... Voor de triomfwagen van Leeuw en Luipaard, die de stoet besluit, wordt de
Gouden Boom van het Tornooi door Ridders van het Gulden
Vlies naar het strijdperk geleid...

Toen we Antoon Viaene verlieten dwarrelden degrootse taferelen ons voor degeest. Het is werkelijk een fantastisch ontwerp
dat hi j heeft uitgedacht en eland en waarvan de uitwerking
een der hoogtepunten moet worden van het Expositiejaar. Het
wordt eengeweldige inspanning van de stad Brugge; men voorziet zo maar 2.000 figuranten en meer dan 20 wagens. Heel wat
kunstenaars zullen aan het werkgezet worden om aan dit groots
ontwerp kleur en gestalte te even. Te gelegener tijd zullen we
voor ons blad een ontmoeting hebben met regisseur, tekenaar en
choreograaf, bij wie de uitwerking der plannen van Antoon
Viaene zal berusten; zij kunnen zich een meer begeesterende
A. S.
taak dromen.

WESTVLAMINGEN REGISSEREN OPENLUCHTSPELEN
Vlaanderen is ontegensprekelijk een land waar Openluchtspelen
geweldig in trek zijn. Het Sanguis-Christi spel te Brugge kent
om de vijf jaar een reusachtige belangstelling. Zelfs vanwege het
buitenland. Het Sporenspel te Kortrijk in 1952 en het Rodenbacks el te Roeselare in 1956 werden door duizenden mensen
bijgewoond. Het zou weleens interessant zijn te vernemen hoeveel Vlamingen sinds de oorlog het Oberammergauer Passiespel
of de Willem Tell-spelen te Interlaken hebben bijgewoond.
Vlaanderen levert echter niet alleenpassieve openluchtspelsympatisanten. De onweerstaanbare kreatieve drang van onze
toneelmensen is noch door hetgrillige klimaat , noch doorfinanciele risico's noch door om het even wat in te dijken.
Niettegenstaande er inzake repertoire, laten we gerust schrijven, nog pionierswerk te verrichten valt, zien we telken 'are
honderden Vlaamse toneelliefhebbers het openluchtpodium beklimmen om zich in hungeliefkoosd amateurisme uit te leven in
een of ander religieus, nationaal, meestal symbolisch personage.
Eengewoon toneelspeler die de moeilijkheden uit de we
gaat zou zeker een korte teatercarriere beschoren zijn. Een
openlucht-speler of -regisseur dient er zo maar to en op te klimmen. En die moeilijkheden zijn groot, ontzettend groot. Citeren
we enkel maar de voornaamste en dan nog alle klimatologische
wisselvalligheden buiten beschouwing gelaten.
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Voor openluchttoneel is een bruikbare tekst conditio sine qua
non. Dit ispunt een. Zelfs een akteur met Siberisch uitstralingsvermogen achten we niet in staat een ijskoude tekst op een
warme-zomeravond-uitvoering aanvaardbaar te maken. We schreyen het reeds hoer : er valt terzake nog heel wat te doen.
Punt twee : het speelplan. Het ideale aktieveld dient elk podium of zetstuk overbodig te maken. Het natuurlijke samengaan
van handeling en milieu haalt het onvoorwaardelijk op artificiele
spitsvondigheden.
Punt drie, root zorgenkind : de mechanische geluidsaanpassing. Krassende micro's, gebroken stemmen, sfeerverknoeiende
bruusk afkappende muziekfragmenten e. d. kunnen de meest verzorgde opvoeringen hopeloos om zee helpen. Tenslotte het
licht. Hier worden de regisseur onbegrensde mogelijkheden in
de handgespeeld. Ten minste als hi' de kans krijgt en weet om
tegaan met een lichtorgel. Wat niet gemakkelijk is. Trouwens
blijft bier de hulp van een vaardig technieker steeds noodzakelijk.
Laten we na deze korte algemene beschouwingen eens na aan
wat dit seizoen inzake openluchttoneel door onze mensen gepresteerd werd. Wij aan te rade bij enkele onzer beste Westvlaamse regisseurs.

Gerard Vermeersch uit leper regisseerde in de prachtige hovingen van het St.-Stanislascollege te Poperinge Schillers Willem
Tell in een degelijke bewerking van Jozef Vandaele.
We hebben er ens gelezen dat het publiek zich bij een openluchtspel over het algemeen niet te zeer geestelijk wil vermoeien,
maar veelal in een vacantiestemming verkeert en daarom een
feestelijk kijkspel als zomeravondverpozing verwacht.
Vermeersch heeft van Willem Tell dan ook in de eersteplaats
een kijkspel gemaakt. In een uiterst geschikt en enig dekoratief
kader werden de toeschouwers van de ene beeld-verrassing tot de
anderegevoerd. Gedwongen door een sterk gedisciplineerde regie
borstelden de akteurs over deganse breedte, die to en hoogte
van het speelplan een oneindige reeks kleurige schilderijen voor
elkaar. Het ademloos toekijkend publiek werd niet eens de tijd
gegund bij handgeklap zijn dank te betuigen. Het voelde er trouwensgeen nood aan want de traditie wil nu eenmaal dat voor
een schilderij niet in de handen geklapt wordt. Een zeker gebrek
aan vaart en identificatiespanning drong het dramatisch gebeuren
totaal op de achtergrond. Slechts op het ultieme ogenblik zouden
de spelers toch het hart en de geest van het publiek te pakken
krijgen. Schillers' Willem Tell is zowat het nationaal toneelwerk
van Zwitserlandgeworden. Niettegenstaande de auteur een Duitser is. Het stuk schetst de vrijheidsstrijd van de boerenkantons
Uri, Schwyz en Unterwalden in de jaren 1291-1315 en Willem
Tell symboliseert in dit spel de Zwitserse vrijheidsdrang. Te
Interlaken wordt het sinds 1912 elk jaar door amateurs opgevoerd tijdens de vacantiemaanden. Het is een stuk waarin de
politieke vrijheidsgedachte over de personages been primeert.
Het overplanten van die levenwekkende idee, van die aktiverende
geest op de toeschouwer moet het uiteindelijk mikpunt van de
regisseur zijn. Vermeersch bereikte, alhoewel langs een omweg
en helemaal op het nippertje
het doel van de auteur.
Antoon Vander Plaetse bracht te Edegem bij Antwerpen een Mariaspel naar Middeleeuws model van Eugeen Winters op podium.
De auteur bouwde de 15 mysterie's op originele wijze uit tot
een harmonisch spel van innige en bewogen vroomheid, afgewisseld met realistische beelden uit het volksleven. De blijde
mysterie's, telkens onderbroken door een der glorievolle of droevegeheimen, vormen de kern van het spel en trekken een vaste
lijn doorheen de ganse handeling. Deze word door drie hoogtepunten overkoepeld : Boodschap en Magn,
cat de Kruisdood
en de Verrijzenis.
De opvoering door de plaatselijke liefhebberskring Klim op
voldeedpraktisch onder ieder oogpunt. Enkel de proloog scheen
te ma er en zeker te langdradig uitgewerkt om de kijkers op
slag onder hypnose te brengen. De die religieuse inslag van dit
aangrijpend openluchtspel door de regie gesitueerd in het natuurlike kader voor en omheen de Ede erase Mariabasiliek eiste
van de akteurs een uiterst sobere, haast etherische interpretatie.
De sterke kontrasten door regisseur Vander Plaetse handig aangewend in een voortdurend afwisselende ritmische bewogenheid
brachten de toeschouwers onvermijdelijk in de greep van een
zeldzaam verzwakkende dramatische spanning.
Duizenden belangstellenden,
verdeeld over niet minder dan io
succesrijke opvoeringen, hebben van het Mariaspel te Edegem
een religieuze manifestatie van formaat gemaakt, die die in
geheugen der aanwezigen zal blijven gegr.
hetift
En we kunnen niet nalaten de bedenking te maken dat dergelijk spel tijdens de zomermaanden aan de kust of bij gelegenheid
in een bedevaarstoord als Dadizele naar onsgevoel een reusachtige belangstelling zou wekken.

Mariaspel te Edegem. Regie Antoon Vander Plaetse

Guido Cafmeyer regisseerde te Torhout een spel, gebaseerd op
kristelijk sociaal idealisme, van Karel Debusschere De Slag om
de Vlag. Reeds in 1955 voor het eerst gemonteerd telde dit
arbeidersspel dit jaar vier nieuwe degelijke opvoeringen op
Torhouts' Grote Markt.
In het eerste deel van het spel brengt een lofzang van geluk
ons terug naar de zalige pruikentijd en komen we terecht in de
jaren zonder maatschappelijke problemen. Maar met de grauwende avond aldus hetprogramma — deemsteren nieuwe
tijden die zwart en duister de mensen overschaduwen.
Zo komen we tot deel II waar, in de nacht die over het yolk
kwam, twee leerstelsels mekaar het vertrouwen der arbeiders
betwisten. Wat zal hungeluk worden : materièle welstand en
revolutie of kristelijke naastenliefde en herwaardering van het
leven ? Marx of Leo XIII ? In deel III wordt ons een zeer realistisch beeld opgehangen van de verschillende oorzaken die, in de
huidige tijd, ons yolk en vooral de jeugd neerhalen. Terloops
gezegd, dit deel was uiterst sterk en zeer suggestief geènsceneerd.
Het slotdeel brengt ons de wijsheid dat trots alles nog een
middel bestaat dat ons degrondvesten waarborgt voor betere
tijden : > ,houden wij het stuur gericht... op Rome's licht ".
De sterkgedisciplineerde regie van Cafmeyer dwong zowat
tweehonderd ongeroutineerde spelers, alien leden van de kristelike arbeidersorganisaties tot een allesgevende inspanning, die
het vermocht niettegenstaande een weinig toneelmatige tekst,
de toeschouwers daadwerkelijk te overtuigen.
Koreografie en belichting droegen niet weinig bij tot het welslagen van iets dat we moeilijk een toneelgebeuren — veeleer een
bijwijlen hallucinant schouwspel — kunnen heten. De sterke
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kontrastengeaksentueerd door met uiterste zorg gekozen en aangepaste muziekfragmenten verhoogden niet in geringe mate de
suggestieve kracht van tekst en uiterlijke handeling.
Te Avelgem tenslotte zagen we in het St.-Jan Berchmanscollege,
in open lucht, Het Vlaamse Schouwtoneel met Driekoningenavond
van William Shakespeare, in de regie van de Westvlaamse Brusselaar Etienne Debel (Izegem) op uitnodiging van Z. E. H. Godfried Oost, principaal van het College. Daar hebben we edit
toneelgezien.
We volgden Het Vlaamse Schouwtoneel sinds zijn ontstaan op
de voet en moetengetuigen dat de prestaties in stijgende lijn
g
aan. Een vergelijking met De Knecht van twee Meesters van
Carlo Goldoni, waarmee eenpaar jaar geleden te Izegem gedebuteerd werd, gaat eenvoudig niet op.
Niettegenstaande de opvoering zeker niet in ideale omstandighedenging — er werd geakteerd in de vooravond en het aanwenden van belichting was dus volstrekt uitgesloten — stond het
geheel op zeer behoorlijk artistiek peil. De interpretaties van een
paar personages niet te na gesproken leken alle spelers tot op de

kerngeinspireerd. Hun evenwaardig presteren kwam de homogeniteit van de vertoning honderd procent ten goede.
Dergelijke hoogstaande uitvoeringen met werk van de grote
En else dramaturg pleit voor de kunstzin van het nog zeer jonge
beroepsgezelschap
dat naar Direkteur Debel ons toevertrouwde
,
voor volgend seizoen een Kongoreis op het oog heeft. H.Deylgat
PS. Volledigheidshalve vermelden wij nog de verschillende opvoeringen van het spel Sanguis Christi te Brugge, met een Licht
gewijzigde tekst en geregisseerd door Anton Van de Velde. Tenslotte is daar nog de kunst roe Thor uit Torhout, die ti' dens de
laatste maanden in verschillende Vlaamse steden optrad, o. a. op
7 juli op de Burg te Brugge en die allerwegen buitengewoon
sukses weet te oogsten. Deze door Heiko Kolt geleide en geinspireerde kunstmanifestatie is overigens van het schoonste dat
wij tijdens de laatste jaren zagen. Treffend is de sobere kostumering, naar ontwerpen van Arno Brys, en vooral de schitterende
muzikale aanpassing, die de brede, gelukkige basis vormt voor
het beweeglijke kunstvertoon van deze flinke groep atleten,
fb
dansers en vendeliers.

DE MOGELIJKHEDEN VAN DE T. V. VOOR DE KUNSTENAARS
Vraaggesprek met Jerome Verhaeghe
Nadat Jerome Verhaeghe gedurende vijf jaar redakteur was geweest aan De Linie en er ondermeer gedurende twee jaar depagina's over kunst en kultuur had geleid — en als zodanig zich
direkt aan de televisie interesseerde — werd hi'j door Jan Boon
speciaal aangeworven een paar maanden voor de televisie in ons
land van wal stale om tot de eerste staf van de televisie te behoren. Hi' had reeds vroeger de meeste Europese televisiestudio's
bezocht en had zelfs ,enkele tijd in Parijs van op de televisie het
tot stand komen van deprogramma's gevolgd. Zijn taak bij de
televisie was het organiseren van het televisiejournaal. Dit betekent ingrote linen : het nagaan van wat de moeite waard kan
zijn om in het T.V.-journaal te worden opginomen, het verdelen
elke week van de verschillende opdrachten onderde cineasten en
reporters, het programmeren op bepaalde dagen van deze onderwerpen en het organiseren van laboratorium- en montagewerkzaamheden. Daarnaast moeten er ook betrekkingen met de
buitlandse T.V.-journaals onderhouden worden, want de uitwisseling naar de Europese en Amerikaanse landen is al even belangrijk als die naar ons toe. In feite is dat een tamelijk drukke
taak die meer dan eengeregelde dagbedrijvigheid vergt. De
Vlaamse televisie brengt namelijk elke dag een televisiejournaal
van ongeveer 1 5 minuten en een weekoverzicht van ongeveer
3o minuten. Hi' heeft aldus het eerste programma dat de Vlaamse televisie de aether heeft ingezonden, gemaakt ,het eerste
weekoverzicht waarmee deprogrammas op 31 oktober 1953 een
aanvang namen.
Hetgebeurt zeer zelden dat hi' de tijd vindt om zelf op
reportage te gaan, hoezeer hi' dit werk ook verkiest boven het
kantoorwerk, waartoe hi' meestal gedwongen is. Toch doe hi'
nog geregeld reportages over kulturele en vooral wetenschappelijke onderwerpen (een belangstelling die hem gebleven is uit
de uitstekende lessen van E. H. Mestdagh te Roeselare). Hi'
brengt ook intervieuws met wetenschapsmensen.
Van de weinige ogenblikken die hem nog overblijven maakt
hi' gebruik om een boek voor te bereiden dat vulgariserende
reportages bevat over het wetenschappelijk onderzoekingswerk
in Belie.
g
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In 1953 werd hi' door de Uno bekroond als 'Vlaamse laureaat
in de wereldwedstrijd, die was uitgeschreven voor het beste essai
over De hulp aan de onderontwikkelde gebieden. Hi' heeft heel
wat reportagereizen in het buitenland gemaakt en vereef
bl ondermeer ruim een maand in Egypte en in Zweden. Hi' werd te Roeselaregeboren op 1 4 januart 1923 . (Adres : Ten Scheeweg,
Linkebeek).
R. — Men zegt soms dat de televisie meer nog dan de radio
in feite een verliespost is voor de ware kultuur, omdat deze
communicatiemiddelen uiteraard op de smaak van de grote massa
worden afgestemd.
J.V. — Ikgeloof dat u niet op mij hebt moeten wachten om
te horen bewijzen dat deze bewering wel erg simplistisch is. Er
wordt inderdaad soms wel jets teveel toegegeven aan het groot
publiek, maar anderzijds is het b. v. een feit dat wanneer koncerten van klassieke muziek thans ook door arbeiders worden
gevolgd, dit te danken is aan de interesse die bij hen is ontstaan
bij het beluisteren van de radioprogrammas. Goedkope schlagers
krijgen thans weliswaar meer kans nog dan vroeger, doch het zal
u wellicht ook nog overkomen zijn een arbeider een melodie uit
een symfonie van Haydn te horen fluiten. Maar kom, over dat
alles werd al zo dikwijls geargumenteerd... Ma ik liever enkele
voorbeeldengeven waaruit mijn inziens duidelijk blijkt dat de
televisiepositief zowel de kunstenaars zelf stimuleert als het
kijkend publiek tot de kunst naderbrengt. De Vlaamse televisie
— om liefst zo konkreet mogelijk te blijven — heeft een aantal
programmas, die uitdrukkelijk aan kunst en kultuur zijn gewijd.
Laten wij ons zelfs beperken tot de levende kunst van de dag
ez vous
van vandaag. Zo groepeert de uitzendingA rtistiek rendom de maand telkens een aantal kunstenaars — een musicus, eept
auteur, een beoefenaar van deplastische kunsten, een zanger,
een acteur, enz. — die op een vlotte wijze onder elkaar over
hun Leven en hun kunstgaan praten. Het lijkt wel op een van
die befaamde Parise salons van de 18 e-i9e eeuw. Op het gebied
van de letteren, doch niet louter litterair gehouden, is er de
rubriek Vergeet niet te lezen, waarin schrijvers over hun pas-

verschenen werk worden
geinterviewd. Uitgevers
vertelden ons reeds dat
g
lobaal gezien, sedert de
televisie in ons land haar
uitzendingen be on zo
er al kwantitatief minder,
er toch kwalitatief
meer en beter wordtgelezen. Dit zou ondermeer
waar zijn wat dichtbundels betreft.
R. — U staat in op de
televisie voor de organisatie van het fournaal.
Marcel Duchateau, die
geregeld aan ons ti 'dschrift meewerkt, heeft
ons nog verteld dat gij
in feite aan de oorsprong staat van de twee kunstaktualiteiten,
die hi' elke week in het T.V.-journaal verzorgt.
Ik kende Marcel Duchateau reeds lang; hi had o. m.
met mij meegewerkt aan het weekblad De Line en toen ik enkele
tijd voordat de televisie van wal stak, opdracht kreeg het televisiejournaal te organiseren, west ik dat Marcel Duchateau hier zeer
graag een kans zou benutten om, zij het in het klein, een droom,
waarover wij reeds dikwijls vroeger samen hadden gepraat, te
realiseren : heel vaak hadden wij kunstfilmen gezien die ons
inziens ofwel door hun anecdotist he opvatting ofwel door hun
allesverdrinkende kommentaar naast de kwestiegingen. In onze
idee moest schilder- of beeldhouwkunst niet met woorden, maar
met beelden in een aan de stijl van een bepaalde kunst aangepast ritme aan de mangebracht worden. Gelukkig kon ik
Marcel Duchateau eenploeg van twee cineasten bezorgen, die
de zaken ook zo zagen en, na een beetje
zo en tasten, is
eken
men er naar min bescheiden mening in geslaagd geregeld kunstaktualiteiten op te nemen over op dat ogenblik exposerende
kunstenaars, die merkelijk beter zijn Ban wat in sommige hooggeprezen kunstfilms voorkomt.
R. — Wij weten dat deze kunstaktualiteiten soms zeer vooruitstrevend zijn. Hoe reageert het publiek daarop ?

J.V. — Over het algemeen, biezonder goed. Ik moet u zeggen
dat ikzelf veel van de formule houd : deze kunstaktualiteiten
komen zo maar los er ens midden in het televisiejournaal; zij
worden niet als een soort kunstrubriek beschouwd. Ik meen
trouwens dat wij teveel rubriceren. Het televisiejournaal hebben
wij altijd gezien als de spiegel van het hele leven, wij leren de
kijker de kunst zien als niets anders dan een der uitingen van
het leven, zo normaal en doodgewoon als sport. Wij zijn soms
verwonderd, bij onze vele reportage-zwerftochten die wij door
het land doen, te kunnen vaststellen dat zelfsgewone mensen
zodra zij horen dat wij van het televisiejournaal zijn, ons over
die kunstaktualiteiten spreken. In een bekend Brussels restau-

rant vertelde ons de kok dat hi'j daarom alleen reeds de vlaamse
boven de franstalige televisie verkoos. Het moet erkend worden
dat sommige opnamen van te abstrakte schilderijen b y . een bron
van ergernis zijn, maar er wordt over gesproken en met de tijd
voltrekt zich een langzame evolutie. Het is soms opvallend hoe
zelfs bij abstrakte schilderijen gewone mensen het goede van
het mindergoede weten te onderscheiden.
R. — Hae oordelen de kunstenaars zelf over deze aktualiteiten?
J.V. — Het spreekt natuurlijk vanzelf dat de meesten bij wie
een opname gemaakt wordt dit tenzeerste waarderen. Maar van
sommige kunstenaars konden wij reeds vernemen dat zij geinteresseerd worden voor het werk van anderen. Dit is zeker het
eval wanneer exposities van rote buitenlandse kunstenaars aan
g
de beurt komen. Het ware misschien belangwekkend na te gaan
welke wisselwerking er aldus door de televisie ontstaat. Het is
in feite de eerste maal dat onze kunstenaars rechtstreeks, —
daarmee bedoel ik : door het beeld en niet meer met besprekin en — in kontakt komen met het werk van hun tijdgenoten,
in zoverre zij dit niet persoonlijk kunnen gaan zien. Aldus heeft
de televisie door haar immergrotere nood aan beeldprogrammas
een nieuw terrein ontgonnen. De Vlaamse televisie heeft trouwens daarvoor reeds op twee internationale bijeenkomsten opgemerkte onderscheidingen mogen ontvangen.
Tenslotte — en mijn inziens is dit een punt dat door onze
kunstenaars teveel uit het oog wordt verloren — de televisie
heeft ook nog een ander terrein voor hen geopend. De televisie
vraagt talent; zij vraagt om goede scripten voor haar toneel en
haar kleinkunst; zij vraagt goede muziek van onze musici;
zij vraagt keurige decors van onze schilders en tekenaars.
In vroegere eeuwen waren er rote adelijke families of rijke
handelaars, die de kunstenaars de kans boden om behoorlijk van
hun kunst te leven. In deze moderne tijden heeft de staat
enigszins deze maecenas-rol overgenomen. Hi' zou het misschien
nog iets meer kunnen door middel van radio en televisie, alhoewel er moet erkend worden dat er vanwege de kunstenaars
zelf te weinig belangstelling in die zin bestaat. Laten wij bij
deplastische kunsten blijven : hier is de achterstand misschien
hetgrootst en kan er door de televisie het meest verholpen
worden. De televisie heeft nood aangoede dekorontwerpers,
die zich weten aan tepassen aan de speciale vereisten van de
opnamebuizen, maar die tevens artistiek goed werk leveren. Het
is natuurlijk zo dat kunstenaars in West-Vlaanderen enigszins
benadeeld worden ten opzichte van hun kollegas uit het Brusselse of het Antwerpse. Er wordt echter meer en meer gesproken
over de noodzaak van enkele regionale studios, zodat de kansen
meergelijk zullen verdeeld worden. Kortom, wij geloven dat
de televisie enkele nieuwe mogelijkheden bevat, waarvan onze
kunstenaars in ons klein land vroeger verstoten bleven, omdat
wij tenslotte een eigen vlaamse filmnijverheid hebben. Mettertijd zal de televisie ook in Vlaanderen zo een uitbreiding nemen
dat zelfs de filmindustrieen vangrote landen als Frankrijk en
Duitsland van weinig betekenis zullen zijn. De punten die wij
kort bespraken zijn zeer onvolledig. Wij menen echter dat het in
het belang van onze kunstenaars zelf zal zijn tijdig een oog in
het zeil te houden.
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KERAMIEK VAN JOZEF NOREILLE

Jozef Noreille werd te Kortrijk geboren in 1922 en woont nu te Menen. Hi' studeerde grafiek
g
en keramiek aan het Hoer
Nationaal Instituut voor Bouw- en Sierkunsten te Brussel en had
er als leraren Joris Minne en Pierre Caille. Tijdens de maand juli heeft hi' een keuze uit zijn
werk tentoongesteld in het stedelijk museum te Oostende. De expositie was ingericht door de
wakkere kunstkring Mozaiek, die de jong
ste tijd verschillende interessante artisten inviteerde
(Rene Vanden Berghe, Maurice Haccuria, enz...)
Frank van den Wijngaert, conservator van het Stedelijk Prentencabinet te Antwerpen, verklaarde,
naar aanleiding van de opening van deze expositie : „ Noreille is graficus en keramieker, twee
technieken en uitdrukkingsmogelijkheden die niets met elkaar te maken hebben en aan de basis
zelfs antithetisch zijn ingesteld. In het eerste geval moet het tweedimensionale vlak gesensibiliseerd, in het tweede — althans voor de vrijstaande stukken moet de ruimte in haar driedimensionale verhoudingen beheerst worden. Gemakkelijk is de taak van deze kunstenaar dus niet ".
Maar Noreille weet zich in beide inderdaad vrij hete.rogene kunstgenres zeer sterk te manifesteren.
Zijn grafiek, zowel als zijn keramiek getuigen enerzijds van een gemak, anderzijds van een zeer
strenge discipline. Bepaald wat de keramiek betreft heeft deze 'one artist in zijn werk een
bijzondere bewogenheid bereikt, die echter steeds eerbiedig blijft voor de materie die bier bewerkt
wordt. Hi' is niet alleen technisch in zijn yak beslagen, maar hi' is daarbij artist. Beide vereisten
zijn even noodzakelijk en vinden wij maar al te weinig bij vele keramiekers terug. Wij mogen er
ons_ over verheugen dat wij ook in de provincie enkele voorname keramiekers werkzaam hebben.
De meest beloftevolle 'one kracht, Robert Weghsteen, week voor enkele jaren uit naar Canada.
Hi' bouwt er zijn nieuwe toekomst op en wij geloven wel dat wij nog van hem zullen horen.
Jozef Noreille mag stellig meegerekend onder de beste keramiekers die wij hebben. Hi' is bovendien een zeer verfijnd grafieker en heeft op het terrein van de vernieuwing van het tekenonderricht ook reeds zijn sporen verdiend. Wij mogen nog veel van hem verwachten.

26a

fb.

ZOMERACADEMIE JAN VAN EYCK TE MAASTRICHT
Kunst en Kultuur in de Benelux-landen
De Jan van Eyck-academie te Maastricht is naast de Academie
van Amsterdam de voornaamste instelling van hoger kunstondererland.
wijs
in NedDit houdt misschien verband met de zeer
speciale positie, die Maastricht en geheel Nederlands Limburg
inneemt voor de kunst : daar komen immers uit het Noorden
de kunstenaars toegestroomd, die er, naast een meer weelderige
natuur, de levensvreugde en de vrijheid komen zoeken, die zij
in de ' stijvere ' landsdelen ontberen. Deze bevoorrechte positie
komt tot uiting op velerlei wijze, o. m. in het Bonnefantenmuseum van Maastricht, waarvan het moderne deel, benevens
werk van Ensor en Permeke, Jonas en Charles Eyck en vele
andere, ook de beruchte Kruisweg van Aad de Haas bewaart;
een Kruisweg, welke evenals veel vroeger die van Servaes, uit
de kerkgeweerd werd; daar houdt overigens de overeenkomst
met het geval Servaes op, want artistiek zijn beide niet te
vergelij ken.. .
Het is in dit Bonnefantenmuseum dat de Jan van Eyck haar
jaarlijkse
zomeracademie houdt. Telkens wordt een bizonder
thema gekozen; aldus kwamen in het verleden Kunst en Kitsch
en Hedendaagse gewijde kunst reeds aan de beurt. Dit jaar had
men de vraagstukken van kunst en kultuur .in het Beneluxverband als onderwerp genomen. Maastricht is zich immers bewust de brug te zijn
i tussen noorden en zu den en heeft niet
alle hoop verloren de zetelplaats te worden van het Beneluxarlement; dat werd uitvoerig aangetoond zowel door Z. E. H.
p
L. Linssen, de voorzitter der academie, als door Antoon van
Duinkerke en Prof. Dr. Timmers in de eerste zittingen van
maandag 22 juli. Onze aandacht ging echter naar de punten
uit hetprogramma, die Westvlaamse kunstenaars het meest kunnen interesseren.
Daar was vooreerst de les van P r o f. J. E elm an
(Utrecht) over Hedendaagse schilderkunst in de Beneluxianden.
Hi evokeert het werk van Henri de Braekeleer : in zijn tijd door
de kunstcritici, door de verzamelaars, door de gehele kunstwereld verguisd en slechts achteraf ontdekt en naar waarde
geschat. Wij moeten zoeken naar de Braekeleers van heden; de
waarachtige groten onder de 'on ere schilders zijn immers niet
die, waarvan de reputatie nu reeds vaststaat; het zijn de verontborgen genieen, de miskenden, die van niemand
erkende
en
van en en van alle arrivisme ontdaan zijn. De ocieel
kde
kunst van na de tweede oorlog is niets anders dan een terug, die
veertig jaar geleden
ontde werden
grijpen naar de
formules
ontdekt
door kunstenaars, welke nu oud of dood zijn; deze terugkeer
wordt kunstmatig gesteund door een soort eedverbond, waarvan
deel uitmaken : de directies van Schone Kunsten, degrote verzamelaars, de directies dergrote musea, de conformistische kunstcritici. Dit eedverbond schept een dwingende atmosfeer, die de
kunstenaars welke wensen te ' arriveren' in een bepaalde eenzijdige richting drift; het eedverbond beheerst alles : de samenstelling der internationale en reizende tentoonstellingen en dder
jury's van rote prijskampen, de aankooppolitiek van staat en
musea, degroei of de ondergang der reputaties, de verdeling van
het almachtige overheidsgeld. Aldus is een nieuw modern officieel academisme tot standgekomen, waaraan zowel kunstenaars
en willen ze niet over boord
als critici zich moeten onderwerp,
wordengegooid. De officiele academische kunst van heden is
in de eersteplaats de abstrakte kunst, die als ' de' stijl van de
toekomst en zelfs van het verleden in wat het aan waardevols-

bezit wordt voorgesteld; daarnaast ook het surrealisme, waarvan
een kunstmatige en geforceerde kweek wordt doorgevoerd. Zo
wdrdenganse roe en 'on ere kunstenaars op een dwaalspoor
gebracht en een vloed van modernistische kitsch' op de markt
geworpen. Niemand ziet nog klaar; de ' kunstenaars' groeien
in aantal maar makengeen kwalitatief waardevol werk meer;
vooral de abstrakte richting is een bevoorrecht terrein voor de
zwakke broertjes zonder persoonlijkheid; zij likken de kaars
omder wille van de smeer... Meer en meergezaghebbende stemmengaan op om die toestand aan te klagen, vooral dan in
Frankrijk waar de moderne kunstproductie erg begint te lijken
op ' moderne-souvenir-handel',
ten behoeve van het snobistisch
toeristenpubliek...
Engelman concretiseert deze opvattingen door een ruw beeld
te schetsen van de situatie in de Beneluxlanden; de grote vernieuwers zijn er oud of dood; de beroemde dertigjarigen zijn
grotendeels producten van de publiciteit en navolgers van Parijs :
met nauw verholen ironic spreekt hi' over de nederlander Appel
e. a., en over hun belgische tegenhangers, vooral Marc Mendelson en Van Lint , de behendige ' tétes d'ache'
ffi
van de ehen
bdie kunstzaak betiteld La jeune peinture beige.
Wij hadden gedacht dat Engelman's betoog op luid protest
zou onthaald worden vanwege het publiek, dat hoofdzakelijk uit
ingewijden en kunstenaars bestond. Er scheen integendeel volledie instemming te heersen...
De Amsterdammer Hans Redeker, door zijn vormen een wijsgeer en van beroep kunstcriticus aan het Handelsblad, moest
spreken over Hedendaagse beeldhouwkunst in de Beneluxlanden
en ontwikkelde vier centrale ideeen :
I. Deproblematiek der beeldhouwkunst is anders dan die der
schilderkunst. Waar de schilderkunst niet meer dan een bevrijdingsproces doorgemaakt heeft, daar is totaal alles omvergeworpen geworden in de beeldhouwkunst : alle tradities verbroken, degesloten vorm en de menselijke gestalte verworpen,
nieuwe materialen en technieken ingevoerd, opneming van de
vrije ledige ruimte als element van vormgeving en als uitgangsp. v. het substantiele.
accentuering van het dynamische
P
2. Daardoor is mengeneigd meer te verwachten van de hedendaagse beeldhouwer dan vroeg,
er toen men beschikte over vaste
en erkende symbolen en gestalten, ideeen en opvattingen. De
hedendaagse beeldhouwer moet een waarachtig visionnair zijn;
technische vaardigheid volstaat niet meer; hem wordt gevraagd
dat hi'j de diepste din en zou loswerken van de mens en een
eigen visie zou scheppen. Dat is een hachelijke zaak...
3. De beeldhouwkunst vertoont een tendentie naar het picturale. De hedendaagse schilder heeft niet genoeg aan het vlak,
doet de materie zelf (verf, enz.) een rol spelen, wil ruimtelijkheid : dat voert hem tot de keramiek. Daar belandt eveneens de
beeldhouwer,
er
toelfs
gedrevendie
wordt ook
picturale
en ze
grafische elementen in zijn werk op te nemen (patinering, polychromie, enz.).
4. Het monument stelt heden andere eisen dan vroeger. Het
vroegere kiassieke beeld is niet meer aangepast aan de schaal
van de moderne architectuur en urbanisatie. De beeldhouwer
moet dus nieuwe vormen zoeken; wel beschikt hi' daartoe over
nieuwe materialen zoals beton, gesmeed ijzer en draad, maar hi'
moet bovendien een volledig nieuwe taal ontdekken, die in eenklank luidt met de linen en vormen der bouwkunst van heden.
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Alles is heden de dag open; alles moet nog gezocht worden.
Wij zijn misschien nog maar aan het begin van een evolutie,
die nog veel tijd, zelfs eeuwen, zal nodig hebben.
Zijn kort overzicht van de productie der beeldhouwkunst, dat
di t theoretisch betoog komt illustrerenesloot
, besloot
Redeker door
te wijzen op de rol van het kunstonderwijs : dit moet de jonge
kunstenaar vastheid schenken en zich zelf doen ontdekken,
opdat
hi' niet zou dobberen van het ene isme naar het andere en opdat
hi'j zelfstandigheid zou veroveren.
Letterkundige en Tweede-Kamerlid Bernard V e r h o ev e n van Arnhem heeft in zi j n bespreking over het toneel in
de Benelux-landen zijn onderwerp beperkt tot het beroepstoneel
in het nederlands. Het voornaamste motief van zijn betoog was
dat Noordelijke en Zuidelijke toneelmensen meer onderlinge
contacten moeten hebben. Hi' wees erop dat de oorlog '14' 18
nodig was eer het Noorden zuidelijke acteurs leerde kennen;
mensen als Hubert Laroche, Domien De Gruyter, Magda
Janssen e. a. werden door Dr. Willem Royaards opgenomen
en hebben voor het Noorden een echte vernieuwende bloedtransfusie betekend •; na deze oorlog was het Joris Diels, die
met open armen ontvangen werd in de Haagse Komedie. Andzijds schonk het noorden aan Vlaanderen de rote regisseur
Johan de Meester van het Vlaamse Volkstoneel, die thans
directeur is van het Amsterdams toneel; later vonden o. m.
Ben Royaards, zoon van Willem, en Magda Gevers, een werkkring in Vlaanderen. Zoals in Nederland is in Belie het
beroepstoneel gekenmerkt door vaste gezelschappen, waarvan
de acteurs velerlei rollen vervullen; in tegenstelling tot Duitsland en de Angelsaksisrhe, waar zij losser staan van de gezelschappen en gespecialiseerd 'zijn in bepaalde rollen. Toch is het
Vlaamse acteurstype zeer verschillend van het Nederlandse;
de Vlaamse acteur is een temperamentvol en enthousiast toneelspeler, door vrijetijdsstudie in de conservatoria gegroeid uit
het amateurstoneel; hi' spreekt duidelijker dan zijn nederlandse
collega, een soms wat geforceerd algemeen beschaafd; hi' is
minder algemeen en cultureel ontwikkeld, maar is des te bescheidener. De Nederlandse is in de eersteplaats een grote
seigneur, meer dan een acteur; hi' heeft een grondig dagschoolonderwijs doorgemaakt; maar hi' bezit minder zwier en dynamisme; hi' is ook veel individualistischer, terwijl de Vlaming
meer collectief speelt. Verhoeven wenst dat er een uitwisseling
zou doorgevoerd worden van 'one Noordelijke en Zuidelijke
acteurs, wat van weerszijden slechts voordeel kan betekenen.
Hi' klaagt over het nijpend tekort aan grote theaterdirecteurs,
zowel in het Noorden als in het Zuiden; degeneratie Dr. De
Gruyter en Dr. Royaards, Staf Bruggen en Van Dalsum is
voorbij en zij hebben een opvolgers die hen evenaren. Wat
de toneeltaal betreft, de suprematie van het Hoog Nederlands
Bonnefantenmuseurn te Maastricht (19 e eeuwse tekening)

accent mag niet te sterk doorgedreven worden en zeker niet
deze van het Hoog Hollands accent; er moet een plaatsje kunnengeruimd worden voor het typisch zuidelijke. Uit de bespreking bleek hoe sterk de animositeit is, die in de zuidelijke
provincies van Nederland heerst teen de aanmatigende houding
van Den Haag en Amsterdam, die met bijna alle staatssubsidies
aan de haalgaan en geenszins superieur werk leveren...
De hoofdopsteller van Mens en melodie, W out er Pa ap
van Utrecht, had het over het muziekleven in de Beneluxlanden,
meer bepaald over de componisten. Vol ens hem wordt de
hedendaagse vlaamse compositie tot 192o en gedeeltelijk ook
erna beheerst door degeest van Benoit; het is een in hoofdzaak
Vlaams nationale compositie, romantisch begeesterd door de
volkse strijd voor een eigen Vlaamse cultuur; de themas leunen
aan bij de literatuur, de muziek is vurig en temperamentvol,
kleurig en gekenmerkt door innerlijke spanning. Dit heeft bij
de besten de moderne vernieuwing der muziek belemmerd. De
jongere generatie is evenwel heftig modernist, maar de mogelijkheden voor de Vlaamse componisten zijn te beperkt, vermits
zij hoofdzakelijk op de radio zijn aangewezen, in tegenstelling
tot Nederland, waar veel,ja te veel symphonische orkesten
bestaan. De Nederlandse muziek kendegeen Benoit en ook
nagenoeg een nationaal volkse muziek; een root componist
Dr. Diepenbrock zocht aansluiting met het Zuiden en dan nog
met de Walen, maar zijn pogingen mislukten door de vroegtijdige dood van Guillaume Lekeu. De moderne vernieuwing
vond ergemakkelijker toegang; Pi' er was in deze zin een
figuur van internationale betekenis en beinvloedde een grote
schaar 'on ere componisten.
Prof. Hof f, Directeur der Werkscholen voor Ambachtelijke
Kunst te Keulen, sprak de donderdag namiddag 25 juli over de

verhouding tussen opdrachtgever en artist in de gewijde kunst.
Hi' bewees dat wederzijds vertrouwen deze verhouding moest
kenmerken. De artist ma g in zijn werk ever een hinderlijke
belemmering zien voor zijn artistieke vlucht; hi' moet begrijpen
dat zijn werk in dienst van de eredienst moet staan en dus aan
bepaalde eisen moet voldoen, die van hem niet afhangen en die
hij niet ma verwerpen; hij moet beseffen dat de theologie
hem in zijn thematiek moet leiden, vermits hem gevraagd wordt
de leer en hetgebed van de kerk in schoonheid in te kleden;
hij ma dus zijn opdrachtgever niet beschouwen als iemand,
die zonder competentie hem de les wil spellen. Maar ook de
priester ma de kunstenaar niet wantrouwen; hi' moet niet
vrezen voor het individualisme van de kunstenaar; hetgewaagde
mag hem niet afschrikken, want is niet elke waardevolle daad,
zowel als het kunstenaarschap en ook het christen-zijn zelf iets
gewaagds; conflicten kent alles wat root is en alles wat heilig
is; de kunstenaar is een voortzetter van Gods scheppingswerk
en hi'j bezit een taal die begrepen wordt door mensen, die de
taal van depriester niet meer begrijpen; vooral nu er zoveel
geexperimenteerd wordt heeft de kunstenaar behoefte aan vertrouwen vanwege de priester. Zovele priesters hebben ervaten
hoe heerlijk de samenwerking is van priester en kunstenaar, ook
als deze niet christelijk is, want een kunstenaar dringt die
door in de din en; er is een gevaar voor de Kerk zolang zij
iets durft te wagen; wanneer zij niets meer durft dan is het
grootste gevaar juist aanwezig : dan is de Kerk levenloos en
dood. ' Kitsch' in de kerk betekent immers een ' verkitschte'
godsdienst.
De bekende Duitse kunstpedagoog toont aan de hand van
is van een zeker
aantal
hoogvoorbeelden welke
de
rolstaande Duitsepriesters en theologen in het ontstaan van het

werk van Schwartz, Matare, Godfr. en Dominikus 13.5hm,
Meisterman en andere prominenten der hedendaagse Duitse kerkelijke kunst; hi meent te kunnen besluiten dat hoe vuriger haar
aandrift was voor het religieuze en voor de zielzorg, des te
opener de kerkelijke overheid stond voor de koenste plannen
der kunstenaars. Waar de kerkelijke overheid te en was, daar
werd de kunstwaarde geschaad; waar de kunstenaar volkomen
stuurloos gelaten werd daar werd de religiositeit, of de doelmatt held of de theologische verantwoordbaarheid geschaad.
Het gewijde kunstwerk moet het produkt zijn van de vertrouwvolle samenwerking van clerus en kunstenaars.

Nabeschouwingen
Verscheidene zAken zijn ons opgevallen gedurende deze voorbelangrijkste hebben bedrachten, waarvan wij enkel de o.
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* De Oostendsepianist Frans A e r t s
hield op vrijdag 3o juni een recital in de
ambassadeurszaal van de Kursaal, met
werk van Scarlatti, Bartok, Liszt en Bach.
* In Avelgem is een kultureel aktiekomitee tot standgekomen dat op 14
juli naar voren treedt met een openluchtvertoning van Driekoningenavond van W.
Shakespeare door het Vlaamse Schouwtoneel onder regie van Etienne D ebel. Albert Setola ontwierp een
veertigtal artistieke wimpels voor Avelgem en tevens de affiche voor de handelsen landbouwfoor der Vlaamse Ardennen.
* Paul Debruyn e, sierkunstenaar
engrafieker; Jan Nolf, keramieker
en Yves Parmentier, kunstsmid
stelden hun werk tentoon tijdens de
maandjuni in de feestzaal van het stadhues te Torhout. Bij de opening werd
hun werk toegelicht door Mr. A. Botte,
arrondissementscommissaris.
* De Brusselsepianiste Hilda Uytendaele hield op donderdag 27 juli een
klavierrecital over Radio Kortrijk, gewijd aan het werk van de Oostduinkerkse musicus Michel D e c r o o s.
* Kamiel D'Hooghe, organist
van de St.-Salvatorskathedraal te Brugge,
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kennis
sproken. Vooral treft het hoe beperkt de
k in Nederland
is op het gebied van de Vlaamse kunst; de kennis die men er
heeft steunt vooral op de contacten, die gelegd werden in de
laatste jaren tussen Noord en Zuid (uitwisseling van kunstenaars, samenkomsten, reizende tentoonstellingen, enz.); deze
contacten gebeuren hoofdzakelijk in het teken der NederlandsBel is culturele accoorden, dewelke van Belgische zijde volkomen door depolitiek beheerst worden, zodat men onvermijdelijk in Nederland een vats beeld heeft van de Vlaamse kunst.
De Ned zijn zich dit overigens bewust, want drie der
voornaamste sprekers hebben de inmenging van de politiek in
de kunst en het overwicht ener verpolitiekte administratie aangeklaagd al een der hoofdkenmerken van het kunstleven bij
ons. Dat dezelfde eenzijdige voorlichting op litterair gebied
misschien nog Scherer is kwam o. m. tot uiting in de lessen,
die te Amsterdam in juli gegeven werden voor Vlaamse leraars
uit het M. 0. en de lessen te Brussel gegeven voor Nederlandse
A. S.
leraars.

N

A

juli voor radio Antconcerteerde op
radio
werpen en op 19 juli
voor Brussel.
* Onder impuls van Jan de G r o ev e toeristisch adviseur van de stad
Veurne en van Antoon Carette,
van de Orionfilms, komt eerlang een film
tot stand diegewijd zal zijn aan de stad
Veurne.
Veurne, spiegel van de Westhoek is
de titel van een uitvoerige studie over
de boetprocessie van de hand van Jean
de Vincennes, thans in Nederlandse vertaling verschenen bij uitgeverij Heraly te
Charleroi. Het boek bevat tevens een geschiedkundige nota over de stad Veurne
en haar monumenten door J. H i ndryckx, stadsarchivaris.
* Rood en Groen is de titel van een
bundelgedichten van Marcel Van
Mael e die zeer moos werd uitgegeven
en verlucht met een aantal monotypieen
van Joris H o u w en(Uitgave Kroeg,
Paulusstraat 8o, Oostende).
* Het nieuwe Brugse madrigalenkoor
Die Getrouwen heeft een nieuw bestuur
gekozen dat onder het voorzitterschap
staat van beeldhouwer Maurits Ma e rt e n s. De algemene leiding van het koor
wordt waargenomen door H i 1 m e r
Verdin.
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* Jozef Noreille,grafieker uit
Menen, stelde zijn werken tentoon tijdens
de maand juli in het stedelijk museum te
Oostende. Men zag er grafisch werk,
schilderijen en keramiek. Een inleidend
woord werd ergesproken door de h.
ngaert, conservator
Frank van den Wij
van het stedelijk prentencabinet te Antwerpen.
* In de tentoonstellingszaal Ter Doest
te Lissewege kwam van 3 tot 16 augustus
de Kortrijkse kunstenaar Jan Roose
aan de beurt. De inleiding bij de opening werd uitgesproken door Jan Soens.
Van 17 tot 3o augustus wordt werk tentoongesteld van Henri De Jaeger
uit Heist. Staf Weyts zal bier het inleidend woord uitspreken.
* Van 13 juli tot 27 juli stelden de
kunstschilders Gustave Sorel A 1bert Hagers en Charles Vand e v e 1 d e hun werken tentoon in de
Albertschool te Oostende.
* Exotische diergedichten is het poetisch
debuut van Hedwig Speliers. 3o F (Gasthuisstraat 7, Diksmuide).
* Onder de schuilnaam Joke van
den Eyck gaf de jonge .auteur, Johan
Ducheyne, een eerste bundel gedichten
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uit onder de titel : Metamorfozen. Oe
bundel kost5o F en werd keurig uitgegeven (St.-Katarinastraat 120, AssebroekBrugge).
* R e m i Vanduyn regisseerde de
opvoering van De Wonderklok van Anton van Wilderode in het Klein Seminarie van Sint Niklaas.
* Van 13 juli tot 2 augustus heeft kunstschilder Adriaan Vandewalle
zijn werk tentoongesteld in Ter Doest te
Lissewege. Bij de opening werd het
woordgevoerd door Marcel Matthys, letterkundige.
* Het Brugse Veremanskoor heeft een
nieuwe dirigent,
namelijk de beer P a u 1
L. Van de Weghe uit Knokke.
* Ons erfdeel - Notrepatrimoine is de
titel van een nieuw tijdschrift dat de kulturele toenadering beoogt met FransVlaanderen. Het zal om de vier maanden
verschijnen en kost per jaar 4o F Noeskroenstraat 26,
Rekkem).
* In het komende winterseizoen zal te
Brugge een volkshogeschool voor kunst
en wetenschap van wal steken, die aangesloten is bij de Vereniging van Yolkshogescholen. Uit het programma releveren wij volgende lezingen : 25 oktober:
Dr. A. Janssens de Bisthoven
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met : Het kunstpatrimonium van Brugge;
6 december : Jean D e c a d t, directeur van de muziekakademie van Harelbeke, met : Strekkingen der moderne muziek; apoteker L. Priem
m, met : Klassieke muziek en opvaeding; architekt J.
Lantsoght, met Wat is bouwkunst?
en Luc P e i r e met Actueelste stroming in de moderne schilderkunst. De
voordrachtengaan telkens door op een
vrijdagavond om 20 uur in de rijksnormaalschool, St.-Jorisstraat,71 te Brugge.

* In de nieuwepoeziereeks De Hoorn
verschijnt eerlang de verzamelbundel Dissonant, met medewerking van Richard
Dc Cneudt, Basiel De Craene, Albe, Gabrielle Demedts, Karel Vertommen, Ferdinand Vercnocke, Johan van Mechelen,
Frank Me land, Jan D'Haese, Paul Berkenman, Geo Brugge, Frans van 11,:yt,
Maurits Marichael, Jan Veulemans enz.
Een abonnement op deze poeziereeks kost
40 F (Harelbekestraat 65, Gent).

* In de zaal van het vredegerecht, St.Maartensplaats te Wervik grijpt op 24
augustus te 14 uur de opening plaats van
een tentoonstelling die ingericht wordt
door de Vlaamse Toeristenbond van Wervik. Er zullen schilderijen geexposeerd
worden van H. Gellynck, M. R. Lannoy,
A. Samijn, J. Storme en M. Vandamme
en keramiekwerk van J. Van de Kerckhove. De inleiding zal worden uitgespro-

ken door Jan Maertens, kunstkritikus.
De expositie blijft eveneens geopend op
zondag 25 en maandag 26 augustus.
* Op initiatief van het gemeentebestuur
van Blankenberge werd tijdens de maand
j
uli in een van de salons van het casino
een tentoonstelling ingericht van werk
van Blankenbergse schilders en beeldhouwers. Volgende kunstenaars namen deel
aan deze expositie : Willem Van Hecke,
Armand van Reck, Leo Van Paemel, me,
vrouw Pierette-Rieder-Roume
Felix De
Cock en de beeldhouwer Roland Rabeaux.
* De Westvlaamse kunstkring richt van
3 tot 24 augustus in de halle van leper
een expositie in van levende kunst in
West-Vlaanderen. De expositie werd geopen door de h. F. Van Ackere, voorzitter van de kommissie Kunst en Kunstambachten bij het departement glasramen
en nog andere toegepaste kunsten van
ruim loo westvlaamse artisten. Deze expositie wordt tevens ingericht naar aanleiding van het 25-jarige bestaan van deze
kring.

ERRATUM
Op bladzijde 157 van ons vorig nummer
(mei 1957) werd een sculptuur getoond
van Roel D'Haese. Dat was verkeerd.
Het is een beeldhouwwerk van Reinhout
D'Haese.

POE TISCH

B E R I C H T

Vier gedichten van GUIDO GEZELLE vertaald door Christine D'Haen
THE TOM - TIT NEST

EGO F LO S (Cant. II: 1

A tom-tit nest has broken out,
where, (in the willow-hunk
't is shrunk),
did fifteen egglets crowd;
they sit and stir there in the tree.
twig-up, twig-down, twig-out, twig-in, twig-round,
a lot to see!
I laugh so, laugh so, laugh until I bound !

I am a bloom and
blow before Thine eye.
Oh virtuous flood of sun,
who, ever unimpaired
me, tiny timid creature,
in life deignst vivify,
beyond this lifetime me
the everlasting spared.

The tom-tit mother comes and true,
amid the tepid noon
all blue
andgreen with yellow hue,
it brings them this and that for prey,
twig-round, twig-on, twig-down, twig-out, twig-tn,
how rage they!
And creep all, quick, the tom-tit nest within.

I am a bloom,
at dawn 1 do disclose,
at dusk reclose my blade,
and alternating, then,
how Thou, sun's fire, may
new-risen, me dispose —
I wake or will my head
to Veep entrust again.

The tom-tit father sits — the veil
of leaves hides it from harms
and charms
with any tom-tit tale!
Therefly they all at once and then,
twig-round, twig-on, twig-down, twig-in, twig-out,
Amen!
the tom-tit nest is now all void and out.

My life is all
Thy Light: my deed, my yearning,
my hope and happiness,
my only and my all.
What am I without Thee
but ever, ever dying,
what have I without Thee
that will my love enthral.

*

YOU PRAYED UPON A TOP
You prayed upon a top alone,
and- Jesus, I discover none
where I may climb so highly
andyou alone be finding
the world will ever after me
where I may flee
or be
or where my eyes may see;
and poor as I am there is none,
not one,
who need and never may complain;
who hunger and may not obtain;
whopain and may not speak of pain
how itpierces through.
0 teach then me, poor foo!, how I must pray to you !

I wish to thank Mrs. Barbara Wild-Bayley for her very subtle suggestions.

I am far from Thee
Although Thou, sweetest source
of all that living is,
or ever life bestows
art nearest me of all;
conveyst, 0 craved force,
to all my deepest deep
Thine all-pervading glow.
Lift up,
let down !
Mine earthen bounds asunder;
unroot me and undig
me ! Loose me; show,
where summer ever is
and sunlight, to my hunger,
Where Thou, Eternal, Sole
and Perfect Bloom, dolt blow.
Let all things be
behind, performed, foregone now
that distance between us
and cleavage deep did rend.
Let dawn and dusk and all
that forth must, forth be done now
and me Thine andless Light
let see : my Fatherland !
273

Then I before,
nay, not before Thine eye,
but near Thee,
next to Thee,
in Thee will blossem on,
wilt Thou me, little formling,
the lifetime not deny,
to Thine eternal Light
grant me accession.
*
MOTHER

I am of thee
belowward here
withpicture nor
withpainting,
nor mother dear
with likeness

recalling thee
acquainted.
Nopages and
noportraiture
no sculpted work
in stone,
but for the seal
in me, by thee
once left to me
alone.
0 might I thee
unworthy ne'er
that likeness be
belying,
but honoured be
it living in
me, honoured in
me dying.

Drie gedichten van GEORG HERMANOWSKI vertaald door Jan Schepens
ZONDAGMIDDAG IN fULI

HERFST BLOEI IN 'T VERRE OOSTEN

Leeuwenbek engele rozen,
Zomerkleuren ongeteld;
Bonte bloemen,
eindeloze :
Elk bestaan wint eenmaal veld.

Appelbloesems in Asia Au
Knakte een zachte hand;
En het lachen der bloesems,
Hetglinstren van dauw
Als eenglimmende zijden band.

Achter donkre lippen schuilen
Schatten rijk aan zielevree;
He ti waaien en zacht druilen,
Teer en lijze — Stad aan zee.
Zwoele luchten, trager dansen,
Vreugdedronken, rijp en rond;
Bloesemregen, liefdekansen
RijPe vrucht van mond tot mond.
Middaguur vol heerlijkheden,
Zonneschip aan hemelzoom;
g
Hoe
wens en stille bede
Om vervulling — als in droom.
*
GOUDEN REGEN
Een turn. Degoudfonteinen sproeien
Hun licht op blauwe zomerkleur;
In 't gras zie 'k gele perken bloeien
Vol honingmeel en zoete geur.
Dc blonde zonnespoelen weven
Het bone aardse zomerkleed,
Daarrond, in droom verdiept groen leven,
Y "wan hoge bomen zwaar en breed.
Uit duizend open bloesemschalen
Lacht zomergoud, zo licht en rein,
Als fonkelde in wijnbokalen
Der dagen schoonste zonneschijn.
274

Bloemblaadjes aan verloren,
Dedauw valt laat in apriI;
Reeds draagt de rode sleedoren
Zijn vruchten, rood en stil.
Wijl je weifelt en vraagt,
Riipt het vermoeide jaar;

Zijde wordt fulp — en je draagt
Vruchten, geen bloesems in 't haar.

Georg Hermanowski: geboren 2 7-11-1918, Allenstein
(Oost-Pruisen). Studeerde kunstgeschiedenis, oudheidkunde en
germanistiek aan de universiteiten van Berlin en Bonn. In 1943,
vijf maanden in Limburg. Gebuwd met Irene Stifkens, uit As
(Limburg). Duits dichter, cr:ticus, verteller, roman- en toneelschrijver, die zich voor Vlaanderen buitengewoon verdienstelijk
maakt door het ononderbroken vertalen in het Duits van Vlaams
letterkundig werk. Hi) vertaalde gedichten van Albe, Brunclair,
Buckinx, De Cnodder, De Belder, Andre en Gabrielle Demedts,
Guido Gezelle, Maurice Gilliams, fan Melis, Wies .Moens,
Peleman, Schepens, Van de Voorde, Van de Woestijne, V erschaeve, Bert Willems. Verde,' verschenen van zijn hand een
zestigtal Duitse vertalingen van Vlaamse romans en verhalen
, Depauw, Wets
y
, Timmermans, Albe,
(werken van ,Matthijs
Van de Velde, Van Henzeldonck, Dalle, Stracke, Putman, Maria
Rosseels, Lebeau, Boschvogel, Van Mieghem, Leeman, Germonprez, Mets, Maurice Roelants, Johan Daisne, Inghelram, Luc
Ter Elst, Lia Timmermans, Andre Demedts e. a.).
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C T U A L I

TEITEN

TIJDSCHRIFTENSPIE GEL

Antwerpen. Dr. J. Grauls geeft ons enkele zeer merkwaardige en sterk gedokumenteerde in en over een i5"eeuws spreekwoordentapijt dat, thans bewaard wordt in het museum Gardner te
Boston en waarop een hele reeks typisch
Vlaamse uitdrukkingen staan uitgebeeld.
Prof. K. J. Steppe, die reeds menige publikatie wijdde aan de Vlaamse kunst in
Spanje, schrijft in dit jaarboek een belangrijk overzicht van de Vlaamse wandtapijten in Spanje waarbij hi' vooral aandacht schenkt aan recentegebeurtenissen
enpublicaties. Naast tal van andere bijdragen vermelden wij nog een literatuuroverzicht betreffende degeschiedenis der
textiele kunsten in de Nederlanden 19551956, opgemaakt door E. Duverger en
dat meer dan3o bladzijden beslaat, essentieel naslagmateriaal voor alwie met
de textielkunst en haargeschiedenis is
be aan. Voor het eerst is ook aandacht
besteed aan het modern tapijtwerk, en
wel in een bijdrage van Walter Volkaert
over de wandtapijten van de Franse artist
Emile Gilioli. Deze auteurgeeft tevens
een komplete kataloog van dit tapijtwerk,
waarin wij heel wat tapijtwerken opmerken die ontstaan zijn uit een religieus
thema. Artes Textiles III vormt aldus een
afgerond en volledig overzicht van alwat
op het terrein van de weefkunst in het
afgelopen jaar gebeurde. Deze jaarboeken
krijgen waarde.
Het tweede tijdschrift is een nieuw :
het eerste nummer van de Pulchra-schriften, gewijd ,aan de versiering van de
vrouwenkloosters en de kloosterscholen.
Het wordt redigeerd door Kan. K. Berquin, inspecteur van de vrije meisjesinstituter in West-Vlaanderen, Jan Maertens, kunstkritikus uit Kortrijk en Zuster
Amata van de Zusters Maricolen te Brugge. De opstellers van deze schriften vertrekken van het algemeen erkende feit :
er moet ietsgedaan worden om de versiering van onze kloosters en kloosterscholen
gezonder te maken en zij bedoelen daarbij vooral de vrouwenkloosters. Voorlopig wordt nog een periodiciteit opgegeven : dat zal wel een beetje bepaald
worden door het sukses van de publikatie.
Het tijdschrift wordt net en verzorgd
aangeboden, het heeft een omvang van
48 pp en bevat een zeventigtal re dties en foto's.(per exemplaar : 45 F,
Beenhouwersstraat 64, Brugge).
Dit initatief, waarvan wij bier de start

beleven, kan slechts toegejuicht worden.
West-Vlaanderen heeft op het terrein van
de religieuze kunst reeds zijn duit in het
zakje gedaan. Toen in september 1955
een naar bleek, ophefmakende aflevering
verscheen over dit komplexe en delikate
onderwerp, hebben wij kunnen vaststellen, dat zowat in alle kringen vernieuwingspogingen worden verwacht en dat
er ook bier en daar eengeslaagde poging
werd verwezenlijkt. Nog in ons vorige
nummer vroegen wij ons af : waarop
wacht men toch om voor het hele Nederlandse taalgebied een vooruitstrevend tijdschrift voor religieuze kunst op te zetten.
Het voorliggend Pulchra-schrift is nog
wel dat niet, het is althans in dit nummer begrensd tot de vrouwenkloosters en
in zijn medewerkers nog eerder regionaal
gehouden. Maar het is misschien een
eerste stap tot het gedroomde opzet,
waarop velen in noord en zuid zitten te
wachten. In een inleidende bijdrage antwoordt Kanunnik Berquin op de vraag:
„ Zijn onze vrouwenkloosters en meisjesinstituten echt religieus en waardevol versierd ? " en besluit : „ Er is een nieuwe
tijd aangebroken, ook op religieus gebied, ook op kunstgebied. Wij durven
nog niet te vragen moderne religieuze
kunst op grote schaal in het klooster
binnen te brengen, maar wij dringen aan:
bidt en leeft in echt religieuze schoonheid". Jan Maertens, de Kortrijkse kunstkritikus, die door lezingen een zekè re
bekendheid verwerft in de provincie,
schrijft een uitvoerige bijdrage over ' Onze taak', waarbij hi' vooropstelt dat het
geen zin heeft een systematisch actieplan
voor te le en vermits alles moet groeien
en iedergeval een apart geval is. Het
wordt een overstelpend en iewat verward
artikel. Over altaren, doopvonten, spreekplaatsen van kloosters, cellen, beelden,
kapellen en prentjes : dus werkelijk een
zeergevuld overzicht, telkens een opstelling van het goede tegenover het slechte
en met foto's toegelicht. Maertens' commentaar is altijd kruimig; hi' volt bier
overigens het beproefde patroon van het
Franse tijdschrift Art Sacre. Maar het
wordt o. wat veel, en wellicht een
beetje te negatief. Wij vragen ons af of
bijv. niet beter en doeltreffender zou
gewerkt worden met het opstellen van
alleen goede voorbeelden, uit binnen- en
buitenland, oude en modern voorbeelden, ingrote reproducties, vergezeld van

Er verschijnen veel meer tijdschriften dan
er verdwijnen. Waar gaat dat been ? Alleen op het terrein van kunst en letteren
zijn er, naar schatting over de wereld,
1400, en in Frankrijk alleen 174 ! Van
alle slag en van alle uitzicht. Er bestaat
bijvoorbeeld een tijdschrift van de vrienden van J. K. Huysmans, dat de geest en
de nagedachtenis van deze overigens interessante auteur kultiveert en kolommen
lang indrukken geeft van lezers. Men
vraagt zich af : hoe bestaat het ? en hoe
blijft het bestaan ? In de wereld van de
periodieken zijn er ook wondere dingen.
Zo zijn er tijdschriften die driemaal starten,- ieder maal met een ' eerste jaargang
nummer een' (omdat dat altijd opzien
baart) en telkens met een andere redaktie.
Er zijn tijdschriften die bun januarinummer brengen in mei en die zichzelf dan
moeten bijbenen met dubbel- en driedubbelnummers. Er zijn tijdschriften met
ruziemakende artikels en veel neerslag
vangerechtelijke onderzoeken en er zijn
er die sneuvelen met een zelfmoordnummer. U ziet, het is een hoogst gezellig
en aangenaam bedrijf.
Tot hiertoe hebben wij ons in de vorig afleveringen gehouden aan korte beschouwingen over buitenlandse periodieken, omdat wij meenden dat weetlustige
lezers daar iets aan hadden, en dat laatste
is zelfs bewezen. Ditmaal stellen wij ook
eenpaar inheemse periodieken voor, wat
niet zeggen wil dat wij dat nu voortaan
altijd zullen doen. Maar er is een speciale
reden. Het eerste is namelijk Artes Textiles III en het is in feite een jaarboek,
dat aan zijn derde uitgave is en hoe langer hoe omvangrijker en belangrijker
wordt. Het wordt uitgegeven door het
Centrum voor degeschiedenis van de
textiele kunsten (Rozier, zr, Gent), dat
onder de dynamische leiding staat van
Prof. Dr. J. Duverger en van onze medewerker Dr. J. Versyp. Het
aarjbk
oe
1956 omvat 178 pp en 23 reprodukties.
Dr. J. Versyp, M. Casteels en J. Douilliez zetten het jaarboek in met het vervolg van het onderzoek naar het Engels
borduurwerk in de Nederlanden en bespreken een laat i5'-eeuws kazuifel uit
de St.-Rochuskerk te Blankenberge en
Engels borduurwerk uit het Museum
Mayer van den Bergh, het Sint Elisabethasthuis en het Vleeshuismuseum, alle te
g
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een inslaande en verhelderende bespreking. In een nummer bijvoorbeeld altaar
en koor, in een ander heiligenbeelden,
nog in een ander prentjes (waarbij dan
ook natuudi j k Vlaamse artisten kan
gedacht worden) enz... Maar de onthutsing die wel enige zusters zullen opdoen
bi j het vernietigend oordeel over de
voorwerpen van hun devotie, is ook wel
gelukkig, bepaald voor dit start-nummer,
dat zo misschien een baan kan effenen.
Over de versiering in de klaslokalen
schrijft Zr. Amata van de Zrs. Maricolen
een bijzonder geslaagde bijdrage, klaar
geformuleerd, verstandig bedacht, opbouwend enpositief. „ Wij mogen het betreuren, maar verhelpen kunnen wij het
meestal niet, dat de meeste klaslokalen
zielloosgebouwd worden. Weinig architecten hebben in ons land waarlijk de
kansgekregen, een artistiek verantwoorde
ruimte fe scheppen, zoals dit het geval
is voor sammige moderne kerken, biasco en woonhuizen e. a. „ Er moet dus
voortgewerkt met wat er is, en dat maakt
het dubbel moeilijk. Met zin voor soberheid moetgewerkt en met veel goede
smaak, en doelend op de klasversiering,
merkt schrijfster zeer terecht op : „ Wanneer zullen wij Cezanne ontdekken, Gauuin, Ensor, Permeke, Rouault, Matisse
g
en Picasso ? Die modernen zijn reeds
oud... Wanneer zullen wij die achterstand info en ? En wanneer de jeugd, die
van ons de richting verwacht ? " En met
vele voorbeelden wordt dan eenpraktisch
enpositief voorstel opgebouwd, waaraan
de lezers,
klasleraressen heel wat zullen
hebben. Als met de kunstkenners, naar
wie voor raadgeving achteraan in dit
nummer wordt verwezen o. a. de schrijfster van deze bijdrage is bedoeld, dan
mogen wij op dit terrein voor de toekomst van onze kinderengerust zin.
Het is niet voor niets dat wij wat laner de aandacht vragen voor dit nieuwe
g
tijdschrift. Een eerste nummer zegt veel
en niet veel. Maar het is hoopvol dat
precies in onze provincie, en wij menen
als eerste in Vlaanderen en Nederland,
een blad het Licht ziet, dat zich op dat
terrein hopelijk in ruime verscheidenheid
zal weten te specialiseren. Wij bevelen
het dan ook aan alle kloostergemeenschappen aan, al ware het maar opdat
wij het nog beleven mochten dat onze
kinderen niet meer naar huis komen met
de meest hopeloze kitschprentjes, die zij
van de zuster kregen, als beloning ! En
opdat wij — maar dat is dan een ander
gebied, dat medunkt in deze schriften ook
ma g behandeld — over enkele jaren die
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draken niet meer moeten horen van ' Wij
willen God ! en 'De rode roos en de
'Nederig stille timmerman'. Ook op het
terrein van het religieuze lied is er immers heel wat te doen. In ieder van deze
schriften zou bijvoorbeeld een nieuw religieus lied kunnen voorgesteld, met tekst
en muziek. Maar we kunnen niet alles
ineens vragen.
Roeping, het bekende Noordnederlandse literaire tijdschrift heeft de laatste tijd
enkele belangrijke nummers afgeleverd.
Vooreerst was daar een uitgave, eerder
afzonderlijk bedoeld, van de brieven van
S. Paulus, in een nieuwe vertaling van
Dr. De Brouwer. Deze vertaling is buitengewoon vloeiend en afgestemd op de
moderne lezer. En het is verwonderlijk,
trouwens algemeen geweten, hoe sterk
deze brieven ons kunnen aanspreken en
hoe dicht deze taal van zovele eeuwen
geleden bij ons blijft. Daarop gaf Roeping een speciaal nummer uit over Antoon Coolen, naar aanleiding van de zestigste verjaardag van deze zeer belangrijke en vooraanstaande Nederlandse auteur. Het werd een buitengewoon interessant nummer niet alleen omdat de
figuur van deze schrijver door verschillende zi j ner vrienden wordt herdacht,
maar ook omdat men op die manier een
oed inzicht krijgt in het literaire Leven
g
in Nederlandgedurende de jongste halve
eeuw. Onder deze vrienden vermelden
wij in de eerste plaats Anton van Duinkerken en vooral Louis de Bourbon, die
een uitvoerige en voor literair-weetlustien sterk verhelderende bijdrage schreef.
g
Lambert Tegenbosch, de redactiesecretaris
leift naar aan
leivan het tijdschrift schrij,
ding van Coolens herdenking, een artikel
over de streekroman en situeert degevierde, overigens zeer gunstig, in de gelijkgerichte Europese literatuur. Treffend
is de vergelijking die hi' -trekt tussen de
betekenis van de Peelstreek voor Coolen
en de Landes voor Mauriac. Het nummer
wordt ingeleid met een hoofdstuk uit een
nieuwe roman van Coolen De grote V oltie. Naas veel scheppend werk bevat
het jongstverschenen nummer van Roeping, een belangrijke kijk op het werk
van Anna Blaman, no al prikkerig naar
aanleiding van haar bekroning met de
s en verder de steeds
P. C. Hooftprij,
lezenswaardige Kroniek en Journaal.
(Uitgeverij Gianotten, Tilburg).
Het nieuwe nummer van Le Theatre
dans le Monde, het driemaandelijks tijdschrift dat uitgegeven wordt met de steun
van de Unesco, bestaat uit drie delen.
Carl Frederik Engelstad schrijft een plei-

dooi voor een moderne interpretatie van
Hendrik Ibsen,
de rote vernieuwer van
het Europese theater in de vorige eeuw,
Deze bijdrage is met uitstekende foto'5
geillustreerd. Hetzelfde kan gezegd van
het tweede deel van deze aflevering,
een
geschreven discussie over het werk van
Bernard Shaw. Deze tweegrote Europese
dramatische auteurs zijn wel niet voiledig ontleed in deze twee bijdragen, maar
de bijzonderste kenmerken van hun kunst
en van hun ideeènwereld worden of doende belicht. Het voornaamstegedeelte van
deze aflevering, dat trouwens de documentaire waarde ervan aanzienlijk verhoogt is de rubriek 'De klassieke stukken
van morgen'. In dit artikel wordt de toneelproductie overzien van drie gebieden:
Duitsland, En eland en Frankrijk en worden de voornaamste werken aangestipt
die eengoede kans maken om blijvend
het toneelrepertorium te verrijken. Tenslotte eindigt dit belangrijke nummer van
dit vooraanstaande ti'j dschrift met een
kroniek uit verschillende landen. (Voor
Belie : vier afleveringen 15o F - Louis
Lepoutrelaan 8 7 , Brussel).
fb

KUNSTLEVEN TE OOSTENDE
De orgelconcerten
Verleden jaar werd, naar aanleiding van
de plaatsing van een nieuw or el in de
S. Pieter en Pauluskerk te Oostende een
aanvang genomen met het houden van
orgelrecitals, echter zonder te groat sukses; het was de eerste maal. Dit jaar kenden zij gelukkig een grotere belangstelling, die de inrichters aanmoedigen zal
om met hun opzet vol te houden.
Op woensdag 1 2 juni werd de reeks
ingezet door de amerikaanse orgelvirtuoos
Arden Whitacre, een leerling van Flor
Peeters en Marcel Du re met Prelude
en fuga in si kl. van J. S. Bach, drie
choraalpreludes, een stuk van Fiocco,
een Toccata van Sweelinck, de Toccata
uit de 5' Symphonie van Ch. M. Widor
en de Litanieèn. van Jehan Alain. Whitacre betoonde een bewonderenswaardige
ritmische vastheid en een, vooral voor
een Amerikaan, verbazende strengheid.
Woensdag 26 juni speelde de brugse
organist Kamiel D'Hooghe, wiens verdiensten en talent onze lezers reeds zeer
bekend zijn, een interessant programma :
het Concerto in G van Handel, een Sarabande van Baustetter en een Gavotte van
Fiocco, de toccata in f van J. S. Bach,
uitreksel uit de sonate nr 2 in C van
F. Mendelsohn-Bartholdy, uit koraalvoor-

zou ook toelaten een
geweest;
s.-repropaganda te voeren.
Verzameling Tony Herbert

IONNEKE MEERS, 1-3-5

TEL 328 62 •

spelen op 7o van Flor Peeters en uit
symphonie nr. 3 van L. Vierne.
Als laatste trad dan Stefaan Dombrecht,
de organist van de hoofdkerk op, die teyens de inrichter is van de orgelconcerten
te Oostende. Zijn concert van woensdag
10 j uli geldt voor velen als het beste der
Brie. De voornaamsteprogrammapunten
waren : Preludium en fuga op de naam
van Bach en Franz Liszt, 2° concerto van
Handel, Prelude en fuga in la kl. van
J. S. Bach, Piece Heroique van C. Franck
en als bisnummer de toccata en fuga in
re ki. van Bach. Dombrecht weet enthousiasme teparen aan werkelijke virtuositeit.
Hetprogramma der recitals vooral van
het laatste was alles samengenomen bevattelijker dan dit van verleden jaar, zon-

S r KATEHNESTRAAT, 27-31
der daarom op lager peil te staan. Ook
is de uitwisseling tussen onze vlaamse
organisten alleszins aan te moedigen; orgelrecitals zoals concerten in het algemeen
worden te zeer misbruikt om met kunstenaars uit het buitenland tepronken. Tenslotte kan men het maar spijtig noemen
dat Oostende het voorbeeld van Brugge
niet heeft nagevolgd door de financiering
der organisatie volledig op zich te nemen,
zodat de concerten kosteloos zouden kunnen bijgewoond worden; al gaat het hier
niet om iets dat degrote massa der badg
asten kan interesseren, toch moet het de
belangstelling hebben van de stadsadministratie omdat het een hoe
g
vorm van
cultuur betreft, waarvoor Oostende tot op
heden nog al te weinig toegankelijk is

Fnkele jaren geleden reeds trok . WestVlaanderen de algemene aandacht op de
verzameling van de Kortrijkse industrièel
Ir. Tony Herbert. Verleden jaar was de
verzameling Van Geluwe in de Kursaal
ar is het de beurt
te bezichtigen; dit ja
aan de verzameling Herbert, en wel tot
12 oogst, datum waarop zij naar het Stedelijk Museum van Den Haag verhuist.
Zij werd geopend onder de titel Het
Vlaams Expressionisme op zondag 7 juli.
Beter dan op andere plaatsen zal de bezoeker in hetprachtig kader van de Kursaal zich rekenschap kunnen geven van de
waarde van het tentoongestelde. De mooie
catalogus bevat o. m. een inleiding van
de Vlaamse letterkundige Maurits Roelants
alsook van Charles Bernard, de Brusselse
kunstcriticus, die zeer lovende woorden
uitspreekt voor de verzamelaar. Hi' ziet
in deze verzameling niet een esthetische
gril, maar iets grootmenselijks : Ir. Herbert is iemand Wiens aandacht in de eersteplaats gaat naar de mensen van zijn
eigen land, zoals zij uitgebeeld worden
door de schilders die hi'j verkiest, met
hungrootsheid, hun eenzaamheid, hun
bitterheid; hetgeheel der collectie toont
ons het wisselendgelaat van Vlaanderen,
blijde of treurig, dromerig of hartstochtelijk, men vindt er vooral de groten van
de Latemse school en de aanverwante
schilders : Permeke, Gustave Desmet,
Frits Vanden Berghe, Edgard Tytgat,
Brusselmans, Puvrez; de keuze der werken berust niet op fantasie of toeval; zij
werdgeleid door een rote gedachte; de
bezoeker meende misschien een soort museum te vinden, maar hi' wordt medeesleept in de stroom van een kunst, die
g
plakt aan het leven in zijn meest begeesterende aspecten; de collectie is niet
de belijdenis van een bepaalde smaak, het
is een waarachtige geloofsbelijdenis.
Deze tentoonstelling bevat werk van :
Anthoons, Van den Berghe, Bertrand,
Bonnet, Brusselmans, Burssens, Caille,
Daeye, Grard, Oscar Jespers, Leplae, van
Lint, Mendelson, Mortier, Permeke, Puvrez, Gustaaf de Smet, Tytgat, Willequet,
Gustaaf van de Woestijne en Rik Wouters. De keurig-verzorgde catalogus van
deze tentoonstelling werd gedrukt door
de firma J. Vermaut te Kortrijkk die
tevens de kataloog bezorgde van de retrospectieve Frits van den Berghe, die momenteel te Knokke in het Casinoplaats
grijpt.
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Oestends Festival
Het muzikaal kalender van de Kursaal
bevat dit jaar wederom belangrijke uitvoeringen, die door aan in de Grote
Concertzaal, telkens te 20 u.
li : Russische Berezka
Vrijdag 12 ju
balletten; dir. Nadezdsja Nadezjdina.
Zondag 14 juli : balletten van het Opera van Parijs; leiding Serge Lifar.
Dinsdag 16 juli : olympisch Zweeds
ensemble Idlaflickorna.
Woensdag 17 juli : Belgisch Nationaal
Orkest;• leid. Andre Vander Noot, met
Leo Fleischer.
Donderdag 18 juli : Spaanse balletten
Ximenez-Vargas.
Vrijdag 19 juli : kamerorkest van het
NIR; leid. Donneux, met Mad Mesple,
Carlo Vanneste en Marthe Dugard.
Zaterdag 20 en zondag 21 juli : balletten Markies van Cuevas.
Woensdag 24 juli : pianorecital Louis
Backx.
li : Nationaal Orkest
Donderdag 25 ju
van Belie;
leid. Wladimir Golschmann,
g
met de violonist Nathan Milstein.
Vrijdag 26 juli : zigeunerorkest van
Toki-Horvath en de Banda der Poesta.
Zondag 28 juli : Muntschouwburg van
Brussel.
li : pianorecital Gunter
Dinsdag 3o ju
Louegk.
Vrijdag 2 oogst : Nederlands ballet;
leid. Sonia Gaskell.
Zaterdag 3 oogst : Beethoven Festival
door het Haasg
Residentie Orkest; leid.
Eug. Jochum, met de violonist Herman
Krebbers.
Zaterdag Io oogst : London Symphony
Orchestra; leid.John Pritchard, met de
ianist R. A. Bohnke.
p
Zondag I I oogst : London Symphony
Orchestra; leid. E. Van Remoortel,
met
Erika Korth.
Woensdag 14 oogst : piital Arthur Rubinstein.
Dinsdag 20 en woensdag 21 oogst :
Nordwestdeutsche Philharmonie.
ubilerende Kunstverenigingen
Sint janskoor
Het dertigjarig bestaan dezer vereruging
werd op zondag 7 juli luisterrijk gevierd.
Dit koor overtreft hetgewone peil der
kerkkoren en voldeed voor de strenge
auditieproef van het NIR; de viering was
dan ookgewettigd.
Herman Roelstrate had voor dit jubileum een mis gecoMponeerd, die het
hoogtepunt vorinde van de dag; behalve
het S. Janskoor werkten aan deze uitvoe278

ring mede : de K. P. Benoitkring uit Isegem en het koor Reuzegom van Harelbeke, alsmede de Scola Cantorum uit
Izegem. Alles stond ander de leiding van
de dirigent van het Sint-Janskoor Daniel
Parret. De Missa Quinta van Herman
Roelstrate, die gecreèerd werd, is een
waardevolle aanwinst voor onze nationale
muziek en bevestigt de naam van de componist. Zij zal weder uitgezonden worden
in uitgesteld relais door het NIR in de
loop van de maand september. Ook werd
nog een Marialied, op oude Mariateksten,
van Herman Roelstrate tengehore gebracht, dat geschreven werd ter herinnering aan zijn moeder.
Oostendse Kunstkring
De jubileumviering, waarvan wij in ons
vorig nummer spraken, zal ingezet wor
den op 3 oogst. Het programma is als
volgt samengesteld :
Op zaterdag 3 oogst wordt de tentoonstelling geopend, die in de eerste plaats
het werk der nog levende stichters van
de Kunstkring zal vereren; de opening
gebeurr door de Burgemeester van Oostende te 15 u in de Koninklijke Galerijen. Dezelfde dag gaat een banket door
in het Prinsenhof, Ieperstraat te 19 U.
Daags erna is er te u. ontvangst ten
stadhuize door degemeentelijke overheid.
De tentoonstelling zal open blijven tot
A. S.
24 oogst.

VLAAMSE LITERATUUR
IN DUITSLAND
Op 4 september zal het vijftigste Vlaamse
boek waarvan de vertaling verzorgd werd
door het Flämische Lektorat Georg Hermanowski, in Duitse vertaling het licht
zien. Dit vijftigste boek is Lao Maggiore
van Johan Daisne dat tegelijk in het
Duits en het Nederlands zal verschijnen.
Eengroot deel van de tot dusver in het
Duits vertaalde werken zijn romans van
Westvlaamse auteurs. Wij vernoemen :
Wer kann das begreifen, Filomene en
Der entauschte Sozialist van Marcel
Matthys, Die geheimnisvolle Hand en
Am Ufer des Flusses van Staf Wets
Y,
Herz im Sturm van Felix Dalle, Frau Pilatus en Appassionata van Jean du Parc,
Maria meine Mutter, Dein blondes Haar,
Amarilla en Der Hof der drei Kijnige
van Boschvogel, Island, Island en Strandut van Fred Germonprez en Noblesse
g
oblige van Lia Timmermans. De suksesvolste Westvlaamse auteurs van deze eersteperiode blijken Fred Germonprez en

Lia Timmermans. Island, Island en Noblesse oblige bereikten binnen het jaar
oplagen van resp. 15.000 en 14.00o exx.
Gedurende dezelfde tijdspanne se
tember 1949 - september 1957) werd
zie van volgende Westvlaamse auteurs in
het Duitsgepubliceerd : Guido Gezelle,
Andre Demedts,
Gabrielle Demedts en
Jan Schepens. In het najaar 1957 zullen
nog volgende romans van Westvlaamse
auteurs in het Duits verschijnen : Menschen im Schatten van Fred Germonprez,
Die Herren auf Schoendale (Trilogie)
van Andre Demedts en Der Lowe von
Flandren van F. R. Boschvogel.
Wij mogen niet nalaten de h. Hermanowski om zijn werk ti dens deze acht
jaar oprecht te feliciteren. Hi heeft een
zeer belangrijk aandeel in de verspreiding
..n het Vlaamse boek in Duitsland.
Vlaamse auteurs kunnen steeds met hem
in kontakt treden met het oog op vertaling van bun werk. (Nieuw adres vanaf
Iaugustus 1957 : Georg Hermanowski,
Zeppelinstrasse, 57, Bad Godesberg Deutschland).
5o JAAR ZEEBRUGGE
In een van onze vorige afleveringen hebben wij aangekondigd dat het monument
ter herdenking van het vigtigjaiig bestaan van de haven van Zeebrugge het
werk was van de 'one Brugse architektbeeldhouwer Paul Goethals. Op 6 juli
j. 1. werd het monument onthuld in aanwezigheid van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Albert die de 'one Brugse
artist met zijn werk feliciteerde.
De Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen die de Brugse haveninstalla beheert, had voorgesteld aan het
bestuur van de Posterijen een speciale
drukken. Dit verzoek
ostzegel te la
P
werd ingewilligd en een speciale zegel
van 2 F werd uitgegeven, naar ontwerp
van de Brugse kunstschilder en graficus
Fernand Boudens.

OVER DOOPKAARTJES EN GEBOORTEAANKONDIGINGEN
Eengebruik dat de laatste paar tientallen
jaren zich sterk uitgebreid heeft, is het
aankondigen van de blijde gebeurtenis in
de familie door middel van een bijzonder druksel, het zgn. doopkaartje. Het is
een kultuurelement van onze eeuw, zoals
de doodbeeldekens of santjes er een van
de vorige eeuw was. Er zijn allerlei geboorteaankondigingen. In de handel bestaan al smaakvolle kaartjes. De interessantste zijn echter de speciaal voor de
gelegenheid ontworpene en gedrukte. Zij
behoren tot degelegenheids- en familiegrafiek.
Over deze laatste soort heeft Dr. Wens
Y
in het laatste nummer van het tijdschrift
Ons Heem, uitgave van het Verbond voor
Heemkunde, een lezenswaardige bijdrage
eschreven. Hi'overschouwt eerst de
g
soorten van geboorteaankondigingen, om
dan in 't bijzonder de vier vormen van
echtegeboortegrafiek te beschrijven. Deze
vier vormen zijn : de kaartjes met heemverbonden karakter, de ikonografische
zonder meer, de zinnebeeldige en genealogische. De opsomming die we bier geven klinkt dor, maar dat is ze allerminst
alsge er de voorbeelden bij leest die Dr.
Weyns beschrijft en ook met 4 illustraties verduidelijkt. Plezierig om lezen zijn
tenslotte ook de voorbeelden van teksten
die hi' aanhaalt, en die vooral slaan op
blijde gebeurtenissen in zijn eigen gezin.
Kortom, eenprettig en leerrijk overzicht
dat zeker zijn beoogde doel bereikt : de
aandacht vestigen op deze gelegenheidsgrafiek en aansporen om aan deze gelegenheidsdruksels karakter en stijl te verlenen, „ niet allereerst tot vreugde der
verzamelaars maar als uiting van eigengeaarde, heem- en familieverbonden levensstijl " .

KNOLL INTERNATIONAL BRUSSELS
* Meubelen en
Woningtextiel
* Alleen Fabricatie
voor Benelux en
Belgisch Congo
* Documentatie
op aanvraag
* Doorlopende
Tentoonstelling
145, KONINKLIJKESTRAAT, BRUSSEL
Tel. 17.21.17

zijn reeds samengesteld. De redactie is
gevestigd te St. Andries-Brugge, Lee we
16, en het verbonds-sekretariaat te Bokrijk in het openluchtmuseum.

TIENDE FRANS-VLAAMSE
KULTUURDAG TE WAREGEM
ZONDAG 1 SEPTEMBER

Te 1.3o
uur :
4
— 'Nederland, ten opzichte van FransVlaanderen' door Dr. J. H. Stcdte, voorzitter van de Frans-Vlaamse Kultuurdag
te Hulst (Zeeuws-Vlaanderen).
— ' Het Vlaams Bewustzijn in FransVlaanderen' door Z. E. H. A. Geldhof
(Dowaai).
— Verslag over de werking.
— Slotwoord door Dr. J. Klaas.

IN HET VERBOND
VOOR HEEMKUNDE
Het tijdschrift Ons Heem, uitgave van
het Vlaams 'Verbond voor Heemkunde'
is opnieuw verschenen. Uit de zeer gevarieerde inhoud van dit nummer, opgeluisterd met 19 afbeeldingen, blijkt dat
het vernieuwd tijdschrift aantrekkelijk en
boeiend zal zijn en bijzondere aandacht
zal schenken aan het openluchtmuseum te
Bokrijk. Bijzondere afleveringen gewijd
aan West-Vlaanderen, Limburg, Rodenbach, het openluchtmuseum, de molens

Programma:
Te io uur, in de feestzaal van het Instituut 0. L. Vrouw Hemelvaart, Markt,
Ware em :
— Posthume hulde aan Prof. Dr. V.
Celen en aan Dr. P. Tuytens, door Andre
Demedts,
Voorzitter.
— Voordracht door Prof. Dr. G. B.
Droege (Chicago) over ' Frans-Vlaanderen, gezien uit de Verenigde Staten'.
— Deklamatie uit het werk van FransVlaamse schrijvers, door Mevrouw Teresa
van Marcke.

MAURITS VAN COPPENOLLE
TER NAGEDACHTENIS
In hetpas verschenen nummer van Ons
Heem, uitgave van het Verbond voor
Heemkunde,
is het eerste deel verschenen
van een uitvoerige bijdrage over Leven en
werk van de betreurde jong-gestorven
folklorist Maurits van Coppenolle. Het
opstel is van de hand van Z. E. H. A.
Lowyck en bevat io illustraties. Lee
weg, 16 St.-Andries-Brugge).
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PRIJSKAMP VOOR DE BESTE
MUZIKALE COMPOSITIE
De belanghebbenden warden er aan herinnerd dat de Provincie West-Vlaanderen
in 1957, een prijskamp uitschrijft voor
de beste muzikale compositie.
De inzendingen moeten ingediend worden bij de heer Gouverneur van de Provincie, Dienst voor Culturele Aangelegenheden, Burg 4, Brugge, uiterlijk op 1
september a. s.
De jury voor de prijskamp is samengesteld uit de heren : Jean Absil, componist; Victor Legley, componist; Jean
Louel, componist; Willem Pelemans, muziekkritikus; Daan Sternefeld, dirigent.

AFFICHE-PRIJSVRAAG 1957
Art. i. - De Provincie West-Vlaanderen
schrijft een prijsvraag uit voor de creatie
van eenpropaganda-aanplakbiljet, dat de
illustratie moet zijn van de Provinciale
Cultuurdagen 1957, gewijd aan de muziek.
Art. 2. - Alle kunstenaars die ten minste sedert vijf jaar in de provincie WestVlaanderen verblijven, kunnen aan de
rijsvraag deelnemen.
p
Art.3. - Wordt gevraagd : een artiset formaat
tiek verantwoord aanplakbilj,
'Colombier' (62 bij 8 cm.) voor uit-

voering in steendruk. Maximum vijf kleuren mogen gebruikt worden.
De voorstelling moet betrekking hebben op de cultuurdagen, die gewijd worden aan de muziek en in het bijzonder
aan de toestand van de toondichter in
West-Vlaanderen.
De conceptie van het ontwerp wordt
overgelaten aan de kunstenaar.
Volgende tekst moet crop voorkomen:

1957
Provincie West-Vlaanderen
Provinciale Cultuurdagen
Kortrijk - 9 november
Brugge - io november.

Art.7. - De inzendingen zullen voorgelegd worden aan een provinciale jury.
Art. 8. - Eenprijs van 5.000 F wordt
aan de ontwerper van het bekroonde ontwerp toegekend. Verder wordt een bedrag van 5.000 F uitgeloofd voor eventueel toe te kennenpremies.
Art.. - Het bekroonde ontwerp blijft
het eigendom van de inrichters van de
prijsvraag. De overige ontwerpen zullen
per aangetekende zending aan de auteurs
teruggestuurd worden.
De mededingers gelieven bun ontwerp
(en) in een stevige huls of kartonnen
map in te sturen.

Art.. - De ontwerpen, op formaat van
uitvoeringezonden
, moetenworden
in g,
P .....tigetekende zending, uiterlijk op i
september 1957 (postdatum) bij het Provinciaal Gouvernement van West-Vlaanderen, Dienst voor Culturele Aangelegenheden, Burg, 4, Brugge.
Art.5. - leder mededinger kan verscheidene ontwerpen indienen.
Art. 6. - De inzending gebeurt onder
schuilnaam. leder ontwerp moet voorzien
zijn van een teken of motto. Het teken
of motto moet eveneens worden aan ebracht op de buitenzijde van een verzeelde briefomslag, die de naam en het
g
adres van de mededinger, evenals een bewijs van verblijfplaats afgeleverd door
hetgemeentebestuur, inhoudt.

VIJFDE PROVINCIAAL
TORNOOI VOOR ZANGKOREN
Op zondag 3 november gaat te Kortrijk
het vijfde provinciaal tornooi voor zangkoren van West-Vlaanderen door. Het
tornooi is voorbehouden aangemengde
zangkoren voor volwassenen, die verdeeld worden over drie categorieen. Het
uitvoerige reglement alsmede een model
van het inschrijvingsformulier kan bekomen worden bij het Provinciaal Gouvernement van West-Vlaanderen, 2 e directie,
3e afdeling, Burg te Brugge.

K. VANDEKERCKHOVEDE MEESTER
ROESELARE
Noordstraat51

Ooststraat 13=15
Teldoon 207

Telefoon 20 3.33

.6 3

*

ALGEMENE MEUBILERING
*

BINNENHUISINRICHTING
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Een ontmoeting van stij1 en comfort,
is onze salon Napoleo n.

Inrichters:

MEUBELINDLISTRIE

EEN KIJKJE IN ONZE TOONZAAL...
Wilt U Uw woning even gezellig, kom dan en bezoek

Tel. 600 POPERINGE

onze toonzalen, ieder meubel ziet U in zijn gp
east decor.

DRUKKERIJ JOS. VERMAUT
Langesteenstraat 28, Kortrijk (Tel. 202.04)
Wordt U aanbevolen voor het drukken van Moderne en Luxusuitgaven,
Geillustreerde tijdschriften, Folders, Catalogi, jaarboeken, Jaarverslagen, enz.
Specialiteit van Drie- en Vierkleurendruk

ALLE DRUKWERKEN VOOR NIJVERAARS
worden verzorgd uitgevoerd tegen de voordeligste voorwaarden.
PRIJSOPGAVEN EN BEZOEK OP AANVRAAG

Afdeling
TAPIJTEN — MEUBILERING

lama,

Bouckat4i -Taft. getege9aeffi.
Ooststraat
ROESELARE
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en hun algemeen vertegenwoordiger

Toonzalen, burelen, werkhuizen: 24& 28 Anderlechtse Weggevoerdenstraat, Brussel-Anderlecht. Telefoon 02-21.64.6o
en 02 .2I.92.o6. Magazijn Gent: 26 Limburgstraat, over St.
Baas en het monumentVan Eyck. Voorheen : De Reuck.
Tel. 09-25.35.48.

Jozef Kerkhof, to Brussel, op ons adres.

Ons adres voor Week-ends: Zeedij,
k 88, Knokke.

Jozef Seaux, Gravenstraat, 52, Roeselare,

lees
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TROUTV.DIENEN WAS EN BLIJFT STEEDS DE LEUZE VAN:
Verdeler West-Vlaanderen
Adler - Siemag - Imperial - Hermes Smith-Corona - Olympia - Marchant - Victor - Precisa - Plus - Sumlock - Direct Or. Odhner - Brunsviga - Off-Set - Geha
Alle Benodigdheden. Metalen Meubilair.
Duizenden referenties in Groot- en Kleinbedrill, in Colleges, Pensionaten, in Administratie enprivaatgebruik. Bekwame
vaklui en een meer dan dertigjarige ondervinding staan U ten dienste.

E iti ii

.,4antoormacItinebedryi
OOSTSTRAAT, 119

ROESELARE

TELEROC:)N 1265

ZEER RIJKE KEUS

SCHRIJF- REKEN- 8 AFDRUKMACHINES
KANTOORMOBILAIR • BEN0016DHEDEN \iERtlukir , ) ONDERHOUD HERSTERING

HANDELSDRUKKERIJ - KOPIEERDIENST

EMIEL VERANNEMAN

BINNENHUISARCHITECT E. N. S.

GROENINGHELAAN

30

KORTRIJK

KUNSTMEUBELBEDRIJF

DEFOUR
p. v. b. a.

HOOGLEDE
TEL. 5063 - 5107 - 5069 (ROESELARE)

Voorloper van de nieuwe lijn

Vooruitstrevende architecten ter beschikking van het klienteel

Een uitzonderlijk, gezond en modern produkt dat
uitsluitend natuurlijke ingrediönten bevat :
— met vakkundige zorg gekozen en gekeurde verse
eieren van eigen bodem,
-

griesmeel van uitgelezen horde tarwe, bekend om
zijn hoog gluten- en proteine gehalte,

Zowel 's middags als 's avonds zullen Uw genodigden

weten op prijs to stellen.
Dank zij de erin verwerkte verse eieren
ziin de EGG NOODLES SOUBRY

zo HELEMAAL ANDERS
zoveel SMAKELIJKER
en ZOVEEL BETER

'
^n '

De vier gekroonden
Op verre bergen glinsterde sneeuw
en op loge daken as dorpel en goot
hingen iiskegels. Men rekende de vierde eeuw
na Christus'sgeboort nit Maria's refine schoot.
In de omwalde slavische plattelandstad
kde
elk de vier broers. Men bezocht
en
het drukke ambacht. De burger ging prat
op 't bee.'d dat hij in deze winkel kocht.
Men hoorde bat in de winternacht
beitel en homer op 't marmerblok.
Traag onthulde zich nit roze pracht
het lijf, 't voorhoofd, de gekrulde lok.
Zij boetseerden toe de lenige lijn
Afrodite's schoonheid of een mannelijke tors.
Maareen sprak : halen wii de geest nit het schrijn,
een ander : dat ik de kern

or ors !

Want zij hadden ook de Booclschap gehoord
en met doopwater was 't graniet gewijd.
Een novembermiddag werc-len zij onderhoord
de keizer op doorreis gaf geen respijt.
„ Houw rnij 't beeld, snijd het relief,
de meester der zon, de godin der zuivere maarz,
om 't even, maar volgens mijn besef
waardin Rome's pantheon te staan."
Zij weigerden. Zij sneden nog alleen
defiguur van de onsterfelijke Heer,
degoede herder, albast of elpenbeen,
deGod as 't kruis, geen afgoden meer.
Dan een na een met de lederen schorpioen
vielengeselslagen onbarmhartig geteld.
Zij keken elkaar in de ogen. De lijven werden groen
maar de wil lag niet geveld.
Met hak enbijl kapt men de korst
sneeuw en is
j uit de donkere rivier.
Men wierp de broers in 't brede gat. Men zag bun borst :
zij zonken we onder vervroren gras en wier.
Toen heeft iemand vierheiligen gezien
en de s"avische berg g!insterde hoog en ver.
Zij stonden beeldschoon, van hemels marmer misschien,
gelauwerd en getekend met ecn gouden ster.
Onuitgegeven geJi.:ht van Gery Helderenber g, gel.vijd aan de heilige patronen der beeldhouwers.

IN MEMORIAM HUIB HOSTE
Een schok is door het hart van velen gegaan in Vlaanderen, toen men las
in de la en dat de bouwkundige Huib Hoste overleden was.
Wij wisten we dat hi de laatste tijd wat gesukkeld had, zelfs
bediend was geworden enkele maanden geleden, doch de sterke man had
er zich weer weten door te werken en was met de hem eigen vitaliteit
niet werkeloos blijven zitten.
Amper een maand geleden, na het herstel van zijn ziekte, trad hi'
op als jurylid to Kortrijk, bij een kunstprijskamp voor de dekoratie van
het justitiepaleis. Toen zegde hij op rustige, doch olijke wijs : „ Dat het
lichaam oud wordt, is niet zo erg, als de geest maar jong blijft ". Hi'
mocht dit zeggen, de man die tot de laatste dag jong gebleven is, d.
van zijn tijd, en helder van geest.
Hui b Ho ste was als kunstenaar een man van zijn tijd , die zijn tijd
begreep en openstond voor nieuwe ideeen, waaruit hij het goede wist to
halen. Meer zelfs. Heeft hi zelf niet op het gebied van de moderne
a
rchitectuur in ons land baanbrekend werk verricht ?
Voor zijn 'on ere kollegas en voor de 'on ere kunstenaars was hi'
het toonbeeld van een vakman en een kunstenaar, die er zich we van
bewust was dat de Kunst leeft en evolueert, een voortdurend verder schrij=
den op nieuwe paden, gebruik makend van de mogelijkheden, door de
nieuwe tijd geboden.
Als voorzitter van het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond, waar=
van Hiq b Hoste lid was en trouwe medewerker, breng ik hier in naam
van de Westvlaamse Kunstenaars en in mijn persoonlijke naam een laatste
hulde aan deze grote Vlaming, die in het domein van de architectuur,
eve al s de grote Henry Van de Velde, roem verwierf tot buiten onze
landsgrenzen.
Van meet af aan was Hui Hoste doordrongen van die gezonde op=
vattingen over de bouwkunst, die geheel zijn loopbaan van groot bouw=
meester cn waar kunstenaar zouden bepalen, namelijk : dat de bouwcon=
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structie rationeel moet zijn en, gebruik makende van de nieuwste materia=
len,getuigen moet van de mogelijkheden en de geest van haar tijd.
Met deze opvattingen moest hij komen tot de moderne functionele
architectuur, die schoonheid schept in het rationele en in de ruimtewer=
king. De allereerste opgave van de architekt is het scheppen van ruimte.
Ruimte, waarin de mens moet kunnen levers en bewegen. Ruimte waarin
de mens niet alleen physisch moet kunnen bewegen, doch waarin ook
zijn ziel zich met de grootheid en de adel moet kunnen omringen, die ha ar
passen. Van deze opvatting van het ruimtebegrip, die leidt tot het ver=
geestelijken van de ruimte en het verruimen van de geest, was Hub
Hoste d i
doordrongen. Schreef hij zelf niet :
„ Wij mogen wellicht doen opmerken at zulke intellectuele verrui=
ming ditmaal misschien ook kan worden nagestreefd, langs het geestes=
potentieel van de architekt en de plastische kunstenaar ".
Een ruime ziel, een grote geest en een diepgoed hart, waren de eigen=
schappen van deze man. Kostbare geestelijke gaven, die men zelden,
verenigd in een mens, aantreft.
Kende de wereld U, als man van kennis en wetenschap, door uw tal=
rijke publikaties over moderne architektuur en woningbouw, wij mochten
de uitzonderlijke eer en vreugde genieten, U van dichtbij te kennen als
mens, met uw ingoed hart. Hoe dikwijls deden wij niet beroep op uw
zeergewaardeerde kennissen en uw meesterschap, en steeds war gij
bereid, met zoveel vriendelijkheid en zoveel toewij ding, om aan het ge=
vraagde te voldoen. Het kunsttijdschrift WestWlaanderen, dat in zijn
laatst verschenen nummer andermaal een hand
artikel
vanmocht
pu
bliceren, verliest in U een zeer op prijs gestelde medewerker.
Ook de provincie West=Vlaanderen deed herhaaldelijk beroep op U,
omdat zij overtuigd was van uw talent en uw hoge waarde. Zopas vol.
tooidet gij een belangrijke bijdrage over de architektuur in West=Vlaan=
deren, die moet verschijnen in het standaardwerk dat over deze provincie
wort uitgegeven.
Hoegraag hadden wij U de gevraagde overdrukken nog kunnen over=
handigen, U aldus een nieuwe blijk gevende van onze waardering. Hoe
graag hadden wij U weerom begroet op de zitting van de jury voor de
openbare prijskamp van ontwerpen voor het provinciaal technisch insti=
tuut to Kortrijk, wetende dat uw oordeel door de overige juryleden zeker
zou op prijs gesteld worden.
De Her van hierboven echter heeft U plots tot zich geroepen. In U
verliest ons Vlaamse yolk een zijner schoonste kunstenaars. Huib Hoste,
gij schepper van schoonheid en van ruimte, thans beweegt gij U in de
onmetelijke ruimte van Gods oneindigheid en geniet van Gods ver=
blindende schoonheid.
Kerken hebtgij gebouwd, woonp l_aatsen van God op aarde, thans
heeft God U in ruil een eeuwige woonstede bezorgd, waar gij met uw
ruim hart, dicht bij het hart van God uw eeuwige schoonheidsdroom
moot beleven.
JOZEF STORME
Deze lijkrede werd uitgesproken door de h. Jozef Storm2, voorzitter C. V. K. V. namens het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond en namens de Resia:tie van 1V estVlaanderen, bij de begrafenis van Huib Hoste op 211 augustus 1957.
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BAROK- EN ROCOCO–BEELDHOUWKUNST IN HET BRUGSE

De beeldsnijders en hun ambacht

Van oudsher vormden de timmerlieden en schrijnwer=
kers ieder een afzonderlijk ambacht. Maar gezien beide
ambachtengrotere en kleinere meubels maakten, lagen
beide groepen regelmatig met elkaar overhoop. Dat zal
wel ereeden geweest zijn, waarom deze twee ambach=
ten later samengevoegd werden. De beeldsnijders nu
waren samen met de ladenmakers, de ebbenhoutbe=
werkers en de zaalstoelmakers in het ambacht der
schrijnwerkers ingedeeld. Ieder had slechts een verte=
genwoordiger in de eed (het bestuur) van het ambacht.
Debeeldsnijders waren de helpers van de schrijn=
werkers en werkten in huis,of zoals het toen genoemd
werd op den winckele zelf van de schrijnwerker. Zeer
lange tijd mocht een schrijnwerker slechts een beeld=
snijder in dienst hebben. In 1524 werd deze beperking
opgeheven. Doc de beeldsnijders zullen, stilaan over
meer leden en dus over meer invloed beschikkende,
aanhoudend naar meeronafhankelijkheid gestreefd heb=
ben. En in 1707 leren we uit een ordonnantie dat het
hen gelukt is. Ze mochten voortaan een eigen atelier
hebben en werden du zo goed als vrij van de schrijn=
werkers.
Aan de an ere kant leren wi j uit een verzoekschrift
dat het ambacht van de schrijnwerkers in 16 5 1 aan de
stadsmagistraat richtte, recces wat ze als proefstuk
moesten ma en vooraleer vri j meester te worden. Eerst
en vooral moesten ze vier jaar in de leer gaan bij een
beeldsnijder. Dan moesten ze een preuve ma en een
Onze Lieve Vrouwbeeld, een Christus aan het kris of
een beeld van een der twaalf apostelen. it een decreet
van 1737 weten wij nauwkeurig wat de beeldsnijders
mochten ma n:: „ verder de vrije meester beeldsnijder,
schuilende onder het ambacht der schrijnwerkers, zal
mogen maken en vermaken om te verkopen, met uit=
zondering van al het ander : alle soorten van beeld=
houwwerk, bestaande uit beelden, kindekens, engelkens,
sieraden aan kassen, deuren, schouwen, altaren, ge=
stoelten, preekstoelen, kommuniebanken, grafmonu=
menten en alle andere werken, moluren aan lijsten en
spiegels ".
We zijn echter minder goed ingelicht over de beeld=
houwers die in steen werkten. Ze waren ingedeeld bij
het ambacht der metsers en moesten oak vier jaar op
stielgaan. Om vrijmeester te worden moesten zij als
proefstuk een zuil tekenen, in het bijzijn van twee
getuigen, en daarnaast nog in hardsteen een architraaf,
een fries of een kroonlijst kappen. Het gebeurt we l eens

dat een beeldhouwer en hout en steen bewerkt en in
beide ambachten ingeschreven is. (bijv. Pulinx)
De economische achtergrond

Vooreerst ma g hier terloops herhaald worden welke
enorme schade de beeldenstorm en de troebelen van de
16" eeuw aan onze kerken en kapellen heeft to e=
bracht. Al die vernietigde kerkmeubelen moesten nadien
worden. De contra=reformatie stelek
oo
vervangen
alles in het werk om de bedehuizen mooier en rijker
dan voorheen te stofferen. Verschillende types van
kerkmeubelen kwamen, onder de stuwkracht van de
tegenhervorming, meer in gebruik dan vroeger, zoals
de biechtstoel en de predikstoel, die tot in de 16" eeuw
meestal een kleine verdraagbare kansel was en nu een
meubel werd van grote betekenis. Na het herstel van
de vrede kwam ons land in de loop van de 17" eeuw
tot een betrekkelijke rust, al werden onze streken nog
dikwijls door de vele voorbijtrekkende troepen ver=
woest. Spijt vele tegenslagen kon de landbouw tamelijk
vlug recupereren. Er kwam weer welstand en dus ook
een gunstige tijd voor de kunst : niet alleen beeldhouw=
werken of schilderijen maar tevens een massa edel=
smeedwerk, borduurwerk als koorkappen en kazuifels,
koperwerk enz. En verder kijkend zien we dat ook in
onze steden de gevels van de 18 " eeuw veruit het tal=
rijkst zijn (voor Brugge bijv. is it gemakkelijk te
volgen). Voor de hoeven en de windmolens kan men
opnieuw vaststellen dat het grootste gedeelte uit de 18"
eeuw stamt. Dat alles is door de economische her
bloei te verklaren. In de loop van de 18" eeuw immers
kende de landbouw in onze gewesten een grote bloei.
De meststoffen werden systematisch aangewend en
men kwam tot een logische verwisseling der kulturen.
Nieuwe gewassen als aardappelen en tabak kwamen
in voege. De veestapel en de graanopbrengst groeide zo
snel dat deze producten konden uitgevoerd worden. De
bevolking van 't platteland werd in de tweede helft van
de 18" eeuw meer dan verdubbeld, en het was vooral de
huidige provincie West=Vlaanderen die bij de opbloei
van de landbouw betrokken werd. Ook de bij uitstek
Vlaamse lijnwaadindustrie was in volle opkomst. Er ble=
ken op 't einde van de 18" eeuw niet minder dan 40.000
wevers te zijn die op hun beurt werk verschaften aan
200.000 spinners. Nieuwe nijverheden kwamen op : fa=
brieken van verguld leder, geschilderd papier, keramiek,
porselein, tapijten enz. In West=Vlaanderen, en vooral in
't Brugse, beleefde de kantnijverheid een nieuwe bloei.
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Biechtstoel. 0. L. Vrouw kerk te Brugge = 1697
Detail : H. Hieronymus
(Copyright A. C. L. Brussel)

Biechtstoel. 0. L. Vrouwkerk to Brugge = 1697.
Detail : St. Anna, 0. L. Vrouw en Kind Jezus.
(Cop /right A. C. L. Brussel)

Biechtstoel. 0. L. Vrouwkerk to Brugge = 1697.
Detail : Boek van Sint Jan.
(Copyright A. C. L. Brussel)

Laat=Renaissance en Barok

In het Brugse is er niet veel terug te vinden van beeld=
houwwerken uit de eerste helft van de 17 ' eeuw. Dat is
trouwens ook zo op het terrein van de bouwkunst. Het
aantal gevels te Brugge uit die periode is klein en on=
belangrijk. De stijl van de bewaarde beeldhouwwerken
is nog volkomen opgevat in de geest van de laat=
Renaissance. In andere centra, en vooral te Antwerpen,
breekt in die jaren de Bark volledig door en bereikt
reeds rond het midden van deze eeuw eenhoge bloei.
Men kan de bewaard gebleven beeldhouwwerken uit
die periode in het Brugse onmiddellijk in verband bren=
gen met de werken van Urbain Taillebert uit het einde
van de 17" eeuw en het begin van de le e eeuw in het
Ieperse. Het zijn zeer eenvoudige kerkmeubelen met
weinig versiering of beeldhouwwerk. Vooral vlakke en
ingesneden ornamenten of kleine stukjes beeldhouw=
werk : friezen, pilasters, halfzuilen, geometrische pane=
len en als sculptuur engelkopjes, maskers of rotes en.
Ze zijn evenwel in hun rustige en evenwichtige schik=
king smaakvol en ook technisch goed uitgewerkt. In
de kapel van Onze Lieve Vrouw der Potterie vinden
we een preekstoel (1639) en een biechtstoel, gedateerd
1636, die, al zijn ze weinig versierd, toch smaakvol zijn
opgevat. Werken in diezelfde geest, maar nog eenvou=
diger, zijn de biechtstoelen te Westkapelle (1648),
Oostkamp, Zedelgem (1661), Klemskerke (1643 en
1652) evenals een koorgestoelte te Bekegem (1654). Het
mooiste in deze reeks is ongetwijfeld het koorgestoelte
te Sint=Laureins (Oost=Vlaanderen), dat volgens de Pot=
ter en Brouckaert in 1656 door Rijkaard Brouckman uit
Brugge vervaardigd werd. Het snijwerk is fijn en licht,
vooral in de friezen van de rugleuning en in de maskers
enkoppen. Diezelfde Brouckman zou ook de preekstoel
te Damme in 1675 gemaakt hebben. We konden echter
niet uitmaken of we hier te doen hebben met de schrijn=
werker of met de beeldsnijder zelf. Het probleem
schrijnwerker of beeldsnijder bemoeilijkt soms ten zeer=
ste het onderzoek; in de kerkrekeningen wordt meestal
alleen de schrijnwerker vermekl, omdat de beeldsnijder
in feite een helper was.
Een der mooiste werken uit die tijd is het koorge=
stoelte uit de Sint Annakerk te Brugge, dat omstreeks
1630=164o vervaardigd werd. Het is een mooi of e=
wogen ensemble versierd met fijne friezen en snijwerk
dat rustig en vlak blijft. Het beste zijn de knap gesne=
den zittertjes, kopjes van allerlei expressie, en ook de
kopjes op de rug= en armleuningen.
Het is slechts na 165o at de Barok te Brugge door=
breekt en pas in het laatste kwart van deze eeuw (vanaf
1675) zal deze stin tenvolle opbloeien. Wij citeren een
paar werken waarvan de beeldsnijder onbekend is. In
de kapel van On Lieve Vrouw van Blindekens vinden
wij een preekstoel, gedateerd 1659, waar gedraaide zui=
len, zwierige ranken, bloemen of vruchten onmiddellijk

de Barokstijl aantonen. Het beste stuk van dit werk is
het 0. L. Vrouwbeeld boven het an or waar de
gestalte omzwierd is door een groots p!ooienspel. Rijker
van opvatting is het koorgestoelte in de kapel van het
Sint Janshospitaal te Brugge, dat in 1661 gemaakt werd.
Het is overvloedig versierd met weelderige friezen, kop=
jes, beelden en dieren. Nog vermelden wij een kerk=
meestersbank in de Sint Annakerk tussen 1664 en 1665
gemaakt en weer rijk gestoffeerd met ornamenten. Do c
hier zijn het vooral de mooie en sterk vooruitsprin=
gende kopjes van de vier Evangelisten die opvallen.
De belangrijkste werken uit die periode te Brugge
werden door beeldhouwers uit andere steden gemaakt.
Zo vernoemen wij het doksaal van de Sint Salvators=
kathedraal (1682) en de preekstoel van de Sint Walbur=
gakerk beide door Artus Quellien II uit Antwerpen.
Het doksaal, in marmer, is rijk versierd; het beste stuk
ervan is ongetwijfeld de indrukwekkende gestalte van
God de Vader. Het is een dynamische figuur omzwierd
door een breed slingerende mantel. Van de eikenhouten
preekstoel in St. Walburgakerk is het vooral de figuur
van Het Geloof — onderaan — die door haar ewe in en
afwerking opvalt. Nog in dezelfde kerk — toentertijde
de Jezuletenkerk — vinden wij een reeks beelden en
een marmerenkommuniebank (1696) van een an ere
Antwerpse beeldhouwer, Hendrik Verbruggen. De
preekstoel van de vroegere Sint Donaaskerk te Brugge,
waarvan nog een paar beelden bewaard bleven te Pol.
linkhove, werd gemaakt door Michiel Vervoort, even=
eens uit Antwerpen. Ook de merkwaardige preekstoel
van de huidige Sint Bertinuskerk te Poperinge, afkom=
stig uit de Dominikanenkerk te Brugge, moet aan een
Antwerpse beeldsnij der toegeschreven worden. Hetzelf=
de geldt voor de preekstoel van de Sint Michielskerk te
Roeselare, weerom afkomstig uit Brugge, uit de ver=
dwenen kerk der geschoeide Karmelieten. Beide dag=
tekenen uit de eerste jaren van de le e eeuw. We mo=
gen besluiten dat de Baroksculptuur te Brugge door
vreemde, in hoofdzaak, Antwerpse meesters, werd bin=
nengebracht.
Eerst na 1675 vinden wij te Brugge Barokbeeldhouw=
werken van betekenis door Brugse beeldsnijders ge=
maakt. Het aantal is groot. We vermelden als voorbeeld
het koorgestoelte in de Sint Jakobskerk uit 1674, waar=
vanvooral de rug met an le weelderig snijwerk ver=
sierd is. Tot het best uit die periode behoren twee
grote biechtstoelen in de 0. L. Vrouwkerk (kooromgang
= noordkant). Op het boek dat Sint Jan in de handen
houdt, lezen we : „ Jacobus Berger, sculptor, me fecit
anno 1697 et Ludovicus Hagheman iniarius(?)". Acht
bijna evens roe beelden versieren beide biechtstoelen.
Tot de beste behoren Sint Augustinus en Sint Hierony=
mus met zijn zeer levendig en scherp gedetailleerd ge=
zicht. Mooi is ook de zogenaamde trits (Sint Anna met
Onze Lieve Vrouw en Jezus), waarvan degezichten
eveneens goed gesneden zijn. Een uitstekend werk in
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Hendrik Pulinx
Preekstoel van Veurne, St. Walburgiskerk = 1727=1728.
Voet : H. Joannes de Evangelist.

PieterVan Walleghem
Preekstoel0. L. Vrouwkerk te Brugge = 1743.
Detail: Klankbord met medallion van St. Hiêronymus.
(Copyright A. C. L. Brussel)

(Cliche Stad Brugge)

ditgenre is ook de rijk opgevatte deur in de kapel van
het Sint Janshospitaal. Inzake houtsculptuur vin we
cchter het mooiste ensemble in de Sint Annakerk, waar
alle kerkmeubelen vrijwel in de laatste decennia der
17" eeuw werden gemaakt. De gehele eenbeukige kerk
is meteen eikenhouten wandbekleding, vol gedraaide
zuilenen ornamenten, versierd, terwijl daaruit de rijke
biechtstoelen naar voren welven. We vinden er een
prachtige preekstoel uit 1675, waar vooral de voet, met
dooreenkluwende putti, opvalt. De kuip is bekleed met
snijwerk en bcelden. Vooraan prijkt de kommuniebank
die waarlijk overvloedig, zelfs ietwat overladen versierd
is metbeelden en reliefs. In zijn werk over de am=
bachten" vermeldt Van de Velde dat de biechtstoelen
en de wandbekleding in 1699 door Jaak de Sangher
werdenuitgevoerd terwijl Maarten Moenaert in 1675
depreekstoel maakte. in di bleven deze werken
op hun naam. Wij betwijfelen dit sterk. Wanneer men
het ambachtsregister van die jaren naslaat, vinden wij
onder de duidelijk geciteerde beeldsnijders (leden van
het ambacht) geen van beide namen. Wij menen hier
te doen te hebben met de schrijnwerkers. Beeldsnijders
uit die jaren die wel in het register vermeld staan zijn
o. m.Jacques Berger, Lodewijk Hagheman, Jan Barat,
Cathelaen, Joannes Dudaeren Joannes Vander Plancke.

Van Barok naar Rococo

De beeldsnijders van de eerste helft der 18 de eeuw zijn
de voortzetters en als het ware de voltooiers van de
Baroksculptuur uit de laatste jaren der 17 d' eeuw. Hier
komt de Barok tot zijn volle ontplooiing. Hun werken
vertonen de typische Barokkenmerken : zwier en actie,
schilderachtig uitzicht, brede plooienzwaai en bewogen
gestalte. In die zin moeten we alle Brugse beeldsnijders
zien die gedurende de volledige 18' eeuw werkzaam
waren, al moeten we hier reeds van laat=Barok spreken.
Omstreeks 1745 nu breekt ook te Brugge de nieuwe
stijl door, die wij Rococo noemen (Louis XV). Dezelfde
beeldsnijders die hun loopbaan in volle Barokgeest be=
gonnen waren, ondergaan all en die stijlverandering, die
natuurlijk niet direct gebeurde. Tussen ongeveer 1725
en 1745 mogen we van een vO6r=Rococo spreken, die
in Frankrijk de Regence=stij1 werd en em Was in de
Barok alles zwaar en sterk bewogen, nu wordt all es
veel lichter engracieuser. De typische Regence=orna=
menten duiken aan alle kerkmeubelen op. De gestalten
van de personnages worden bevallig en is t, speels en
zelfs dikwijls grillig. Zelfs inzake belichting der beeld=
houwwerken is jets veranderd. In de Barok kwam men
door de opvatting van het beeld tot een belichting vol
scherpe kontrasten, terwijl de belichting in de Rococo=
sculptuur zacht over de oppervlakte verdeeld wordt.

Hendrik Pulinx (1698=1781)

Deenige Brugse beeldhouwer, uit die periode, over wie
tot hiertoe een mono raft verscheen, is Hendrik Pu=
linx 4. We ziin over het 'even van deze meester zeer
goed ingelicht door P. Ledoulx 14 en door Pulinx' auto=
biografie 15 zelf. Hi wordt zeer jong vrijmeester in het
ambacht(1 715) en in 1 725 is hij directeur van de stads=
werken te Brugge. Hi is zeer aktief als beeldhouwer en
architekt. In 175o richtte Pulinx aan het Minnewater te
Brugge cen faiencefabriek op, die echter in 1762 failliet
ging. Hij stierf in 1781 in een gesticht te Brugge.
Tot zijn voornaamste werken uit de eerste helft der
18" eeuw behoren : een preekstoel te Watervliet (1726),
een kansel te Veurne (Sint Walburgis, 1 727) en te
Brugge (Heilig Bloedkapel, 1728) evenals een koorge=
stoelte (1 728) in dezelfde kapel. De eerste twee preek=
stoelen behoren stellig tot de reeks grootse laat=Barok=
an is in ons land, die als spreektribunen in openlucht
waren opgevat, vol grepen uit de natuur, zeer realis=
tisch en schilderachtig uitgewerkt. Bij de preekstoel te
Watervliet bemerken we vooral de grootse figuur van
de H. Hieronymus, gezeten midden rotsen en planten.
Op de kuip zelf zijn een reeks medaillons te zien,
terwijl tussenin tal van engeltjes, als frisse bengels,
het geheel nog weelderig ma n. Het beste stuk is o. i.
de preekstoel in de Sint Walburgiskerk te Veurne. In
een brok bijna levende natuur zit onderaan, als voet,
de mooie figuur van Sint Jan de Evangelist. De gestalte
issterk bewogen uitgebeekl, en nog beklemtoond door
zwierige plooien van het gewaad; het gelaat zelf is zeer
expressief en fin gesneden. De kuip wordt weggewerkt
onder de wolken, waar middenin God de Vader ver=
schijnt. Het klankbord verdwijnt helemaal onder een
drapering en de kap is gevuld met brede en zwierige
ranken. Van het vroegere koorgestoelte der Heilig
Bloedkapel bleven in het museum van deze kapel zes
medaillons bewaard, gewijd aan het leven van Jezus.
Als snijwerk vormen deze medaillons zeker het beste
dat te Brugge bewaard bleef en zelfs tot het beste in
het land. (Vooral depanelen met de Besnijdenis en de
Verrijzenis). De kompositie is uitstekend, de gezichten
zijn zeer zuiver en gevoelig gesneden en de weergave
der details of van de verschillende weergegeven stoffen
(grond, klederen...) is zeer scherp van uit
in
De beste stukken van Pulinx uit de tweede helft van
de i8 eeuw zijn twee grafmonumenten van Brugse
bisschoppen, gebeiteld uit marmer en in Rococostijl uit=
gevoerd; een tome voor Mgr. van Susteren (1747)
en een an ere voor Mgr. de Castillion in de hoofdkerk
teBrugge (1758). Beide werken vallen op door de
waarlijk prachtige portretten; de gezichten zijn leven=
dig en vol gevoel en karakter weergegeven. Zij behoren
tot de beste portretten van die periode. Merkwaardig
om wille van de scherpe detaillering, is de uitbeelding
vande verschillende stoffen (hermelijnen mantel, kant).
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Hendrik Pulinx
Praalgraf van Mgr. van Susteren = 1747. Detail: hoofd.
St. Salvatorskerk te Brugge.
(Cliche Stad Brugge)

Jan Van Hecke
Preekstoel 0. L. Vrouwkerk te Brugge = 1743.
Detail van kuip : engel.

Pulinx is ongetwijfeld een beeldhouwer, die gerust ma
geplaatst worden naast de andere meesters van die
periode in ons land, al is zijn oeuvre, voor zover be=
kend, niet zeer talrijk.

Pieter van Walleghem
(Lichtervelde ± 1690 = Brugge 1776)

Butte de enkele woorden in het handschrift van Le=
doulx is over deze beeldsnijder vrijwel niets bekend.
Van Walleghem werd omstreeks 1690 te Lichtervelde
geboren en leerde beeldhouwen bij Jakob de Coster,
die de houtsculptuur in de Karmelietenkerk te Brugge
op zijn naam had. In 1727 wordt hij deken van het
ambacht der schrijnwerkers en in 1741 zal hi' die post
nog eens bekleden. Ledoulx vertelt dat, toen van Wal=
leghem oud geworden was en minder werk had, zijn
vrienden erin slaagden hem te laten benoemen tot
concierge van de halle te Brugge. Evenals Pulinx begon
hi' zijn loopbaan met werken in Barokgeest om om=
streeks 1745 tot de nieuwe stijl over te gaan. We
kennen van hem een viertal werken, waarbij hij in
een dokumentduidelijk als beeldsnijder genoemd wort.
Hi' maakte het snijwerk voor de kommuniebanken te
Lichtervelde (1722) en te Wingene (1731) en had te=
yenseen belangrijk aandeel in het tot stand komen
van degrote preekstoel van de 0. L. Vrouwkerk te
Brugge (1743). Uit de geschiedenis van de Oostvlaamse
gemeenten door De Potter en Broeckaert weten wij dat
hij omstreeks 1750 een altaar maakte voor de kerk te
Sint=Margriete, waarvan wij het beeld der patroon=
heilige terugvonden. Van het beste van zijn oeuvre is
zijn aandeel in de preekstoel van de 0. L. Vrouwkerk
te Brugge — deze preekstoel werd volledig gemaakt naar
tekeningen van Jan Garemijn (1712=17 99) — waarvan
hi' het klankbord maakte evenals de figuur van De
Waarheid (boven). In het klankbord zijn vier medaillons
verwerkt met deportretten van de vier kerkvaders. Het
zijn gezichten vol leven. Scher gekarakteriseerd vooral
is de figuur van de H. Hieronymus, wiens verweerde,
pezige gezicht, vlot en breed gesneden is. Het bewaarde
beeld van Sint Margriete is een typisch Rococo=werk,
in eengracieuse S=houding, soepel en met een opval=
lendzwierig plooienspel. Uit de studie van deze
werken konden wij nog enkele andere stukken stijl=
kritisch aan deze beeldhouwer toeschrijven. Zo ver=
melden we de preekstoel van Veldegem (circa 1720), een
preekstoel te Nieuwmunster (circa 1750), kommunie=
banken te Koolskamp (I ste kwart 18 de eeuw), te Hoeke
(zelfde tijd) en te Middelburg (0. V1.) evenals de wand.'
bekledingen en de preekstoel in de kapel van de Go=
delieveabdij in de Boeveriestraat te Brugge.

Jan van Hecke
(Dadizele 1699 = Brugge 1777)

Ook van dezebeeldsnijder is vrijwel niets, buiten Le=
doulx, bekend. In 1699 te Dadizele geboren, wordt hij
eerst in 1727 als vrijmeester van het ambacht aanvaard.
Wij weten at hi' leerde beeldhouwen bij Hendrik
Pulinx. Ledoulx weet ons nog te vertellen dat hi' een
stille man was en te Brugge een graag geziene figuur.
Uit dokumenten kennen we van hem twee werken
die bewaard bleven : een vrij eenvoudige preekstoel in
de Sint Annakapel te W in en (1 738) en zijn aandeel in
de preekstoel van de 0. L. Vrouwkerk te Brugge (1743).
Indit laatste werk kunnen wij een paar goede brokken
sculptuur vermelden. Van de vier bas=reliefs op de
kuip vernoemen we 'Christus en de Samaritaanse
vrouw'. In dit relief is heel de atmosfeer van het
landschap, bomen, grond en zelfs de wolken aange=
geven. Tussen de reliefs zijn engeltjes aangebracht, die
telkens een tekst uit de vier Evangelien vertonen en
knap gesneden zijn. Het was ons mogelijk door een
nauwkeurige studie van details en kenmerken een serie
an ere werken an Van Hecke toe te schrijven : een
koorgestoelte te Waardamme (circa 1730), een koor=
gestoelte te Bredene (circa 1740) waarop enkele goede
koppen voorkomen; een preekstoel in de 0. L. Vrouw=
kerk te Assebroek (circa 1738). Voorts, maar behorend
tot zijn Rococoperiode, vermelden we de preekstoelen
van Westkapelle (1 74 5 ), Uitkerke, Zuienkerke en Schui=
ferskapelle (allen circa 1750.1760). De laatste twee
vertonen het beste snijwerk. De preekstoel van Zuien=
kerke valt op door het paneel met de Boodschap, een
schilderachtig geheel, waar het spel der plooien sterk
doorgevoerd is. Mooi is hier ook de licht uitgewerkte
trapleuning.
Evenals Pieter van Walleghem liet Jan van Hecke
geen bijzonder grote werken na en maakt hij slechts
sculptuur voor Leiner kerkmeubelen. Van beide mees=
sters vin en wi j nochtans werkjes van uitstekende
kwaliteit. Van Hecke is voor de Rococoperiode te Brug=
ge een der meest typische vertegenwoordigers.

Pieter Peers
p
(Brugge ca 1730=1785)

Over deze beeldhouwer heeft Ledoulx in zijn hand=
schrift tamelijk veel gegevens vermeld. Beiden waren
trouwens tijdgenoten. Pepers volgde les in de toen sterk
bloeiende akademie te Brugge en vertrok in 1751 naar
Parijs, waar hij in de leer ging bij de beeldhouwer
P. A. Slodtz. Hi' keerde slechts in 1759 naar Brugge
terug, en werd er vooral de beeldhouwer die werkte
voor openbare pleinen, tuinen en parken. Peers neemt
dus een aparte plaats in onder de lee eeuwse Brugse
beeldhouwers. Vooreerst werkt hi haast uitsluitend
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in steen en naast werk voor kerken maaktehij talrijke
meer burgerlijke werken. Een van zijn eigenschappen
is wel dathij zijn werken steeds wist aan te passen
aande plaats waarvoor ze bestemd waren. Denken we
aan het beeld van St. Jan Nepomucenus — op de Eeck=
houtbrug te Brugge — (1767) dat vrij monumentaal
gezien werd, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een Dol.
fijn uit het Astridpark te Brugge, dat als tuinbeeld
een charme en een decoratief effect vertoont. Christus
en Petrus, een beeldengroep onder de preekstoel van de
Sint Bartholomeuskerk te Geeraardsbergen, behoren op=
nieuw tot zijn root werk (getekend en gedateerd 1770).
Peers ma wel de beste vertegenwoordiger genoemd
worden vande Rococosculptuur te Brugge. Vooreerst
al om de charme en debevalligheid die in zijn werk
te vin en zijn. Heel dikwijls vinden we gestalten in
wiegende S=houding zoals in het mooie Madonnabeeld
vande Sint Salvatorskathedraal te Brugge (1 776); ty=
pisch voor hem is het plooienspel dat steeds even licht
en speels blijft, met nooit scherpe, maar steeds of
ronde vormen. In de belichting van het werk vinden
wij geen scherpe kontrasten, maar een zacht en vloeiend
lichtspel. Dat valt bijzonder op in een relief onderaan

het hoofdaltaar van de Onze Lieve Vrouwkerk te
Brugge (1779).
Peers maakte o. m. nog een groep Samson en de
leeuw (1768) en een beeld van Pater Verbiest (1772)
voor het toenmalig buitenverblijf van de Brugse bis=
schoppen, thans Royghemkasteel te Sint Kruis. In 1769
kapte hi' twee engelen voor een altaar in de kapel van
het Vrije, nu in de H. Bloedkapel. We vermelden nog
depomp op de Eiermarkt te Brugge, de beelden van St.
Petrus en St. Paulus in de voorhof van het Bisschop=
pelijk Paleis te Brugge, een grafgedenkteken voor Carel
Moortgat in de St. Michielskerk te Gent (1769), vier
beelden in de tuin van de h. L. Reckelbus te Brugge,
een altaarrelief in de kapel van Onze Lieve Vrouw van
't Boom 'e te Sint An r' (1781) enz. Pepers liet in
ieder geval een hele serie werken na.
In het Brugse staan nog honderden werken, vooral
uit de 18'eeuw, waarvan wij de beeldhouwers niet
kennen. Hopen wij dat wij of anderen in de toekomst
nog een deel van deze werken mogen identificeren om
aldus een volledig beeld te kunnen samenstellen van de
beeldhouwkunst uit deze periode.

1 Marchal, Edm.: La sculpture et les chefs-d'ceuvre de
l'orfevrerie Beige, Bruxelles 1911.

13 De index, de naamlijst en de examenuitslagen der leerlingen van de stedelijke academie, Stadsarchief, Brugge.

2 Rousseau, Henri : La sculpture au xvil e et xvIzi e sieclef, Bruxelles 1911.
3 Fierens, Paul : Chaires et confessionaux baroques, Bruxelles, 1943.

14 Ledoulx, P.: Levens der konst-schilders, konstenaers en
konstenaeressen soo in 't schilderen, beeldhouwen als andere
konsten de welke van de stadt van Brugge geboren sijn, ofte aldaer hunne konstengeoeffent hebben, 1795. (Brugge, Stadsarchief).
15 Pulinx, Hendrik : Deductie ofte demonstratyf bewys
van den onderganck ende riuwijne van Hendryk
Pulinx
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Pu'de.
d Ou
Gepubliceerd in 1765 te Brugge en op last van het stadsbestuur
toen ingetrokken. Een onvolledig exemplaar bleef bewaard in
het stadsarchief.
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11 Naert : Inventaire d'objets d'art de la Flandre Occiden
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Brugge in 1955, met biografie, kritisch overzicht en inventaris
van de tentoongestelde werken van Jan Garemijn (door Dr. A.
Janssens de Bisthoven); Hendrik Pulinx (door Dr. E. Dhanens)
en Pieter Peers (door Dr. L. Devliegher).
19 Parmentier, R. A.: Documenten betreffende Brugsche
steenhouwers uit de 16 e eeuw — deel III van degeschiedkundie publicatièn der stad Brugge, Brugge, 1948.

Pieter Peers : 0. L. Vrouw met Kind = 1776.
St. Salvatorskathedraal, Brugge.
Stad Brugge)

DE MODERNS BEELDHOUWKUNST
Vanaf het midden der 19" eeuw volt de beeldhouw=
kunst in Europa een zeer specifieke evolutie. Een ont=
wikkeling die haar meer verwijdert van en te gelijker=
tijd in inniger verband rent met haar grote zus
de bouwkunde.
Sedert Auguste Rodin met de Hellepoort een — ar=
chitectonisch mislukte —o in deed om de functio=
neel= en thematisch=monumentale beeldhouwkunst nieuw
leven in te blazen, gaat er een frisse wind doorheen de
Europese plastiek. De eerste steen was goed gelegd.
De bouwkunde en de beeldhouwkunst hebben zich
nadien afzonderlijk en ongeveer gelijktijdig geobjecti,
veerd. Zij werden zich bij die evolutie echter tevens meer
en meer bewust van hun onderlinge afhankelijkheid.
Het gevolg hiervan is enerzijds de — urbanistische
— aanpassing van losstaande, ook thematisch vrije
beelden bij een gebouwencomplex, en anderzijds de
grote openluchttentoonstellingen in Middelheim, Sons=
beek, Holland=Park, de tuin van use Rodin, het Bois
de Boulogne, e. a.
Niet all en het huiselijk kleinbeeld, maar ook het
monument blijkt meer en meer onafhankelijk en even=
waardig deel te willen nemen aan de binnenhuisinrich=
ting, aan de organisatie van een urbanistisch complex
of van een natuurlijk kader. De louter decoratieve turn=
sculptuur der 17' en 18" eeuw heeft volledig afgedaan.
Het beeld streeft er naar beschouwd te worden als
een monumentum zelf, in de oude betekenis van het
woord. (Van het Lat. monere : doen denken aan iets).
Hiermede bereikt men enigszins de sculpturale beteke=
nis van het cycladisch idool, van het vroeg=griekse
godenbeeld, van de primitieve totem. Met een nieuwe
functie en een eigen conceptie nochtans.
En war het de task lijkt van de moderne beeldhouw=
kunst om als evenwaardig element deel te nemen aan
een ensemble, kan het modern urbanisme wellicht be=
schouwd worden als cen vorm van abstracte beeld=
houwkunst op geweldige schaal.
Dit verklaart degrote bekommernis der huidige
beeldhouwers om zich te bezinnen op de functie en de
rol van de ruimte. Nee alleen van de ruimte waar=
binnen we leven, de afstanden, maar ook van de imma=
tersele ruimte van de zuivere geest. De door W. Kan=
dinsky zo begeerde spiritualisering van de kunst blijkt
zich in het werk van anderen te openbaren.
In de schaduw van een breedgekruinde elk kern niets
waardevols gedijen. Uit verering voor zijn rote leer=
meester Aug. Rodin, wendde Em, Ant. Bourdelle zich
z96

bewust of van diens impressionistische techniek. Zonder
met zijn voorganger te breken — zowel in zijn ge=
schriften als in zijn werk is er een eerbiedvolle ver=
wantschap aan te treffen — streeft Bourdelle naar de
veruiterlijking van nieuwere opvattingen in zijn Alvear=
monument, zijn Hercules, zijn Mykiewitsch=kolom, in
zijn grote Madonna vooral.
Het beeld of de beeldengroep staat los, roots ge=
concipieerd, breed in zijn vormqeving, kleurrijk in zijn
behandeling, vol in zijn constructie. Naar het schuch=
tere voorbeeld van Rodin zal ook Bourdelle veelal zijn
beelden trachten open te werken, trachten de ruimte
te vatten binnen breed uitgestrekte ledematen of binnen
met elkaar in betrekking staande afzonderlijke beelden.
De pathetiek van het wijdse gebaar is beheerst door
de nauwgezette afwerking der accessoires en der dra=
pering, waarin de sculpturale invloed van griekse ar=
chalsche beelden en van de middeleeuwse portalen
aanwezig is. Hoe breed de figuren ook gebaren ma en
het beeld sluit in zijn omtreklijn. Het omvat de ope=
ningen. Hercules als boogschutter of de Hercules met
de hinde zijn hiervan treffende vcorbee l_den. Bourdelle's
kunst is tegelijk expressionistisch en constructivistisch.
Eveneens gevoed door de vernieuwingen van Rodin,
door een humanistische geest en door de hernieuwde
belangstelling voor griekse en middeleeuwse sculptuur,
bereikt de duitser Wilhelm Lehmbruck een zeer ver=
wante vormgeving. Eenzelfde monumentale, gesloten
innigheid spreekt er uit de zeer opengewerkte vormen
van de Gevallene, een oorlogsmonument ter ere van de
wereldramp.
De le,los
slachtoffers
der eerste
van het lichaam, omschrijven het beeld. De openingen
behoren virtueel tot de sculptuur zelf, die beheerst
wordt door de totaliserende omtreklijn. Hierdoor krij=
gen deze beelden of beeldengroepen een luchtig ka=
rakter en le en zij zich uitermate tot opstelling in open
lucht. Het beeld is werkelijk monument.
Bourdelle's en Lehmbrucks verstild expressionisme
heeft gedurende lange tijd een sterke invloed uitge=
=Europese
Althans
oefend op
deplastiek.
West
po dat
gedeelte der West=Europese kunst dat zich tevens tra=
ditioneel gebonden achtte aan Hellas en aan de middel=
eeuwen. De geknielde knapen van Georges Minne, de
Niobe van Constant Permeke, de rte figuren van
Bernard Heiliger verraden de afhankelijkheid aan deze
richting tot op de huidige dag.
In Belgie ondergaat verder Rik Wouters in zijn
Huiselijke Zorgen de diepe invloed van Bourdelle's
Penelope. Karel Aubroeck inspireert zich met vrucht op

Ossip Zadkine 1890) : Diana.

Em. Ant, Bourdelle
(1861=1929): De Maagd.
Foto Bulloz, Parijs.

dezelfde meester voor zijn Wekroep of voor zijn reliefs
aan het IJzermonument en het Albert=Gedenkteken.
Ernest Wijnants met zijn sterke, persoonlijke en on=
bedwingbare eerie voor de menselijke anatomie,
schenkt aan deze richting met zijn Wandelende Eva
een eigen element : de kleurrijke anatomische nuance.
Wijnants maakt daarbij elke vormgeving, elk realistisch
uitgangspunt ondergeschikt aan de monumentaliteit.
De Brutale Dans is, zoals vele types van Pieter Bruegel,
geinspireerd op het alledaagse volksleven. Eens beeld
geworden echter, binnen de enge blok waaruit ze ge=
sneden werden, verenigen de dansers de dynamische
ewe in met de eisen van de sculpturale statiek. De
draaiende ewe in wort gesuggereerd door het aan=
brengen van vijf voeten. De stabiliteit en de dynamiek
zijn waardig verenigd in een beeld dat binnen zijn
6o cm. hoogte de monumentaliteit der grootste ver=
houdingen verbeeldt.
Maalol, Despiau, Drivier, Janniot, Landowsky; volg=
den in Frankrijk een gelijkaardige weg. Maillol's Rivier
is een onstuimige, opengewerkte warreling. Het licht
der openlucht deert de vormen niet. De zon geeft alleen
kleur en luminositeit aan het beeld.
Met Ossip Zadkine doet een nieuw element zijn in=
trede in de Europese plastiek : het op de niet=Europese
kunst geInspireerde cubisme. Samen met Gargallo, Lau=
rens, Duchamp=Villon, Lipchitz, Modigliani, de vroege
Brancusi, Arp en Archipenko, put hij met grote vrucht
uit allerlei nieuw ontdekte kulturen : negerplastiek,
prae=colombiaanse monumenten, oceanische maskers.
Nieuwe mogelijkheden treden daarmede op de voor=
grond. In allerlei materialen uitgewerkt, wort de na,
tuurlijke vorm verklaard, uit elkaar gelegd en geobjec=
tiveerd. Het cu bisme was een strenge leer waarbij de
theoretici soms meer naam verwierven dan de kunste=
hi
naars. Een vergelijking tussen de werken van Arc=
penko en die van Lipchitz of Duchamp=Villon is hier=
van een treffend voorbeeld. Het cubistische huis (Salon
d'Automne, 1 913) van deze laatste heeft hem en ons ver=
trouwd gemaakt met de heerlijke majesteit der mooie
vlakken die thans zo innig met onze urbanistische op=
vattingen samenvallen. Het werk van deze voorlopers
worden, al bereikten zij zelf niet
kan moeilijk hat
oversc
altijd even grote hoogten van sculpturale constructie.
Een nieuw element treedt echter op : de inwendige
openwerking van de realistische vorm ten voordele van
de verheerlijking van het mooie vlak. Zadkine, Gar=
gallo en vooral de grote J. Gonzalez werden baan=
brekers hiervan. De beeldhouwkunst gaat meer en
meer aandacht schenken aan de leegte. Het ontga ons
hierbij niet at we ook meer en meer aanlanden bij
de uitersten der figuratieve voorstelling. Bij Julio on=
zalez was het vooralIt doen om dessiner dans l'espace,
d'evoquer le volume dans le vide. — Daarom werkte hij
met een verfijnde ijzerconstructie, afkerig van el
ronde=bosse opvatting. Het moet nochtans opgemerkt
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worden dathij in 1936 tot de volle reliefvorm is terug=
gekeerd en tegen het eind van zijn leven een groot
figuratief werk had opgezet.
Debrutale strijd tussen vorm, materie en ruimte is
in zijn laatste stadium getreden. Vele kunstenaars wan=
kelen, zoeken steeds maar nieuwe wegen : soms pro=
ressieve, soms ook conservatieve. Henri Laurens com=
g
bineerde soms zijn vormen met een fijn grafisme. Henry
Moore wankelt tussen de gedepouilleerde ploolingen
van de Koning en Koningin, de gedrapeerde realistische
figuren na zijn recente griekse reis en de bijna abstracte
vormen van zijn Liggende Vrouw of Dubbel staande
Figuur (195 0). Barbara Hepworth worstelt met dezelfde
problemen. Zij schrikt af voor de leegte en tracht som=
mige diepe holten met een etherische draadconstructie
to vullen. Frits Wotruba zoekt alle heil in een ruwe on=
afgewerkte materie. De schilder Floris Jespers in enkele
nog ongekende beelden, en Cesar of Couturier zoeken
allerlei ongewone materies samen te versmelten : echte
doeken, ijzerdraad, oud=roest voorwerpen, e. d. De poe=
zie der niet=functioneel=gebruikte=materie boeit hen
soms meer dan de sculpturale conceptie. Zoals Walter
Bodmer, Turnhill envooral Lynn Chadwick in Engeland
brengen ze verschillende figuren samen die afzonder=
lijk en onderling spreken, die elk een hoofdstuk ver=
tellen vaneen roman. De ruimte tussen de verschillende
elementen is een afstand, een psychologische of werke=
lijke atmosfeer. Men voelt dat deze kunstenaars zich
bewust zijn van de ware problemen der functie in de
huidige sculptuur. De beelden keren zich echter steeds
intot zichzelf of tot elkaar. Daardoor is hun ruimte
verhalend, beschrijvend en afbeeldend.
Ook de Italiaanse school, met grote ijver sedert de
tweede wereldoorlog naar voren gebracht, richt zich
naar gelijkaardige concepties. Giacometti, Martini, Ma=
rini, Mastroanni en Minguzzi zoeken de poezie der
moderne eenzaamheid van de chevalereske humanist,
verloren in de vijandige stad, te vertolken. De geraffi=
neerde cultuurmens wordt geconfronteerd met primaire
physische sensaties : ruiterbeelden, zwemmers, sport=
mensen, marcherende personen verloren in een en
stad — vertolkt in een warme, gewild=primitieve ma=
ter e. Menigmaal kunnen ze zich helemaal niet ontdoen
van een uit es litteraire bekommernis. Greco en
Manzi( vooral, schenken aandacht aan een grotere so=
berheid in de algemene silhouet, waarin slechts hier en
daar een kleurrijk element gelukkige afwisseling brengt.
De Italianen inspireren zich met genoegen op het kor=
relige oppervlak van oude sculpturen, om aan hun werk
een primaire attractie te schenken. In Frankrijk is het
Germaine Richier die in deze richting een grote bekend=
heid heeft verworven met allerlei bronzen oer=wezens,
schematisch aangeduid in een druipende kleimassa, vol
toevallige von step
Het gevecht met de materie is echter al veel vroeger een

Ernst Bar ac (1870=1938): Zingende Man.
(Cliche Wikor)

Fred Carasso(1899): Verzetsmonument to Sprang.Capelle.
(Cliche Wikor)
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Giacomo Manzu (° 1908): Portret van een Dame.
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L. Minguz,zi : De Bok.
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verse Couzijn (1912): Ontwerp voor het Koopvaardijmonument to Rotterdam (1951
Cliche Wikor)

Mari Andriesse (1897) : De vluchtelinge
Gedeelte van het oorlogsgedenkteken te Enschede.
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HEDENDAAGSE BEELDHOUWKUNST IN WEST-VLAANDEREN
Wij hebben veel meer schilders dan beeldhouwers. Er is
daar misschien een uitleg voor. Beeldhouwkunst vereist
niet alleen artistieke aanleg en inspiratie, maar ook een
gedegen en veelzijdig vakmanschap, dat slechts lang=
zaam en moeizaam bereikt wordt. Zowel tijdens als na
het beelden, moet de sculptuur soms verschillende, vaak
delicatebewerkingen ondergaan, of het werk nu uit
klei, hardsteen, ijzer of beton gemaakt wordt. De ge=
boorte gebeurt fysisch wel wat lastiger, en misschien is
de inspanning van de artist an ook groter. Het resul=
taat mogen wij an opvangen op het scherm van een
kritisch ingestelde geest, omdat wij dikwijls vrij gemak.
kelijk met internationale maat gaan meten, toch moet
men inkunstzaken, en ook in beeldhouwkunst, met de
inspanning rekening houden. Het zijn, op de keper be=
schouwd, niet altijd de rote in
eer en aanzien verheven
,
nieuwlichters, die hetverdienstelijkste werk leveren.
Beeldhouwkunst is in bepaalde zin ook minder popu=
lair;de beeldhouwers van thans hangen nog altijd even
vast aan de anonimiteit van debeeldsnijders uit de
Middeleeuwen en de Renaissancetijd.
Er bestaat in West.Vlaanderen een zekere traditie van
beeldhouwkunst, ook al hebben wij geen Constantin
Meunierof een Rik Wouters gehad, en al krijgen
Westvlaamse beeldhouwers in degrote boeken van
kunstgeschiedenis niet altijd hun rechtmatige plaats.
Brugge en Roeselare, ook Kortrijk zijn centra geweest
van sculptuur in de negentiende eeuw, een traditie die,
naargeest en vorm, ook in onze eeuw en door som=
mien zelfs nog op onze dagen wordt voortgezet. We
hadden te Brugge Hendrik en Gustaaf Pickery, te Kor.
trijk Godfried De Vreese met het Groeningemonument,
te Roeselare figuren die ietwat hoger zijn uitgestegen
als Jules Lagae en Josue Dupon, de Bonquet's en Adolf
Van Pete em. De oudste, nog aktieve Westvlaamse
beeldhouwer zal ongetwijfeld Henri Noreilde (1870) uit
Kortrijk zijn. Onverstoorbaar en rusts werkt hi nog
steeds in de neo=klassieke trant, borstbeelden, bas=
reliefs en familieportretten, en ook enkele composities
met af en toe een vinnige persoonlijke trek. De onlangs
overleden Karel Laloo (1883=1957), die in de algemene
kunstbeweging te Brugge en in de provincie een ver=
dienstelijke rol heeft es eel wist enkele over het
algemeen goede werken op zijn naam te verenigen,
kleine beelden en genrewerkjes vooral, die de typische
smakelijkheid hebben van volkse vormelijkheden en ge=
woonten, en die hem als vaardig vakman blijvend zul=
len kenmerken. Octave Rotsaert (1887 ), die reeds in
1912 de prijs van de stad Antwerpen behaalde, heeft, in
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tegenstelling tot het eerder kleine werk van zijn stads=
genoot Lao monumental
monumentaler stukken geschapen, zoals
hetgedenkteken voor de gefusilleerden op het kerkhof
te Brugge en het Pax=monument op het binnenplein van
het Sint=janshospitaal. Rotsaert is een beeldhouwer van
klassieke vormen, die blijven hangen rond de stille ge=
baldheid of de fulminerendekrachtontladingen van een
Rodin en een Despiau, uitgewerkt bovendien met een
grote technische kapaciteit, die vele jongeren hem mo=
gen benijden. Michel Poppe (1883), eveneens uit Brugge,
is weer op het kleinere werkstuk ingesteld. Hi heeft
een aantal gevoelige genrestukken en portretstudies ge=
maakt, en ook enkele rot re beelden, die kerken sieren
en openbare pleinen. Steeds in diezelfde geest, geen stap
afwijkend van het toch altijd fascinerende natuurlijke
beeld, werken in onze provincie nog een hele serie artis.
ten. Zo Willy Van Hu se (1911) uit Oostende, traag en
staag en met veel liefdeewer en aan arbeiderstypen en
moederfiguren. Anderen hebben eerder belangstelling
voor het folkloristische gegeven en weten bepaalde ge=
bruiken engedragingen van ons yolk treffend uit te
beelden, zoals Rik Laloo (1894) uit Brugge, met fijnaf=
gewerkte spellewerksters en bedevaartgangers, Michel
BoIlion (192 5 ) uit Lombardzijde, bijv. met zijn muur=
platen aan de woningen van de Malemwijk te Gent en
Bert Bijnens uit De Panne, met enkele beeldengroepen,
als retabelfragmenten, die de sfeer oproepen van Veur=
ne'sboetprocessie. Georges Grard (1901) uit Doornik
afkomstig, maar die sinds enkele jaren aan onze kust
verblijft, en die reeds in vele Belgische musea (o.a. het
Middelheimpark te Antwerpen) en private collecties
met werken vertegenwoordigd is, vertoont een gevoe=
lige, hevig sensuele natuur, die sterk onder de invloed
blijkt te staan van Maillol en de grote Franse impressio=
nistische beeldhouwers. Hendrik Decuypere uit Menen
heeftongelijk werk, minder goede stukken, zoals een
Lieve Vrouwbeeld, dat aftands en conformistisch aandoet, maar danbijv. een Tors, waarin het moment van
artistieke geladenheid juist werd gevat. Livinus Colar=
dijn uit Kortrijk, Gustaaf Calu uit Harelbeke en Herman
Wattijn uit Menen zitten nog op de akademie; wat wij
tot hiertoe van deze mensen zagen, stijgt vooralsnog
weinig hoger an wat op alle kunstscholen wordt ge=
leerd. Techniek en beheersing van de materie zijn voor
de sculptuur inderdaad van zeer groot belang, maar dit
is lang niet alles. Het moment van het kunstgebeuren is
zo mysterieus-begenadigend, dat het vaak nooit of soms
heel even ineen artistenleven aanbreekt. Er zijn ook
minder goede en zelfs slechte doeken van Van Gogh,

Octave Landuyt : De Wet.

r

Andre Taeckens : Dageraad.

doch deze tragische figuur heeft de roeping nooit kun=
nen verloochenen. Al ware het maarom vijf of twee
werken, dan nog en alleen daarom zullen de inspanning
ensoms het offer niet nutteloos en vergeefs geweest
zijn. Er bestaan op de wereld werkelijk maar weinig
universeel=schonedingen. Het is dus altijd de moeite
om voort te zoeken. Koos van der Kaaij (1899), een
Nederlander die vroeger te Kortrijk en thans te Nieuw=
poort woont, is een bekoorlijke portretsculpteur, vooral
van lieve kinderstudies. Het is evenwel verheugend dat
hij of en toe naargrotere vormen terugkeert, vrijstaande
beelden,die in een tuin of een park een niet onaardig
figuur slaan.
Andre Taeckens uit Assebroek, die o. m, inde jongste
biennale van Middelheim het taille=directe beeld Wor=
ding exposeerde, is een zeer goed beeldhouwer, hoewel
hij dit, met het grootste deel van zijn werk, tot nog toe
niet heeft getoond. Hi heeft niet alleen een perfecte
kijk op materie en techniek, maar in enkele beelden
heefthij bewezen, dat hij al het bijkomstige op een
persoonlijke wijze weet te weren, en dat is in beeld=
houwkunst eigenlijk van primordiaal belang. Het pro.
bleem opdracht moet voor een beeldhouwer soms dra=
matische vormen aannemen en Taeckens — men kan
het sommige werken zo maar aanzien — heeft stellig,
in zijn monumental opdrachtstukken, niet altijd kun=
nen doen wathij wou. Dat is jammer. Wanneer zal
men, ook inn land,
an voldoende vertrouwen hebben in
de bekwaamheid en de kunde vaneen artist, om hem te
kunnen zeggen : zet daar een beeld, punt ! Eerst dan,
menen wij, zullen wij onze artiste n niet alleen tenvolle
artisten laten zijn — scheppende verwoorders van zeer
menselijke, doch de mens ontstegen gevoelens — maar
wij zullen het aanschijn van parken en steden, de soms
zo brutaal verminkte landschappen, waarin wij dagelijks
wandelen, met volwaardige artistieke monumenten, dit
zijn herkenningstekens, hebben verrijkt. Wij hebben het
geweten dat een artist met naam een opdracht kreeg
voor eengrote beeldengroep. De opdracht ging uit van
eengrote sociale organisatie en werd geformuleerd in
viergetypte vellen preciese aanduidingen en restricties.
De ene figuur moest de indruk wekken van ontvoogd te
zijn, de andere moest klaarblijkelijk aan de kar stoten;
er moest een leidende socialepersonaliteit uitgebeeld die
metkop en schouders boven de anderen zou uitsteken,
nog andere figuren moesten strijdbare doch vredige ge=
baren suggereren... bladzijden kostelijke literatuur. De
artistbedankte feestelijk en hij had overschot van ge=
lijk, hoewel hij doodspijtig was. Hoe wil men aan zo 'n
opdracht beginnen. Dit gebeurde in Nederland, en het
monument staat er nog niet. Maar, zouden de zaken
hier zo helemaal anders liggen ? Of mogen wij, op grond
van wat intussen in Nederlandop het gebied van monu=
menten werd verwezenlijkt, het tegendeel vermoeden ?
Ook Taeckens moet dat voelen — hetgeldt evenzeer
voor alle beeldhouwers. De vrije werken van deze vaar=
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dige artist laten vermoeden, wat hij in zijn werk voor
openbare pleinert en instellingen zou kunnen afleveren,
indien men hem niet zo bond aan afmetingen of icono=
grafie. Deze vrije stukken, we denken aan Dageraad,
Eva, one Meisjes en aan sommige portretstudies —
heldere, stenen gedaanten met een zeldzaam=rijke pazie
geladen — bewijzen voor de toekomst wat deze kunste=
naar vermag.
Met Taeckens komen we al in datgrensgebied waar
ons weeral het probleem te lijf valt van de vormverbre=
king, een vraagstuk, zo oud als de straat, maar on
herboren en reeds inde geboorte door de enen verwel=
komd, door de anderen verguisd. In de sculptuur vooral
is dit vraagstuk van belang en deze evolutie goed te
volgen, omdat in deze bij uitstek driedimensionale
kunstvorm de artist zijn no it bevredigende strijd met
de materie ten volle en tot het einde kan uitvechten.
Jo Macs (1 92 3 ) uit Oostende is een veelzijdig artist.
Naastgeslaagde toneeldecors en een reeks bevreemden=
de surrealistische gouaches, heeft hi enkele grote kera=
miekpanelen gemaakt voor kerken en openbare instel=
linen. Nu eens zijn zijn figuren zeer speels en grillig=
poetisch, dan eens bonkig expressief en haast Perme=
kiaans, zoals in De Zaaier, eenfragment uit een groot
terracottapaneel voor de gemeenteschool te Breedene.
Typisch voor de opvattingen en de werkwijze van deze
kunstenaar is tevens het bas=reliefpaneel in het nieuwe
gebouw van de Ho er Technische School op de zee=
dijk te Breedene. Plastisch is het werk van Jo Maes
steeds goed afgewogen, met rte vlakken en schaarse
sterk gereduceerde bijkomstigheden.
- Albert Setola (1916) uit Sint=Michiels, is eerst on=
expliciet tot de beeldhouwkunst gekomen. Deze
la sex
bescheiden, volbloed=artist heeft op andere terreinen
—in zijn tekeningen en schilderijen en vooral in zijn
het land door gekende affiches — getoond hoe hij,
vrijwel altijd op zeer persoonlijke wijze, zijn onder=
werpen aanpakt, problemen en vormgevingen oplost en
organiseert. De vergelijking tussen zijn schilderwerk en
zijn sculptuur is moeilijk en gaat in bepaalde zin ook
niet op. Materie, opgave en motivering zijn helemaal
anders ingesteld. Zijn beeldhouwwerk is niet pijnlijk,
het getuigt niet van congenitale gespletenheid; het is
integendeel eenvoudig, versoberd en warm=schoon. Wij
denken aan een paar worstelende figuren, aan sterk
expressieve moeder=en=kind=studies en aan een goede
Franciscus, een gepolychromeerd houten beeld, uitdruk=
kend die ongecompliceerde, klare mystiek die tegelijk
poezie is en gebed.
Lucien De Gheus (1 92 7) uit Poperinge, is voor enkele •
jaren in de kijker gekomen, toen hij, in een provinciale
wedstrijd voor beeldhouwkunst, een onderscheiding be=
kwam voorgrote vrouwenfiguren — harde, sterk ont..
dane, witte beelden — waarvoor de artist nog duidelijk
geplukt had aan de ruiven van hedendaagse groot=
meesters als Ossip Zadkine en meer nog Henry Moore.

Jo Maes : De Zaaier. Detail bas=relief.
Gemeenteschool Bredene.

Willy Vanhuyse : Vreugdi
Foto Dasseville, Oostend

Koos van der Kaaij : Spel = 1956.

Lucien De Gheus : Jonas.
(Foto Verdonck, Poperinge)

Beinvloeding is bij iedcre kunstcnaar aanwezig; er
wordt in feite niet veel nieuws meergemaakt. Doc zij
is voor velen, ook voor De Gheus, gelukkig inspirerend.
Hi' heeft intussen doorgewerkt, mac to veel keramiek
enkleiner beeldhouwwerk, onder meer een Christus=
figuur, uit een stuk seringenhout gesneden, en waarbij
opvalt hoe hij de aangeboden materie niet alleen be=
heerst en eerbiedigt, maar heel gelukkig in zijn vormge=
ving weet in te schakelen. Zijn Jonas is een klein stuk
plastiek, sober van studie en ruw afgewerkt, met de
duidelijke begeerte om alleen het hier=en=nu=belangrijke
te laten spreken.
Paul Van Rafeighem (1936), een jonge Brugse artist,
heeft in de nog weinige werken die hij afleverde, stellig
veel goede kwaliteiten. Hi' is een expressievolle grafie=
ker,en eft ook durvend nieuwe, doch zeer logische
vormengevonden, bijv. voor een stel eetgerei. Zijn
Haan, een metaalsculptuur, zal ongetwijfeld iedereen
boeien, eerst al om wille van de goedgevonden grillig=
heid van de vormen, maar ook om de vrij handige ge=
bruikte materie en de eigenaardige polychromie, waar=
mee de artist zijn uitdrukkingspogingen aanzienlijk
ofbeklemtoond.
lm
Deze jonge man heeft nog heelwat
werk op stapel, o. m. een rte vrouwenfiguur. Hi' kan
in de toekomst op diverse kunstterreinen een goede
beurt ma en.
Cyriel Maertens uit Sint=Andries, schijnt zich, naast
portretstudies, vooral toe te leggen op het bas=relief.
Hi' heeft in dit genre een vrij goede handigheid ver=
worven, die echter heel even aan een systeem doet den=
ken. De kunstenaar moet zoeken, experimenteren als
men dit zo noemen wil; zijn gehele ceuvre ma onge=
twijfeld een gelijke stempel dragen, uitdrukking overi=
gens van een vaste personaliteit, maar variatie in tech=
nische uitwerking en onderwerp mag hierdoor niet wor.
dengeremd. De grote, witte, aver even beelden van
deze kunstenaar, ondines, engelen en ander werk, dat
no al dikwijls religieus is geinspireerd, zoals een Kris=
weg, getuigen al het ware van een tragische verkilling.
Dit isgeen optimistische kunst, maar een gespannen
poging, misschien wel om de mystiek van bepaalde
gegevens in tastbare vorm om te zetten.
Maes, Taeckens, DeGheus, Van Raefelghem en Maer=
tens, hoe verscheiden hun inspiratie en werkwijze mo=
gen zijn, verwijlen allen op de grens van de natuurlijke
vormen. Hun werk heeft soms impressionistische mo=
menten, zoals bij Taeckens, romaanE:e reminiscenties bij
Maertens, en sterk expressionistische tendenzen bij de
anderen. Zij blijven hangen op die grens al koord=
dansers. Wellicht zullen zij daar blijven. Sommigen on=
der hen zouden gelijk hebben en hun persoonlijkheid
blijvend verraden, zo zij de vaak heel subtiele band
met het blot waarneembare prijsgaven. Anderen zullen
nog evolueren — dâiarom wellicht niet beter werk af=
leveren — en die anderegroep vervoegen, die van de
abstracte beeldhouwers of zo men wil van die artisten,
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die, de ene al meer en beter dan de andere, abstracte
ideeen on er concrete vormenpogen te bestendigen. In
onzeprovincie heten die mensen Emile Raes, Roger
Bonduel, Ferdinand Vonck en Michiel Anneessens.
Neen, deze beide groepen staan niet tegenover elkaar,
want in de groepen zelf is de diversiteit al zcer groot,
en ook in die groep die ik — zonder hierbij aan Hugo
Claus te denken — met een slecht woord de natuur=
getrouwen zou noemen, zijn er artisten die op sommige
ogenblikken, in details, hun gevestigde vormgeving
verlaten, wanneer zij menen zich sterker te kunnen uit=
spree als zij alleen inwendig vormgevend hun ideeen
ogen te vertalen.
p
Emile Rae (1907) is uit het figuratieve vertrokken
en heeft reeds aanzienlijke werken op zijn naam, sober
expressieve stukken als de kruiEweg in het pand van
de Dominikanenkerk van Het Zoute. In al zijn werk —
sculptuur, schilderijen, pasteltekeningen, keramiek en
grafiek — is Rae in eerste instants een dichter. Voor
sommige werkstukken vertrekt hij effectief van be=
paalde verzen of van bijbelteksten. Vertrekkend uit de
poezie, dat spel van leegte en volheid, soms veel meer
stilte dan uitgesproken woord, kon Raes moeilijk elders
uitkomen dan in het non=figuratieve. Toch blijft zijn
werk, hoe vreemd de vormen ook mogen aandoen,
warm en toegankelijk. Het is ontstaan uit heel veel
overweging en leunt steeds as bij diepmenselijke mo=
tieven. Zijn Nymphe — kan het etherischer als opgave
— is carom een vreemde, maar geslaagde poging om
die poezie, voor zover mogelijk, onder materiele vorm
uit te beelden. Misschien heeft men het zich veel scho=
ner voorgesteld, maar wie zal zeggen hoe het zijn mot ?
Dit is tenslotte de vrijheid van de artist.
Roger Bonduel (1930) uit Pittem, die ook schilderijen
en zeer fijne keramiekwcrken maakte, is echter in eerste
ore beeldhouwer. Een gekruisigde Christus van zijn
hand (in de jongste provinciale prijskamp voor beeld=
houwkunst met een eerste prijs onderscheiden) is een
getormenteerde figuur, los van alle conventionele vorm,
persoonlijk gedacht en aangrijpend uitgebeeld. Alle
beeldhouwwerk van deze artist is een uitdrukking van
langdurige, innerlijke spanning, gebiedend geboren uit
een vast and idee; op zichzelf steeds mooi en plas=
tisch afgewogen naar de vorm, doch vooral uit nand
van een rijke, veelzijdige inhoud. In zijn ruwheid is
het werk van Bonduel altijd schoon en genietbaar; het
is een van de beste voorbeelden om duidelijk aan te
tonen dat er een wezenlijk onderscheid bestaat tussen
figuratieve en niet=figuratieve kunst, dat zowel in het
ene al in het andere genre volwaardige kunst mogelijk
is • het is een zelfde lijn die wordt doorgetrokken. Als
men zijn getormenteerde Christus, zijn engelen, zijn
atleten en ballerina's vergelijkt met de werken die alleen
maar sculptuur geheten worden, dan is er inderdaad
zelfs niet een inspanning nodig om te verstaan en te
waarderen.

Roger Bonduel : Sculptuur.

Ferdinand Vonck : Sculptuur.

Michiel Anneessens : Betonnen Vlag.

Men zal dit anderzijds moeilijker kunnen tegenover
9 uit Blankenberge.
het werk van Ferdinand Vonc k (121)
Deze artist heeft vroeger in kubistische en zelfs
enigszins surrealistische trant ewer t, maar hij heeft
zich van al it werk af gemaakt, op het ogenblik dat
hij erin slaagde, in schilderijen, zowel als in sculptuur,
nog alleen de strenge, pure vorm te behouden en na te
jagen, om die op plastisch zo verantwoord mogelijke
wijze weer te geven. Kleur en lijn zijn, in hun essentie,
vorm en inhoud geworden van het kunstwerk. Dit werk
van Ferdinand Vonck, sculpturen in koper, ijzer en
hout, is evenmin optimistisch. Het wordt logisch opge=
bouwd, en, zoals in all voorstellingsloze sculptuur,
spelen de lege ruimten tussen en in het werk een vaak
eve
materie
zelf.
Er zit vaart en
n belangrijke
rol als
de
allure in deze grillige, doch strenge in en die wel niet
op de eerste plaats bedoelen schoon te zijn, maar een
diepe hunker veruiterlijken naar ware en logische or=
dening. Dat is wat men de koude abstracte kunst wil
noemen. Maar ook daar — zoals overigens in mathe=
matica en cybernetica — vindt men nog poezie en
onvermoede bronnen van schoonheid. Ferdinand Vonck
— men ma g dit nu reeds zeggen, na zijn opgemerkte
exposities te Brussel en te Luik — weet in zich een
drang om vormen te vernieuwen; er is in zin werk een
fierheid van eerstgeborenen. Natuurlijk zijn er reminis=
centres aan Jacobsen en Gonzalez, zoals men bij het
werk van Bonduel aan Giacometti kan en en.
Michiel Anneessens (1921) uit Menen, afkomstig uit
het bekende orgelbouwersgeslacht, is voor glasschilder=
kunst leerling geweest van Jan Huet, en voor schilder=
kunst van Paul Delvaux. Bovendien het hij op ver=
schillende plaatsen in Frankrijk in keramiekbedrijven
gewerkt. Zijn Betonnen via is het cerste stuk ruimte=
sculptuur dat wij van hem zagen. Hij heeft het werk
opgevat als een grootse constructie, en het geheel im=
poneert ongetwijfeld. Men kan zich voorstellen hoe wij
de Vlaam=
het zouden hebben als monumenten zóntege
se hemel zouden staan.
Inmiddels is — naast het geplande monument voor
E. de Neckere van Andre Willequet te Moeskroen —
tenminste reeds een goed modern gedenkteken tot stand
gekomen : het onlangs ingehuldigde gedenkteken te
Zeebrugge, ontworpen door Paul Goethals (1933 ) uit
Sint=Andries. Het is wellicht een bewijs at ook te
Brugge niet langer alles moet geboren worden via het
patroon van de trapgeveltjes. Het monument staat er
inderdaad, en als een teken, niet alleen symboliserend
de strijd die geleverd is de jongste vigtig jaar, maar
uitkijkend naar een inderdaad veelbelovende toekomst.
Dat is de goede zin voor monumenten.
In West=Vlaanderen, en in hetgehele land trouwens,
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zijn we op het gebied van goede monumenten, zeer
arm. Bastogne zegt meest, al is het dan ook vooral een
werken
etalage van geld. Nederlandders
kon
an , omdat
ginds de monumenten van de eerste wereldoorlog met
de stoere gehelmde soldaat, met de onvermijdelijk=
snikkende enkouwelijke vrouw aan zijn voeten, geen
zin hadden. Maar wij geloven at bijv. een monument
als dat van Mari Andriesse te Enschede — verse hil=
lende losstaande beeldengroepjes --niet alleen uit ar=
tistiek oogpunt waardevoller is, maar ook als gedenk=
to en meer betekenis heeft. Trouwens, we moeten maar
dken
aan Zadkine's monument te Rotterdam en aan
en
het koopvaardijgedenkteken van W. Couzijn. Het enige
wat wij hadden waren de beelden van Karel Aubroeck
aan het llzerkruis te Diksmuide, en men heeft die
nog gedynamiteerd. Er is op dit gebied werkelijk baan=
re en werk te doen in ons land.
Volledig afzonderlijk moeten wij nog de eerder
schaarse beeldhouwwerken vermelden van Octave Lan=
duyt (1922), die veel beter als schilder bekend staat.
Naast kleiner beeldhouwwerk is een serie zwevende
eel en van deze artist bekend. Ze hangen in de ruimte
en dragen tenslotte hetzelfde karakter als zijn schilder=
werk : steeds vertrekt deze artist van een vaststaande
idee, zoals in zijn sculptuur De Wet, waar hi' wil ver=
uiterlijken enerzijds de ongebondenheid en opstandig=
heid van ieder geestelijk wezen, en anderzijds het
falen en ontberen die ieder mens in zijn geestelijke
bestrevingen ondervindt.
*

Een overzicht als het bovenstaande is eigenlijk moor=
dend. Over een vijftal Westvlaamse beeldhouwers zou
veel meer te vertellen zijn, want zij werken goed en
veel. Zij verdwijnen bier in een nog betrekkelijk kleine
massa en staan in het rijtje met artisten die in feite,
spijt alle inspanning en goede wil, niet beter zijn dan
bekwame vaklui. Als dit vijftal, bouwend reeds op
eigen verdienste en met groeiende interesse voor al
wat op kunstgebied in de wereld gebeurt, tra y en
g wij hoop hebben dat, naast
goed voortwer kt, moen
ons vijftal schilders, spoedig ook beeldhouwers van
bij ons, in het land en daarbuiten nay m zullen maken.
Mutatis mutandis kan hier als en in aan toe e=
voegd wat Goethe reeds in 1827 in zijn es re met
Eckermann noteerde • „ National=Literatur will jetzt
nicht vie sagen; die Epoche der Weltliteratur an der
Zeit, und jeder muss jetzt dazu wirken, dieseEoche
p
zu beschleunigen ".
FERNAND BONNEURE

ON T M O E TIN G E N
ALBERT SERVAES
Men vergeet licht mensen die reeds lane jaren in het buitenland
verblijven; het gebeurt zelfs dat men ze reeds lang overleden
waant : Over kort hoorden we nog een eminent Nederlands
kunstkenner Albert Servaes opsommen onder de doden... Het
was dan ook terecht dat het Davidsfonds een keurboek over de
g
rote meester liet verschijne
n van de hand van Dr. Ach. Stubbe.
Dit boek is een eerherstel; hierbi j denken we helemaal niet aan
olitiek, want politiek heeft met kunst niets te maken. Dit boek
P
is een eerherstel omdat het een antwoordgeeft op .de bezwaren
die teen Servaes' werk gemaakt werden. De bezwaren, die van
katholieke zijdegemaakt werden, zijn reeds lang volledig gevallen; de Kerk is immers sedert het geval Servaes heel wat
ruimergeworden : Ass Vence
Vence, Ronchamp en zovele andere
bidplaatsen werden sedertdien verwezenlijkt; Servaes ze.lf is van
oordeel dat wat men tegenwoordig toelaat in de kerk er soms
volstrekt niet thuishoort .. De meestgrievende miskenning van
Servaes kwam echter vanwege de ' officiele' Brusselse kunstkritiek; Dr. Stubbe toont wat de ondergrond is dezer miskenning : het religieus karakter van Servaes' werk; Servaes is immers voor deze critici als kunstenaar te verwerpen omdat voor
hem de religieuze inhoud groter belang heeft dan de picturale
elementen; deze houding druist re
in tegen een basisDaaromo. a. heeft men stelbeginsel van alle moderne kunst. Daarom
selmatig Servaes' werk gekleineerd en heeft hi' in de periode
tussen de twee oorlogen de officiele erkenning niet gekregen, die

A. Servaes : Zelfportret

(Cliché Davidsfonds, Leuven)

hem toekwam. Dit verklaart veel van watgedurende en na de
oorlog is gebeurd.
Reeds twaalf jaar in ballingschap leven is lang voor iemand
die in april 1883 geboren is en een gevoelig kunstenaarsgemoed
bezit. Wij hadden dus verwacht iemand te vonden die totaal
terneergedrukt alle levensmoed kwijt was. Daarom werden we
reeds bij zijn verschijning verbluft : een soepele levendige gestalte, niet tegroot, in hemdsmouwen, de riem gespannen over
een no al omvangrijk midden, een rond gelaat rondom omkransd
met een wolk witte haren, minzaam lachende lippen, guitige
clijke oogjes : het beeld van de eeuwige optimist. We vonden
hem op het adres Luzern, Wesemlinstrasse 27, dat ons was aangegeven door de Vlaamse dominikaan P. N. Luyten, die Rector
is van de Universiteit van Freiburg. Het huis is gelegen in het
burgerkwartier op de hellingen van het meer, bezijden de Kiissnachtstrasse achter de kathedraal. Hij bewoont er een hoge kunstenaarszolder op de vierde verdieping van een tamelijk belabberdgebouw, dat helemaal in houten stellingen stak omdat men
het van buiten aan het opknappen was; jaren lang is die zolder
terzelfder tijd atelier, slaapkamer, keuken en ontvangstsalon geweest; Servaes was kinderlijk gelukkig omdat hi' er nu een
klein kamertje bij had kunnen huren. Daar moesten we aanzitten
en van de zelfgebakken koek proeven, want Servaes houdt van
koken en Bakken; vrienden als P. Luyten of P. Meersman van
het Albertinum te Freiburg kunnen getuigen dat hi' het goed
doet. En dan begint Servaes in zijn sappig Oostvlaams dialect te
vertellen en ook dat doet hij zeer goed, zo goed dat we niet
merkten dat hetgeweldig was begonnen te regenen, te donderen
en te bliksemen (alle Zwitserlandvaarders van ditjaar zullen
zich die zondagnamiddag in augustus herinneren, die definitief
een einde stelde aan het mooie weder en een streep trok door
hun berekeningen).
Hoe hi'j bier te Luzern beland is ?
Hij Wilde zelf niet we uit Vlaanderen. Waarom ook ? Hi'
had reeds in '42 zijn ontslag gegeven uit verenigingen,
waarin men hem, meestal zonder het hem zelfs te vragen, had
gestoken; hi' had ettelijke malen publiek verklaard dat hi' zijn
land en vorstgetrouw was en volstrekt niet antibelgisch; hi' had
datgeschreven gedurende de oorlog aan vooraanstaande personen.
Wie Wilde hem kwaad doen ? Hi' had wel franstalige anonieme
dreigbrieven gekregen met leugenachtige aantijgingen o. a. getekend door 'quelques artistes resistants' (uit Ukkel), maar hi'
wist reeds lang dat hi' te Brussel niet in geur van heiligheid
stond, omdat hi'j vrijmoediger dan wie ook de waarheid had
gezegd over de Brusselse vriendjespolitiek in de kunst. Op een
zekere morgen eind ' 44 komt iemand het Torenhuis te Latem
binnengestormd : „ ge moet weg; uw leven is in gevaar ". Hi'
hadgoed te protesteren; hi' had nog de ganse avond gebold in
het dorp en niets dan vriendelijke mensen gezien; men had hem
zelfs in triomf op de schouders gedragen omdat hi' ze allemaal
geklopt had in het bollen. Niets aan te doen; zijn noon sleepte
hem in een auto; hi' moest weg; ook zijn Brie dochters maakten
de reis merle. Dat werd een triestige kruisweg Duitslandwaarts.
Keulen : niets dan bombardementen, ruines, mizerie van alle
soort. Een majoor van de Devlag zwaaide er de plak over de
mensen die uit Belie
g
gevlucht waren; Servaes werd door hem

afgesnauwd en bedreigd met aanhouding : te Berlin was er een
dossier teen hem opgemaakt waaruit bleek dat hi' een viand
van Duitsland was, een onbetrouwbaar element. Servaes heeft
eerstgeschreid, maar daarna is hi' recht geveerd en hi' heeft
de majoor zijn huid volgescholden. De majoor liet niet of :
Servaes was een verdachte en moest zich naar Hildesheim in het
verzamelkamp aan melden. Daar krijgt hi' een Schein om naar
Worpswede te vertrekken; maar hi' blijft onder kontrool en moet
zich bij de administratie melden. Hi' bereikt eerst Laneburg;
de met het toezichtgelaste beambte is er een vriendelijk mens,
een onderwijzer, die hem waarschuwt dat Worpswede onbewoonbaar en levensgevaarlijk is; hi' biedt Servaes een zolderkamerke
te Liineburg. Zekere dag ontmoet Servaes te Liineburg mensen
uit Deurle : >> Wat doet ge hier in Luneburg, dat gebombardeerd
wordt; kom mee naar de buiten, naar Melbeck aan de Ilmenau,
het is daar een streekbij ons aan de Leie ". De menslievende
beambte kon het schikken dat hi'j we mocht en zo heeft Servaes
temidden van het oorlogsgewoel enkele rustige weken gehad,
waar hi' weer smaak kreeg in het leven en weer be on te
werken; zo is hi'j er moreel bovenop geraakt. Toen de frontlinie
cok Melbeck naderde is hi' door tussenkomst van dezelfde vriendelijke onderwijzer die het zuiden in gestuurd geworden, naar
het Salzkammergut in Oostenrijk bij Salzburg, waar hi' bij boeren inwoonde.
Intussen was de volledige ine.enstorting van Duitsland nabij;
Servaes trok mede met de stroom vluchtelingen de Zwitserse
grens over bij St. Margrethen; de 27.000 DM. die in zijn bezit
waren, worden aangeslagen door de toldienst en later als waardeloos teruggegeven. Hi' had gehoopt naar Olten te mogen gaan,
waar hi' vrienden had, maar dat werd geweigerd; alle vluchtelinen werden in Lagers geconcentreerd. Zeven verschillende
Lagers heeft Servaes meegemaakt met alles wat het leven in kamP kenmerkt : strenge bewaking, opeenhoping in beperkte ruimte,periodische ontsmetting, formulieren en paperassen, slechte
A. Servaes : De Misdaad.
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Voor de illustratie van
dat artikel kregen we
enkele fotos uit Zwitserland, die spijtig genoeg niet meer tijdig
kond engeclicheerd
worden.

en onvoldoende voeding. Zijn dochters hadden intussen toelating
verkregen naar Belie terug te keren. Een deter Lagers beyond
zich in het dorpje Baler in Appenzell, de streek tussen S. Gallen
en de Oostenrijkse grens onder de Bodensee; een mooi lieflijk
oord, dat Servaes denken deed aan Bruegel en hem weer deed
verlangen naar zijn schildersbedrijf. M g t honderden waren de
vluchtelingen verzameld in een fabriek; er waren veel Russen bij
en oak veel Spanjaarden, die mooi zongen en dansten en de
meisjes gek maakten. Servaes had natuurlijk alles gedaan om de
militaire overheid aan het verstand te brengen dat hi' maar een
schilder was engeen militair of politiek man, maar dat Wilde
men zo maar nietgeloven; hi' moest het bewijzen; men bracht
hem in een kamertje en vroeg hem de muur te beschilderen; Een
paar soldaten haalden het meest elementaire schildersgerief. Zo
werd de fabriek door Servaes met freskos versierd : 'Veronika met
de zweetdoek, 0. L. Vrouw Boodschap, Verrijzenis, e. a. Mede
door de tussenkomst van vrienden te Bern kreeg hi' hierdoor toelating om in de mess der officieren te eten, wat zijn verblijf
veel vergemakkelijkte.
Graaf d'Ursel, Gezant van Belie
te Bern, had immers intussen
g
vernomen dat Servaes in een Zwitsers kamp vertoefde. Hi' kwam
hem twee maal opzoeken en bracht allerlei zaken merle die voor
eengevangene zo onmisbaar zijn, met inbegrip van naald, garen
en knopen. Hi' verkreeg voor hem een verlof van drie dagen te
Bern en troostte hem op alle mogelijke manieren; Binnen het
jaar moot ge terug naar huis, beloofde hij; hi' bestelde werk
bij hem, opbeurend werk : De bruiloft van Cana. Spijtig genoeg
werd Graaf d'Ursel, die overhoop lag met zijn minister van
Buitenlandse zaken Spaak, verplaatst voor hi' erin gelukt was
zijn belofte te verwezenlijken; maar voor hi' vertrok gelastte hi'
twee Zwitserse vrienden voor Servaes zorg te dragen.
Ook nog andere mensen waren goed voor hem. Zo kreeg hi'
op zekere dag een brief van een advokaat uit Zurich, Dr. Rechli.
Hi' was aangeschreven geworden door een Amerikaans majoor,
die eengroat kunstminnaar was en Servaes' werk had aan etroffen in Belgische musea; het had hem zo ontroerd dat hi'
naar Latem wasgegaan om de schilder te leren kennen. Toen hi'
vernam dat Servaes in Zwitserland in een kamp zat, had hi onmiddellijk Dr. Rechli gelast hem op te zoeken : wat ge voor hem
doet dat doetge voor mij, schreef hij.
Al deze tussenkomsten hadden toch voorgevolg dat Servaes
op een avond het bevel kreeg zich aan te melden bij de kampbevelhebber in een hotel te Bill-11er om er het goede nieuws te
ontvangen dat hi' vrij was en gelijk waar in Zwitserland mocht
verblijven; de commandant feliciteerde hem en trakteerde met
een fles wijn. Daarna overhandigde hi' hem plechtig een omslag,
dat het loon bevatte voor de uitgevoerde schilderwerken. Servaes
was vreselijk nieuwsgierig naar de inhoud van de omslag en
ging vlug het hoekje om, om de omslag open te scheuren : er
staken zes Zw. F in ! Hi' kocht een Appenzellerpijp en wat
tabak, en had toen nog maar 4.50 F meer over; hi' pakte vlug
zijn bundeltje kleren bijeen en was weg.
Waar moet ik naartoe ? had hi'j gevraagd aan de commandant.
Deze had hemgeantwoord dat de pastoor van Teufen, het naburige dorp, zijn werk in de fabriek had bewonderd en hem goedgezind was. Zo le de hi' dan de vijf km of die liggen tussen
BUhler en Teufen en belandde bij de pastoor. Deze was een zeer
schilderachtige figuur : met een rote neus om jongskes in te
le en wenkbrouwen om uw schoenen mee te kuisen en ogen
er er dan de inquisiteur van El Greco. Maar een man met een
ruwe rondborstige hartelijkheid : Blijf hier bij mij in de pastwij
inwonen en als wedergunst maakt ge een fresco in M lin kerk.

Daar bleef hi' dan tanielijk lang werken; spijtig genoeg zijn de
muren te wak zodat het werk nu reeds sterk verschoten is. Het
is een kerk die aan S. Jan de Doper is gewijd : Servaes schilderde er de Doop van Christus en le de hierin al zijn heimwee
naar het vaderland : S. Jan is een Vlaamse boer, die staat op
een Leieponte in het Latemse landschap.
Het verblijf te Teufen duurde verscheidene maanden en werd
slechts afgebroken door een kort verlof te Lugano; de dochter
van Graaf Eug. de Grunne had hem uitgenodigd enkele dagen
door te brengen in deze paradijselijke streek. Hi' was er in
pension in de Casa del Sol van de Dominikanessen. Voor de
de Grunne's zal Servaes steeds een dankbaar hart blijven dragen;
zij zijn het die hem altijd hebben gesteund. Bij hen is het dat
hi'j Claudel had leren kennen toen deze Gezant van Frankrijk
was te Brussel; Claudel kwam hem later dikwijls opzoeken en
had zeergrote bewondering voor Servaes' werk; hi' schreef een
lane brief van veertien bladzijden over Servaes aan H. M. Koningin Elisabeth, maar dit document werd nog niet voor uitgave
vrijgegeven, hi' noemde Servaes le plus grand peintre religieux
de notre époque.
Depastoor van Teufen werd ziek en stierf. Servaes woont
dan een tijdje in het stadje Appenzell en in Zurich. De zolder
van de Wesemlinstrasse te Luzern ontvangt hem tenslotte in
het begin van 1947. Reeds tien jaar verblijft hi' daar en hi'
vond er vrede en rust. Er kwamen nog wel vele treurige dagen
van ontbering en armoede; des winters is hi' dikwijls ziek; het
kluizenaarsbestaan is dikwijls lastig; heimwee naar Vlaanderen
overvalt hem steeds opnieuw : 'k Zou zo get-en were keren om
nog een keer kerrepap te eten in een boerehofstee voor dat ik
dood ben... Maar hi' werkt, hi' werkt slag om slinger io uur
daags en dat is zijn beste troost.
Die zondag namiddag was hi' nog vol vreugde omdat hi'
daags tevoren de kruisweg had afgekregen, die hem besteld was
geworden door Pastoor D'have voor het kerkje uit de 8 ste eeuw
van Afsnee; in oktober kan hi' misschien al geplaatst worden.
Hi'j toont ons met lief de de verscheidene staties ervan : Ne
kruisweg maken is nen echte kruisweg, zegt hij, want ge moet
dat helemaal inleven en meeleven.
Dan is ,er ook nog een nieuw root Marialeven in pastel en
houtskool, waar hi'j reeds vele maanden aan werkt. Het bestaat
uit een monumentaal raam van 2 m 50 op 4 m met tot nog toe
acht en zestig grotere en kleinere taferelen over en rond het
leven van Onze Lieve Vrouw; er komen er nog veel bij, want
depredella is er nog niet.
Een ander Marialeven werd in ' 47 begonnen en bestaat uit
twaalfpanelen in olieverf (1 m / 7 o cm): dat is dit jaar af als
ikgezond blijf.
Dan zijn er ook Zwitserse berglandschappen, die biezonder
indrukwekkend zijn en ook vele portretten. Servaes heeft in de
laatste jaren een root deel van zijn activiteit aan de portretkunst
gewijd; dit niet alleen omdat het een genre is dat voor een verbannen kunstenaar die het brood van den vreemde eten moet
uiteraard aangewezen is, maar vooral omdat hi' meer belang
isgaan stellen in de mensen, in hun uiterlijk maar vooral in hun
innerlijk : ne mens van veertig jaar is responsabel voor zijn
muile, zeg ik altijd... Zijn portretten zijn dan ook geen kleuren vormexperimenten zoals men het tegenwoordig te dikwijls ziet,
maar het zijn peilingen naar de diepste wezenheid van de mens.
Het religieuze werk blijft echter altijd het voornaamste. Het
is de vrucht van veel nadenken, veel lezen, vele herinneringen
aan vroegere gesprekken met de vurige Karmeliet die P. Hieronimus zaliger was, veel levenservaringen en veel leed...
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Als we deze goede mens, die tevens een groot artist is,
verlaten, dan ergeren we er ons over dat zo iemand in Vlaanderen niet binnen mag. Maar toekomend jaar wordt hi' vijf en
zeventig. Wij wensen dat Vlaanderen de schande niet zal toe
laten dat deze man, wiens antivaderlandse fouten naar
getui-

genis van de hoogste rechterlijke instanties onbeduidend zijn,
maar Wiens vaderlandse verdienste integendeel onmetelijk is, als
een verstoteling in ballingschap zal moeten treuren over de ondankbaarheid van het Vlaamse yolk tegenover zijn grootste
meesters.
A. S.

LEVENDE KUNST IN WEST-VLAANDEREN
De 1estvlaamse Kunstkring heeft, in samenwerking met het
Provinciaal Komitee voor Kunstambachten en Kunstnijverheid,
het Stadsbestuur van leper en Les amis du Musêe Mergelynck,
tijdens de maand augustus een rote expositie van Westvlaamse
kunstgeorganiseerd te leper. De expositie stand onder de titel :
Levende Kunst in West-Vlaanderen en werd speciaal met meer
luister en inspanning georganiseerd, naar aanleiding van het
25-jarig bestaan van de inrichtende kring. Deze vereniging werd
immers in 1932 opgericht, met als Joel vriendschap en samenhorigheid te brengen onder alle kunstbeoefenaars van de provincie, en over het algemeen het artistieke leven van onze gouw
op een ha er peil te verheffen. De kring staat onder het erevoorzitterschap van de h. F. De Vleeschouwer, directeur van de
rijksnormaalschool te Zottegem. Tot aan zijn dood, bij het begin
van dit jaar, was Karel Laloo voorzitter van de vereniging; hi'
werd thans opgevolgd door Dr. Hubert Peelers. Reeds vorig jaar
kon men een zekere verjonging vaststellen in de exposities die
deze vereniging jaarlijks te Kortrijk en te Brugge op touw zet.
De expositie te leper was ondergebracht in de bovenzalen
van de stadshalle : .een zeergrote ruimte, die zich voor zulke
onderneming van numeriek g,root opzet, Z- eer goed leent. De
eerste indruk die men er opdeed, was dan ook heel gunstig. Variatie en afwisseling in de opstelling van de kunstwerken, boden een fris, verjongd uitzicht. Het moet beslist
nietgemakkelijk geweest zijn de werken van meer dan bonderd artisten op een fraaie manier samen te brengen en ze
ieder onder de best mogelijke omstandigheden tot hun recht
te laten komen.
De tentoonstelling was onderverdeeld in drie afdelingen :
beeldhouwwerk, schilderijen en toegepaste kunst. Niet al het
werk van dezelfde artist was bij elkaar opgesteld. Er is bier
voor en teen. Ook waren belangrijke artisten bier niet vertegenwoordigd; wij denken zo maar los we aan enkele namen,
die ook buiten deprovincie een goede kiank hebben : Arno
Brys, Jean-Jacques de Grave, Georges Grard, Michel Martens,
Marcel Notebaert, Luc Peire, H. V. Wolvens.
Levende kunst in West-Vlaanderen kan men bezien onder
verschillend oogpunt. Men kan ,een totaalbeeld pogen te scheppen van wat bier en nu op kunstgebied wordt gepresteerd, uitgaande van een strenge selectie — of men kan, zoals te leper
ebeurde, een tamelijk los verband stellen tussen werken van
g
zeer diverse aard en kwaliteit, met het gevolg dat zulke onderneming, zeer breed genomen, wel representatief kan zijn, maar
verward. Het resultaat is dan dat onder het scherm van vriendschap en breedheid heel wat minder goede werken worden
binnengeloodsd, en dat het initiatief, spijt alle goede wil en
inspanning, tenslotte ook misleidend kan warden. Het is voorzeker nietgemakkelijk als honderd artisten daar met hun werken komen aangedraafd; er komen zo dikwijls extra-artistieke
motieven am het hoekje kijken. Als dit al zo is in grote officiele
exposities en bij de vertegenwoordiging van ons land op buiten318

landse manifestaties, hoe zou dit dan ook niet elders gebeuren,
op kleiner en onschuldiger schaal ?
De beste, d.
alsgeheel beschouwd de meest homogene
, was die
van
toeg
afdelingepaste
kunst.
Heel de
wat meubels
eerst en vooral, engoede meubels. De twee stoelen en de twee
kleine tafeltjes van Veranneman, Kortrijk kunnen op zichzelf,
zowel functioneel als artistiek, beschouwd warden als van het
beste dat wij te leper zagen. Doch deze knappe ontwerper had
stellig nog veel beter din en kunnen tonen. De Ballegeermeubelen, eveneens in Kortrijk ontworpen, een zetel, salontafeltjes en vooral een van de twee geexposeerde dressoirs,
vielen op door hun afwerking en een zeer verfijnde smaak in
de kleurlegging en de sobere decoratie. De treaties van Def our,
uit Hooglede, waren niet bijster overtuigend, niettegenstaande
deze onderneming, die het modern opgevatte meubel in serieproductie en teen een sociale prijs wil op de markt brengen,
elders, te Gent a. m., reeds blijk heeft gegeven van smaak en
van veel ernstige inspanning.
Er was te leper veel keramiek, te veel ! In de verschillende
toonkasten kwamen ongeveer altijd dezelfde namen terug. Men.
had bier liever zeer streng geselectionneerd, want er was inderciaadgoed, nieuw keramiekwerk te zien. In de eerste plaats
van Jan Van de Kerckhove, uit Kortrijk, — een harlekijn, een
danseres en eengrate, donkergroene fles waren van de schoonste
producten, zowel door hun specifieke korrelige of ongeglazuurde
vorm, als door een lichte, buitengewoon handige kleurenverdeling. Zeer goed bleek ook de tafel met keramiektegels belegd
— in grate diversiteit van vreemde vormen en blauwen — van
de hand van Roger Bonduel, uit Pittem. De goede vorm valt
eveneens te onderlijnen in een serie van io potjes van Lucien
De Gheus uit Poperinge. Rogier Vandeweghe, uit Sint Andries,
stelde een aantal schelpvormige schalen voor, en enkele goede
compositorische werken als' Christus Corpus' en ' Adam en Eva'.
Er was voorts nog keramiekwerk van Michel Anneessens, Michel
Bollion, Jan Nolf, lozef Noreille en Emiel Raes en enkele g:slaagde tegeltableau's van Paul Vermeire uit Do3tend,2.
Charles Bresous, edelsmid uit Kortrijkk heeft ons verrast.
Hi' werkt in zilver, rood en eel koper, en similar. Eel ticntal
vazen en schalen exposeerde hij, die niet alleen schoon zijn
we ens de uiteraard dankbare en overigens gunstig bewerkte
edele materie, maar vooral, omdat hi' een fraaie, vloeiende, of
en toe iets afwijkende vorm in deze stof weet te le en. Yves
Parmentier uit Oostkerke en F. W. van Ilinsberg uit Damme
werken hun vormen uit in ijzer, waarbij de laatste, vooral in
een kandelaar en een sigarendoos, van een niet slaafse stellingname tegenover deze materie getuigt. Maurits Claeys toonde
een kelk, die mij qua vorm en versiering ie:wat tegenviel, maar
dan ook enkele kleine stukken, onder meer het emailwerk ' de
driegratien', zeer delicaat en sierlijk ingelegd. Ook Georgette
exposeerde enkele geslaagde fruitschalen, terwijl KrisDegroote
•
tien Depiere in zeer gunstige zin de bezoekers wist te verrassen

met kleine asbakjes en een serie aanhangertjes met dierenmotieven; werkelijk charmante en volwaardig artistieke vrouwensieraden. Het is erg nodig dat op dit terrein de goede, nieuwe
smaak verder doordringt. Het werk van deze vrouwelijke artistengetuigt van een ernstige vernieuwing die baanbrekend
kan worden. Johanna Schelpe bracht een twintigtal stukken
textiel samen, vlas en wol-weefsels, die tot het beste mogen
gerekend worden van wat wij op dit weinig betreden domein
in onze streken bezitten.
Op gebied van glasramen was het niet veel zaaks. Met ietwat
g
oede wil kan men het glasraam ' Tristan en Isolde' van
Michel Anneessens,
het beste noemen van wat in dit genre werd
geexposeerd, maar het valt meteen op hoe die ongetwijfeld
boeiende opgave eerder zwakjes werd afgewerkt. Anneessens
heeft nochtans reedsgetuigd dat hi' goede glasramen kan
maken. Dit laatste kan men niet altijd ze en van Kamiel
Van Walleghem .eigenlijk is zijn inzending van leper zeer
verward; aan de ene kant een betonraam, dat in feite abstract
is en anderzijds vele glas-in-lood-werken, die men vijftig jaar
geleden — maar dan beter ! — ook reeds maakte.
Hetgrafisch werk tenslotte — zeer miniem vertegenwoordigd
hier, hoewel wij enkele flinke artisten hebben op dit gebied —
bracht ons een serie affiches van Albert Setola
,
zeer goede en
geslaagde werken, zoals men weet, en dan verschillende uitstekende boekillustraties van Jozef Noreille — die ook het omslag van de kataloog ontwierp — en werkelijk onder onze beste
Vlaamse artisten op dit terrein ma gerekend.
De toegepaste kunsten waren bier dus flink vertegenwoordid. Jammer dan enkele artisten afwezig bleven. Maar er was
toch te veel; uit al hetgoede dat we er zagen kon werkelijk
een hele fine keuze gemaakt worden. Sommige mensen waren
er met een stuk vertegenwoordigd, andere met twintig !
Over de schilders is er niet veel te ze en : naast een paar
doeken van Octave Landuyt, die wij al dikwijls zagen, eigenlijk
maar een naam, indien men heel streng zou willen zijn : Rik
Slabbinck. Drie zeergoede werken van Rik Slabbinck, ook zeer
goed geexposeerd; typisch vooral was een van deze stillevens
met een helegamma gedurfde tegenstellingen van blauw en
paars. Zij bewijzen eens te meer het onbetwistbaar meesterschap
van deze artist. Er zijn weinig problemen aan dit werk, het
zijn feesten van kleur, door-en-door Vlaams ook, maar die
buitengewoon goed de vergelijking doorstaan kunnen met vele
grate buitenlandse werken. Het is dan ook niet te verwonderen
dat zo 'n figuur navolgers heeft, en er waren er te leper niet
weinig. Goede, zoals Marie-Roze Lannoy, met een 'Meisje'
vooral —eel teen wit — en ook slechte natuurlijk.
Een tweede naam zou Gilbert Swimberghe kunnen zijn, met
tot uiterste versobering doorgedreven werken, waarvan wij
'Naakt' en ' Zee ' releveren. Deze artist heeft nu stilaan en
definitief bewezen dat hi'j wat in zijn mars heeft, maar het
komt er no al moeilijk uit. Dat is ook niet te verwonderen.
Werken als de tweegenoemde, ' Zee' vooral (hij heeft meerderegoede marines, ook kleine) laten de haast pijnlijke, gedwongen atmosfeer veronderstellen waarin zij ontstaan. Deze
indruk doet men op ,
beschouwende zowel de sterk versoberde
vormen van deze schilderijen, als de soms heel delicate, soms
zeerpregnante, maar altijd even rustige, haast koude kleuren.
Er is bij Swimberghe een gevaar geweest voor verstarring; hi'
is op een stap geweest van de koude abstractie, en wie weet

had hi' niet beter die stap gezet. Bepaalde werken uit de
jongste tijd evenwel tonen aan dat deze artist, ook in dit zeer
vluchtige grensgebied een arsenaal van thema's en uitwerkingsmogelijkheden heeft aangeboord, dat nog moet ontgonnen worden, maar dat er toch al is, soms met een vleug macabere
Rimbaudpoezie vergezeld.
Onder de oudere kunstschilders vernoemen wij nog Al ons
Blomme, met twee doeken, waaronder ' I Jspret', breed uitgewerkt en Bruegeliaans gedetailleerd. Voorts Achiel van Sassenbrouck en Leo Van de Kerckhove, die alle twee, steeds in hun
bepaald genre, reeds vroeger veel betere prestaties hebben geleveed. De laatstgenoemde is bovendien aan vele grote artisten
schatplichtig geworden. Uit de overige overvloed citeren wij
nog enkele werken, die treffend werden opgemerkt : een 'Meisje'
van Lucien De Gheus, een schets ' Bar' van Jean Oostertynck
en eengoede akwarel 'Damme ' van Medard Tytgat.
Er waren te leper, op gebied van beeldhouwkunst, twee werkelijke artisten, hoe speciaal en zeer verscheiden ze beide ook
zijn georienteerd : Andre Taeckens en Roger Bonduel. Andre
Taeckens stelde er hetgrote bead ' Dageraad' ten toon, dat wij
elders in dit nummer reproduceren, en nog een tweede groot
werk ' Twee meisjes'. Daarnaast zagen wij er van zijn hand
twee knap uitgewerkte portretten, koppen van Anto Diez en
Luc Velghe. Roger Bonduel exposeerde er zijn bekende mobiel
' Acrobaten' en nog een drietal andere in ijzer gebeeldhouwde
stukken, waarvan ' Icarius', om zijn grillige behandeling en
sterke expressiviteit, ma onderlijnd.
Op deze expositie te leper waren er ook heel slechte werken tentoongesteld. Doeken of beelden, waarbij men zich of
vraagt : hoe bestaat het dat men zo iets maakt, het zelf als kunstwerk beschouwt, en dan nog de flair of de handigheid opbrengt
om daarmee in de kataloog te kruipen. Wij bedoelen niet de
impressionistische, zelfs pointillistische genres, die naast vele
andere, te leper present waren. Het gaat niet teen -ismen. Want
zowel bij de figuratieven, als bij de abstracten zijn er overal
stuntelige listigaards, die de goegemeente in het ootje nemen,
die onkunde en onhandigheid laten door aan als naivisme en
rimitivisme, omdat zijeten
w dat er een Rousseau heeft bestaan
P
en omdatprimitief doers zowel in kunst als in levenswijze,
nu zo een beetje a la page is. Zij zijn niet eerlijk met zichzelf.
Hun ' kunstwerk' heeft geen inhoud, omdat het niet ontstaan
is als eengeestelijke ontlading,
en inhoud is ook voor het meest
abstracte werk essentieel, zoals het trouwens determinerend is
voor ceder begrip. Kunst ontstaat altijd uit een persoonlijkheid.
Besluitend mogen wij, naast en na al die restricties, niet nalaten de inrichters van de Ieperse tentoonstelling te feliciteren
om de expositie zelf, om het feit van deze verruimde, ook
verjongde confrontatie tussen hedendaagse Westvlaamse kunst
en een niet altijd begrijpend, ook niet steeds te verwaarlozen
publiek. Dit initiatief heeft, voor zover wij konden opmaken, in
deers en aan de hand van reacties van bezoekers, zeer gevarieerde indrukkengelaten, die evenwel bijna altijd hierop
neerkomen : er was werkelijk veel te veel, zelfs te veel van
hetgoede, maar vooral te veel van het slechte. En dit laatste
kan maargeweerd, als men ook voor deze, tenslotte maar lokale
onderneming, zeer streng, maar zeer goed selecteert, d. i. met
begrip voor de schoonheidsmogelijkheden van gisteren als van
heden, maar steeds toch op de eerste plaats voor de kwaliteit
van het werk zelf en de spirituele bron waaraan het is ontstaan.
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EUGEEN VANSTEENKISTE
Romantiek in 1957 ?
De romantiek isgedeprecieerd bij onze tijdgenoten. Zij is het
vooral in de hedendaagse kunst, die in de meeste gevallen de
verbeelding heeft uitgesloten. Weinig sdlilders laten nog aan
hun verbeelding toe hen in hun werk te leiden, vooral niet tot
grootse composities; iemand heeft kunnen schrijven : Ouand,
ti

par extraordinaire, un artiste parvient a reunir deux figures, le
plus souvent conventionnellement et dans des poses curieusement
figees, faut l'entendre se glorifier bruyamment comme une
poule emerveillee de Pceuf qu'elle vient de pondre. Er is wel
het surrealisme, maar de meeste vertegenwoordigers ervan beelden niet uit wat hun fantasie hun werkelijk inspireert zij
zoeken integendeel zeer koelbloedig en zeer cerebraal naar
bizare effecten, abnormale situaties, enz.; zij verwarren te dikwijls kunstmatigheid en gezochtheid met waarachtige verbeelding.
De ' verbeelding ' der surrealisten biedt hen, naar het woord
van Weidle, niets dan materiaal dat reeds door de rede is uitgebaat geworden; er is niets in hun verbeelding dat niet eerst
in hun verstand isgeweest; hun dromen worden onvermijdelijk
hersenschimmen omdat zij er een mekanische en rationele weergave van belOgen. Meer nog : de verbeelding, waarvan Baudelaire beweerde dat zij de koningin is van alle faculteiten voor
de kunstenaar, wordt stelselmatig in de hedendaagse kunstschepping vervangen door de strikte wetten der diverse kunstrichtingen.

Eugeen Vansteenkiste Geboortebericht.
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Men beschouwe dit niet als een veroordeling,
maar als een
eenvoudige vaststelling van de toestand in de schilderkunst.
Maar deze toestand verklaart dat win droom en fantasie verlangt
hetzij naar schilders uit het verleden moet teruggrijpen, hetzij
zijn toevlucht moet nemen tot een dezer eenzelvige buitentijdse
kunstenaars, zoals men er nog in alle landen een paar aantreft.
Zo iemand is Eugeen Vansteenkiste.
Wij zijn hem aan bezoeken op een septemberavond in de
de Haernestraat te leper,
op vijftig meter van de Lakenhalle.
De schilder had zopas met de deemstering een eind gemaakt aan
zijn dagtaak. Hi' had gewerkt aan een schilderij dat men
Ouderdom zou kunnen betitelen : een oude man met een mooi
rustig gelaat, waarin blauwe kinderogen schouwen naar de
verte; hi' zit met de handen gevouwen op zijn met de !evensrunen versierde staf, teen een achtergrond die de zee is; het
kan een visser zijn of een monnik, wiens levenstaak beeindigd
is en wiens bootje de eeuwige haven weldra zal binnenvaren;
hetgeheel is van boven omlijst met meeuwen, die de drang naar
hoger uitbeelden, terwijl beneden vissen elkaar verslinden. Daarmede zijn wij ingetreden in de wereld van Eugeen Vansteenkiste.
Vansteenkiste zelf verschijnt ons als een groat en kloekgebouwd man, met een als in bout gekapt gelaat en ravezwart
haar, hoewel hi' in januari Brie-en-zestig wordt. Hi' vertelt
van zijn Leven en zijn werk, die beide een volkomen overeenkomst en harmonie vertonen. Hi'j was de zoon van Constant
Vansteenkiste, een buitengewone figuur, de uitvinder van heel
wat machines, die de vlasindustrie hebbengemekaniseerd. Zijn
jeugd heeft Eugeen Vansteenkiste helemaal verdroomd; van het
onderwijs kwam bij hem niet veel terecht; voortdurend verhuisde
de familie, zodat hi'j van de ene school naar de ander moest,
van de ene academie naar de andere. Op de ontwikkeling zijner
gedachten had vooral Z. E. H. Kanunnik Maes, rustend deken
van Ware em rote invloed; deze had als onderpastoor te Wevelgem gedurende de oorlog '14-'18 de christelijke sociale gedachtengezaaid en had de 'one Vansteenkiste weten te bevrijden uit de uiterst verwardepantheistische gerichte wereldverstrikt zat, en van hemhi'
een bewust
beschouwing , waarin
en diepgelovig christen gemaakt.
Na de oorlog be on pas het rote avontuur. Een jaar en half
verbleef hi'j te Antwerpen en daarna enkele maanden in Holland.
Als soldaat kwam hi' met het bezettingsleger in Duitsland, in
het land van Kleef, waar hi' onmiddellijk aangegrepen werd
door de romantiek van het Duitse Rijnlandschap. Toen zijn
vader kort daarop een betrekking kreeg in de vlasindustrie te
Freiberg, tussen Dresden en Leipzig, kwam Eugeen helemaal
in de doem der Duitse romantiek. Hi'j kreeg een atelier in deze
fabriek, diegelegen was boven een oude zilvermijn. Een zekere
dag vernam hi' dat het de kamer was, waarin de mijnwerkers
vroeger samenkwamen en ook baden voorale.er in de mijn neder
te dalen; ook Novalis was vroeger veel in deze kamer geweest.
Novalis ? Die naam had hi' reeds dikwijls ontmoet; de achttiendeeuwse ingenieur Friedrich von Hardenberg, die tevens de
dichter en romancier Novalis was, werd voortaan zijn levensgids
en zijn kunstbijbel, Novalis met zijn Hymnen an die Nacht en
zijn roman Heinrich van Ofterdingen, die daar te Freiberg was
ontstaan en waarin hetprachtige symbool van de romantische
droom Die blaue Blume zo veelvuldig voorkomt. Die blaue
Blume ! Daar lag zijn weg. Aan Herr Giintler, de zwijgzame
Zeichenlehrer, die hem dikwijls kwam opzoeken op zijn atelier,
vertelde Vansteenkiste hoe hi' nog gebonden lag aan het im-

E. Vansteenkiste : Torendrieluik 093o)

pressionisme dat toen in Vlaanderen welig tierde en hoe zijn
helepersoonlijkheid daartegen in opstand kwam; deze hielp hem
zichzelf ontdekken en verlossen, zijn eigen stijl en persoonlijkheid vinden.
Zo ontstonden dan die eerste werken uit een nu reeds zeer
lane reeks werken die allemaal de. duidelijk te onderkennen
stem el dragen van een zeer gekarakteriseerde kunstrichting.
Werken zwaar beladen met symboliek, met droomlandschappen
en irreelepersonages uit de oude sprookjes en sagen in de
aard van de toneelfiguren van Maeterlinck. Over alles hangt
een dikke mantel van weemoed. Het is in die tijd dat zijn
moeder, waaraan hi' zo erg gehecht was, kwam te sterven, terwijl zijn vader in Moskou was gelast met een opdracht in de
industrie. Zoals bij Novalis is ook de godsdienst sterk verbonden met zijn werk en ook met zijn Leven. Hi' dacht zelfs
een tijd dat het zijn roe in was monnik-schilder te worden
in de lijn van Fra Angelico; maar Dom Verkade, aan wie hij
daarover hadgeschreven, schreef hem uit Beuron terug om hem
dit of te raden. Dit hield voorzeker verband met de mystischgestemde erotiek, die zijn werk dan als nu vertoont, zoals het
ook. bij Novalis het geval is.
Rond 193o komt Constant Vansteenkiste zich definitief vestig
en te leper en ontwikkelt er een industriele activiteit, die onze
vlasindustrie volledig heeft gerevolutionneerd. Het kan wel lijken dat de skepsis van deze realistische industrieel groot moet
geweest zijn tegenover een zoon-schilder, volbloed romantieker,
heftig bestrijder der materialistische werkelijkheid, dromer van
utopien en non-sens. Skeptisch was hi' inderdaad, maar slechts
voor zover hi'j een realist en een man van de daad was. Er stak
echter in hem ook een dromer van betere werelden. De realist
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was het die, toen zijn zoon hem een tafereel voorstelde met
drie ranke jonkvrouwen in een weide met madeliefjes, hem
ze de : „ Kijk me dat Bens aan, die drie suikerboonpersen; ze
zijn zo lang dat ze nooit uit de weide zullen geraken door dat
kleinpoortje dat ge daar vanachter in de haag hebt gestoken.
Ge denkt toch niet dat een mens metgezond verstand zo icts
zal willen kopen ". (Het doek werd later verkocht aan een zeer
nuchter en zakelijk ondernemer, zo beweert de zoon). De idealist echter was het, die zijn spijt uitdrukte over de gang van
zaken rondom hem : „ 1k heb zo gewerkt om machines te maken,
opdat de mensen een beter leven zouden hebben en meer tijd
zouden hebben voor schone en verheven din en; 't spijt me want
bezie me hoe de mensen nu leven; ze worden met de dag meer
egoist en meer materialist ".
Kort na zijn terugkeer uit Duitsland werd de schilder in betrekking gebracht met Verschaeve. „ Wat schildert ge" , had hi'
gevraagd, „ patatten, blote vrouwen, of bamen ? " — „ Sproken
en dromen " antwoordde Vansteenkiste. Dat moest Verschaeve
zien; hij was opgetogen en schreef erover een lang artikel
Romantieke Kunst — Eugeen Vansteenkiste (De Pelgrim, juli
193o, p. 65 vv.) waarin hi' o. a. verklaart Voor ongeveer
vifientivintig jaar schreef ik hoe die mij eerbied voor de romantiek aanvat, hoegeweldig mijn pelgrim-zijn door haar werken dwars door alle anderegezvaarwordingen naar voren dringt
en mijn overheerschend levensgevoel wordt. — Dit schreef ik
om bi j de Vlamingen den eenigen echten romantischen dichter,
dien ze hebben, binnen te leiden Delphien Van Haute. -Het mocht niet baten : de dichter werd ontmoedigd en zong
niet voort. Nu leid ik den eenigen echten romantieker dien
Vlaanderen onder zijn schilders bezit binnen, Eugeen Van-
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steenkiste. Het moge ditmaal baten. Op het einde zegt hi' nog :
lk durf echter met alle beslistheid vooruitzetten dat ik de romantische levensaanvoeling nog bij niemand, ook niet in den
bloeitijd van het zoogenoemd kunsttijdperk, zoo echt, zoo nacref
schoon, zoo onvermengd, zoo kloek en vast, leven heb zien
worden als in schilder Vansteenkiste. Een late romantieker, maar
van 't zuiverste water. Daar zijn romantiek de romantiek van
't leven zelf is, mag hi' gene eeuw na datum komen. Dat romantisme kentgeen datum; het is van nu en morgen, van gister en
altijd. De kunstenaar is 'on de
de werken ziin zuiver gevoeld en
zuiver uitgevoerd. Sommige zijn parels, sommige bloeddruppets, alien zijn drijvende droomen. Tot nu toe ziin 't vizioenen
van zachte stilte; 'tgebied der wilde romantiek bestaat echter
ook,
dat heeft hi' nog niet betreden...
In dietijd is het ook dat Is. Van Beugem bij Vonksteen te
Langemark een werkje liet verschijnen betiteld In 't ,Droomland.
Eugeen Vansteenkiste en zijn schilderwerken, waarin een overgegeven wordt van wat Vansteenkiste de eerste cyus
zichtcl
beet in zijn ontwikkeling.
De tweede cyclus zette in met Vansteenkiste's huwelijk, waarvan hi j dit jaar de vijfentwintigste verjaardag vierde. Vermits
steeds leven en werk innig aan elkaar verbonden zijn bij deze
schilder moest ook deze levensgebeurtenis een omkeer in zijn
werk veroorzaken. Niet dat hi' de romantiek opgeeft, of volledig overgaat naar de wilde romantiek waarvan Verschaeve
sprak, hoewel er toch wild romantische elementen te bespeuren
zijn in zijn tweede periode. Om de tegenstelling duidelijk te
maken brengt Vansteenkiste u aan de ingangsdeur zijner woning
waar twee schilderijen tegenover elkaar hangen, die beide een
vrouwengestalte als centraal gegeven hebben. Het werkje van de
eerste cyclus is in een heldere tonaliteit gehouden; de figuur is
etherisch en irreèel; alles is wazig, mystisch, ingetogen en
stil. Het doek van de tweede cyclus is veel meer bewogen, de
rechte lijn heeft plaats gemaakt voor de voile ronde vorm,
de hoofdtonaliteit is veel donkerder maar dat laatjuist toe een
merkwaardige fonkeling te bekomen van het rood by. Om dat
laatste wonder effect te verklaren verwijst Vansteenkiste naar
wat Fromentin zegt over Ruysdaels doeken : ils paraissent obscurs

de loin et sepenetrent de lumiere mesure qu'on s'en approche.
De romantiek van Vansteenkiste's tweedeperiode is veel
meergeworteld in de bestaande werkelijkheid : het gezinsleven,
de menselijke strevingen, de omringende natuur, de dagelijkse
din en... Het is een geincarneerde romantiek; want het blijft
toch romantiek, hoewel hetgeen zuivere droom meer is. In 1935
liet Vansteenkiste aldus een reeks van twaalf tekeningen bij
Vonksteen verschijnen, die zeer kenschetsend is voor deze ineenstrengeling van droom en werkelijkheid. Hi voegde bij elk der
tekeningen, die de twaalf maanden uitbeelden, een lyrische beschouwing, waarin hi de uitgebeelde motieven commenteert;
die beschouwingen zijn o. m. belangwekkend om de typische
citaten, die hi' eraan toevoegt. Novalis heeft naast de Heilige
Schrift, natuurlijk steeds de voorkeur :

— Nur ein Kiinstler kann den Sinn des Lebens erraten.
IV das Leben anders als eine sich selbst vernichtende
Illusion ansieht, ist noch selbst im Leben befangen.
— Die Poesie ist das echt absolut Reelle. Dies ist der Kern
meiner Philosophie je poetischer, je wahrer.
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den
en Alten war die Religion schon gewissermaszen das,
was sie bei uns werden soil :praktische Poesie.
— Der Tod ist eine Selbstbesiegung die, wie alle Selbstiiberwindung,
eine neue leichtere Existenz verschafft.
— Die Fabellehre enthiilt die Geschichte der urbildlichen
Welt. Sie beg reift Vorzeit, Gegenwart and Zukunft.
De jaren hebben Vansteenkiste's kunstopvattingen niet gewijzigd. Hi' blijft, zichzelf getrouw, zijn vizioenen uitbeelden.
Verleden jaar beeindigde hi' een root werk Torendrieluik;
vele jaren geleden had hi' er een eerste doek aangewijd (zie
afbeelding), maar het voldeed hem niet; het moet de schoonheid uitbeelden van hetpatriarchale natuurverbonden en reliieus leven, in tegenstelling tot het materialistische leven van
g
de moderne mens. Toen dat werk, dat hi' reeds veertig jaar in
zich droeg, gedaan was, meende hi' dat zijn taak of was; hi'
' zag' niets meer. Maar op een zekere morgen kwamen de beelden weer aanstormen voorganse reeksen nieuwe werken... Gods
wilgeschiede, zegt hij.
Vansteenkiste's werken worden weleens ziekelijk romantisme
geheten. Men vindt er sterk de invloed van de En else Preraphaèlieten en van de Duitse romantiekers. Hi' houdt geen
verband met de tijd waarin hi' leeft, maar verafschuwt hem;
hi' staat buiten en teen de hedendaagse kunststromingen; hi'
kent maar een surrealiteit : het bovennatuurlijke; hi' beschouwt
g
de abstracte kunst als een dwaasheid die indruist teen
het
meest elementaire boerenverstand; hi' wil ook een lelijke
din en uitbeelden, want het is volgens hem maar door schoonheid te scheppen dat een schilder God kan dienen. Voor hem is
vorm en kleur maar van belang in functie van de inhoud; de
inhoud, daar komt het op aan...
Zovele stellingnamen, zovele stenen des aanstoots voor zijn
tijdgenoten. Maar Vansteenkiste houdt zich buiten alles; hi'
exposeert nooit; hi' werkt lang en moeizaam voor elk doek
en heeft nooit voorraad voor erpositie; hi' is tevreden met de
kleine kring, die hem welwillend is, en houdt vast aan een
eenvoudig kunstcredo : Word wat ge zijt.
g
: lk wil me volstrekt niet
Dit credo verklaart hi'j als volt
aan de tijd aanpassen en me aldus laten opnemen in fragmen-

taire experimenten en ephemere modestromingen. Men moet
klaar beseffen wat men te volbrengen heeft in het tijdsgewricht
waarin de Schepper ons heeft doen geboren worden. Wie staat
.er achter de manifestaties en vormen van onze tijd,
dat hij ons
zou kunnen verleiden en verblinden
,
te doen wat hi' wil, en
niet wat God wit ? Zeker is het dat heden ,
met alle begaafdheid
engoede mening en trots alle illusorische beweringen — en
velerleipogingen — er een Stijl kan uitgroeien. De verbinding van de mens met het Organische in de schepping is verbroken; de Intuitie, die de vroegere kulturen toe an gaf tot
de kosmische oervormen, ontbreekt; cerebraliteit en wilskram p
kunnen slechts abstrakties verwekken...
Deze man heeft ongetwijfeld veel nagedacht en zijn stellingname is er het resultaat van. Ook wie hem niet over deganse
lijn gelijk zal even zal toch eerbied moeten hebben voor zijn
eerlijkheid en zijn rechtzinnigheid; dat alleen is reeds een
A. S.
grote les.
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en wordt
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alle kunstenaars beneden
—D
it Salon
de 40 jaar (45 jaar voor de beeldhouwers), met werken die
binnen de laatste vier jaar werden vervaardigd.
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KUNSTACTUALI TEITEN
HET GOUDEN KENTEKEN 1957
Bij het begin van dit jaar werd een vereniging opgericht, met sekretariaat te
Brussel(Louizalaan, 343, Tel. 48.01.92)
die ieder jaar een nieuwe selectie industrieleproducten met het Gouden kenteken zal bedenken. De criteria die hiervoor worden aangelegd zijn de volgende:
hetproduct moet eerst en vooral schoon
en harmonieus zijn naar de vorm; het
moet bijzonder goed zijn wat de uitvoering en de afwerking betreft; het moet
voor zijn gebruik aangepast zijn en doelmatig, en tenslotte moet het verkrijgbaar

ZONNFKE MEERS, 1-3-5
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zijn teen een sociale, toegankelijke prijs.
Voor 1957 werden 12 , producten bekroond (6 uit Belgie en 6 uit Nederland); ze werden uitgekozen uit een serie
van bijna 400 producten die alle op het
grondgebied van Benelux werden vervaardigd. We ens hun bijzondere hoedanigheden werden dit jaar nog 47 producten weerhouden. De jury, die deze
selectie heeft voorgevoerd bestond uit bekende designers uit Belgie, De Verenigde
Staten, Nederland, Italie en Luxemburg.
Het doel van deze onderneming bestaat hierin : men wil de esthetische
vormgeving in de industrie stimuleren en

5' KATELUNESTRAAT, 27-31

mede de kwaliteit van deproducten verbeteren; men wil de beste realisaties,
zowel op technisch also
op esthetisch gebied,
meer en beter bekend maken; men
wil aan het kopende publiek een waarborg
bieden van schoonheid en degelijkheid.
Reeds in juni werden de bekroonde
en weerhoudenproducten te Brussel tentoongesteld en tijdens de maanden au ustus en september (tot io september)
werden dezelfdeproducten geexposeerd
in de grote benedenzaal van het Provinciaal Hof te Brugge.
De 12 producten beantwoordden dus
aan hetgestelde doel : ze zijn mooi van
vorm, goed gefabriceerd, functioneel en
de verkoopprijs is redelijk. Deze twaalf
producten zijn :
— het reservoir van een melkmachine,
ontworpen en uitgevoerd door de F. N.
fabriek van Herstal(5.95o F).
— een plooibare ligstoel van de Souplexfabrieken uit Deinze (35o F).
— een fruitschaal in roestvrij staal,
van de firma Sartel, Luik (in Brie maten,
van 6io tot 84o F).
— vlasweefsel voor ameublementsstof,
met witte en zwarte strepen voorgesteld
door de firma Marchant & Stichelmans,
St. Gillis-Dendermonde (22o Fper m).
— zeven kristallen voorwerpen, ontworpen door Peter Muller-Munken uitgevoerd door de Cristalleries du Val St.
Lambert : asbakjes van 38,5o F tot 363
F engroetenkommen.
— likeurservies ingres, ontworpen en
uitgevoerd door de keramieker Antoine
de Vinck van Craainem(38o F).
— theeservies, ontworpen door Em.
Bellefroid en uitgevoerd door de Porselein- en Tegelfabriek Mosa, Maastricht.
— commode-bar en teak 'Pas Toe' van
de U. M. S. Meubelfabriek Utrecht
(6.85o F).
— likeurservies, creatie van Floris
Me dam en uitgevoerd door de Koninklike Nederlandse glasfabriek 'Leerdam'
(370 F).
— tekentafel, creatie van Friso Kramer
en uitvoering van N. V. De Cirkel, Zwanenburg (Nederland) (5.040 F).
— stoel-zetel, ontworpen door Friso
Kramer en uitgevoerd door de N. V. De
Cirkel, Zwanenburg (Nederl.) (510 F).
— tafelcouvert in Gero-Zilmeta, ontworpen door Georg Nilsson en uitgevoerd door de Gerofabriek, te Zeist (Nederland) (870 F per dozijn).

Onder deproducten die geselectionneerd werden, vermelden wij nog : een
engels bed (895 F); twee boven elkaar
geplaatste bedden (1.645 F); een zetel
in ratan (590 F); eenpuzzle (35 F); een
kaasschaal(24o F); een rollende boot —
kinderspeeltuig (150 F); een kook of
met koperen bodem (78o F); gas- en.
electrische stoven, electrische huishoudpompen, tafel-, tee-, limonade- en koffieserviezen, eenpapiersnijder, en ook een
dressoir (model 103) naar ontwerp van
binnenhuisarchitect Jos De Me uitgeuit
voerd door de firma Luxus(Ballegeer)
te Kortrijk (9.500 F).
Onder de inzendingen voor deze eerste
toekenning van het Gouden Kenteken
waren er3oo van Belgisch en een kleine
honderd van Nederlands fabrikaat. Het is
verheugend te kunnen vernemen dat reeds
eengroat aantal industrielen erop bedacht is niet alleengoede, en zo goedkoop mogelijk, maar ook schone producten of te leveren. Het instellen van deze
onderscheiding, Het Gouden Kenteken,
dat spoedig ook in het buitenland voor
de kwaliteit van onzeproducten zal getuigen, moge voor alle industrielen een
spoorslag zijn in deze goede richting.
N.B. : Deprospectussen die te Brugge
aan hetpubliek werden uitgedeeld. waren eentalig Frans.
Voor eengoed initiatief, dat zich bovendien over het hele nederlandse taalgebied uitstrekt, moeten wij dit, tot onze
spijt beschouwen als een gemis aan bescbaving.
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KUNSTGEZELSCHAP
'DIE SCALMEYE'
Onder het motto : een nieuwe vorm van
kulturele ontspanning brengen op een
eenvoudige en bevattelijke wijze en terzelfdertijd al wat schoon is doen begrijpen, smaken en waarderen, stak de groep
Die Scalmeye uit Brugge, vorig jaar van
wal.
Op het programma van dit gezelschap
staan : voordrachtkunst, solozang (kunstliederen vooral), meerstemmige vokale
muziek met een dames- en eengemengd
koor, een strijkensemble waarmede kleine
werken vangrote meesters ten gehore
gebracht worden. Dit alles wordt door
jonge, geschoolde krachten naar voren
gebracht in algemene avonden en in gelegenheidsoptreden (Vlaamse avonden,
Kerst- en Passieavonden enz.) (Sekretariaat : Geeraard Davidstraat, 18, Brugge
- Tel.343.11).

AFFICHEPRIJSVRAAG i9g7
Tergelegenheid van de Provinciale Cultuurdagen 1957 heeft de Provincie WestVlaanderen een afficheprijsvraag uitgeschreven. Dertig ontwerpen werden ingediend.
De Bestendige Deputatie heeft op 6
september 11. haar goedkeuring gehecht
aan de uitspraak van de jury, die samengesteld was uit de heren •; J. Storme, lid
van de Bestendige Deputatie, voorzitter;
H. Gellynck, Dr. A. Janssens de Bisthaven, W. Nolf, P. Pauwels, F. Vromman, leden; G. Gyselen, secretaris.
De uitslag luidt als volt : 1. De prijs
van 5.000 F wordt toegekend aan de
heer Boudewijn Delaere uit Kortrijk;
2. Tweepremies van elk 2.500 F worden toegekend aan de heren Lucien Vangheluwe uit Poelkapelle en Ernest Verkest uit Tielt.
KONINKLIJKE SCHOUWBURG,
OOSTENDE
Door de Vrienden van bet Nederlands
toneel onder de leiding van Dr. Crauwels, warden een reeks abonnementsvoorstellingen telkens de derde dinsdag van
de maand ingericht :
1 7 september : Het dagboek van Anne
Frank K. N. S.

15 oktober Driekoningenavond K.
N. S.
19 november : Boerengsalm naar F.
Timmermans (Reizend Volkstheater)
17 december : De stonde van Waarheld van P. Ustinov (Reizend Yolkstheater)
21 januari : Isabella en de pelikaan
van Marcel Franck K. V. S.
18 februari : Bus stop van W. Inge
K. N. S.
18 maart : Maneschijn voor de misdeelden van E. O'Neil K. V. S.
De abonnementsprijzen zijn met opzet
zeer laag gehouden am de actie voor Nederlands Toneel te Oostende te doen
slagen.

TIJDSCHRIFTENSPIEGEL
Met bewonderenswaardige regelmaat verschijnt het tijdschrift Europa; het tweede
nummer van 1957 kwam voor kart van
deers het
het is een uitgave die bijna honderd bladzijden beslaat, en die nog keuriger dan de vorige afleveringen werd
verzorgd, en ook beter en overvloediger
isgeillustreerd. Wij weten enigszins wat
het betekent een tijdschrift uit te geven,
en uit ondervinding kennen wij de moeilijkheden met buitenlandse medewerkers.
Europa is voor het grootste deel op bui-

Het vioolkwartet van „ Die Scalmeye

INTERNATIONAL BRUSSELS
* Meubelen en
Woningtextiel
* Aileen Fabricatie
voor Benelux en
Belgisch Congo
* Documentatie
op aanvraag
* Doorlopende
Tentoonstelling
145, KONINKLIJKESTRAAT, BRUSSEL
Tel. 17.21.17

tenlandse medewerking afgestemd, en wij
kunnen ons dus voorstellen wat aleschrijf en binnensmonds geweeklaag de
uitgave van dit tijdschrift moet meebrengen. Het strekt tot eer van de taai doorwroetende Medard Verleye dat zijn tijdschrift standhoudt en stelselmatig verbetert.
Het jongste nummer bevat als leading
een zeergoed essay over oorlog en naoorlog in het werk van de Duitse romancier Heinrich Boll, van de hand van Henri Plard, professor aan de Brusselse universiteit. Naast eenpaar Duitse studies
die wij over deze belangwekkende romancier lazen menen wij dat deze studie
tot het beste behoort van wat reeds over
hem werdgeschreven. Verschillende van
Boll's romans, zijn beste tot hiertoe o. i.
werden reeds in het Nederlands vertaald :
Und sagte kern einziges Wort, Haus ohne
Miter en nu onlangs Das Brot der friihen Jahre. Er is ontzettend veel oorlogsliteratuur in Duitsland verschenen, en
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dezegrote werken van Boll spelen zich
of te midden vanpuin, stoffelijk en geestelijk puin. Het eigenaardige en grote
aan Boll's romankunst is nu echter dat
hi' de naoorlogse toestanden neemt als
uitgangspunt voor algemeen menselijke
botsingen; dit geeft zijn werk niet alleen
een literaire waarde, maar tevens wordt
het als een menselijk dokument, waarin
wij ons bepaalde momenten zullen herkennen. In hetzelfde nummer van Europa
verschijnt bovendien een fragment uit het
jongste werk van Boll, zijn dagboek van
een lang verblijf in Ierland.
In dit nummer vinden wi j ook tal van
wetenswaardigheden over verschillende
auteurs, gedichten o. a. van Deleu, Vermeille en Verbeke en tevens een korte
bijdrage van Medard Verleye over het
werk van deglazenier Kamiel Van Walleghem, met kleurreproducties verlucht.
(Uitg. Verdun, Beerstraat 13, Torhout).
L'Oeil verschijnt stipt ieder maand
met buitengewone afleveringen. Niet al-

leen omwille van de steeds keurige iilustratie is dit tijdschrift tot op het eerste
lan gestegen (dit is echter al heel wat,
P
en er zijn voor alle tijdschriften lezers
die niet verder kijken dan de plaatjes),
maar vooral we ens de steeds frisse en
vlotte trant van de artikels. De meeste
van die bijdragen zijn in feite een verfijnde vorm van journalistiek, en wij
geloven dat ze bij het publiek beter wordengesmaakt dan de zwaarwichtige studies, die men soms inperiodieken ontmoet. Op voorwaarde dat men zo volledig
mogelijk is,
geldt trouwens voor zulke
dokumentaire bijdragen beknoptheid en
aangename schrijftrant als reel. Ook in
het septembernummer van dit Frans-Zwitserse tijdschrift lazen wij een reeks belangwekkende artikels over de befaamde
Finse architekt Alvar Aalto, over de techniek van het restaureren van oude schilderijen, en een zeer verzorgde en buitengewoon geillustreerde biografische bijdrage over de Franse schilder Georges Braque.
Eigenaardige wetenswaardigheden voorts
over de manier waarop schilderijen die
wij nu meesterwerken noemen in vroeere encyclopedieèn werden onthaald. Het
g
nummer eindigt ditmaal met de opgave
van enkele fantastischeprijzen die worden neergeteld voor oude en moderne
schilderijen op openbare verkopingen.
Voor het volgende nummer wordt o. a.
een bijdrage aangekondigd over de ' Nouvelle Ecole de Paris'. (Voor Belie
g :
F.B.
Louis Lepoutrelaan,
87, Brussel).

Men weet dat Rusland en de satellietstatengeen kosten sparen om via de
sport aan propaganda te doen in het buitenland. Hetzelfdegebeurt via de kultuur
en de kunst; naast de culturele verdragen,
die zij met het Westen sluiten en die bun
kunstenaars in zoveel mogelijk landen
doen optreden, gebruiken zij ook daartoe
het boek en het tijdschrift. Een dezer op
propaganda in het Westen afgerichte bladen is Sinn and Form, dat in Oost-Berlin
verschijnt (Riitten & Loening). Reeds in
1949 gaf het blad een Sonderheft Bertolt
Brecht uit dat naast zijn Kleines Or anon
ur das Theater en Der kaukasische Kreidekreis ook nog andere teksten van en
over Brecht bevat. Dezer dagen ontvinZweites Sonderschrift dat
g
en wijen
e
gedrukt werd naar aanleiding van Brechts
afsterven verleden zomer en dat bijna
driemaal lijviger is dan het eerste (628
blz.). Het bestaat uit oorspronkelijke teks.ten van Brecht, getuigenissen van vrienden en bekenden, litteraire studies over

zijn werk en tenslotte een reeds zeer uitgebreide maar nog onvolledige BrechtBibliographie van Walter Nubel (962
nummers).
Van Brecht werd slechts een toneelstuk opgenomen Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui. Het geldt een — gelukkig voor Brechts toneelfaam — schier
onbekend werk; het is eenpersiflage op
degebeurtenissen in Duitsland van '32
tot '38. Te Chicago (Duitsland) weet de
bloemkolen-trust , de oudegeachte cafébaas Dogsborough (Hindenburg) te compromitteren; deze wordt gedwongen hulp
te aanvaarden van degangsterbendeleider
Arturo Ui(Hitler)n
, en
kornuiten
zij
Givola(Goebbels), Giri (Goering) en
Roma(Roehm);z ij voeren een echt
schrikbewind, waarbij moorden gepleegd
worden (Roehm) en brandengesticht
(Reichstag) •; ook de bloemkolenzaak van
Cicero(Oostenrijk) wordt overweldigd
(Anschluss), nadat deplaatselijke leider
Dullfleet (Dollfuss) is van kantgemaakt.
Dat alles in verzen ! Brechtsgewone
theaterrekwisieten komen erbij te pas;
maar hoewel dit een van Brechts laatste
toneelstukken is(1941),
toch laat het
eenpovere indruk. Hi' zelf was zich
bewust van het hachelijke van het geval, zoals uit de notas van zijn Arbeitsbuch blijkt; hi' liet het te Berlijn nooit
opvoeren en schreef ook nooit Ui II, dat
degebeurtenissen in Spanje en de tweede
wereldoorlog eveneens zou overplaatsen
in eenpolitieroman-atmosfeer; wie weet
zou hi'j daar de Churchillrol niet aan
Lemmie Caution hebben toevertrouwd...
Behalve een aantal gedichten en recensies en een interessant dialoog over de
speelwijze van het Berliner Ensemble bevat het Sonderheft nog een zeer uit ebreid uittreksel van Brechts onafgewerkte
roman Die Geschdfte des HernnJulius
Cesar. Overeenkomstig de historisch- materialistische wereldbeschouwing krijgen
we hier een kijk op de finantiele achterter der
g
rond en het klassenstrijdkarak
gebeurtenissen : Cesar is een geniale politieke zakkenvuller, de City is er vertegenwoordigd in de persoon van de
dikke Crassus, Clodius heet er de Pommadekop'Annunzio
,
d
loo pt er rond in
het vel van de belachelijke dichter-held
Vastius Alder, de proletariers betalen altijd het gelag. Bittere cynische geestigheid. Dit is het derde boek van de roman •; het tweede was in het Sonderheft
van 1949 verschenen. Men moet dit niet
lezen om degeschiedenis te leren begrijP en, maar men leert er wel Brecht door
begrijpen, onder zekere opzichten althans.

Dat laatste kan men ook,
maar dan
van zijn persoonlijkheid betreft, aan de
hand van de velegetuigenissen van zijn
vrienden. Het meest anecdoten vindt men
vooral wat de meer sympathieke kanten
in degezegden van de techniekers van
Brechts Berlins Ensemble en in de tekst
van Vladimir Pozner, het meest grootsprakerigheid in het rouwbeklag der onderscheiden toneelspelers, het meest geestigheid in Bertolt Brecht und die Musik
van de componist Eisler, de beste karakterisering bij Lion Feuchtwanger. Feuchtwan er ziet in Brecht iemand die altijd
maar werkte en experimenteerde en nooit
zijn werk als of beschouwde; een geboren
nieuwe en elkaar
theaterman
,
die altijd
tegenstrijdige formules zocht en toe pastte; een leider van mensen, die naarmate
zij meer medewerkten fanatieke aanhanors werden : Brecht frass viel Leben, er
g
war herrisch und stolz; Brechtprobeerde
degekste din en en maakt een mengsel
van alle toneelopvattingen van de gehele
wereld en van alle tijden; hi' was yolks
zondergemeenheid en bezeten om het
juiste woord en het juiste gebaar te vinden, los van alle conventie : supra grammaticos sto; hi' was een brillante debater,
vriend van deparadoxe, een ongehoorde
gente
wie
a domspotvogel; een genie
alle
koppen samenspanden, maar hi' kon ze
de baas. Over de intiemstegevoelens van
Brecht zal men in dit Sonderheft echter
omzeggens niet vernemen, evenmin als
over zijn metaphysische opvattingen.
Eigenaardige figuur : een man die Beethoven haatte evenzeer als hi' de musichall van Hollywood prees, een communist die zich te Berlin vestigde om in de
kortst mogelijke tijd een auto en een villa
te veroveren, viand van hoofdletters (hij
ti to er nooit en tekende altijd bb) en
vriend van dikke sigaren, uiterst bescheiden maargrondig overtuigd dat er maar
twee regisseurs waren in de gehele wereld : hi' en Chaplin.
Wie die er door wil dringen in sommige aspecten van Brechts oeuvre vindt in
het Sonderheft van Form und Sinn een
reeks studies, die meestal waardevol zijn.
Ernst Fischer bespreekt de lyriek van
Brecht onder het motto : das Einfache,
das schwer zu machen is (een vers van
Brecht dat eigenlijk op het Communistisch aardsparadijs slaat); Fischer wil
bewijzen dat de achterlijke burgerlijke
critici ongelijk hebben een kloof te willen slagen tussen Brechts dichterschap en
zijn communisme : ohne Marxismus gibt
es keine wesentliche Dichtung unseres
Zeitalters, beweert de man.

Ernest Borneman schreef een no al verwarde uiteenzetting over allerlei : het
mengelmoes dat de toneeltaal van Brecht
is, de zeer verscheidene auteurs van wie
hi' afhankelijk is, zijn exotisme en het
cosmopolisme van zijn toneel dat in alle
denkbare landen speelt, de zeer verscheiden samenwerking waardoor zijn stukken
tot stand kwamen, hun eigenaardige typografische presentatie, de vele landen
waar hi' verbleef en zijn uiteenlopende
belangstellingen, het invoeren op het toneel van de meest vreemdsoortige zaken,
zijn voortdurende tekstwijzigingen en
improvisaties. (Borneman poogt ook
Brechts toegevingen aan de Partei goed te
keuren, die weleens zulke tekstwijzigingen eiste van Parteigenosse Brecht, dat zij
het karakter van sommige stukken totaal
veranderden).
De studie van Eric Bentley over Brechts
theaterkunst behandelt vooral het standunt van de regisseuren : Brechts thans
p
wereldvermaarde ensceneringsmethodes.
Paolo Chiarini vergelijkt Lessings opvatting van het toneel met deze van Brecht
en vindt meer overeenkomstpunten dan
men eerst denken zou. Maar veel leer:
zamer zijn de notas die Kalthe Riilicke,
een der voornaamste leerlingen van
Brecht, nam, naar aanleiding van het instuderen der slotscene van Galileo Galllei; hier zien we Brecht werkelijk als
regisseur; de varianten van 1938, '45 en
'5
worden besproken en de zin ervan
5
aangetoond; de evolutie der regie naargelang de repetities elkaar opvolgen; de
regieaanwijzingen van Brecht worden ons
voorgelegd en we zien hoe zij groeien u it
de onderlinge samenwerking en de discussie. Misschien nog raker is het verslag
van een ander toneelspeler. H. J. Bunge
over de repetities van een scene uit de
Kaukasische Kreidekreis. Meer dan door
- theoretische besprekingen zal men door
de concrete voorbeelden,
die K. Riilicke
en Bunge geven, kunnen begrijpen wat
Brecht eigenlijk bedoelde, bepaald wat
zijn opvattingen zijn over Verfremdunseffekten, karakterisering,
, mime
rol van
verstand engevoel,
sociale rol van het
toneel, enz. Het voorbeeld van Galileo
Galilei is des te merkwaardiger omdat
het enig verband houdt met het geval van
Brecht zelf,
die eveneens — zoals Gorki
uit ijdelheid naar men vermoedt — zich
geplooid heeft naar de wil van de machthebbers en, evenals Galilei en Gorki, op
het eind van zijn levee een innerlijke
strijd zou hebben gekend. Maar daarover
verneemt men natuu-rlijk niets in het
Sonderheft van Sinn und Form. A. S.
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* Bij de uitgeverij Verbeke te Brugge
verscheen onlangs het werk Nederlandse
uitspraakleer voor Westvlamingen, van
de hand van Kanunnik K. Berqui n,
met een ' tengeleide' van Ridder P.
van Outryve d'Ydewalle, gouverneur van
deprovincie.
* Kunstschilderessen Lieva B o s t o e n
uit Beveren-Roeselare en Magda T a 1p e stellen werk ten toon in de Kunstalert Houwen te Oostende.
g
* Op 25 augustus werd te Rome, op het
Sint-Pictersplein, een roots massaspel
opgevoerd, een uitbeelding van de arbeid,
naar aanleiding van de wereldbijeenkomst
van de katholieke arbeidersjeugd. De algemene leiding en het ontwerp van het
spel waren het werk van de begaae
fd regisseur en choreograaf H e i k o Kolt,
terwijl ons redactielid Arno Brys de
ontwerpen verzorgde van de kostumering.
* Kunstschilder Andre Bulthé uit
Veurne heeft tijdens de maand augustus
verschillende stillevensgeèxposeerd in het
Hotel Martinez te Cannes. Deze expositie
was ingeschakeld in de cyclus van de
Grand Prix de Cannes en werd o. m. bezocht door Jean Cocteau en Pablo Picasso.
Kunstschilder Andre Bulthé zal
van i6 november tot i december e. k.,
met twee stillevens eveneens deelnemen
aan een expositie in de Gale.ry der Regent Street te Londen. Terloops dient
opgemerkt te worden dat op deze tentoonstelling ook werken zullen te zien
zijn van Jean Picard, Ledoux, Lelong,
Pressmann, Chariot, Van Don en, Yves
Brayer en Dufy.
* In de loop van de maand november
verschijnt bij de uitgeverij Sanderus te
Oudenaarde een verhaal van Lucien
D end o oven onder de titel : Sjantra
de Maan. (64 p., in en. 20 F; geb. 3o F;
eveneens verkrijgbaar bij de schrijver,
Ter Doest, Lissewege).
* Guido Cafmeyer en Teresa
van Mar c k e starten deze winter met
een reeks kunstavonden, onder het motto
' Nee, zo zijn we niet getrouwd'. Het is
eenprogramma met humor over huwelijk
en lief de, met teksten van H. C. Andersen, Felix Timrnermans, Godfried Bomans, A. Schmidt en H. Knap, die door
328

S

N

AL

I

A

deze artisten worden voorgedragen. Op
hunprogramma hebben zij overt ens heel
terecht, het woord van Carlyle geschreven :„ Humor is de schoonste volmaking
van dichterlijkheid ”. (Adres : St. Jacobsnieuwstraat,
4o, Gent).

* In de reeks kunsttentoonstellingen die
g
ehouden worden in de hofstede Ter
Doest te Lissewege, kwam ti' dens de
maand augustus Henri De Jaeger
aan de beurt. Zijn werk werd toe.gelicht,
ti' dens de opening, door Sta f Wets.

* Tijdens deze zomermaanden werd, ten
tweeden male, te Brugge een reeks opvoeringen ingesteld van het licht- en
klankspel Lodewijk van Gruuthuse. Dit
spel op een tekst van Karel de Busschere,
die voorgedragen wordt door verschillende beroepsartisten, werd geregisseerd
door Guido Cafmeyer.

* In de loop van de maand oktober
wordt te Brugge in het stedelijk museum
eengrote retrospektieve tentoonstelling
ingericht van het werk van de 84-jarige
kunstschilder Georges De Sloov er e uit Sint-Kruis.

* De driejaarlijkse prijs voor koloniale
letterkunde werd door de klasse der morele enpolitieke wetenschappen van de
Koninklijke Academie voor koloniale wetenschappen toegekend aan Marcel
Coole, voor diens bundel Kaluwa,
Congogedichten, waarvan er enkele verschenen in het j uni-nummer van Dielsche
Warande en Belfort.
* Het Oostends kamertoneel voert op
en 13 oktober het stuk De banier van
de Koning op,
naar een recent werk van
Costa du Rels, handelend over de priesterarbeiders in Frankrijk. Medewerking o.
a. van Suzy Decleer, Michel
Wyf f els en Jan De Lee, die
het dekor heeft ontworpen.
12

* In degulden reeks van het Davidsfonds verscheen voor kort een bundel
novellen van Andre D e m e d t s, onder de titel Neerslag der dagen.
* Bij het Walter-Verlag te Olten (Zwitserland) verschijnt eerlang een Duitse
.vertaling van de roman Mensen in de
schaduw van Fred Germonprez.
De roman Iseland, Iseland van die
zelfde auteur zal bij een Praagse uit ever
verschijnen in een Tsjechische vertaling.
* Te Nieuwpoort op het stadhuis werd
tijdens de maand augustus een tentoonstelleng van beeldende kunsten georganiseerd door de kunstfederatie ' NoordZuid'. Onder de exposanten bemerkten
wij Jean-Jacques de Grave met
een hele seriegrafische werken.
* De Oostendse balletmeesteres Rose
d'I vry werd benoemd tot professor
aan de Antwerpse Opera.

* Op 15 september gaat te Koekelare,
voor de tweede maal, de hernieuwdeprocessie uit van 0. L. Vrouw van de Mokker. Dezeprocessie is geInspireerd naar
schilderijen van Jozef Janssens en
wordt opgeluisterd met liederen van
toondichter R e m i Ghesquier e.
* De kunstschilders-tekenaars Werner
Lagae en Geert hebben ti' dens de
maand augustus hun werken geexposeerd in de zaal Mandej
te Oostende.
* Onder de auspicien van de wakkere
kunstkring MozaIek heeft Oc t a v e La nduyt van 24 oogst tot 5 september zijn
jongste werken tentoongesteld in het stedelijk
eum
mus te Oostende.
* Tijdens de maand september zal de
glazenier Michel Mar t e n s uit SintAndries tweeglazen wanden exposeren
in het Belgisch Paviljoen van de internationale architectuur-tentoonstelling Interbau te Berlin. Dezelfde kunstenaar
werkt tevens metglasramen mee aan de
tentoonstelling Modern Home die eveneens tijdens de maand september wordt
ingericht in het Museum voor Sierkunst,
an Breydellaan te Gent.
J
* Op 15 september werd een Westvlaamse dag gehouden in de nieuwe St.
Lutgartbasiliek te Tongeren. Te dier gelegenheid werd in deze basiliek een glasraam onthuld,
voorstellende de H. Karel
de Goede, dat aan de basiliek werd aangeboden door de provincie West-Vlaanderen. Dit glasraam is het werk van de
glazenier Michel Martens.
* Van i tot i6 september hield G a ston M i c h i e l s uit Brugge zijn eerste tentoonstelling van landschappen in
de oude abdij Ter Doest te Lissewege.

P. PALI WELS-CROQU1SON
OUDHEDEN
KLINSTVOORWERPEN
ANT1EK BEELDHOUWWERK
PLEIN 3 r -

De folklorist Omer De Splenter
uit Sint-Andries bracht een inleiding.
* Deprovincie West-Vlaanderen heeft
een beperkte prijskamp uitgeschreven
voor het opschikken van het Gerechtshof
te Kortrijk. Er werd een ontwerp gevraagd voor een muurschilderij en voor
eenglasraam. De ontwerpen, respectievelijk
n va
Marcel Notebaert uit
Kortrijk en van Daniel Cr ii 11 uit
Brugge werden aanvaard en voor uitvoering goedgekeurd.
* Van 7 tot 20 september exposeerde
Paul Perm e k e zijn jongste werken
in de zaal Memlinc, Vlamingstraat te
Brugge.
* De Missa Quinta van Herman
R o el s tr a et e werd op zondag 15
september in rechtstreeks relais door het
N. I. R. uitgezonden. De orgelbegeleiding
werd door de componist zelf verzorgd.
Drie koren werkten mede : het S. Janskoor van Oostende (leid. Dan. Parret),
Reuzegom van Harelbeke en K. P. Benoitkring van Izegem (leid. H. Roelstrate) en Cantemus Domino van Izegem
(leid. A. Depickere). De algemene leiding had Daniel Parret.

* Bij de uitgeverij Desclee De Brouwer
te Brugge verscheen zopas het tweede
deel van Ingoyghem waarin S t ij n
St r e u v e l s zijn levensherinneringen
verhaalt tussen 1914 en 194o dit werk
bevat o. m. de rede van Stijn Streuvels
• bij zijn ere-doctoraat, het verhaal van
verschillende reizen o. a. naar Palestina
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en tenslotte degevarenis van Djooske
Dekkers'(ing. 90 F; geb. II° F).
Bij dezelfde uit ever verscheen eveneens de achtste druk van het bekende
werk Prutske van Stijn Streuvels (ing.
8o F •; geb. ioo F) , onder een nieuw
keurig omslag van Eric Vandemeulebroucke,
Streuvels' kleinzoon.
* Stadsbeiaardier van Brugge E. Uteri
behaalde de eersteprijs in een kompozitiewedstrijd uitgeschreven door de Nederlandse Klokkenspelvereniging; het betrof hier uitsluitend beiaardmuziek. Het
bekroonde werk draagt als titel Intermezzo molto capricciwo,
* Jack Verstappen uit Blankenberge publiceerde reeds verschillende verhalen, o. m. De mens jaagt achter schimmen en De straat der illusies. Bij de uitgeverij De Volksster te Zaventem verschijnt in de loop van de maand september een nieuw werk onder de titel : Zwervers onder de trop.gnzon. Het is een geromanceerd verhaal over de tocht van
Stanley, en geillustreerd met dokumentaire foto's.(35 F).

* Bij de Vlaamse Boekcentrale te Antwerpen verscheen een nieuw jeugdboek
van S t a f Wey t s getiteld Wispel
en Kwispel. De ondertitel luidt : „een
evenplezierig, als serieus en pikant verhaal voor grote en kleine kinderen". Een
Duitse vertaling van dit werk is reeds in
voorbereiding. Tevens werd het boek tot
toneel bewerkt; het zal worden opgevoerd
door de K. S. A.(ingenaaid 48 F; gebonden 6o F). Van dezelfde schrijver zal in
de jeugdreeks 1958 van het Davidsfonds
eveneens een jeugdboek verschijnen onder de titel : Kwib en Kwab.
* Op september heeft een groep Roeselaarse artisten
,
bestaande uit Hector
Deylgat, Herwig Pieters, Maurits Vandendriessche, B. van Doorne en Raf Van
Tie em te Hasselt een eerste prijs behaald, met regeringsmedaille en trofee,
in een Nationale Conversatiewedstrijd,
waaraan tiengroepen, uit ieder Vlaamse
provincie, twee deelnamen. Een conversatiewedstrijd bestaat in het debiteren,
zonder toneelrekwisieten,
van een vooraf
ingestudeerd toneelfragment.

ERRATA
* De j one
g
kunstschilder V e v i s h
hield te leper in de loop van de maand
augustus een zeer geslaagde tentoonstelling.
* Op 12 september in en te Wingene
de nu traditioneelgeworden Bruegelfeesten door onder de leiding van D r s.
Frans Vromman. Het Bruegellied
van Hi 1 mer V er din werd er uitgevoerd.

— Hetgrondplan afgebeeld op blz. 242
(onderaan) is niet dat van een woning te
Nieuwpoort van architekt P. Callebout,
maar wel hetgrondplan van het op blz.
241 afgebeelde landhuis te Ingooigem.
- Eveneens in het vorig nummer, maar
dan op blz. 262, tweede kolom, bovenaan
de tweede alinea staatgeschreven dat het
Grootseminarie te Brugge een rijksarchief
bezit. Natuurlijk moet dit zijn een rijk
archief.
329

KUNSTMEUBELBEDRIJF

DEFOUR
p. v. b. a.

mr....0000"

HOOGLEDE
TEL. 5063-5107-5069 (ROESELARE)

aW

Voorloper van de nieuwe lijn

Vooruitstrevende architecten ter beschikking van het klienteel

WOK
CliZEXCle aloveRtioc VA1Q it10

kodierigke kausavegket2
Ern:Vanden
bun cAlitylw qtoep
sz-mi re -wen bietisre bt vAlclui vnnbe wenkluazen

Fn 117 z B170t21)02

112ebelVeldieli6
onder dewelke hun vertegenwoordiger voor West-Vlaanderen

Jozef Seaux, Gravenstraat, 52, Roeselare,
en hun algemeen vertegenwoordiger

Jozef Kerkhof, to Brussel, op ons adres.
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Toonzalen, burelen, werkhuizen : 24 & 28 Anderlechtse
Weggevoerdenstraat, Brussel-Anderlecht. — Telefoon nrs.
02.21.64.60 en 02.21.92.06. Magazijn Gent : 26 Limburgstraat, over St. Baas en het monument Van Eyck. Voorheen : De Reuck. — Tel. 09.25.35.48.
Ons adres voor Week-ends : Z e e d ii k 88, K n o k k e.

K. VANDEKERCKHOVEDE MEESTER
ROESELARE
Ooststraat 13=15
Telefoon 20 7 .63

Noordstraat 51
Telefoon 2 o3.33

ALGEMENE MEUBILERING

BINNENHUISINRICHTING

LEES
met
het

°elan O„

Bockhanbel

Oumont • vuylsteke

nieuwste

00StStPaat 17

maaR

ROESELARE

het
BESte !

Verdeler West-Vlaanderen:

Adler Siemag Imperial = Hermes
Smith= Corona = Olympia = Marchant
= Victor = Precisa = Plus =Sumlock
Direct Or. Odhner = Brunsviga =
Off=Set = Geha = Alle benodigdheden.
Metalen meubilair.
Duizenden referenties in Groot=
en Kleinbedrijf, in Colleges, Pensio=
naten, in Administratie enprivaat=
gebruik. * Bekwame vaklui en een

!pier dandertigjarige ondervinding
staan U ten dienste.

telefoon 201.72

TROUW DIENEN WAS EN BLIJFT STEEDS DE LEUZE VAN

54.antoormachinebeciryi
OOSTSTRAAT, 119

ROESELARE

TELEFOON 1265
ZEER RIJKE KEUS

SCHRLIF- REKEN-

AFDRUKMACHINES

KANTOORMOBILAIR - BENODI6DHEDEN - VERHURINS • ONDERHOUD • HERSTELLING
.111111.

HANDELSDRUKKERIJ

KOPIEERD1ENST

Een ontmoeting van stijl en comfort,
is onze salon Napoleon.

lnrichters:

MEUBELINDUSTRIE

EEN KIJKJE IN ONZE TOONZAAL...
Wilt U Uw woning even gezellig, kom dan en bezoek
onze toonzalen, ieder meubel ziet U in zijn gp
east decor.

Tel. 600 POPERINGE

DRUKKERIJ JOS. VERMAUT
Langesteenstraat 28, Kortrij k (Tel. 202.04)
Wordt U aanbevolen voor het drukken van Moderne en Luxusuitgaven,
Geillustreerde tijdschriften, Folders, Catalogi, Jaarboeken, Jaarverslagen, enz.
Specialiteit van Drie- en Vierkleurendruk

ALLE DRUKWERKEN VOOR NIJVERAARS
worden verzorgd uitgevoerd tegen de v o o r d e 1 i g s t e voorwaarden.
PRIJSOPGAVEN EN BEZOEK OP AANVRAAG

Aangenaam tehuis = Gelukkig huis

FIRMA
BOUCKAERT-VAN ROLLEGHEM
ROESELARE
Ooststraat 50
Gesticht 1889
MEUBILERING — WOONINRICHTING
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WEST- VLAANDEREN

INHOUD
ZESDE JAARGANG - NUMMER VI JP

TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VOOR KUNST EN CULTUUR
UITGEGEVEN DOOR HET CHRISTELIJK VLAAMS KUNSTENAARSVERBOND

September 1957

MET DE FINANCIELE STEUN VAN DE PROVINCIE

De vier Gekroonclen, door Gery Hel.

derenberg

Voorzitter : Eest.

Jozef Storme. Gecst. Ado. Kanunnik J. Dochy.

Eredekens : Baron Jozef Ryelandt en Stijn Streuvels.
EDITORIAAL
REDACTIELEIDING

In memoriam Huib IIoste

Andri. Demedts, jczef Hanoulle, Marcel Notebaert,

Jzef
Storme
o
BEELDHOLIWKLINST

Dr Albert Smeets, Antoon Vander Plaetse.

REDACTIERAAD

F. R. Boschvogel, Mr. A. M. Botte, Jules Bouquet, Arno Brys, Guido

Barok. en Rococoscuiptuur in het
Brugse
Drs. Frans Vromman

Cafmeyer, Architect Jos Delie, Senator R. D. De Man, Gaston Duni-

De moderne beeldhouzokunst

Kanunnik Paul Francois, Hilaire Cellynck, Remi Ghesquiere, Dr. Alin

Walter Volkaert
Hedendaagse beeldhouw1,-unst in
WestNlaanderen Fernand Bonneure

breux, Michiel English, Prof. Ir. Arch. Paul Felix, Mr. Roger Fieuw,

Janssens de Bisthoven, Octave Landuyt, Mr. Jean Lebbe, Michel
Martens, Marcel Matthys, Godfried Oost, Jozef Seaux, Albert Setola,
Louis Sourie, jozef Vandaele, Remi Van Dun,
Luc Verbeke,
Y•
Hilmer Verdin, Jozef Verhelle, Drs. Frans Vromman, Staf Weyts.

ONTMOETINGEN
SECRETARIAAT

Albert Servaes
Leven

Redactie

kunst in West.Vlaanderen

Fernand Bonneure, Rijselstraat 329, St Michiels bij Brugge (Tel. 344.91).

Eugeen Vansteenkiste

Administratie
*

KUNSTACTUALITEITEN

Het Gouden Kenteken

1957

Hector Deylgat, Polenplein 5, Roeselare (Tel. 222.21)

ABONNEMENT

Kunstgezelschap 'Die Scalmeye '

Per jaar : 150 F Steunabonnement : 300 F Alzonderlijk

Afficheprijsvraag 1957

numrner : 50 F G:ronummer : 9576 Bank van Roeselare

Koninklijke Schouwburg, Oostende

(met vermelding : abonnement op West- Vlaanderen).

Tijdschriftenspiegel
PERSONALIA

In de loop van de maand novemkr zullen wij onze zesde
jaargang besluiten met een rijkgeIllustreerde aflevering die
Omslag Materie en vorm.
Ontwerp van Michel Olyff, Nieuwpoort
Details van een b:Tldhouwwerk van Roel
D' haese

om de helft zal gewijd worden aan de

MUZIEK

en aan de

GRAFIEK

Dit nummer kan van nu of reeds besteld worden door over=

Foto's : Serge Vandercam

schrijving van 5 o F op giro 9776 van de Bank van Roeselare.

DRUK LANNOO, TIELT

WEST

VLIANDEREN

WEST -VLAANDEREN

INHOUD
ZESDE JAARGANG - NUMMER ZES

TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VOOR KUNST EN CLILTUUR
UITGEGEVEN DOOR HET CHRISTELIJK VLAAMS KUNSTENAARSVERBOND

november 1957

MET DE FINANCIELE STEUN VAN DE PROVINCIE
*

MUZIEK

jacobus Clemens non Papa

Voorzitter : Best. .Afg. Jozef Storme. Geest. Adv. Kanunnik J. Dochy.

Jean Warmoes
De Leie in de muziek J. Van Ackere

Eredekens : Baron Jozef Ryelandt en Stijn Streuvels.

Twee Westvlaamse solisten : Frans
Brouw en Carlo Vanneste

REDACTIELEIDING

Bert De Keyser
Muziekinstrumenten in het Gruut=
husemuseum
Jean Warmoes
*

GRAFIEK

Vier Vlaamse Grafiekers

Andre Demedts, Jozef Hanoulle, Marcel Notebaert,
Dr Albert Smeets, Antoon Vander Plaetse.

REDACTIERAAD

F. R. Boschvogel, Mr. A. M. Botte, Jules Bouquet, Arno Brys, Guido

Marcel Duchateau
Grafische technieken

Hilaire Gellynck
Hedendaagse Grafiek in West.Viaan=
deren
Fernand Bonneure

Cafmeyer, Architect Jos Delie, Senator R. D. De Man, Gaston Duribreux, Michiel English, Prof. Ir. Arch. Paul Felix, Mr. Roger Fieuw,
Kanunnik Paul Francois, Hilaire Gellynck, Remi Ghesquiere, Dr. Alin
Janssens de Bisthoven, Octave Landuyt, Mr. Jean Lebbe, Michel
Martens, Marcel Matthys, Godfried Oost, Jozef Seaux, Albert Setola,

*

Louis Sourie, Jozef Vandaele, Remi Van Duyn, Luc Verbeke,

Albert Setola = Louis De Meester =
Octave Landuyt = Christiaan Vander
Plaetse

Hilmer Verdin, Jozef Verhelle, Drs. Frans Vromman, Staf Weyts.

ONDERSCHEIDINGEN

INHOUDSTAFEL

*

Redactie
Fernand Bonneure, Rijselstraat 329, St Michiels bij Brugge (Tel. 344.91).

van de zesde jaargang
ONTMOETINGEN

SECRETARIAAT

*

Administratie
Hector Deylgat, Polenplein 5, Roeselare (Tel. 222.21)

Toondichter Jules Bouquet

Fernand Etienne
Raymond Leroy
Ons Dorado = muziekgroep, Brugge

Fernand Etienne
Marie=Jose Delaey Hector Deylgat
VERBONDSBERICHTEN

*

ABONNEMENT

Per jaar : 150 F - Steunabonnement : 300 F - Atzonderlijk
nummer : 50 F - Gironummer : 9576 Bank van Roeselare
(met vermelding : abonnement op West-Vlaanderen).

De film : Kunstleven in West=Vlaan=
deren
AKTUALITEITEN

*

met o. a. 'Onze Kunstbibliotheek '.
PERSONALIA

*

We s t =Vla ander en zal zijn zevende jaargang inzeticen
met een aflevering, gewijd aan

Omslag : Compositie van Jean-Jacques de

FOTOGRAFIE, FILM & TELEVISIE

Grave, Veurne.

Deze nieuwe kunstmedia zullen door vooraanstaande specialisten

Bijlage : Kleurplaat 'De Lente ' van Jean Brus-

op hun esthetische waarde worden ontleed, in een serie rijk=

selmans. Deze kleurreproductie is een nieuwjaarsgeschenk van de h. Gustave van Geluwe,

geIllustreerde bijdragen. Dit nummer kan van nu af reeds besteld

bekend kunstverzamelaar en mecenas, aan de

worden door overschrijving van 5o F op giro 9576 van de

lezersvan West-Vlaanderen.

Bank van Roeselare.

JACOBUS CLEMENS NON PAPA
In de eerstkomende tijdspanne 1957=1958 gedenken wij
de 400"e verjaring van het afsterven van Jacobus Cie=
mens Non Papa, die in de xvi " eeuw aan het Brugse
Kapittel verbonden was en als musicus een grote faam
verworven heeft.
benamingZ"
kreeg
hi'
hij wellicht, met
een geestige bedoeling, om hem te onderscheiden van
Pau Clemens VII, die van 1523 tot 1543 regeerde. Een
tweede veronderstelling, minder waarschijnlijk, is om
de componist niet to verwarren met een an ere Jacobus,
priester=dichter.1
aert en Will
de Rore, vormt
Same met Gombert,
Clemens non Papa de leidende groep in de muzikale
scheppingswereld van it tijdperk. Op muzikaal en
muziekhistorisch gebied betekenen zij de hoogtij van
de zuiver Nederlandse Polyfonische stij,l die over gans
Europa zal uitstralen. In Clemens non Papa begroeten
wij een voorloper van Orlandus Lassus.
Zijn werk is overvloedig en uiterst verscheiden. Vol,
slagen virtuoos van het contrapunt, verovert Clemens
non Papa zich eveneens het meesterschap in het genre
vande Franse chanson. De eenvoud van zijn Souter=
liedekens, de verheven toon van zijn grote motetten, dit
alles maakt van Clemens non Papa een der merkwaar=
dige talenten, die uitstralen in onze vi eeuwse muziek.
Schaars zijn de gegevens omtrent zijn leven : enkele
data ons nagelaten door de archivalia, die aanwijzen
waar hij al zanger en componist werkzaam is geweest :
een vluchtig verschijnen to Brugge en to 's Hertogen=
bosch. Prof. Dr. B. Kempers resumeert als volgt zijn
levensloop : Jacob Clement was volgens Sweertius een
Noord=Nederlander en is omstreeks 151o, misschien op
het eiland Walcheren, geboren. Wie zijn leermeester
was, is niet bekend. Waarschijnlijk vestigde zich Cle=
ment eerst in Frankrijk en keerde hi' omstreeks 1545
naar de Nederlanden terug, waar hij misschien enige
iijd aan de kapel van de keizer verbonden was. Zijn
laatste levensjaren heeft hij wellicht te leper of te Diks=
muide doorgebracht. Clement stierf in het jaar 1555 of
1556 en werd in de grote kerk te Diksmuide begraven.2

Allegegevens ontbreken betreffende het jaar en de
plaats van zijn geboorte. Hoogst waarschijnlijk werd
hij in het begin van de xvi" eeuw geboren.
Het vroegste archiefstuk dat vaste gegevens over
Clemens' leven verstrekt, zijn de Acta Capitulari van
de Sint=Salvatorskerk te Brugge. Zij vermelden dat hij
op 26 maart 1544, toen reeds tot het priesterschap ver=
heven, als succentor per modum probae, aangenomen
werd in de voornoemde kerk. Zijn naam is te bespeuren
in de registers tot 24 juni 1545. Daarna ontsnapt hij.

Uit ereekeningen van het koor voor 1543=1545 kan
won en opgemaakt at Clemens, toen reeds, uit Brugge
moest vertrokken zijn; daar de vergoedingen voor de
koralen op deze datum, niet aan hem uitbetaald wor,
den, maar wel aan Joannes de Backere, bij wie Clemens
zijn intrek had genomen.
Ziehier een afschrift van bovengemelde rekening•:
D.J. de Hollande succentori pro expensis octo chora=
liuma festo nativitatis divi J. Bapt. (namelik op 23
junie) 1543 usque ad diem 29 martii anni praescripti
moregallicano, XVIII lb gr; Joanni de Backere in cujus
domum dicti chorales cum Jacobo Clemente memorato
D.J. de Hollande suffecto succentore migrarunt prae=
scripta 29 Martii, cu' 1. de Backere common t' sunt
iidem chorales usque ad 22 mensis Novembris anni
1544, unde eidem salvi XVIII ib XIII 5. 1111 d. gr.3

Volgens Prof. Dr. B. Kempers (zie hierboven) zou
Clemens voordien in Frankrijk vertoefd hebben. Prof.
Dr. R. Lenaerts, in zijn bijdrage tot de biografie van
Clemens, voert eerder aan dat deze reeds geruime tijd in
onze streek verbleef. Men beraadslaagde over het toe=
kennen van een lucrum annuum, zegt voornoemde
schrijver; hetgeen op bewezen diensten wijst, hetzij
aan de kerk zelf, of aan, van het kapittel afhangende
instellingen. Een tweede reden daartoe is, dat hi als
succentor benoemd werd, op voorwaarde quod vivat
acifi t honeste.
pce
e
R Lenaerts
Daaruit leidt fPro. Dr.
R. L
af,dat men wellicht reeds een of ander van Clemens
hadondervonden, in ieder geval, dat men hem te
Brugge reeds geruime tijd kende.
Omstreeks 1 oktober 155o, kwam Clemens to 's Her=
togenbosch aan. Van oktober tot december 155o is hij,
,
als zanger en componist aan
de Lieve=Vrouwe,Broeder=
schap aldaar verbonden : item tenselven daege (= 1
okt.) gesconken eenen sanger ende componist, geheyten
Clemens non Papa, omdat een misse die hy gecompo=
neerthadde in onser Lieve Vrouwen choirgesonden is,
10 kannen wyns, beloopende 22 1/2 st.4

Zijn sterfdatum is evenmin nauwkeurig bekend. Alle
directegegevens ontbreken. Antonius Sanderus schrij ft
in zijn Flandria Illustrata : Sepultus est in Ecclesia
Dixmuda Clemens non Papa inibi phonascus & claris=
simus sui temporis musicus. 5 Clemens is dus waar=
schijnlijk gestorven op het einde van 1557 of in de
eerste helft van 1558, te Diksmuide, waar hij als pho=
nascus gefungeerd had.
In de tweede druk van zijn Muziekgeschiedenis
(1940), schrijft Prof. D. B. Kempers : Jacobus Clemens
non Papa sterft in 1556, 1557 of 1558. Jozef Schmidt,
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die zich eveneens met Clemens heeft ingelaten", stet
voorop dat Clemens in het jaar 1555 nog leefde, na het
jaar 1558 niet meer. Van Crevel, in zijn studie gewijd
aan het sterfjaar van Clemens, heeft zijn sterfdatum
wat naderbepaalt : in het tijdvak 1557=1558, en waar.
schijnlijk in de eerste helft van het jaar 1558. Noch=
tans is de mogelijkheid, dat Clemens in 1557 stierf, niet
uitgesloten 7 . Deze veronderstelling steunt de schrijver
op de vertraging in het verschijnen van het 2 " en 3de
deel van het Novum et insigne opus musicum (1558=
1595) dat op een totaal van 224, 66 motetten van Cle=
mensbevat, een merkelijk groter aantal dan in het lste
deel. Volgens Crevel, zou de uitgever, Johannes Mon=
tanus, de nagedachtenis van Clemens hebben will
eren, door in het 2 " en 3 " deel een groter aantal Cle=
mens=motetten te publiceren. Dit zou dan de vertraging
van voornoemde publicatie hebben veroorzaakt. Ook
Kempers legt het verband tussen Clemens' dood en het
groter aantal Clemens=motetten in het 2 " en 3 " deel
van het Novum... Deze zuiverbibliografische situatie
geeft steun aan de veronderstelling dat Clemens in de
eerste helft van het jaar 1558 is gestorven, en wel voor
het verschijnen van het eerste deel van het Novum...
Het werk van Clemens non Papa is ons beter bekend;
dit is verrassend ten overstaanvan de schaarse ge=
gevens nopens het leven van deze componist. Er be=
staan reeds meerdere moderne transscriptis van zijn
werken : in de Collectio operum music rum batavorum
saeculi XVI en in Le Tresor musical van Van Maelde=
ghem. Prof. Dr. B. Kempers gaf twee bundels keur=
bladzijden uit de Souterliedekens 8 ; in de Publications
de la Societe Francaise de Musicologie" verschenen
transscripties van zijn chansons. Professor Ch. Van
den Borren bracht meerdere missen en motetten van
Clemens inpartituur. Ook bestaan reeds grammofoon=
opnamen 1 °. Al deze uitgaven vergemakkelijken uitzon=
derlijk de studie van Clemens' oeuvre. Chansons, 23o
motetten, een Te Deum, 15 missen en fragmenten, 158
driestemmige psalmen.
Ongetwijfeld verwierf Clemens non Papa zijn ver=
maardheidom zijn chansons die, zoals Dr. Boereboom
noteert 11 zowat het puik van het genre in het tweede
derde van de xvi de eeuw waren. De chansons kenden
eerst in Frankrijk hun volle bloei met Jannequin, Cer=
ton en Claudin de Sermisy. Ongetwijfeld hebben ook de
Nederlanders meesterwerken in het genre voortgebracht.
Midden de chansons van zijn tijdgenoten als Gom.
bert, Crequillon en de Lupi, munten Clemens' chansons
uit door hun melodische vinding. Wat de teksten van
deze chansons aangaat, hun waarde is eerder gering.
Dat zij nochtans sukses oogstten ligt in het feit dat twee
ordinaria, bij Orlandus de Lassus, hun aanloop nemen
in stukken van Clemens. En reeds in 1553, in het Hor=
tus Musarum van Petrus Phalesius, isClemens verte=
genwoordigt met vijf van zijn beroemdste chansons."
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Het oorspronkelijkste werk van Clemens non Papa
vormen de Souterliedekens of Vlaams Psalmenboek, op
teksten van Willem van Zuylen van Nyeveldt, in 1556
en 1557 te Antwerpen uitgegeven, door Tielman Susato.
In deze driestemmige stukken, heeft de componist, me=
lodieen uit de schat van Nederlandse Volksliederen, als
cat firmus,
'r
kunstig ingelast en bewerkt. Deze liede=
kens of psalmen zijn bijna de enige in dit genre, die ons
bekend zijn. Die van Gerard Mos zijn grotendeels verlo=
ren gegaan, alleen het tenorboekje van hem is bewaard
(British Museum en Biblioth. Scheurleer te Amsterdam).
Wij bezitten nog de Psalmen David, vyftich, met vier
partyen, ghecomponeert by M. Cornelis Buschop."
A. Pirro heeft de Souterliedekens als volgt gety=
peert" : ...c'est toujours avec la grace et la simplicite
qui conviennent a sa piete domestique : louanges et
meditation pour le culte prive, mais sans revolte. Eerst

achttien jaren later zal Goudimel de 150 psalmen Da=
vid's, op tekstberijmingen van Clement Marot en Theo=
dore de Beze, vierstemmig ewer en.
In 1542, tien jaren voordat Pierre Atteignant, chan=
sons van Clemens zou drukken, werd zijn je prends en
gre la dure mort overgeschreven in een bundel, bestemd
voor een Brugse liefhebber (Cambrai, ms. 125=128).
Ook met zijn motetten bereikte Clemens non Papa
een hoogtepunt. In dit veertigtal vier=vijf= en zesstem=
mige motetten beroept hij zich op al de mogelijke ver=
fijningen van de toenmalige contrapuntische formules.
De codex 27088 uit de Bibliotheek van het Koninklijk
Conservatorium te Brussel bevat 28 grote motetten,
allen voor vijf of zes stemmen, weelderig en intens
van uitdrukking. Ziehier de titels van enkelen : Platea
tuae = Luce splendida; Concussum est mare = Factum est
silentium; Dum complerentur = Re et' sunt; 0 Crux
gloriosa = Adoramus te, Jesu Christi. Verheven en

luisterrijk zijn ook de vierstemmige motetten uit de
Thesaurus (1564) : Videns Jacob = Congregati autem;
Rex autem David; Dum praeliaretur = Dum committeret.
Al deze composities zijn merkwaardig van technische
handigheid en expressiviteit.
Van 15 5 6 tot 1560 werden tin missen van Clemens
gedrukt. Het koorboek=handschrift (2 7 08 7 , deel II) uit
de Bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium te
Brussel bevat nog act Magnificat's. Bevallige compo=
sities waar echter het godsdienstig gevoel tezeer ont=
breekt. Hier schaadt zijn compositorische virtuositeit
aan de gevoelsinhoud.
Deze bijdrage, gewijd aan Clemens non Papa, geeft
ons het beeld weer van een verdienstelijke musicus, die
voor de xvi eeuwse Nederlandse muziek van betekenis
is geweest. Ook voor de Muziekgeschiedenis te Brugge,
blijkt deze meester, zoals een Lupus (Wulfaert) Hellinck
(-I- 1541), een Jean Richfart (t 1547) en een Adriaan
Willaert (t 1 5 62), niet zonder belang te zijn geweest.
JEAN WARMOES
Lic. Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde (musicologie)
Nota's en bibliografie bi d dit artikel : zie pag. ...

DE LEIE IN DE MUZIEK
De Leie in de muziek is een onderwerp dat veel minder
dankbaar klinkt dan De Leie in de schilderkunst of zelfs
De Leie in de literatuur. En het verband tussen de twee

termen van de eerste dezer drie poetische equaties is
veel vager en, om het rechtuit to zeggen, veel verdach=
ter. Wanneer een hedendaags toondichter de Leie in de
titel van een compositie brengt, dan is er veel kans dat
hij dit alleen als voorwendsel of als lokmiddel doet. En
mocht eens een olijkaard het in zijn hoofd steken op
cen programmablad het schone opschrift Avond aan de
Leie te vervangen door Ochtend in de Venen dan is er
veel kans dat de muziek dezelfde waarde zou behouden,
detoondichter dezelfde drogreden en de toehoorder
dezelfde reactie : zozeer heeft de huidige musicus een
kort
hekel aan beschrijving hrijving,
en omsc
, aan al
wat men in de muziek zien moet in plaats van horen.
Een schilder kan wel met zijn tinten iets van de Lie=
wasems doen leven en zelfs on Emile Verhaeren in
zijn eerste strofe — heeft iemand schoner de Leie be=
zongen ? — door de telkens wisselende lengte van het
vers lets van het kronkelen van de Leiebochten op de
bladspiegel zichtbaar maken :
Lys tranquille, Lys douce et lente
Dont le vent berce, aux bords, les herbes et les plantes,
Vous entoureznos champs et nos hameaux, la=bas
De mil le et mille meandres,
Pour mieux tenir serree, entre vos bras,
La Flandre,
maar de muziek van de Leie en van haar alleen, dat
kan toch enkel het lied zijn dat men tussen haar riet
van de wind afluistert ?
Wanneer wij echter ons misprijzen voor het litteraire
onderwerp en de romantische evocatie gaan overheve=
len inn beoordeling van werken uit een tijd en een
milieu die wel in de muziek met onbevangenheid een
uitweg voor gemoedsbelijdenis en een middel tot des=
criptieve vaardigheid zochten, dan vergissen we ons
evenzeer als wanner we de hedendaagse toonkunst aan
romantische normen toetsen. En het is een feit dat de
voornaamste werken die de Leie zoniet heeft geinspi=
reerd dan toch gecatalyseerd alle drie romantische wer=
ken zijn, ofschoon de toondichters van twee onzer
werken ten volle tot onze eeuw behoren. We hebben
niet het recht te twijfelen aan hun rechtzinnigheid
wanneer zeons voorhouden dat hun muziek uit hun
liefde voor de Leie is geboren.
En waarom zouden ook wij ons niet overgeven aan
hun ontvankelijkheid, nu we eenmaal aanvaard hebben

bovenhavige titel te honoreren ? Want deze korte, be=
scheiden rivier, geen honderd kilometer lang, niet ge=
weldig, niet geheimzinnig, niet grillig en niet verras=
send, die treuzelt en talmt bij ieder kerktorentje of bij
iedere schone weide, heeft meer schilders over haar
sill spiegel zien buigen, meer dichters gewiegd en
meer musici aan lot dan menige andere stroom, t' n=
maal langer, driftiger, rijker. Heeft zij geen legenden
gewekt, dan heeft zij de spreektaal met namen en
spreuken gevoed en gekleurd, handel en nijverheid ge=
diend, ja zelfs de vijand getergd en vertraagd; Kortrijk
een ile de la cite gegeven, en Gent haar aura veneziana.
En waar ze geen zakelijk onderwerp kon zijn, dan werd
ze een breed dragend symbool. Zo is het ook in de
Cantate welke Peter Benoit (1834=1904) in 1876 voor
bariton=solo, gemengd koor en orkest schreef, op een
gedicht van Adolf Verriest, naar gehalte een zeer be=
denkelijk gedicht trouwens, dat bij de Leie ook de oor=
log betrekt en God en Vlaanderen's verleden en zijn
geschiedenis. En ook Benoit laat zich, op deze symboliek, ver van een realistisch klankbeeld afdrijven. In
plaats van, zoals de Bohemer Bedrich Smetana (1824=
1884) in zijn bekende 'Moldau' — ongeveer op het=
zelfde tijdstip gecomponeerd, de tijd dat zowat overal
de music' hun land in klanken gaan verheerlijken —
het verloop van de stroom in een aantal suggestieve en
wisselende episoden symfonisch te schilderen, schrijft
hi' een muziek die zeer algemeen lyrisch blijft, zonder
veel relief of verfijning. Laten we het maar bekennen
zonder de schuld ervan op het gedicht te schuiven —
want men kan op een banale tekst zeer goede muziek
schrijven — Benoit's cantate is een zwak werk. De Leie
van Benoit is minder een pastorale dan een strijdlied :
niet alleen beweegt het riet er , maar de Vlaming knie
knielt
er, bidtom zijn vrijheid, eist om zijn recht, juicht om
zijn roem. Na een lent =id in een rustig 6/4 door de
solistgezongen en thematisch goed afgelijnd, drijven,
waar de tekst in historische beschouwingen opgaat,
donkerder klanken over en worden op een ostinato=bas,
dynamischer contrasten gewekt. En dan laat, bij de
strijdlustige strofe, Benoit weer zijn kloeke, gemakkelijke akkoorden dreunen. Totdat tekst en muziek ver=
stillen in een gebed (religioso) door het a cappella=
koor voorgedragen. Maar de muziek zwelt weldra weer
aan. En het geweld van het slot is zeker niet van de
Leie afgeluisterd.
Het geheel lijkt ons nu wel wat onbehouwen en sim=
plistisch. Het is beslist niet een van 's toondichters
beste werken. Men vindt ergeen van die melodieen die
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Benoit vinden an en die direkt inslaan, yolks en fris;
die orkestratie, waarin de koperklank met schelle kleu=
renbovenglimt, is zeer eenvoudig; de harmonie is wel
wat schraal; het koraal b. v. is niet veel anders dan een
eerbare, volkomen conventionele schooloefening. Zel=
den nog wordt Benoit's De Leie uitgevoerd.
Een jonge toondichter, nog geen twintig jaar oud, heeft
in 1906 een Leie symfonie voltooid die hi' aan zijn
vriend Emiel Claus, de schilder van de Leie, heeft op,
gedragen. Het is Robert Herberigs 1886) die sindsdien
bewezen heeft dat hi' ook met het woord bij machte
was de sfeer van het Leieland op te roepen. Het werk
doet zich in zijn vier delen voor al een seizoenenring,
zoals de toondichterser vO6r en na Haydn graag heb=
bengesmeed : Lentemorgen; Herfstavond; Onze jon=
gens op 't ijs; Zomerweelde. Jammer zullen we deze
symfonie niet meer zo gauw horen : de partituur ver=
dween tijdens de ontruiming van Oudenaarde in 1940
en de toondichter bezit er zelf niet het minste afschrift
van.
De Leie isgans mijn leven zegt Lieven Duvosel (1877=

terwijl hij, de vinger nog op de partituur, door
het raam tuurt naarginds waar, verder langs de weide,
het water vloeit. Het eerste motief dat hi' ons getoond
1956)
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heeft, het was het beeld van een mooie zeiiboot. Du=
vosel heeftop de Leie gevaren, in de Leie gezwommen,
langs de Leie geleefd, door de Leie gecomponeerd. De
Leie heeft zijn jonge liefde gewiegd en hi heeft hier
ook zijn laatste rustplaats gevonden.
Duvcsel's Leie=cyclus omvat vijf delen waarvan de
compositie zich over meer dan twintig jaren uitstrekt
(1902=1923). Om hun melodische weelde, hun or=
kestraal diepteleven, hun doordachte stemvoering en
motievenbewerking kunnen deze composities de verge=
lijking doorstaan met menige natuurpoetische evocatie
in dezelfde tijd en zelfs later door buitenlandse sym=
phonici als Frederick Delius (1863=1934), Arnold Bax
(1883=1 953) of Alexander Glazounow (1865=1936) ge=
schreven. at twintig jaar el den als een origineel
idee gold en nu bijna een gemeenplaats is geworden nl.
dat de toondichter niet wordt genspireerd door een
extra=muzikaal onderwerp, was, vijftig jaar geleden, al=
thans voor Lieven Duvosel, een flagrante onwaarheid.
Geen motief uit de Leie=cyclus die niet geboren is uit
het Leie=landschap of uit een zieletoestand door dit
landschap gewekt. Gen bladzijde waarin beide niet
leven. Een wiegelend, rustig Leie=motief deint door al
de we ken van de cyclus. Het is voor Duvosel werkelijk
een levensmotief en men vindt het ook nog in andere
composities terug, zoals het lied 't Oude kerkje (van

Afsnee) uit 1909 of het tweestemmig koor 0 Leie, die
door Vlaanderen kronkelt van 1912.
Het eerstepaneelmfonische
schets voor
bari=
, een
sy
ton en orkest, De Leie (1 902), begint met deze wie e=
ling die in de fluiten en de klarinetten speelt op de
barcarolle=deining van de fagotten. De bariton zingt een
milde melodie „ 0 Leie zo schoon in uw lijst van sma=
rag " (Johan Lefevre) die immer zwelt en stijgt.
Duidelijker nog is het motivisch uitbouwen naar een
poetisch gegeven in De morgen, eigenlijk het eerste
we van de cyclus maar later dan het vorige, in 1904=
1905, gecomponeerd, model van symfonisch gedicht
naar het type door Liszt uitgewerkt. Het bouwmateriaal
is ontstellend eenvoudig : een vogelmotief — vijftig
jaar vOOr Olivier Messiaen (° 1 908) heeft Duvosel der=
gelijke motieven konsekwent uitgebaat — klokkengeluid
— en, natuurlijk, het Leie=motief. Alreeds de aanvang
van de strijkers — waarin de dageraad rilt — is uit het
vogelmotief gewonnen. In een misterioso wordt dit
motief al met een me self' ontroering beladen. Uit
alle hoeken van het orkest snateren de vogels — wie
's
morgens to St.=Martens=Latem ontwaakt hoort an=
g in
ders niet an het slaan en zingen van allerlei voels
de morgenstilte. In de strijkers is daar weer het Leie=
motief. Andantino grazioso : het landschap komt tot
leven, het vogelmotief is in de snaren een vurige zang
geworden. Koekoekgeroep, eerste klokken, het ont=
waakt alles tot een wonderlijke, veelkleurige muziek.
Elk instrument heeft zijn lied. Te midden der soms ca=
nonische stems elan komt immer het Leiemotief bo=
vengolven. De zon schijnt nu helder, de klokken klep.
pen vrolijker... maar de muziek ebt tot een molto tran=
is middag : dan
de lucht zwoeler
quillo
: is het
, de
meeste vogels zijn aan zwijgen, het is de zalige mid=
dagstilte. Alles is uit de motieven to begrijpen, zelfs de
laatste harproulade leent er min of meer haar kontoer
van (vogelmotief). 'De morgen' : een merkwaardige or=

Gust de Srnet : Het dorp.
(Cliche : Federatie voor Toerisme, Oost-Vlaanderen)

keststudie, een doorvoeld muzikaal gedicht. De moti=
vische bewerking is misschien het verst gedreven in
het derde werk, De liefde aan de Leie, een symfonisch
gedicht met tenorsolo : het hoofdthema is hier een ly=
rische, ontroerde zang die, met het Leiemotief door=
weven, door allerlei omvormingen de structuur van de
game compositie bepaalt.
Het vierde werk uit de cyclus, Kerstavond, tijdens de
eerste wereldoorlog begonnen, is weer een louter instru=
mentale compositie : het Leie=motief heeft bier een tra=
ger, ingetogener ritme aangenomen. Door de fagotten
wordt een zang in een oude kerktoonaard aangeheven
waartussen steeds het Leie=motief klotst. Herinneringen
zweven de toondichter voor die de muzikale gestalte
van de thema's uit de vorige werken aan een : uit
De liefde aan de Leie, uit De morgen (het vogelmotief)
en zelfs uit het lied 't Oude kerkje. Over het geheel
hangt een sfeer van innige verwachting.
Bij die stemming sluit het laatste werk aan, de kantate
Kerstnacht aan de Leie. Het orkest isbijzonder rijk en
vermeldt o. m. contrafagot, drie trombones, tuba, kla=
vier, oreThebaanse
Teas
trompetten. De voornaamste ele=
menten zijn, naast het leidmotief van de cyclus, een
klokkenspel zoals Duvosel er graag aanwendt, themati=
sche gegevens uit het vorige werk, een koraal, een
kerstlied. Het Kerstlied ondergaat velerlei ewer in
en wordt in het slot contrastvol 5 /4 tegen 4/4 geschoven
tussen de hymne aan de vrede, mac ti slot van de
ganse Leiecyclus. Om de grootsheid van het opzet, de
poetische rijkdom, de architecturale gedegenheid be=
kleedt de 'Leiecyclus ' een waardige plaats in de Vlaam,
se muziek en is als een bekroning van haar romantische
period e.

Veel muziek echter die niet de naam van de Leie in
haar titel voert is toch van haar en hoort bij haar :
zo het lied Heeft het roosie milde geuren dat Peter
Benoit op muziek zette of het 0 't ruisen van het ran
riet dat Ernest Brengier (1873 =1 942) van de dichter
leende die ook in de Leiestad zijn vers op zijn wandel=
pas heeft geritmeerd; dat roosje en dat riet kunnen
door het Leiewater gevoed geweest zijn. En Jan Blockx'
(18 5 1=1 912) Vlaamse dansen, ze kunnen zee goed door
de bleeksters worden gedanst, in de weiden die naar
de Leieoevers afdalen.
Het is soms minder nog : het wijsje dat de schipper
fluit die zijn boot op de wolken in de waterspiegel
drijft, de zang die het meisje van uit het veld, over de
Leie heen, naar de boerenjongen rich die op de akker
aan de overkant ploegt; of zelfs eenvoudig een kreet
van vreugde of droefenis die aan de oever klinkt en
die, door de tijd en de eeuwen gemoduleerd, langzaam
en onmerkbaar zoals de Leiestroming, een volkslied
isgeworden.
I. VAN ACKERE
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DE MUZIEKINSTRUMENTEN IN HET GRUUTHUSEMUSEUM
De verzaineling muziekinstrumenten in het Gruuthuse=
museum is zeker niet onbelangrijk. Sommige stukken
hebben een zeldzame artistieke waarde. Anderen ge=
tuigen van organologisch belang. Nochtans is het hier
niet de bedoeling, een wetenschappelijke studie te ge=
ven, en, van organologisch standpunt uit, ieder instru=
ment afzonderlijk te re n. Enkel wil ik een alge=
mene kijk even over deze collectie en wellicht wat
uitweiden over een der twee Ruckers=instrumenten van
het museum.
Inv
verzameling muziekinstrumenten van Gruut=
huse, zijn bijna alle familien van Europese muziekin=
strumenten met een of meerdere stukken vertegen=
woordigd. De blaasinstrumenten, samen met de snaar=
instrumenten, zijn er het talrijkst. De Caraibische fluit
in rotting, afkomstig van Nederlands Guyana, is het
enige exotisch instrument dat men er kan bewonderen.
De harp, de sister, het clavecimbel, het spinet, de
gitaar, de piano zijn alle snaarinstrumenten waarvan de
rol hoofdzakelijk was liederen te begeleiden. De sister,
uit het Oosten herkomstig, blijft bij ons helemaal on=
bekend tot 1500. Voornamelijk in de xviii de eeuw
was dit instrument in gebruik, maar werd vanaf om=
streeks i800 door degitaar verdrongen. Het Gruuthuse=
museum bezit twee exemplaren van beide voornoemde
instrumenten.
De draailieren van de collectiedagtekenen uit de
xviii eeuw. Dit strijkinstrument, door een rad, dat
langs on er teen de snaren wrijft, in ewe in ge=
bracht, is een der oudste speeltuigen uit onze gewesten.
Hij doet din al
als volksinstrument. Ti ens de xviiide
eeuw kent het een heropleving in Frankrijk.
Het hakkebord, trapeziumvormig tokkelinstrument,
met platte resonantiebodem, bescheiden en stil van
klank, is typisch voor onze streken waar het werd
bespeeld in verschillende kunstkringen.
Een viool van de Antwerpse vioolbouwer Mathys
Hofmans, dagtekent uit het begin der xviii de eeuw.
Wellicht het merkwaardigste exemplaar in de ver=
zameling van de muziekinstrumenten in Gruuthuse, is
het Ruckers=spinet, met zijn typische versiering van
banden opgeplakt gedrukt=papier. Hans Ruckers de
Oude bouwde het in 1591. De Ruckersfamilie uit Ant=
werpen had het meesterschap in de clavecimbelbouw,
van ongeveer 1597 tot 1659. Het oust bekende cem=
balo dat het merk draagt van Hans Ruckers, dagtekent
uit 159o. Met Andreas Ruckers de jongere (t 1659)
eindigde de generatie van clavesingelmakers die de
naam Ruckers droegen, en van Antwerpen het cen=
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trum voor de clavecimbelbouw hebben gemaakt.
In Belgie worden amper zeven instrumenten be=
waard aan Hans de Oude toegeschreven, waarvan vijf
te Brussel (Museum van het Koninklijk Conservato=
rium) en een te Antwerpen (Steen) ondergebracht zijn.
Op de lijst van de ruim io6 gecatalogeerde, in openbare
en private verzamelingen bewaarde cembali der vier
Ruckers, in Grove's Dictionnary of Music and Musi=
cians, staat het Hans Ruckers=spinet van het Gruut=
husemuseum aangetekend onder nr. 4.
In 1908 kocht het Oudheidkundig Genootschap van
Brugge it spinet aan bij T. J. Canneel, directeur van
de Koninklijke Akademie te Gent. De vorm van dit
instrument is onregelmatig zeshoekig. Het klavier heeft
de omvang van 4 oktaven (octaafspinet). De vergulde
rozet, die tot versiering dient van de klankopening in
de zangdam, stelt een gevleugelde figuur met harp voor,
geplaatst tussen de initialen H. R. (Hans Ruckers). Dit
is het directe kenmerk van de Ruckers=instrumenten.
Wat de versiering van de kast betreft waren, ofwel de
zijkanten en de binnenzijde van het deksel beschilderd
met motieven of genretaferelen, ofwel werden deze ver=
vangen door bedrukt papier. Ook dit is een herken=
ningsteken voor de Ruckers.
Het spinet van het Gruuthusemuseum heft de twee=
de versieringswijze. Het vertikaal bordje boven de toet.
sen, ook de binnenzijde van het opklapbare luik, dat
het klavier en de kast langs voor dichtmaakt, zijn be=
plakt met een brede fries, waarop gestyleerde zee=
paardjes zijn afgebeeld. Deze zeer opvallende versie=
ring bestaat eveneens op drie andere Ruckers=instru=
menten, waarvan twee te Brussel, en een in het Musik=
historisches Museum Neupert te Nurnberg zijn onder=
gebracht. Dit laatste wordt aan Hans de Oudere toe=
geschreven.
Op het opgeklapte deksel leest men het opschrift :
Scientia non habet inimicum nisi ignorantem en het
jaartal 1591. Het zijn uitsluitend latijnse spreuken die
men op de Ruckers=instrumenten aantreft. Deze op=
schriften verschillen van speeltuig tot speeltuig en
mogen dienen als onderscheidend teken. Zoals de ver=
sieringswijze dragen zij ook bij tot het indivicluele ka=
rakter van elk instrument.
Bij zulk typisch en voornaam uitzicht is het geens=
zins te verwonderen, wanner Noord=Nederlandse mees=
ters uit de zeventiende eeuw cembali van de Ruckers,
met een getrouwe nauwkeurigheid, hebben voorgesteld.
Zo kan men, bijvoorbeeld deze zelfde versiering met
de zeepaardjes (op clavecimbels) opmerken in twee schil=

Gitaar, V. Panormo, Paris 1761.
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Spinet, Antwerpen, Hans
Ruckers de Oude, 1591. Detail
klavier (4 okt.) Fries gedrukt
papier, gestyliseerde zeepaard=
jes.
Gruuthuuse Museum, Brugge.

err en. Het zijn namelijk : De Muziekles van Jan Ver=
meer (Windsor Castle) en de Muziekleraar van Jan
Steen Lon en National Gallery).
Het
tweed e Ruckers=instrument in het bezit van het
H
Gruuthusemuseum, is een clavecimbel (5 okt.) gebouwd
g
door Andreas Ruckers, zoon van Hans. Dit stu k da=
tekent uit 1624. Het draa g t als opschrift : Musica lae=
titia comes medicina dolorum. Thans siert deze clave=
cimbel de kantenzaal van het museum.
In de verzameling Muziekinstrumenten van het
Gruuthusemuseum treft men ook blaasinstrumenten
aan in hun diversiteit van vormen en afmetingen. Flui=
ten, hobo's, fagotten, klarinetten, ophicleiden en an=
deren. Zij getuigen van de ontwikkelingsgang der mu=
ziekinstrumenten alsook van het groeiend vernuft van
de mens om eeuwige klanken voort to brengen.
Hier volgt de beknopte inventaris van de oude en
nieuwere muziekinstrumenten en van hun onderdelen,
van het Gruuthusemuseum. Wij hebben deze met o=
disch gerangschikt, volgens de indeling der muziek=
instrumenten door V. Ch. Mahillon. Wij on thouden ons
in deze eenvoudige opsomming van nadere gegevens
no ens ieder instrument, daar het hier de bedoeling
niet is de kataloog op to ma en.
1. Autophoon instrumenten (Cl. I)
Autophoon slaginstrumenten, luidruchtig : Bekkens;
Shellenboom (bellenmuts); Pingel.
2. Velinstrumenten (CI. II)
Velinstrumenten, luidruchtig, met twee gespannen
vellen : Trommel (met tr. stokken); Trommel (met tr.
stokken); 1761.
3. Blaasinstrumenten (Cl. III)
a) Instrument met vrij rietblad, zonder klankpijpen :
Stemfluitje (xviii " eeuw).
b) Instrumenten met eenvoudig rietblad, kleppend,
met klankpijp : Klarinet: gem.: Martin Thibouville. =
Klarinet: gem.: Otto Teukirchen, 1811. = Klarinet:
gem.: Martin. = Klarinet: gem. Martin Thibouville. =
Klarinet: gem. Noblet. = Klarinet : gem. Ponfort, Rum=
beke. = Klarinet: gem.: Honraet, a Paris. = Klarinet
d'amore: gem.: Rottenburgh.
c) Instrumenten met dubbel riet, met klankpijp :
Hobo: gem.: Debey (?) = Hobo: gem.: Grundmann. =
Hobo: gem.: Fltoh (?) Dresden. = Hobo d'amore: gem.:
Dupre a Tournai. = Fagot: gem.: Adler, a Paris. = Fagot:
gem.: Rottenburgh. = Fagot: gem.: Cuvillier, St. Omer.
= Fagot: gem. Peze (?) a Paris. = Fagot: gem.: Raingo
a Mons. = Fagot: gem.: Rain a Mons.
d) Instrumenten met afgeschuind mondstuk: klank=
pijp. Blokfluit. Blokfluit: gem. Rottenburgh. Harmoni=
sche fluit (tierce). Octafffluit. Rietfluit met klap. Fluit :
Tournai.
gem.: Willems. = Fluit: gem. Dupre
e) Instrumenten met zijmondholte : Caraibische fluit
in rotting (bamboe). = Dwarsfluit met zilveren klep :
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gem.: Tuerlinckx. = Fluit met kleppen : gem.: Godfroy
aine, 189o.
f) Instrumenten met luchthcuder zonder klankpij=
pen : Melophoon.
g) Instrument met luchthouder en klankpijpen, auto=
ti sch bewogen : Serinette.
ma
h) Instrumenten met eenvoudig mondstuk : Alarm=
trompet in glas. = Ruiterijtrompet: gem.: 1582. Choquet.
= Natuurhoorn: gem.: John (?) a Paris. = Posthoorn.
i) Instrumenten met mondstukken, chromatisch, met
zij=gaten, met of zonder kleppen : Hoorn met kleppen:
gem. Sax a Bruxelles. = Hoorn met kleppen: gem.:
Guichard a Paris. = Ophicleide : gem. : Guichard a Paris.
= Ophicleide: gem. Gautret, a Paris. Ophiclekle: gem.
Van Engelen, Lierre. 3 Serpenten.
4. Snaarinstrumenten (Cl. IV)
a) Strijkinstrumenten, met strijkstok: Gamba viool
(?). =Viool: gem.: Matthys Hof man tot Antwerpen.
b) Strijkinstrumenten met klaviatuur : 2 Gitaarvor=
mige draailieren. = Luitvormige draailier.
c) Tokkelinstrument, bespeeld door middel van of
zonder plectrum, zonder hals •: Harp: gem.: Etienne
Challio t, Paris.
d) Tokkelinstrumenten, bespeeld door middel van of
zonder plectrum, met hals : Sister : gem.: Le Blond a
Dunkerque (1777). = Sister (12 K. = Guitaar: gem.:
G. Deleplanque, 1780. = Guitaar: gem.: V. Panormo,
an
Paris, 1761. = Guitaar-Lier: gem. Blaisot , Paris. = Man=
doline: gem.: Deleplanque, Lille, 1772.
f) Tokkelinstrumenten met toetsenklavier: Clavecim=
bel: gem.: Andre Ruckers (1674) = Spinet: gem. Hans
Ruckers(1591).
g) Tokkelinstrument met hamertjes : Hakkebord.
h) Hamerklavieren: Klavier, vierkantvormige : gem.
G. de Blond, Dunkerque, 1792. = Klavier: in belegd
eikenhout.
5. Onderdelen: Schroeven, kammen, snaarhouders,
strijkstokken, mondstukken.

De volstrekte meerderheid van deze instrumenten is
tegenwoordig niet meer in staat om bespeeld to worden.
Een groot aantal vergt een minimum restauratie, zij het
enkel om in een nieuwe zaal van het museum te worden
bijeengebracht en tentoongesteld. Indien het Gruuthuse=
museum it vermocht, mits geldelijke sun van de
openbare besturen, dan zou Brugge, zoals Brussel en
Antwerpen, — alhoewel het Gruuthusemuseum op ge=
bied van instrumentarium niet de rijkdommen bezit
van het Museum voor instrumenten te Brussel —, ook
het hare bijbrengen tot de algemene kunstontwikkeling
van ons yolk en in het bijzonder tot bevordering der
muziekwetenschap.
JEAN WARMOES
Lic. Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde (musicologie)

,ean Brusselmans (184.1953):
Verzamelimi_ ,Gustave- r vaA 'GOuwg, = Bi

TWEE WESTVLAAMSE SOLISTEN
FRANS BROUW
H t moment waarop we Frans Brouw leerden kennen
zal hi' — noch wij ooit vergeten. En vijf miljoen men=
sen met ons.
Een uur te voor waren velen tot de beroerde overtui=
ging gekomen, dat Jeanine Kinet en Frans Brouw aller_
vermoedelijkst, vooral om wat zij hoffelijkheidsredenen
tegenover de inrichters noemden, in de finale van de
Koningin Elisabeth=wedstrijd 52 waren behouden ge =
bleven. Jeanine Kinet had immers zo jammerlijk op de
vleugel gehuild, dat geen mens nog begrijpen wilde hoe
zij tussen de 12 finalisten was doorgeslibberd.
En Frans Brouw was een volslagen onbekende voor
de over
meerderheid van het publiek.
Het programma vertelde ons dat hi' in 1929 te Veurne
geboren was en in 1945 overstak naar Izegem. Dat hij
de eerste lessen kreeg van zijn vader, en dat Juffr. Cous=
Semen (over wie hij ons later met de hartelijkste eer=
bied sprak) hem de eerste dragende stoot gaf naar een
g
bewust totaal muzikale be drijvigheid. Ten slotte no,
dat de grote pianist Marcel Maes zich over de jonge
man ontfermde en Jenny Solheid hem, nadat hi' de eer=
ste Prijs van piano aan het Brussels Konservatorium
had behaald, verder artistiek polijste. We ha en onder=
tussen opgevist dat Frans Brouw niet in aanmerking
gekomen was voor de 'Kapel Elisabeth', en zovele an=
dere landgenoten wel, en dat hij nog nooit in orkest=
verband had gemusiceerd. Het toeval wilde dat Frans
Brouw op de bewuste avond in een kokende, dampende
en onmogelijk=gevulde zaal, de laatste aan de beurt
kwam. Een onvergetelijke atmosfeer in het Paleis voor
Schone Kunsten. En benauwelijk voor de arme Bel
die zich met twee landgenoten hadden willen meten met
Graff, een zelf=
een autoritaire Fleisher, een donkere
zekere Engel, een volumineuze Maria Tipo, een atleet
Boukoff... En toen kwam de eenvoudige West=Vlaamse
jongen uit het deurtje. De spanning wed zo ondraaglijk
dat we ons met een lichte hartaandoening gelukkig
hadden geacht. Frans Brouw speelde het Concerto van
Chevreuille dat we, na elf keer danig begonnen te waar=
deren. De krakend=volle zaal boog zich letterlijk voor=
over. De duizende mensen luisterden.
En na het Concerto in Sol Gr. van Beethoven barstten
de bazuinen van Jericho los ! Dat moet men meegemaakt
hebben. Frans Brouw wankelde over het podium. Hi'
had de vierde Prijs in de wacht gesleurd met een eerste,
maar prachtig koncert. Volgden bloemen en kronen en
hartstochtelijke pers=kommentaar.

Nadien hebben wij Frans Brouw op de voet gevolgd.
Wij hebben een belangrijk aan al koncerten bijgewoond
enlangs de radio beluisterd. Recitals voor groot publiek,
voor universitairen, voor Jeugd en Muziek.
Na de eerste felle vreugderoes die — we moeten dat
toegeven — een heel stukje met vaderlandse en... pro=
vinciale kontoeren was bijgewerkt geworden kon
men zich in gemoede afvragen welke evolutie deze nog
zeer 'one virtuoos zou doormaken. Of hij een grond.
slag van allernoodzakelijkste algemene kultuur bezat
waarop hij zijn artisticiteit voor komende zeer harde
dagen zou kunnen opbrengen. Een koncerterende kun=
stenaar heeft behoefte aan zoveel substantiele dingen.
Zovele eersteprijzen en laureaten en grote namen zijn
evenplots als ze opdoken weggevaagd. Anderen die dat
eerlijk niet hadden verdiend,
door het tragisch
z" is een=
zijdig=kommercieel koncertwezen in ons land losgelaten
en spoorloos verdwenen.
De schitterende uitslag in de Koningin Elisabeth.
wedstrijd heeft Frans Brouw voor een en ander behoed.
Tientallen koncerten en recitals hebben nadien af=
doende bewezen dat Frans Brouw werkelijk dat lau=
reaatschap waardig was. Dat hij niet alleen een uitste=
kende techniek onder de knie had; dat hi' de nimmer te
onderschatten stoere kracht bezat om het zware, wis="
pelturige en meteen zo broze koncertleven zonder kwa=
de weerslag door te bijten; dat hij bescheiden en filoso.
fisch genoeg was om de lawaaierige geluiden rond zijn
persoon te temperen. Doch dat hi' vooral met zijn die
muzikaliteit bekwaam was om een persoonlijke en
alleszins innerlijk bewogen taal te spreken.
Dat alles bezit Frans Brouw in voile waarachtigheid.
Dat heeft hem gekneed tot een waarachtig kunstenaar
die Scarlatti en Bach, Brahms en Chopin, Debussy en
Ravel erkent in hun oer=wezen. Zelfs dat ene koncert
van 2 december 53, dat de Kunsthistorische Kring van
de Gentse Universiteit voor hem had ingericht, zou vol=
staanhebben, om daarvan rustig overtuigd te zijn. Toen
men bepaalde interpretaties — o. m. die van het Aria
op basso continuo van Purcell in de vormschone en zui=
vere stijl van Walter Gieseking onderbracht, was dat
volstrekt juist beoordeeld.
Frans Brouw is ondertussen de wereld ingetrokken.
Vlaanderen zendt zijn zonen wit. Hi concerteerde in de
Skandinaafse landen, in Kongo, Zuid= en Noord=Ameri=
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ka, Kanada, Italie, Frankrijk, Nederland, Engeland, enz.
Het is een harde, moeilijke, soms smartelijke taak de
kunst en de mens te dienen aan de vleugel in de talloze
zalen van de wereld, en wij durven niet breedvoets voor
zijn toekomst als koncertant 'n an We moeten hem
opniew zien en horen. We moeten zijn volwaardigheid
weer ophalen uit Bach en Beethoven en Ravel. Maar we
hebben vertrouwen in hem door wathij zo rijk en zo
krachtig en zo diep begonnen is.
Dat Vlaanderen vooral hem niet loslate.
CARLO VAN NESTE
Weinig artiesten dragen in hun uiterlijk optreden zo
raak en zo scherp de karakteristieken van hun kunst
alsCarlo Van Neste.
Groot, recto trots
trots zelfs, schoon, met rustige blik
op de voile koncertzaal en een zelfzekerheid die op
ieder toeschouwereen diepe indruk laat. In al derge=
lijke omstandigheden is hij dezelfde. Het lijkt zelfs
soms alsof hij, misschien zelf helemaal niet bewust,
mede het orkest dirigeert en de dirigent overbodig is.
Voor wie Carlo Van Neste niet uitstekend ken t kan dat
aanleiding geven tot een bepaald misverstand. En toch
is hij allerminst zo autoritair. Het enige wat men hem
zou kunnen ten kwade duiden — o paradoks ! — het is
zijn eeuwig, oersterk en totaal opgaan in de muziek. En
hoe zou en wij hem daarvan een verwijt kunnen maken!
Want wanneer wij voor Frans Brouw wel de vraag op
de toekomst, althans in zekere mate hebben opengela=
ten, kan daarvan hiergeen sprake meer zijn. Carlo Van
Neste is een artiest in de volle betekenis van het woord,
gevestigd, vi rd gekroond en met goede redenen.
In het raam van dit vluchtig portret wensen we geen
parallel te trekken tussen hem en andere, of een andere
vioolvirtuoos in dit land. Het is trouwens veelal een
subjektieve kwestie met speling rondom grote of kleine
nuancesdie virtuozen, te alien tijde typeren. Het is er
dan om te doen hoe virtuoos men wel speelt en hoe mu=
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zikaal men interpreteert. Daar ligt veel tussenin. Toch
lijkt het ons volstrekt noodzakelijk, om tot een wel
vluchtig doch alleszins gaaf portret van Carlo Van Neste
te omen, een kompleks van gaven te noteren die bij de
doorsnee=eksekutant waarachtig zeldzaam kunnen on=
derschept wren en die zijn vertolking verrassend
hoog hebben opgevoerd in de niet meer totaal te volgen
pleiade van vioolkoncertanten.
Reeds tijdens het eerste koncert at wij van hem me=
maakten — het Concerto van Beethoven met het Sim=
fonisch orkest van het N.I.R. onder Franz Andre —
hebben wij de overtuiging opgedaan at hier een groot
violist aan het woord was; dus een fel technieker met
o. m. een verbazend krachtige en soepele linkerhand, en
de sonoriteit en de boogstreek van een diep gevoelig en
schoon mens.
Maar, die over dit alles(alsof het nog niet genoeg zou
zijn !) met een onversaagde en nimmer falende beheer=
sing de wacht houdt. Het is een gemeenplaats of geen
kleed dat wij over zijn hoge estate willen an en. Het
is het werkelijk onverbloemd verbond tussen hart en
geest waaruit zijn scheppingen openbarsten, zo heftig
soms en zohardnekkig getemperd meteen, wat wij we l.
licht vergeefs een gelijkaardig geval in het koncert=
wezen van deze tijd terugzoeken.
En dat kan niet storend zijn. Er an een sprake zijn
van overdrijving naar de ene of andere zijde, omdat
precies het hart en de geest, onverpoosd samen, het
volst indringen in de biezondere stijl van de komponist
en volstrekte leiding geven aan zijn persoonlijke inter=
pretatie. In die zin, at de geest waakt over het hart,
maar het hart niet wegcijfert.
Onze tijd heeft lang nog niet volledig afgebroken met
debuitenissigheden van het zogenaamd virtuozendom
dat met Paganini en Liszt en Stokowski naar het histo=
risch fenomeen is opgelopen. Nog beleven wij — en niet
zo weinig — de groteske welbespraaktheid van zelf=
genoegzame grootheden die Beethoven in hemdsmou=
wen(figuurlijk althans) vertolken en Chopin aan de
lopende band afdraaien. Er zijn een groot aantal interes=
sante, grote, stijlvolle en uitnemende anderen, die in om
het even welke zaal en welk midden spelen in voile
overgave, in de volle intensiteit van hun vaardigheid en
menselijkheid. Een onder hen is Carlo Van Neste.
Trouwens zijn to oz leerlingen dragen de stempel
van zijn dubbele begaafdheid die z'n grootheid uit=
maakt. Ze leren van hem en ze houden van hem, zelfs
nadat vele jaren er tussenuit zijn gegaan. Meer an tien
jaar geleden heeft hi' het Gents Konservatorium voor
dit van Brussel verlaten en nog leven in de eerste stad
talrijke jongeren en ouderen die zweren op het hoofd
van Carlo Van Neste, omdat zij, evenals wij die tien=
tallen van zijn koncerten hebben bijgewoond, besef=
fen hoe root en hoe schoon hi' is. En wat een ver=
bijsterend werker hi' is.
Toen hij twaalf jaar was liep hij reeds het podium

op. Zijn moeder had hem de eerste noties van muziek
bijgebracht en z'n vader, Professor van viool aan het
Antwerps Konservatorium, stak hem de strijkstok in de
hand. Hij is niet de hopeloze weg opgegaan van de vele
wonderkinderen die neerstorten in hun eigen sukses en
verloren lopen in het applaus van het rot publiek.
Carlo Van Neste stopte at jachtig leven tussen Frank=
rijk, Engeland, Nederland en het eigen land, ten hij 16
jaar geworden was. En hi werkte vijf volle jaren in de
school van Georges Enesco. Meteen volgde hij de kur=
sussen van harmonie, contrapunt en fuga aan het Kon=
servatorium to Brussel. Hi vormde de noodzakelijke
basis tot degrote aanloop van het leven.
En an kwam de volle gloed over zijn werk, z'n leven,
z'n kunst. Korte rukken naar internationale wedstrijden:
s de Gouden me=
de Kreislerprijs, de Vieuxtemps=prij,
daille te Wenen; wedstrijden waar hij als zeer gewaar=
deerd jurylid zou terugkeren. Carlo Van Neste had zijn

Frans Masereei : Grootstad.
(Cliche Europa)

uitgevochten, rusteloos en stoer. On=
weg uitgesneden,
dertussen is veel gebeurd. We weten het allen, met
duizende en duizende hebben wij hem gevolgd en doen
dat nog met onverminderde belangstelling en bewonde=
ring. Zijn koncerten in all landen van West.Europa, in
Zuid.Afrika, in Kongo, met de grote orkesten van onze
tijd en de grote dirigenten. 'His Masters Voice ' en
'Decca' lanceren opnamen op zijn naam : met onder
meer een reeks vertolkingen van eigen meesters, De
Vocht, de Bourguignon, Flor Alpaerts; met Huybrechts
en Mozart, met Stravinsky en Locatelli.
Toen hij in april 1914 to Kortrijk het levenslicht zag
kwam een voor Vlaanderen envoor de kunst groot
mens op de wereld. Zo noemen wij hem graag, want hij
is het in alle opzichten. En we hopen vurig dat hij het
nog lane jaren blijven moge tot trots voor West=
Vlaanderen en tot vreugde van ons allen.
BERTEN DE KEYZER

VIER VLAAMSE GRAFIEKERS
Tweegebeurtenissen hebben dit jaar de Vlaamse hout=
grafiek in het nieuws gebracht. Het zijn, volgens hun
p
laats in de tijd, de publicatie van Frans Masereels
nieuweblokboek Mijn land en de dood van Jozef
Cantre. Mijn land werd op 125o exemplaren gedrukt
door de meester drukker Jan van Hoorick te Brussel.
De beeldhouwer=xylograaf Jozef Cantre overleed te
Gent op 29 augustus 1957.
Het zijn, vermoed ik, deze twee feiten — en wellicht
het tweede nog meer dan het eerste — die de redactie
van West=Vlaanderen ertoe bewogen hebben een opstel
over hedendaagse Vlaamse grafiek te publiceren. Mijn
betrachting in it opstel zal zijn het karakter te schetsen
van de kunst van de voornaamstehoutsnijd ers van
onze tijd in het Vlaamse land. Dit gaat echter niet
zonder de esthetische bespiegelingen te versnijden met
enkele technische gegevens. Misschien meer, maar zeker
evenveel als in de andere takken van de beeldende
kunsten wordt het karakter van het xylografisch beeld
medegedetermineerd door de aard van de gebezigde stof.
Het feit dat midden in de ontwikkeling van onze
hedendaagse grafiek staat is de wedergeboorte van de
xylografie, van de houtsnede. Deze wedergeboorte is
het werk geweest van de groep=van=vijf : Frans Mase=
reel, de beide Cantre's, Jozef en Jan=Frans, en de twee
Antwerpenaars Henri Van Straten en Joris Minne. Lu=
miere heet het tijdschrift dat door de twee laatsten te
Antwerpen werd uitgegeven, waaraan de drie eersten
geregeld hebben meegewerkt en dat, op het gebied van
drafiek,
de rol heeft vervuld die door Selection is
eg
gespeeld in de geschiedenis van onze expressionistische
schilder.en beeldhouwkunst.
Brengen wij echter vooraf een bezoek aan de werk=
plaats van de xylograaf. Hoe wordt een houtsnede
g
emaakt ?
Op Lan shout — hout dat in de richting van de draad
isgezaagd — wordt het ontwerp in spiegelbeeld ge=
tekend. Alics wat wit blijft wordt met mesjes, beiteltjes
engudsen weggesneden en gestoken. Wanneer de teke=
ning in het houtblokje is uitgekorven, wordt ze geinkt.
Dan wort ze on er eenpers of met de hand gedrukt.
Houtsnijders die op perfecte afdrukken gesteld zijn,
drukken zelf en met de hand. Op het geinkte blok
wordt een vel papier gelegd. Hierover wordt weg en
weer gewreven tot in de zwarte vlakken geen witte
stippels of vale vlekken meer overbiljven. Zo tenminste
heb ik het Jozef Cantre meer dan eens zien doen.
De oudsbekende houtsnede dagtekent van 1423. Zij
wordt bewaard in de Ryland Library te Manchester. Zij
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stelt de reus Kristoforus voor die met het kind Jezus
op de schouder door de rivier waadt. Hoe is men op de
gedachte gekomen vlakke beelden te snijden en te
drukken ? Zoals de gegevens thans voor ons liggen,
schrijft P. T. A. Swillens in zijn 'Prentkunst in de
Nederlanden tot i800', is het niet gewaagd daaruit te
concluderen dat de houtsnede ... is ontstaan uit een
complex van vindingen en gebeurtenissen die de wens
om gemakkelijker, goedkoper en doeltreffender bepaal=
deonderwerpen onder een grotere publieke kring te
brengen, hebben verwerkelijkt. Men heeft aangetoond
dat reeds lang vOOr van drukken — in de zin waarin
wij dat begrip verstaan — sprake was, gelijkvormige
figuren, als die van het kaartspel, de hoofdletters in
de geschreven boeken en zo meer, door middel van een
stempel, d. w. z. van een in out of metaal gesneden
figuur, werden opgedrukt. Men heeft verder gewezen
op het gebruik van houtblokken bij de katoendruk, een
reeds vroeg bekende industrie. Niet minder zwaar
weegt het argument dat de uitvinding van het papier
omstreeks het midden der xiv" eeuw door bijna alle
houtsnijders is gebruikt en het drukken eenvoudiger
maakte.

De vroegste houtsneden zijn gewoon grove lijnteke=
ningen. Wil men er een getrouw idee van hebben, hoeft
men slechts te en en aan wat Tijtgat als boekillustratie
heeftgemaakt. Het volume wordt alleen gesuggereerd
door de omtrekken; van clair=obscur is
ere
sprake
hoegenaamd. Met de houtsnede ziet het zgn. blokboek
— het chiro=xylografisch boek om met het zijn geleerde
naam te noemen — het Licht. Het is een prentenboek,
d. w. z.een verzameling van prenten waarin opeen=
volgende episoden van hetzelfde verhaal worden verteld
en waarbij de beknopte tekst, de legende, in hetzelfde
blok en in dezelfde trant is gesneden. Het blokboek is
de onmiddellijke voorloper van de drukkunst. Wanneer
men een kwarteeuw later op de idee komt losse letter=
tekens te snijden of te gieten is de boekdrukkunst in
de huidige betekenis van het woord geboren. In het
blokboek waren de beelden hoof d. de letters bijzaak.
Later keert de situatie zich om. Dan worden drukken
en houtsnijden trouwens twee afzonderlijke ambachten
die toch nog geruime tijd broederlijk zullen samengaan.
Hiermee ben ik echter, vrees ik, buiten het bestek
van mijn opstel verdwaald. Keren wij terug tot de in
bout gesneden en van het blok afgedrukte figuren.
Reeds werd er op ewe en dat het relief, het volume
van deze figuren slechts door den lijnomtrek wordt ge=
suggereerd. Mettertijd zoekt en vindt de houtsnijder
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Frits Van den Berghe: Houtsnede. 1919

loris Minne : Illustratie voor 'La Besace' van Jean de la Fontaine. Houtsnede.

nieuwe middelen om het beeld te verfijnen. Dit ge=
schiedt met behulp van de zgn. arceringen. Arceringen
zijn lijnenstelsels die tot doel hebben het relief, de
kleur, de beweging, licht en schaduw weer te geven.
Aanvankelijk werkt de snijder alleen met horizontale
arceringen; later volgen de arceringen de ewe in van
de omtreklijnen.
Deze ontwikkeling van de houtsnede is waarschijn=
lijk toe te schrijven aan de wedijver tussen de hout=
snijder en de kopergraveur. De kopergraveur heeft het
in dit opzicht veel ruimer dan de houtsnijder. Waar
deze laatste door de aard van het materiaal en de be=
werkingsmogelijkheden er toe gedwongen wordt zoveel
mogelijk het detail te vermijden an de kopergraveur
juist om dezelfde reden zich op de verfijning van het
detail toeleggen. Van de metalen plaat worden nl. alleen
de groeven afgedrukt.
Het beeld wordt in een metalen — liefst koperen —
plaat gesneden met beiteltjes van verschillend profiel.
Het spel der arceringen kan in dit geval zo ragfijn zijn
als de raven het went. Bij het etsen zijn de mogelijk=
heden om het beeld relief en clair=obscur te even nog
groter. Geetst wordt op een metalen plaat die aan een
ant gepolijst is. Deze plaat wordt aan beide zijden met
een etsgrond ingestreken, en soort van hars dat de
plaat beschermt tegen het inwretend zuur. In deze ets=
grond wordt het beeld gekrast met een etsnaald. Dan
wordt de plaat in etswater (b. v. verdund salpeterzuur)
gelegd; de uitgekraste lijnen worden in de plaat ge=
beten. Moet de trek dikker zijn dan laat men het zuur
langer bijten.
Wanneer de ets klaar is wordt de etsgrond verwij=
derd; de schoongemaakte plaat wordt met inkt inge=
wreven zodanig dat alleen de groeven zijn een t. Het
papier wordt in deze groeven geperst en haalt er de
tekening uit.
Onder de invloed van de kopergravure is de hut=
gravure ontstaan. Hiervoor gebruikt men hard kops=
hout — hout dat loodrecht op de draad is gezaagd —.
In dit hout wordt dan gesneden met het gereedschap
van de kopergraveur.
Het is vlak na de eerste wereldoorlog dat in ons land
aan de xylografie haar oorspronkelijk karakter werd
teruggegeven. Onder de invloed van de expressionisti=
sche esthetiek is men dan, ook in deze tak van de
plastiek, naar de bron, naar de primitieve uitdrukkings=
techniek teruggekeerd en heeft men de voorrang van
de verbeelding in eer hersteld. Aandacht werd opnieuw
geschonken aan de aard van het materiaal en de klem=
toon gelegd op de zelfstandigheid van het beeld t. a. v.
de dingen in de werkelijkheid.
Om een originele kunst te zijn, onafhankelijk van
om het even welke andere, mocht, aldus luidde de or=
thodoxe formule, de houtsnede niet langer steunen op
een lineaire basis, doch zij moest procederen met mid=
delen eigen aan het materiaal. Voor Masereel was de
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houtsnede slechts dan een volwaardig kunstproduct
wanneer zi j was gebouwd met zuiver omschreven, sterk
contrasterende en toch harmonisch elkaar aanvullende
wit=en=zwartpartijen, beschouwd als constructieve ele=
menten met uitsluiting van elke herinnering aan het
realistisch licht= en =donker. (Frank Van den Wijngaert)

Met Masereel is de man genoemd die uit de nieuwe
opvatting het beste zou halen van wat er uit te halen
viel. Di is een kwestie geweest van bezieling en van
stin. at deze laatste betreft heeft Masereel zeer vroeg
het illustratief karakter van de houtsnede prijsgegeven
en van zijn bladen zelfstandige dingen gemaakt zoals
de schilder en de beeldhouwer.
Om Masereelsbezieling te begrijpen moeten we een
blik werpen op zijn leven. Masereel is geboren te Blan=
kenberge op 31 juli 1889. Zijn jeugd heeft hij doorge=
bracht te Gent waar hij o. m. aan de Academie voor
Scone Kunsten studeerde. Reeds voor de eerste wereld=
oorlog had hij de oude en de nieuwe wereld bereisd.
Het is deze eerste wereldoorlog geweest die Masereel
aan zichzelf heeft geopenbaard; het is de eerste wereld=
oorlog die er hem toe gedreven heeft die aangrijpende
plakkaten te snijden waarin hi het opneemt voor de
vrede en voor alle verdrukten. In de wit=zwart=techniek
der houtsneden krijgen deze manifesten een affirmatief,
een inslaand karakter at met weinig andere uitdruk=
kingsmiddelen zou kunnen bereikt worden.
Masereel is een van de beduidendste vertegenwoor=
digers van onze tijd, heeft Lebeer van hem geschreven,
omdat hij zich, als mens, totaal inzet voor de mens en
de samenleving waarin hij leeft en die hij als het ware
ausculteert. Hi' ontmaskert al de onrusten van zijn tijd=
g
enoten. Dikwijls niet zonder ironie noch zonder sar=
casme. Hi' concretiseert zijn visie van moderne groot=
stad, roept de majesteit op van het beton, de verove=
ringen van het metaal, de brutaliteit van het kanon, de
tyrannie van het geld, de spanning van de fabriek, de
sleur van de bureaucratie, de geheimen van de mansar=
de, de avonturen van de kroeg, de geestdrift voor de
sport, de koorts en de tegenstellingen van de straat, al
de grootheden en laagheden, al de vreugden en de ellen=
die plagerijen van het leven. Hi' bemint de mens en
volgt hem in zijn individuele en sociale conflicten. Om
hem teverdedigen ontziet hij zijn verdrukkers niet. Het
recht op het leven in zijn algeheelheid noopt hem zich
te verzetten teen de oorlog, waarvan de triomfen steu=
nen op dood en vernieling.
Ik ben geen estheet genoeg, heeft Masereel zelf eens
gezegd, om er voldaan over te zijn dat ik kunstenaar
ben. Hierop, op de vereenzelviging van mens en kunste=

naar, stunt Masereel indrukwekkende uitdrukkings=
kracht. 1k wil hier slechts twee van zijn platen in her=
innering brengen : de eerste getiteld somebody loves me
(tweegeliefden die elkaar omarmen vanuit de bovenste
verdieping van twee wolkenkrabbers) en v6Or het exe=
cutiepeloton (een haveloze figuur voor die onvergete=

I ozef Cantre : De Heksenkeuken. 1932.

Theo Hum et : Lino.

(Foto . Deze Tijd')

lijke witte vlek in een zwarte muur). Had Masereel niet
meer gesneden dan deze twee prenten an nog zou
Zweig over hem hebben kunnen schrijven : Moest alles
vergaan, al de boeken, al de momenten , de fotos en de
documenten; moesten even de houtsneden van Ma=
sereel overgebleven zijn, zij alleen zouden volstaan om
onze huidige wereld herop te bouwen... en bovendien
zou het ons gegeven worden in deze bladen de gevaar=
lijke geest, het genie en het psychisch tempo van onze
tijd te beleven.

Jozef Cantre stond in hetzelfde kamp als Masereel
maar als artist was hij een geheel andere natuur. Kunst
was voor hem een soort van verheven stiel. Zijn xylo=
grafisch werk is dan ook geen geloofsbelijdenis; het is,
behalve enkele, trouwens zeer belangrijke, bladen uit=
sluitend
illustratie.
bedoeld alsCantre was in het ex=
pressionisme grootgegroeid en zoals reeds gezegd eft
deze stroming Naar voedsel gezocht o. m. in de primi=
tieve kunstvormen. Zo zal het wel gekomen zijn dat
Cantre van de oude conceptie van het geIllustreerde
boek is vertrokken. Volgens hem was het nl. de taak
van de houtsnijder niet alleen het verhaal te illustreren
maar het boek in zijn geheel te ontwerpen d. w. z. in te
staan voor de keuze van het lettertype, voor de blad=
spiegel en voor de verluchting. Een van Cantre's mees=
terwerken in dit opzicht is zijn uitgave van Elckerlijc.
Cantre heeft een enorm aantal boeken geIllustreerd.
Best gekend zijn zeker zijn illustraties voor de werken
van Karel Van de Woestijne, b. v. zijn houtsneden voor
De boer die sterft. Opvallend bij hem is de gave om
uit het verhaal het moment te kiezen dat zich het
ruimst Teen tot beeld. Ook hier zal zijn expressionis=
tische vorming wel een rol hebben gespeeld. Cantre's
beeld is nl. niet zozeer vertellend, zoals dit het geval
was vOOr hem toen een bepaalde scene in geuren en
kleuren slaafs werd uitgetekend. Zijn beeld is synthe=
tisch; het vat een complex van gebeurtenissen samen
in cen sterk gecondenseerd en in hoge mate expressief
beeldmoment.
Beeldhouwer zoals Cantre, maar toch in de eerste
plaats graficus is de Antwerpenaar Jores Minne, sinds
1 927 professor aan de Nationale Hogere School voor
Bouwkunst en Ste rkunsten te Brussel. Op het vlak van
de techniek is Minne veelzijdiger dan de twee voorgaan=
de : naast houtsneden maakt hij eveneens burijngravu=
res, droge=naaldetsen en tekeningen. Hoe verschillend
van uitzicht zijn werk ook is toch wordt alles bezield
door een snort van gemaniereerde bar die Minne's
onvervreemdbaar bezit is.
Minne is op en top estheet en als dusdanig heeft hij,
meer dan zijn collega's opengestaan voor de verse i=
le nde stromingen in de hedendaagse kunst. Het is b. v.
klaar dat zijn vroegste houtsneden — ik denk b. v. aan
het blad Aqueduct uit 1922 of Het Dorp Enkele jaren

later gesneden, bewust of onbewust de invloed van het
ondergaan. Soms, zelden, wordt Min.
futurisme he
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ne dramatisch zoals in de uitdrukkingsvolle platen die
hi ontworpen heeft voor Villons Ballade des pendus.
In de jongste jaren trouwens, en hiermee bedoel ik de
periode na de tweede wereldoorlog, is de toon van
en
Minne's kunst veranderd. Waar ze vroeger overwegd
decoratief was, is ze thans visioenair geworden.
Het specifiek karakter van Minne's kunst — het
contrast met deze van Masereel en Cantre — moet,
denk ik in verband gebracht worden met een fit
waarop tot op heden niet of onvoldoende de aandacht
is gevestigd. Dit feit is dat, terwijl in en rond Gent
het expressionisme zijn debuut beleefde, te Antwerpen
een an ere vernieuwing in de kunst plaats vond, een
meer intellectueel en experimenteel geOrienteerde revo=
lutie, waarvan in de literatuur Paul Van Ostaijen de
kopman was en die reeds, kort na de eerste wereld=
oorlog tot de eerste proeven van non=figuratieve plas=
tie heeft geleid.
Henri Van Straten is enkele jaren ouder dan Joris Min=
ne. Hi' werd te Antwerpen geboren op 5 oktober 1892.
Same met Minne heeft hij het tijdschrift Lumiere ge=
sticht waarin de vernieuwing van de houtsnijkunst werd
gelanceerd en gesteund. Van Stratens kunst is vooral
werk van verbeelding, soms vrije schepping, soms il=
lustratie. Hij was een aristocraat, schrijft over hem
Frank van den Wijngaert, met de levenshouding van
een bohemien. Aar se goederen interesseerden hem niet
en laboreren aan zijn kunst deed hij slechts voor zijn
genoegen. Dat was zijn sterkte en zijn zwakheid tege=
lijk. Sterkte : — omdat het hem weerhield te werken
wanneer daartoe de intensedrang ontbrak : — om at
het hem belette te vechten met de materie en desnoods
de overwinning op haar af le win en. Meesterlijke en
minder geslaagde prenten zijn steeds het resultaat van
een 'premier jet' bij hem. In een van beiderlei geval=
len we ooit geworsteld met de vormgeving, wat aan
de gave producten — en ze zijn legio — een ongemeen
spontane allure en, door de virtuositeit waarmede hi'
zich uitdrukte, een buitengewone bekoring schenkt.

In de on ere generatie zijn intussen tal van artisten
opgestaan die als houtsnijder reeds hun — jonge —
sporen hebben verdiend. Ik citeer hier alleen J. J. de
Grave, Luc Verstraete en Theo Humblet. Ook non=
figuratieven, an Cobbaert b. v., gebruiken de hout=
snede om hun composities op het blad te brengen. De
andere takken van de grafiek worden weer druk be=
oefend. Len paar jaren geleden werd b. v. te Sint Lam=
brechts Woluwe een vrije academie voor de beoefening
van de grafiek gesticht onder de leiding van Edgard
Ti at. Eigenaardig genoeg is het deze meester — die
in de hedendaagse grafiek slechts een kleine rol heft
gespeeld — die op deze jongeren een diepe invloed uit=
oefende. Maar dit is dan een nieuw kapittel.
MARCEL DUCHAT EAU

Frans Masereel : Gekruisigde.
(Cliche Europa')

Jan Gezel: Lino.
(Cliche Deze Tijd

Jos Noreille : Lino.

GRAFISCHE TECHNIEKEN
Wie deze kent, gelieve niet verder to lezen, hij zal het
beter weten, wie deze niet kent, kan wellichtenig voor=
deel doen met eens het technisch verschil te leren ken=
nen tussen enkelegrafische procede's.
Het is wel overbodig aan te merken, dat het procede
kennen, daarom nog niet betekent het procede uitvoeren.
Zonder te haperen bij de etymologische betekenis
van het woord grafein dat tekenen=schrijven=inkrassen
is, en waardoor elke krabbel op lei of papier tot de
grafiek zou kunnen gerekend worden, kunnen wij de
eigenlijke betekenis van grafiek omschrijven, alseen
tekening die oorspronkelijk grafisch is bedacht, en uit=
gevoerd wort in een ander material dan waarop het,
in veelvoud zal verspreid worden. Dit wil zeggen dat de
tekening die ten laatste op het papier verschijnt, be=
paald werd door de techniek : de werktuigen en de
ewer to materie.
Er zijn tegenover de oorspronkelijk=grafisch=bedachte
werken,ook de niet oorspronkelijk=grafisch=bedachte,
zoalsbijv. de gravure gemaakt naar een schilderij (de
facsimile).
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Debestaansreden van de grafische technieken ligt
in het verlangen, een tekening veelvoudig to verspreiden.
Volgens de stof waarop de kunstenaar werkt, onder=
scheidt men de houtsnede = de kopergravure = de steen=
druk. Maar uit de wijze, hoe die stof wordt bewerkt,
volgt, naargelang het verkregen oppervlak van het door
de kunstenaar bewerkte stuk, de indeling der raft he
kunsten in Hoogdruk — Diepdruk (of Plaatdruk) —
en Vlakdruk.
Bij Hoogdruk wordt het beeld dat op het papier moet
overgedrukt worden uitgespaard, door wegsnijding van
wat op het papier wit blijft.
Bij Diepdruk (of Plaatdruk) wordt het beeld, in=
tegendeel ingekorven in het vlak.
Bij Vlakdruk is er wegsnijding noch inkerving. Er is
noch hoger noch lager gedeelte. Het betreft hi er de
steendruk (lithografie). De met vettig krijt getekende
voorstelling kan op het papier overgebracht worden,
terwijl, ingevolge de natuurkundige eigenschap, dat
water en olie zich uiteraard niet vermengen, deze delen
van de steep die vochtig zij,
n het papier wit laten.

Houtsnede, lino enhoutgravure (de Xylografie) beho=
ren tot de Hoogdruk.
De Ets, de Kopergravure en de Droge Naald behoren
tot de diepdruk. De Steendruk zoals hoger vermeld tot
de Vlakdruk.

Om zuivere sneden te kunnengeven, wordt voor de
houtsnede dithoutblok gezocht, waarvan de nerf niet

te sterk geprononceerd is. Aldus een eikenhout, maar
(voor kleine vlakken) perelaar en palmhout, en (voor
grotere afmetingen) kerselaar. Wanneer voor houtgra=
vure, die enigszins als de fijner bewerkte houtsnede kan
beschouwd worden, het blok uit de horizontaal door=
(Kernhout), wordt
gesneden stam, d. w. z. het Kopshout
gekozen, neemt men bij voorkeur voor de houtsnede
langshout, waarvan de nerf meeloopt met het plankje.
De lijnen die de houtsnijder, zwart op het papier
wenst te krijgen moet hij met de steekbeitel of (wat
minder vlug gaat) met het mes in relief brengen, door
aan weerskanten een groef aan te le en. Voor het
overige wette snijden vlak, gebruikt hi de holle beitel
of guts, de bewerking met de guts is te herkennen aan
de ronde aanzetten op het witte veld.
Env
voorbeeld van de beperkingen die de houtsnijder
zich moet opleggen, en waaruit ook reeds het syntetisch
karakter van de houtsnede voortvloeit, is de wijze van
arceren. Het is tegen de techniek van de houtsnede, om
zoals in een gewone tekening, lijnen (schaduwlijnen) te
overkruisen. In de houtsnede lopen de lijnen evenwij=
dig. Het gradueren van klaarte of donkerte zal gebeuren
door het naast elkaar stellen van zwaardere lijnen, of=
we het dichter opeenzetten der lijnen.
De lino is gegroeid uit de houtsnede, en daar het li=
noleum een gemakkelijker en goedkoper te bewerken
materie is, wordt zij ook veelvoudiger toegepast.
De lino heeft echter niet de scherpte noch de strak=
heid van de houtsnede. De linosnijder staat aan de
overzijde van de houtgraveur, die in het gesloten kops=
hout met burijn zeer fijne lijntjes kan graveren, waar=
door het hem mogelijk is schakeringen van lick en
donker, zo goed te suggereren, dat hij wel meer in de
verleiding is gekomen om het syntetische karakter van
de houtsnede prijs te geven voor de zeer getrouwe weer=
gave van het zintuigelijk waarneembare.
Onder de diepdruktechnieken vermelden wij eerst
de ets. De ets wordt met een tekenstift gekorven op een
plaat (koper of zink) die vooraf bedekt werd met een
laag asfalt of vernis. Daar waar de stift de asfalt heeft
weggenomen komt het metaal bloot en deze onbedekte
delen worden in een bad met bijtend vocht, uitgewreten.

Aldus zal de etser om totgraduele waarden te komen
voor enkele delen, de overige delen afdekken en de
plaat opnieuw onderdompelen in het bad.
Bij de kopergravure wordt met de burijn (een drie=
kantige graveerstift) zonder asfaltlaag bloot op en in
de koperen plaat gestoken, en worden de uitgestoken
bramen, aldus weggenomen.
Bij de droge=naaldgravure (pointe=seche) wordt met
stalen naalden die zoalseen potlood met hout zijn om=
manteld, op de koperen of zinken plaat getekend (deze
plaat wordt weleens vooraf berookt om de lijnvoering
beter te kunnen volgen en de bramen worden hier niet
zoals bij de kopergravure weggenomen, maar nemen
op hun beurt inkt op.
Bij de diepdruk komt de inkt in de groeven, die bij
het overdrukken opgezogen wordt door het vooraf
vochtig gemaakte blad.
Hoe dieper de snede in de plaat hoe meer inkt ook
door de groef wordt opgenomen, en des te zwarter de
afdruk vande lijn zal zijn.
Aquatint en Zwarte Kunst zijn varianten van Ets=
kunst. De plaat wordt speciaal bewerkt om, bij de
eerste, de indruk te verkrijgen van een met penseel
gelaveerde tekening, bij de tweede om een meer vloeiend
uitgroeien van klaarten uit (ongeschuurde) donkere de=
len te bekomen.
Vermelden wij nog de monotype, die anders niet is
an een afdruk van een koperen plaat, waarop niet
werd gegraveerd of geetst, maar waarop alleen met
drukinkt werd getekend of geschilderd, zodat sects
eenafdruk kan worden gemaakt. Hieruit blijkt dat de
monotype een nutteloze omweg is vermits een niet te
vermenigvuldigen tekening dan best rechtstreeks op het
vel papier wordt getekend.
Als slot ma worden verondersteld dat de lezer weet
dat over het algemeen de gelegenheidsgrafieker de te=
keningen op mekanische wijze laat clicheren.
De fotografische reproductiemethoden kunnen zoals
de meer overwegend voorop vermelde kunsttechnieken,
tot eengelijkaardige onderverdeling gebracht worden
nl. de fotogravure, als diepdruk, de offset al vlakdruk
en het lijncliche als hoogdruk.
Daar de tussenkomst van de Kunstenaar zich hier
beperkt tot het inleveren van het te clicheren model
aan de drukker, he ft het minder belang hier over de
fotografische reproductiemethoden uit te weiden.
HILAIRE GELLYNCK
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HEDENDAAGSE GRAFIEK IN WEST-VLAANDEREN
Er is een tijd geweest dat de grafische kunsten als
minderwaardig werden bestempeld en dat men zelfs
verkondigde dat ze geen kunst waren. Deze idee, die
nog op het einde van de lee eeuw met klem werd ver=
dedigd, was toen reeds en nu nog meer door de feiten
weerlegd. Nit alleen zijn er de talrijke prachtige gra=
vures, die de werken van de Middeleeuwse en de Re=
naissanceschilders op een betrekkelijk .root aantal tot
ons hebben gebracht, maar, afgezien van dit eerder in=
terpretatieve of illustratieve karakter, heeft dit kunst=
genre inderdaad uit zuiver artistiek oogpunt volle waar=
de. Niemand zal zich nu smalend uitdrukkenover de
koperetsen van Diirer of Rembrandt, die, zijn ze wel=
licht soms replieken van schilderijen, op zichzelf be=
schouwd onbetwistbaar tot de grote kunst mogen ge=
rekend. Trouwens, geen enkele onder de grote artisten
heeft zich te min geacht om houtsneden of kopergra=
vures to vervaardigen. We kunnen hier denken aan de
prachtige bladen van de Japanners Utamaro, Hiroshige
en Hokusai, aan debewogen taferelen van Goya's stie=
rengevechten, aan de scherpe psychoanalyse van Dau=
mier's litho's, aan tekeningen en zelfs aan affiches van
Toulouse=Lautrec, aan Van Gogh's wevers. En van zo=
dra wij de twintigste eeuw binnenstappen, kunnen wij
bij iedere grote meester, naast schilderijen, ook etsen en
tekeningen aanwijzen : Picasso, Gauguin, Dufy, Leger,
Chagall, Munch... Sommige onder hen, ik denk vooral
aanChagall en Picasso, zijn zelfs in hun grafisch werk
buitengewoon boeiend. Het gaat hier echter niet zozeer
om de schetsen, die ieder echt artist toch zou moeten
maken, dan welom de zogenaamde presentatiebladen,
waarmede hij, bij bepaalde gelegenheden, vrienden of
bekenden bedenkt, en vooral om de tekening, door
middel van een of andere grafische techniek gepoly=
copieerd, als zelfstandig werk, gemaakt om de tekening
zelf. Nog zijn deze tekeningen dikwijls interpretaties
van of aanlopen tot groter schilderwerk, maar toch
hebben ze volle zin en eigen bestaansrecht, omdat zij
zelfstandig werden gedacht en omdat de artist vaak zijn
voile ziel en kunnen indeze grafische arbeid legde.
Ook in ons land heeft ieder groot artist ook grafisch
we geleverd, dat zelfs heel dikwijls de verschillende
aspecten van zijn artistieke personaliteit treffend il=
lustreert. Denken we zo aan Henri de Braekeleer, met
zijn meer dan ac ti etsen, aan Felicien Rops, die o. m.
De Coster's 'Legende van Tijl Uilenspiegel ' illustreerde,
aan James Ensor, die de verschillende grafische tech=
nieken veelvuldig en met sukses heeft beoefend, aan
Jakob Smits en Jules De Bruycker. Nog dichter bij ons
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staathet grafisch werk van de Cantre's en van Mase=
reel, die precies als grafici overigens heel terecht een
internationale faam niet n.
Naast de zuivere artistieke waarde heeft de grafische
arbeidook die verdienste dat hij voor veel meer men=
sen toegankelijk wordt, vooral nu het grafisch bedrijf
over uitstekendeprocede's beschikt om alle technieken
goed te vermenigvuldigen. Zoals er clubs bestaan voor
bibliofielen en discofielen, zo werden in de jongste jaren
ook verschillende verenigingen van gravuren=liefheb=
bers opgericht. Een van de voornaamste is voorzeker
de in 1949 gestichte 'Guilde Internationale de la Gra=
vure', met zetel te Geneve, die onlangs nog te Brussel
een expositie heeft ingericht. Verschillende vooraan=
staandeartisten, al Dufy, Savin, Leger, Baumeister,
Friesz, hebben voor deze gilde speciaal etsen en litho's
getekend. Voorts worden er geregeld exposities en prijs=
kampen voor zwart=wit composities ingericht, zoals in
1955 te Ljubljana en in 1956 to Lugano.
Het grafisch werk ontstaat moeizaam en het is eerst
na grondige technische bekwaming dat de artist tot
goed resultaat komt. Daar is een gevaar aan vast, na=
melijk dat de artist zo verslingerd raakt op het gespan=
nen bereiken van zijn technische kundigheid dat hi'
alleen omwille van die techniek grafisch gaat werken.
Zelfs inzake beeldhouwkunst en a fortiori voor de toe:
gepaste use moet die techniek steeds gericht blij=
yen op het doel dat ieder echt artist steeds bezielen
moet : veruiterlijking van zichzelf, zelfbevrediging, en
op de tweede plaats : mededelen aan anderen, dat dan
vanzelf en gelijktijdig gebeurt op het moment dat hi'
een idee in de maters vastlegt. Dit geldt te duidelijker
hnieken
nog voor de verschillende grafische
tec , die
meer dan de zuivere schilderkunst, wezenlijk erop zijn
ingesteld, breder althans veelvuldiger te worden ont=
moet. In dit verband is dan, naast het zuiver estheti=
sche, ook het sociaal=artistiek belang van grafische ar=
beid duidelijk gesteld.
Ook in onze provincie kent het grafisch werk sinds
jaren een hoge bloei. Uitgevers spreken geregeld kun=
stenaars aan voor depresentatie en illustratie van hun
boeken; openbare instellingen en prive=organismen vra=
gen door middel van prijskampen of opdrachten ont=
werpen voor affiches en brochures, kraut es en folders.
Af en toe zien wij dus reeds iets slag s. Naast na=
tuurlijk onooglijke rommelige dingen, die maar voort
blijven woekeren. Wij zouden in dit overzicht ook
enkele belangrijke vroegere artisten moeten behandelen,
zoals And Vlaanderen en Frank Brangwyn, om maar

Jules Fonteyne: Ets.

die twee tenoemen, maar we zullen on beperken tot
de levende artisten, en dan nog moet het noodgedwon=
g
en begrensd blijven tot een niet zeer dankbaar over=
zicht=in=vogelvlucht. Over Joris Minne en Frans Mase=
reel wordt elders in dit nummergeschreven.
De oudste onder de zuivere grafiekers van onze
streek is voorzeker Jules Fonteyne, die nu stilaan de
tae ti nadert en eredirecteur is van de stedelijke aca=
demie te Brugge. Deze wijze, veelzijdige en rijke per,
soonlijkheid heeft reeds een lange loopbaan als kunste=
naar achter de rug. Naast enkele muurschilderijen, zijn
de grafische opdrachten die hi' heeft uitgevoerd en het
grafisch werk dat hij voor zichzelf heeft afgewerkt,
welhaast ontelbaar. 0. m. heeft hij verschillende wer=
ken van Stijn Streuvels geillustreerd, met vinnige, vaak
humorvolle krabbels. In zijn portretten anderzijds is
hij een ware meester, zo vermelden wij het portret van
zijn moeder, en at van Karel de Flou, dat hi' zelf als
een van zijn beste werken beschouwt. Jules Fonteyne
heeft alle nee van het grafische vak reeds lang
de knie; hij werkt traag en zorgzaam; ieder la
on
dat van onder zijn hand komt en at hij ook wat de
afdruktechniek eremet
et gedegen vakmanschap heeft
bestudeerd, mag als een meesterwerk, het werk van
een meester, beschouwd worden. Wanneer men in zijn
stemmige woning rondwandelt, vallen vooral zijn etsen
op. Zijn etskunst weerspiegelt vinnigheid, een ruime
dosis mensenkennis en opmerkingsgave in zijn genre=
env
vooral, zorg om het pittoreske detail en liefde
voor het scone. Er ligt een nijdige trek in het tafe=
reeltje dat wij hier afbeelden : een oud vrouwtje dat
twee vechtende hanengadeslaat : een bijzonder ge=
slaagde prent, waarin de preciese afwerking all e details
van dit kleinegebeuren treffend doet uitkomen, en die
op het juist gekozen papier bruin=zwart afgedrukt ook
warm engevoelvol aandoet. Hij heeft zo een hele rij
etsen gemaakt, zoals De Doop (zie Wvl., jrg. I, p. 164),
de Kopersmid en ook enkele bijzonder fraaie gekleurde
etsen, zoalsde Blindekensprocessie, die meteen de hele
sfeer van stemmige, volkse poezie oproept waarmede
begankenissen gepaard gaan. Samen met figuren als
Jakob Smits en dichter bij met Jules De Bruycker mag
Jules Fonteyne om zijn etsen worden aangezien als
een der merkwaardigste artisten van het land.
Onder de Brugse grafische artisten moet eveneens
een vooraanstaande plaats ingeruimd voor Luc De Jae=
gher, die thans leraar is aan de akademie aldaar. Naast
verschillende boekillustraties o. m. voor enkele kinder=
boeken zijn voortreffelijke droge=naaldetsen van hem
bekend en veel gelegenheidsgrafiek, zoals nieuwjaars=
en geboorteberichten. Niet zelden heeft hij Brugse stads=
gezichten in dit werk ingewerkt. Ook op het gebied
van het ex=libris heeft deze artist blijk gegeven van
b"ijzondere vaardigheid.
Arno Brys (Brugge, 1 928), die thans leraar is aan het
Sint Lukasinstituut to Gent heeft de jongste tijd enkele
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belangrijke opdrachten van kostuumontwerpen uitge=
voerd (Rodenbachspel, Roeselare; Spel van de arbeid,
Rome) die zowel in binnen= als buitenland om hun per=
soonlijke interpretatie terecht zeer werden opgemerkt.
Sedert jaren echter heeft hi in losse uitgaven en in
verschillende tijdschriften talrijke grafische werken ge=
publiceerd die steeds getuigen van een ernstig, welover=
wogen en eerlijk kunstenaarschap. Naar de vorm zijn
deze werken bijna altijd expressionistisch opgevat, met
veel zorg nochtans om afwerking en detail, naar de
geest meestal dicht bij het yolk gedacht, the river of no
return voor ieder, ook voor de grootste artist. In het
meeste werk van Brys kan men dan ook folkloristische
en pittoreske elementen ontdekken, die echter onder
zijn hand tot hogere genietbaarheid worden opgetild.
Naast muurschilderingen heeft Arno Brys ook reeds
enkele geslaagde afficheontwerpen voor feestelijkheden
entoneelopvoeringen gemaakt. Om het even , ceder
ied werk
van Brys is rijk en in de details bekeken wint het nog
aan waarde. Wij denken hier aan zijn hele serie nieuw=
jaarsgrafiek, waarin hi uitgaande van de volkse prent
afen toe pittige composities weet te scheppen.
Ook Octave Landuyt (Gent, 1922) heeft, naast zijn
schilderijen, de jongste jaren reeds verschillende grafi=
sche opdrachten uitgevoerd. Zo illustreerde hij het fijn=
zinnige overigens bekroonde werkje van He mans 'Het
oproerig tafelservies' (uitg. Die Poorte, Antwerpen) en
over enkele weken zal to Kortrijk (uitg. Vynckier) een
gedichtenbundel 'Un coin du desert' van de Ameri=
as se dichter Harry Torczyner (met een inleiding van
Marnix Gysen) verschijnen, waarvoor Octave Landuyt
eveneens enkele illustraties heeft bezorgd. Ook dit gra=
fische werk weerspiegelt het bijzondere klimaat van
geestelijke vernieuwing, dat Landuyt's schilderijen ken=
merkt en dat de artist op zijn eigen strenge manier
steeds opnieuw poogt to suggereren.
Jozef Noreille (Menen, 1 922) is, naast zijn bedrijvig=
held als keramieker, in eerste instantie een grafisch
kunstenaar. Hi is in alle technieken werkzaam : hout=
of linosneden, hout= of kopergravure, ets, droge naald
en litho. Hi' werd opgeleid in het Hoer Instituut Sint
Lukas te Gent en in het Nationaal Hoer Instituut Ter
Kameren en west door zuiver grafisch werk, en vooral
door illustratie van boeken algauw de verdiende aan=
dacht op zich te vestigen. Onder zijn bijzonderste wer=
ken gelden de geillustreerde uitgave van Heer Halewijn

en van Reinaert de Vos en vooral de door hem ontwor=
pen en geillustreerde maquette voor 'Le Grand Meaul=
nes' van Alain Fournier. Dit won ere symbolische ver=
haal, dat niet ophoudt gelezen en bestudeerd te worden,
heeft hij in de zeer verfijnde techniek van de droge
naald geillustreerd. Het zijn ronduit prachtige bladen
geworden, teerhartig en met hallucinante achtergron,
den, ook plastisch sterk aanleunend bij de geest van dit
onvolprezen proza. In diezelfde techniek, trouwens ook
klimaat,
'm
maakte hij een serie van vijf bla=
in

Illustratie van Arno Brys

Arno Brys : Noordzeevisser.
(Uit K. A. V.-kalender 1958, Poststraat, 111, Brussel)
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Marc Sp eybrouck : Geboortebericht.

den voor 'Malte Laurids Brigge' van Rainer Maria
Rilke. Voorts vermelden wij nog talrijke illustraties
voor 'Que ma joie demeure' en 'Triomphe de la vie'
van Jean Giono; 'Salome ' van Oscar Wilde, 'Boeren=
psalm' en 'Pallieter' van Felix Timmermans. Hij ver.
zorgt tevens de maquette van 'Tekengids' een tijd=
schrift voor tekenleraren,en ook de omslagen van dit
tijdschrift zijn, sinds enkele tijd, door hem ontworpen.
Het zijn lino's, een techniek die hij de laatste tijd bij
voorkeur schijnt to behandelen en waarin hij een bij=
zondere vaardigheid heeft verworven. Over het alge=
meen zijn het sterke composities, gewoonlijk met harde
zwart=wit contrasten en een onstuimige bladverdeling.
Ook in de vorige nummers van 'West=Vlaanderen'
hebben wij een paar van die tekeningen voor lino's op=
genomen. Dit werk getuigt van een bijzonder eigen=
aardige opvatting en uitwerking. In zijn tweefiguren=
composities, waarvan wij er een paar reproduceren, treft
ons bovendien een vrij verregaande versobering die de
expressiviteit aanzienlijk verhoogt.
Ingrafisch werk zijn we dikwijls heel dicht bij het
louter decorateeve; dat is soms nodig ook; een slotvignet
van een bladzijde moet heel vaak niet meer, maar ook
niet minder zijn dan een decoratief motief. Maar zelfs
daarin kan de personaliteit van de artist volledig op de
voorgrond treden. Op grond van wat hij in de jongste
jaren presteerde, zouden wij geloven dat Noreille een
van die zeldzame artisten is aan wie men vragen maag
een boek te illustreren en te presenteren en van wie men
overtuigd kan zijn dat het steeds, ook grafisch, een
feestelijke aanblik zal bieden.
Jean=Jacques de Grave (Veurne, 1923), die het omslag
van dit 'West=Vlaanderen'=nummerheeft ontworpen, is
tekenleraar aan de Rijksmiddelbare school te Diksmui=
de. Hi' studeerde aan het Nationaal Hoger Instituut to
Brussel en deed talrijke studiereizen in het buitenland.
Hi' werkte o. m. een tijdlang in de grote Melanhick=
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drukkerijen to Praag, waar hij de verschillende moderne
druktechnieken onder de kniekreeg. Naast exposities
in ons land stelde hi' zijn werk tentoon in praktisch all
Europese hoofdsteden en ook in New=York, Cincinnati,
Ohio. Te Ljubljana behaalde hij in 1955 de grote prijs
voor gravure. Naast illustratie van enkele kinderboeken,
die steeds bijzonder goed aanleunen bij het geestelijk
klimaat door de tekst opgeroepen, heft hij, bij die
eniggeldende reel aansluitend, ook zijn illustraties ge=
zien voor romans.Wij kennen van hem een aantal
lino'sbij 'Het Slot' van Franz Kafka, illustraties bij de
reistrilogie van Karel Jonckheere, al even puntig en
gevat als de tekst zelf en dan vooral een serie prachtige
tekeningen bij de novelle 'Klinkaart van Piet van Aken.
De Graveheeft ons nog verteld dat hij voor dat werk
zeven series tekeningen heeft gemaakt. In ieder geval
kan men duidelijk aanzien at hij zich in dit rauwe en
sterk gecomposeerde verhadl volkomen heeft ingeleefd.
In een moderne vorm, sober en ontdaan, heeft hij de
materiele ellende en de hopeloze menselijke ontluiste=
ring weergegeven, die gevolgen waren van de sociale
toestanden aan het einde van de vorige eeuw. Deze
tekeningen met zwarte, zware linen en met sereen het
vlakke voor gevoel nog gans open gelaat van de meis=
jesfiguur, die hoofdgegeven is in deze novelle, accen=
tueren de artistieke waarde vanhet geheel. Zij vallen
niet uit de toon, zoals men bij boekillustratie zo vaak
met vaststellen. Op een zeer integrerende manier is
hier eenheid bereikt tussen tekst en illustratie, waardoor
het geheel overigens is opgetild tot een der beste lite=
raire engrafische werken van de laatste jaren in ons
land. De Grave heeft bovendien een serie van twaalf
spreekwoorden verlucht, waarvan wij er enkele repro=
duceren, en waarin hij niet altijd onmiddellijk de band
let tussen tekst en tekening. Bij nader beschouwen
echter kan men nagaan hoe hi' zeer diep, met zin voor
milde humor of sarcastische spot zelfs, het op de korrel
nemen van menselijke gedragingen, die spreekwoorden
altijd zijn, ook plastisch verantwoord weet uit te druk=
ken. Hier ook treft immers een grondig, traag en moei=
zaam bereiktevenwicht en inzicht in de opgave. De
illustrator moet heel zeker de tekst of het boek visueel
opluisteren en aantrekkelijk maken. Maar dat kan op
Marc Speybrouck : Nieuwjaarskaart.
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Marcel Notebaert : De M' as
Tekening voor wandversiering
van het Gerechtshof to Kortrijk.

Marcel Notebaert : Naakt.

zoveel manierengebeuren. Slaafs en braaf met 'plaatjes,'
waarop alle figuren staan, met de 'as aan die ze in de
tekstdragen en met alle details die in het boek zijn op,
gegeven; maar ook, en zoveel beter anders, los van en
toch in het werk, niet zozeer naar de letter luisterend,
maar eerderpeilend naar de geest, waar het toch in eer=
ste instantie om te doen is. Cantre heeft niet anders ge=
werkt in zinccyclus voor 'De Boer die sterft' van Vande
Woestijne en zijn tekeningen zijn onsterfelijk gebleven
en gelden nog al voorbeeld. De Grave gaat die we op.
Marcel Notebaert (Kortrijk 1924) die on er onze ge=
neratie, als kunstschilder, reeds een belangrijke plaats
inneemt, is een even vaardig en veelzijdig grafieker. Ik
zou zelfs willen zeggen dat ook in het merendeel van
zijn schilderijen en meer en meer in de laatste jaren de
graficus het hoge woord spreekt. In het schilderwerk
van de Romeprijstijd (1 949) kunnen wij reeds een be=
zorgdheid vaststellen om de juiste treffende lijn, een
kommer die heel dikwijls uitgroeide tot een gevecht.
Denken we maar aan werken als 'Job' of aan een schil=
derij als 'De wonderbare visvangst', onstuimige werken,
wild.sacraal van visie, maar waarin de artist ten uiterste
zijn begaan=zijn met de lijn manifesteert. Deze zorg
heeft Notebaert naderhand dieper geworteld; zij is voor
de artist een wet, voor de mens een hartstocht gewor=
den. Trouwens, dit was zo sins eenhele tijd. Wie
weet dat hi' tijdens zijn akademiejaren in de leer was
bij Herman Verbaere, een der beste lithografen=vaklui
van het land, weet meteen dat dejonge Notebaert aan
geen beter steen zijn vroege xylografische arbeid kon
toetsen. Hi' was een goed leerling, die al eens een expe=
riment waagde; zelfs werkte hij in die jaren een serie
litho's af, die tee Wise zo verfijnd waren dat ze, op
een expositie te Gent, door kenners werden in twijfel
getrokken. Reeds in 1945 w ren dan ook een paar
grafische werken van zijn hand door de staat aange=
kocht. In die jaren, het was onmiddellijk na de oorlog,
heeft Notebaert verschillende kinderverhalen gelllus=
treerd, zo o. m. het volledige verhaal van Scharmanteka,
in veertig platen, een merkwaardig werk dat echter
nooit werd uitgegeven. Het maakt thans deel uit van
de verzameling Herbert te Kortrijk. In die tijd liep No=
tebaert rond met het inderdaad boeiende plan om een
groot aantal onzer Vlaamse zeisels en vertellingen te
illustreren, met een nieuwe teksterbij. Hij west Willem
Putman voor zijn opzet te winnen, maar er kwam toch
niets van in huis. Notebaert loopt met zijn illustraties

niet van uit ever naar uit ever Hi' maakt ze zo maar,
uit innerlijke gemoedsonrust, die zich ergens ontladen
moet. Dit werk is nochtans ten voile waar d om op
grotere schaal te worden verspreid. Insiders kunnen
weten dat er voorkeurig uitgegeven en veelkleurig=
verluchte kinderboeken in Vlaanderen haastgeen markt
meer bestaat. En toch zijn er steeds mensen die het ver=
fijnde grafische kunstwerk van het banale importartikel
weten te onderscheiden. Daarom hopen wij dat ook No=

tebaert vroeg of laat zijn plan tot werkelijkheid zal
ziengroeien. Intussen gaf hij vorig jaar in eigen beheer
een map litho's uit en maakte hij een reeks illustraties
bij gedichten van Emile Verhaeren, die overigens te
Parijs in een bibliofiele uitgave werden gepubliceerd.
Nog citeren wij zijn tekeningen bij het Congoreisver=
haal van Emiel Van Hemeldonck (uitg. Lannoo, Tielt),
losse krabbels, die bijzonder goed passen bij de vlotte
verteltrant van dit boek.
Een kunstwerk, indien het voldragen is naar de geest
en eerlijk uitgewerkt naar de vorm, is universeel, aan
tijd noch plaats gebonden. Vele werken van Notebaert
hebben dit peil reeds bereikt. Ze mogen te meer geloofd
omdat ze, zij het als toemaat, naar geest en klimaat
vooral, Vlaams bleven. In tegenstelling tot de Franse
kunst, die blij is en koloristisch tot het frivole toe, gaf
de Germaanse kunst of liever de kunst der germaanse
landen, sinds Darer en Griinewald, een vooraanstaande
plaats aan het lineaire. Zo zien wij ook Notebaert's
panelen voor de muurschilderijen in het gerechtshof te
Kortrijk. Ze zijn natuurlijk te beschouwen los van het
gebouw at architecturaal voor onze tijd een vloek is.
Wij vinden in deze nOg grafische werken iets van Dos=
tojevski en van het Isenheimer altaar : pregnante vorm,
zeer versoberd, en in de interpretatie ook delend in de
eeuwige vraagstukken van misdaad, ontmaskering,
schuld en verzoening. Notebaert heeft met zijn werk
tot hiertoe, waaronder zijn grafisch werk een belang.
rijke, zo niet de eerste plaats inneemt, het bewijs af=
geleverd dat hij een grafisch artist van formaat is :
episch soms van visie, expressionistisch bij voorkeur
van uitdrukking, maar of en toe overhellend naar het
kinderlijk=poetische of het surreeel.ongenadige.
Van Marc Speybrouck (Kortrijk, 1930) zou en wij
kunnen ze en : hij is van goeden huize. Deze zoon van
de bekende Jos Speybrouck, is als het ware in de gra=
fiek en in de kunst opgegroeid. Na zijn humaniora stu=
deerde hij zeven jaar aan het St. Lukasinstituut te
Doornik, waar hij enkele jaren zijn vader als leraar had.
Hi verwierf er een eerste prijs voor schilderkunst. Na=
derhand studeerde hij nog enkele jaren aan het Natio=
naal Hoger Instituut voor Sierkunsten te Antwerpen,
maar moest zijn studie aldaar, we ens het afsterven
van zijn vader, onderbreken. Jos Speybrouck stond zijn
gehele leven in de voorste gelederen, en er zijn zelfs nu
nog middens waar zijn grafisch werk al te vooruit=
strevend wordt beoordeeld. Moest er op onze dagen een
artist opdagen (er zijn er trouwens nog genoeg en te
veel !), die bondieuserie maakt en kitschprentjes, nog
zou hij kunnen fortuin maken. Marc Speybrouck heeft
jets van zijn vader geerfd in zijn werk, de meesterschap
over de lijn, maar anderzijds staat hij met beide voeten
in de artistieke werkelijkheid van zijn generatie. In tal.
rijke buitenlandse reizen deed hij inzicht en kennis op;
hij kan thans, reeds met een bundel heel gave werken,
van wal steken. Hi' voerde al een aantal opdrachten uit
359

Jan Zutterman : Heer Thopaas.
Illustratie bij Chaucers vertelling van Thopaas,
uit de vertellingen van de peigrims naar Kan=
telberg van Geoffrey Chaucer.
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Jan Zutterman : Illustratie bij de Proloog
tot de vertelling van de Nonnenpriester, uit de
vertellingen van de pelgrims naar de Kantel=
berg van Geoffrey Chaucer.

voor firma's en uitgeverijen vooral en ontwierp ook
enkele kartons voor glasramen (technische school Luik).
Te onderlijnen vallen tevens zijn ontwerpen voor doods=
prentjes en over het algemeen zijn gelegenheidsgrafiek.
Geboorteberichten, aankondigingen van huwelijken, ex=
librissen, nieuwjaarsgrafiek dringen meer en meer door,
d. w, z, minder en minder zinn
J de mensen tevred n met
wat in obscure kosterswinkeltjes an gekocht worden.
Men wil jets nieuws, jets persoonlijks. Vele artisten
hebben zo reeds interessante opdrachten kunnen uit=
voeren, allemaal maar klein werk weliswaar , maar at
ze daarom niet minder graag aanpakken. Het zin be=
slist niet altijd gemakkelijke opdrachten, omdat de ar=
test zich hier enigszins moet inleven in de persoonlijk=
heid van iemand anders, en toch, zonder opdringerig=
heid, zijn eigen idee moet uitwerken. Marc Speybrouck,
die eigenlijk nog een hele loopbaan voor zich heeft,
heeft nu al zijn kunnen gevestigd op die gezonde basis.
Jan Zutterman (St.=Michiels, 1 9 32) is een zeer jonge
kunstenaar die kortgeleden de afdeling sierkunst van
het St. Lukasinstituut te Gent verliet. Iedere school
ar
ge artisten; ar=
drukt een stempel op het werk van 'one
tisten vormen is natuurlijk moeilijk, om niet te ze en
onmogelijk. Men an hun een brede basis van eruditie
en vaardigheid meegeven, maar in de diepste pit moeten
ze zelf hun persoonlijkheid ontginnen en ontwikkelen.
an=
Dit gebeurt altijd door confrontatie met werk van an
deren, botsingen zelfs met andere opvattingen. Het
werk van deze jonge artist an intussen die vergelijking
reedsgoed doorstaan, om at het — zo vroeg al --een
stellig niet alledaags peil van persoonlijkheid heeft be=
reikt. Als afgerond geheel beschouwd en qua keuze van
onderwerp en oplossing, vin ik zijn beste werk tot
hiertoe in een bundel illustraties bij de 'Canterbury
Tales' van Geoffrey Chaucer. Dat de artist dit werk
uitkoos, verdient al speciale aandacht. Dit literair mees=
terwerk uit de Engelse 14' eeuw, ma op een lijn gesteld
met Boccacio's Decamerone, Dante's Divina Commedia
en met de Duizend en Een Nacht verhalen. Chaucer laat
negenentwintig pelgrims in een Kerber te Southwark
uitrusten; zij zijn op we Haar Thomas Becket's graf te
Kantelberg. Om de reis wat te verkorten zal ieder twee
verhalen vertellen; wie het mooiste verhaal doet, zal op
de tern refs gratis mogen eten, en we zijn in de Middel.
eeuwen. — Voor een jong artist is de illustratie van
zulk werk — hoewel Chaucer in zijn inleiding op tref=
fend psychologische wijze zin personnages typeert —
eenhoge worp. Wij zitten in de atmosfeer van ridder=
verhalen, en dat gaat van middeleeuws realisme tot
intiem mysticisme. Zeer gevarieerd dus en at verhoogt
de delikaatheid van de opgave. Zutterman heeft die
grote diversiteit strikt geerbiedigd. Zo zien wij sterk
vankoppen
de vertellers
expressief alleen de
, in de
'Proloog tot de vertelling van de Nonnenpriester '. Een
van de meest geslaagde, schilderachtige vertellingen uit
de bundel is Chaucers 'Vertelling van Heer Thopaas' :

......
Als Heer Thopaas de merel hoort
Wordt hij van minverlangst bekoord,
En of hijaar
w verwoed,
Noopt hij zijn ros met sporen voort;
Hi' jaagt het in het zweet, en spoort
Zijn flanken al een bloed.

Wij geloven dat Heer Thopaas op zijn ros een der best=
r
geslaagde bladen is uit Zutterman's bundel. Op te me.
ken vat het schaarse, maar juistgekozen aanbrengen
van de vlakken wit, al me de atmosfeer van onstui=
mige vaart die het gehele beeld bij ons oproept. Zutter=
man werkt uiterst secuur, met veel zin voor het minus=
cue detail en voor de uiteindelijke finishing touch. Wij
menen dat wij in deze jonge artist een volbloed graficus
begroeten, de vele vergeten of onbekende literaire wer=
ken op plastisch volwaardige wijze en in een moderne
visie, bij de huidige mens zal weten op te frissen.
Albert Setola (1916, St..Michiels) heeft als illustrator
en grafisch kunstenaar een zeer ruime bekendheid. Hij
is ook kunstschilder en beeldhouwer. Destijds heeft hij
zijn eigen roman 'De dijker van Termuiden' treffend
gelllustreerd en verluchtte hij ook verschillende kinder=
boeken. Sinds een tiental jaren heeft hij echter vooral
met zijn affiches tot in het buitenland van zich doen
spreken. Het ontwerpen van een affiche eist in de
eerste plaats artistieke begaafdheid en vaardigheid,
maar niet minder een fijnafgestemd psychologisch door=
zicht, waardepsychologie van de kleuren vooral. Een
affiche vertelt een heel verhaal met zeer weinig woor=
den, met zo weinig tekens mogelijk. Dat is het werk van
de artist, en het is goed dat men zich steeds meer voor
dergelijk publicitair werk tot echte artisten gaat wen=
den. Affiches waarop te veel tekst moet komen, mis=
lukken over het algemeen (cfr. de affiche van het H.
Bloedspel 1957 te Brugge), omdat zowel de artist al de
kijker moeilijk hun aandacht gebald krijgen rond een
mode Want
Want een affiche moet spreken, moet opvallen,
en moet doen denken. Een spel van kleuren en lijnen,
met goede dispositie van teksten an even goed en sterk
aanspreken als een affiche met tekening en voorstelling.
(Cfr. affiche van de triennale van Milaan). Beknopt=
heid en concentratie op een hoofdgegeven zijn de wet=
ten voor een echte affiche. Een van de beste affiches
van Setola vin ik nog altijd die voor het festival van
muziek en ballet te Knokke in 1 948. Nochtans een af.
fiche met betrekkelijk veel tekst, maar die goed is of e=
wogen en met de juiste letter neergeschreven. De hoofd=
klemtoon valt op het oor en de solsleutel, en zelfs de
gewone man weet onmiddellijk dat het hier gaat om
ballet en om het beluisteren van muziek. Meer en meer
worden artisten als Setola door verschillende organis=
men aangesproken voor zulk werk. Zo heeft Setola af=
fiches ontworpen voor stoeten en pandfeesten te Brug=
ge, voor een handelsfoor te Avelgem, voor speciale to=
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neelopvoeringen enz, De affiche, die in feite een zeer
goede vorm van publiciteit is, is us ingeschakeld in
dit enorm complexe apparaat van de reclame. Grote
met tekenateliers, waar meer ere
agentschappen we
artisten we zijn, en het is we daarom at wij
meer en meer goede reclame, zowel op grote affiche=
schaal, als kleiner in kranten en periodieken kunnen
bekijken. Albert Setola heeft in onze streek, in ons land
mogen we we ze en vooral op het gebied van de
affiche, tien jaar geleden de eerste goede stoot gegeven;
hij heeft zelf enkele ma ante voorbeelden gesteld van
volmaakt geslaagde affichekunst en vele jongeren zijn
aan zijn zoeken en vinden schatplichtig.
Met Ernest Verkest (Tielt, 1923) die zich ook stilaan
op het terrein van de affichekunst, tot een veelzijdig en
verfijnd artist heeft ontpopt, zitten we echter meer,
dunkt me, bij het nit minder subtiele gegeven van het
boekomslag. Het boekomslag heeft iets van een affiche;
het moet opvallen in het uitstalraam of op exposities,
het moet tot kopen helpen aanzetten. Maar het moet
nog heel wat meer bieden. In a nutshell als het ware
moet het de inhoud van de roman of het essay weer=
spiegelen, en dat is al heel wat moeilijker. Het boek=
omslag is ook kleiner van formaat dan de affiche en de
artist mag niet zo veel kleuren gebruiken. Boekomslagen
worden over het algemeen in typografie gedrukt, affi=
ches in steendruk, wat meer kleuren toelaat. Maar nog
is er 'et meer : de artist moet het klimaat van het boek
aanvoelen, moet die atmosfeer veelal met beperkte mid=
delen (twee, drie, vier kleuren) op een bepaald formaat,
vaak met inschakeling van typografisch aangebrachte
letters beknopt interpreteren. Ook op het gebied van
het grafisch artistiek boekomslag kunnen we ons in een
grote vooruitgang verheugen. VOOr de jongste oorlog
nog werden vele Vlaamse boeken onverzorgd van uit r=
lijk de wereld ingegeven. Het is van Duitsland uit, via
Nederland ten dele, dat hier de goede smaak werd ge=
von en. We kunnen thans in praktisch ieder land
uitgeverijen aanduiden die dit facet van hun productie
metgrote zorg omringen; En la en Frankrijk blij=
yen ietwat conservatief houden aan het omslag=met=
tekst=alleen. Nochtans bestaan er in Frankrijk bijvoor=
beeld boekenclubs die, dan tegen een bibliofiel prijsje,
bijzonder geslaagde werken op de markt brengen, waar=
voor zij vooraanstaande artisten aanspreken. Dit soort
werk vraagt van de artist speciale inspanning : zich in=
leven in de geest van een boek kan men haast niet na
een er to lezing; bovendien moet de artist die een
boekomslag maakt vertrouwd zijn met de verschillende
druktechnieken, lettertypes, papiersoorten, kleurverhou.
dingen. Ernest Verkest, die ook toneeldecors ontwerpt
en toneelspeler is, heeft in de jongste jaren voor ver=
schillende uitgeverijen omslagen ontworpen, die ge=
slaagd mogen heten. Onder de talrijke werken die hij
grafisch verzorgde voor de uitgeverij Lannoo te Tielt
vermelden wij twee kleine uitgaven, die door hun pre=

sentatie aanzienlijk aan waarde winnen : lofrede op
het boek' van Romano Guardini, met een olijfkleurig
omslag, waarop de artist met een simpel spel van lijnen
en de aanduiding van een boeksilhouet een geslaagd
geheel wist te bekomen; en an een gelegenheidsuitgave
'Met eenkorreltje zout'' (Vlaamse volksspreuken verza=
meld uit Guido Gezelle's pluk= ofte duikalmanak) die
door Ernest Verkest met leuke krabbels, volkomen pas=
send bij de wijsheid van onze rote Brugse dichter,
werd opgesierd. Voor de uitgeverij Desclee De Brouwer
te Brugge ontwierp Verkest o. m. de omslagen voor het
poetische jeugdverhaal 'Laat mij verder varen', en voor
het onlangs verschenen romandebuut 'Het laatste spel'
van Bernard Kemp. Met twee kleuren, zwart en groen,
heefthij in deze omslagtekening enkele trekken gelegd
van de atmosfeer van afwachten, speelzieke uitdaging,
en ontmoeting met offer en dood die in dit vlotte ver=
haal is geweven. Verkest die reeds menige prijs weg=
kapen on met zijn afficheontwerpen en ook enkele
heel voorname, verfijnde boekomslagen wist te ont=
werpen, kan ons beslist nog met menig grafisch vol.
maakt werk verrassen.
En vermits we in de boeken zitten : er zijn nog altijd
mensen die menen dat boeken aan de bomengroeien :
sins enkele eeuwen echter worden zegedrukt. Vroeger
werden ze met de hand geschreven, en nog zijn er ar=
tisten — gelukkig maar —, die de liefde voor de schone
letter in hun werk verkondigen. De voornaamste letter=
kunstenaar van onze streek, die overigens als een der
eersten het sierschrift hier opnieuw inburgerde is Jef
Boudens (Brugge, 1926). It seems that it is often neces=
sary to the human mind to turn back, before it can go
forward zo las ik onlangs in een tijdschrift. Ik schrijf

deze zin niet neer naast de naam Jef Boudens om te in=
sinueren dat hi' geen nieuwe, moderne letter tekenen
kan. De schoonste beloning van zijn leven ware wel dat
hij er in slagen zou zijn letter eenmaal te doen gieten.
Mar veeleer
y
bedoel ik dat wij, langs het werk van deze
begaafde en vaardige sierkunstenaar, de liefde terug
moeten opnemen tot de klassieke lettertypes, de unciaal,
de Romein, de Karolingische minuskel tot de Gar a mond
en de Roos, dieeerst nu, naast vele nieuwsoortige types,
hun onvolprezen eigen, typisch en artistiek karakter te
voorschijn toveren. Boudens' sierschriften getuigen van
deze klassieke schoonheid of van een bedwongen, zelf=
beperkende Lust des Fabulierens. Zijn sierschrift, bo=
vendien steeds geprent op wijze teksten, is nu welhaast
de wereld door bekend; niet weinig bestellingen mocht
hij reeds uit Amerika noteren, waar zijn kunst in yak=
middens terdege wort gewaardeerd. Duitse en Neder=
landse tijdschriften schrijven over zijn werk. Zelf heeft
hij in vele bijdragen over schrift en lettertypes gepubli=
ceerd, o. m. in zijn publicatie 'Schriftkunst', die eerlang
ook in het Frans wort uitgegeven.
In hem begroeten wij een koppige doorzetter, die
in zijn moeilijk vak, met pijnlijk bereikte vakbekwaam=
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heid, nu reeds een beduidend hoog peil van verfijning
wist to bereiken.
Nog vele andere Westvlaamse grafiekers zouden hier
kunnen voorgesteld, zoals Paul De Bruyne, uit Brugge,
die af en toe een geslaagde reeks sierschriftkaarten uit=
geeft, Michel Olyff, uit Nieuwpoort, die momenteel
een van de beste ontwerpers van boekomslagen van het
land is, en overigens reeds voor verschillende buiten=
landse uitgeverijen terecht geprezen opdrachten eft
uitgevoerd; Willy Bosse em uit Gent, die reeds meer=
dere decoratieve en grafische werken heeft afgeleverd
voor de Oostendse kursaal, en vooral Pierre Verbeke,
uit Sint Michiels, die met zijn werk 'Het letterbeeld in
de zetteri j ' een ware kunstgeschiedenis van de letter
heeft geschreven. Zijn boek is overigens reeds in een
viertal talen vertaald en geldt ook in het buitenland als
een standaardwerk.
Ook onder grafische kunstenaars zal de tijd ziften.
De ernstige en eerlijke die groot zijn, ook al worden
ze soms niet als us ant erkend, zullen liven. Want
zelfs in kunstzaken : natura non facctsaltus.
FERNAND BONNEURE

-Br:Zeno

Paul Van Rafelghem : Lino.

Jos Noreille : Illustratie uit 'Van den Vos Reynaerde'

ONDERSCHEIDINGEN
Enkele van onze vrienden kunstenaars, op diverse terreinen werkzaam, wisten
zich ook op internationaal plan onlangs met hun we rk te onderscheiden. De
redactie van 'West=Vlaanderen', in deze onderscheidingen een teken van heil=
zame doorbraak ziende, verheugt zich met hen en feliciteert hen van harte.

ALBERT SETOLA
Zopas heeft deze begaafde artist, die zich nu ook de=
finitief op het gebied van de beeldhouwkunst schijnt
op to werken, met zijn beeld De Familie, de eerste
prijs behaald in een wedstrijd uitgeschreven door de
onlangs opgerichte vereniging 'Pro Art Christiana'.
De opdracht bestopd in het ma en van een beelden=
groep voor de sociale sectie van 'Civitas Dei', het pa=
viljoen van de H. Stoel op de Wereldtentoonstelling
1958 to Brussel.

LOUIS DE MEESTER
Toondichter Louis De Meester, afkomstig uit Roeselare, en die than werkzaam
is bij het N. I. R. te Brussel, heeft met zijn werk De rote verzoeking van
Sint=Antonius de Italia=prijs 1957 verworven. Deze wedstrijd is een interna=
tionale prijskamp voor hoogstaande nieuwe radiokunstwerken. Het bekroonde
werk, geinspireerd door het schilderij van Jeroen Bosch, werd getoondicht op
een tekst van Michel de Ghelderode. Met eenparige stemmen uitgaande van
ter zake bevoegde afgevaardigden van de radio=omroepen van de Verenigde
Staten, Engeland, Nederland en Zwitserland werd het werk van Louis De
Meester op 7 oktober te Taormina op Siciliè bekroond. De nederlandse versie
van it stuk, van de hand van Jan Boon, werd uitgezonden op 14 november.
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OCTAVE LANDUYT
Octave Landuyt heeft aan zijn palmares een nieu=
we, belangrijke prijs toe eve : de prijs Weller
1957 van de IV" Biennale van Sao Paulo in
Brazilie, werd toegekend aan zijn doek Dorsale
1956. Veertig landen hebben aan deze Biennale
deelgenomen, de expositie besloeg 14 km cimaise.
De Belgische inzending bestond uit werk van
Paul Delvaux, Rene Magritte, Octave Landuyt,
Pol Mara, Heerbrandt, Max. van de Woestijne,
Mesens en Van Damme. Deprijs van de Bien=
nale ging naar de italiaanse schilder Morandi,
de internationaleprijs naar Ben Nicholson, de
prijs Weller naar Landuyt. Het werk Dorsale
1956 werd bovendien aangekocht door het Museo
de Arte Moderna de Sao Paulo. Een ander werk
vandeze voorname artist 'Loutering door het
vuur ' werd aangekocht door het Museum of Mo=
dern Arts te New=York.

CHRISTIAAN VANDER PLAETSE
Door de provincie WestNlaanderen werd een
provinciale prijskamp uitgeschreven voor een
ontwerp van een nieuw technisch instituut te
Kortrijk. De eerste prijs in deze wedstrijd werd
behaald door de joneg
Kortrijkse architect Chris=
Haan Vane Plaetse. De prijswinnaar is laureaat
van de Koninklijke Akademie voor Schone Kun=
sten te Gent en werkt op het ogenblik een thesis
of over Stedebouw. De tweede prijs in deze wed=
strijd werd toegekend aan Arch. Paul Felix uit
Oostende; de derde en vierde prijzen aan Arch.
S. Smis, eveneens uit Oostende.

O N T M O E T IN G E N
TOONDICHTER JULES BOUQUET
In het tweede deel van zijn werk Levende Componisten uit Vlaanderen bespreekt Karel De Schrijver een vijfentwintigtal jongere
kunstenaars die op verdie.nstelijke wijze ons hedendaagse muziekleven in binnen- en buitenland helpen vertegenwoordigen. Onder
deze generatie wordt er de Brugse toondichter Jules Bouquet
voorgesteld als de sympatieke 'one man, gulhartig en eenvoudig
in de omgang. En inderdaad ! Al wie de gelegenheid heeft hem
wat nader te leren kennen, voelt zich door zijn onveranderlijke
oprechte gemoedelijkheid en zijn steeds even bescheiden voorkomengetroffen. Hij is zeker niet de mens ervoor om overal
waar hi' een kans mocht zien, de vruchten van zijn muzikaal
talent opdringerig te etaleren. In zi j n rustige persoonlijkheid
verzamelt hi' zich ongedwongen een veelkleurig en fijn boeket
aan composities, waarvan hi' nu en dan een kleinere of grotere
bloem door de buitenwereld laat ontdekken. Hi bezit de onvolprezen gave, in een ongekunsteld vertoon, een flink en waarachtig kunstenaar te zijn. Daarom verdient hij, door een van deze
ontmoetingen, eens meer uitdrukkelijk met zijn muzikaal ceuvre
in West-Vlaanderen te verschijnen.
Onze vriendJules Bouquet woont sinds een geruime tijd op
de eerste verdieping van een der grote herenhuizen aan de SintAnnarei. Langs een sierlijke wenteltrap bereiken wij zijn studkamer. Van zodra wij binnengetreden zijn bevinden wij ons in
de vereiste atmosfeer. Eenglanzende vleugelpiano domineert de
overige meubelen terwijl de afbeeldingen van Beethoven en
Wagner in bestendige aanwezigheid op een reeks keurig geschikte muziekboeken schijnen te waken. Op een kastje waarin
vermoedelijk de eigen voltooide partituren verborgen liggen,
wachten enkele maagdelijke bladen notenpapier om voor een
nieuwe compositie gebruikt te worden. Aan de muren prijken,
tot een harmonischgeheel, een aantal keurige, zelf gemaakte
kunstfoto's naastgeslaagde karakterstudies van zijn vrouw Diane
Nachtergaele, hem zelf en hun dochterke Christa. In het passend
Licht dichtbij het venster wordt ons oog spontaan geboeid door
cen olieverfschilderij — een zelfportret van de onlangs overleden kunstschilder Alidor Bouquet, oom van de toondichter.
Als verpozing bij het werk kan hi' hier dag aan dag de parmante bewegingen der Brugse zwanen volgen en gedurende de
drukke zomermaanden verneemt hi'j er de meest verscheiden
tonaliteiten van de stemmen der bootjesmannen, die aan het
steeds afwisselend vreemdelingenkoor de frappantste merkwaardigheden laten zien.
Wanneer wij Jules Bouquet plotseling de vraag stellen of hi'
voor het ogenblik aan een nieuwe compositie werkt, komt er
een deugdelijk monkelke om zijn linker mondhoek trillen. Dit
laat ons heel eenvoudig voor het raden dat er wellicht iets wordt
gepland of overwogen. Doch positief zullen wij het niet eerder
vernemen dan wanneer het werk zijn definitieve vorm gekregen
heeft. Intussen hebben wij in een niet-te-misprijzen zetel plaats
genomen en bij het aansteken van een Hollands sigaartje schakelden wij de wissel op het spoor dat naar het gebied der herinneringen leidt. Wij halen met genoegen de vroegere dagen aan,
toen wij in het koor Cantores meerdere werken van zijn hand
leerden kennen. De twee Franse volksliederen Il etait unpetit
navire en het evengesmaakte Malborough s'en va-t-en guerre
werden door hem uiterst fris en boeiend met episch of drama-

tischgetinte uitdrukking vierstemmig ontwikkeld. Het gedichtje
van Lambrecht Lambrechts Oomken heeftgetwist in huis wist hij
in diezelfdeperiode tot een treffend muzikaal toneeltje om te
toveren. Zijn eerste omvangrijk werk dat door dit befaamde koor
onder de uitmuntende leiding van Aime De Haene herhaaldelijk
werd uitgevoerd en een verdiende indruk maakte, was zijn
Missa in honorem Sanctae Ceciliae your vier stemmen en or elbegeleiding, waarin hi' zijn eigen vrome beschouwing en het
mystieke Vlaamse wezen op een stevig verantwoorde basis openbaart. Bij iedere uitvoering ervan voelt men zich werkelijk aangegrepen door de oprechte biddende kracht waarvan deze mis
g
etuigt. Een bewijs te meer dat de levensvisie van de ware
kunstenaar zich in eigen werk weerspiegelen gaat. In aansluiting
daarmee vernoemen wij zijn heerlijk bewerkte psalm Laudate
Dominum voor vierstemmig koor, or el en trompetten, waarin
hi'j ons voor het overweldigend beeld van dit loflied weet te
veroveren. Het dient vanaf dit jaar als besluitend stuk voor het
Licht- en Klankspel Lodewijk van Gruuthuse waarbij de suggestieve kracht van deze compositie uitermate geslaagd aandoet.
wij de toondichter Juleskalm
Bouquet zo ka berustend
Wanneer
voor ons zien zitten, valt het ons wel enigszins moeilijk de soms
geweldige en dramatische bewogenheid die hier en daar in zijn
ceuvre tot uiting komt, voor ogen te roe en. Wij denken aan het
lied voor a-capella-koor, op tekst van Fr. Van Eeden Kunt Gij
mij nog weeder slaan, mijn God. Erie en treffend herschept
hi' ons in muzikale kleuren het tafereel van menselijke opstand
en menselijk aanvaarden.
Sterk van uitbeelding en stevig ontwikkeld is zijn oratorium
Oblatio (voor deklamator, koor en orkest) dat op 2 november
1951 in de stedelijke schouwburg te Brugge werd opgevoerd.
Het thema van bedoelde compositie beweegt zich om de kern van
hetgedicht dat het menselijk lijden in het teken van offer en
heldhaftigheid behandelt. Met een tweede oratorium Godelieve
waarvoor wij eveneens de tekst mochten schrijven en waarin nog
nader de elementen van koor en orkest met die van toneel en
deklamatie worden verzoend, behaaldeJules Bouquet een jaar
nadien een vererende onderscheiding ter gelegenheid van de
provinciale muziekprijskamp. Alhoewel wij weten dat hi' er niet
aan houdt dat wij traditioneel met heel de reeks verdiende prijzen voor de dag komen,
moeten wij hier toch tussenin vermelden
dat hem in 1945 de driejaarlijkse prijs Emile Mathieu voor het
componeren van zijn Trio voor klavier, viool en cello werd toegekend, waarvan de sierlijkheid der melodie en de poetische
uitwerking der vormen bij een uitzending van het werk in de
Vlaamse Radio-omroep door Willem Pelemans werd onderstreept.
Toen voor de eerste maal na de oorlog in 1948 de provinciale
prijs voor West-Vlaamse toondichters was uitgeschreven, zag de
jeugdige musicus Bouquet zich voor zijn verzamelde scheppingen
der laatste vijf jaren tot laureaat uitroepen. Als orkestwerken
had hi' o. a. ingestuurd : het symfonisch gedicht Brutus' Visioen naar hetgelijknamig poeem van Albrecht Rodenbach en de
Symfonische Variaties voor Orkest op een oud Vlaams lied,
welke de toondichter Renaat Veremans bestempelde als echte
juweeltjes met een buitengewone distinctie van orkestratie. Hi'
prees meteen de rijke verscheidenheid der vormen en het volkomen beheersen van depsychologie van elk instrument. Bij de
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proklamatie verklaarde hij opgetogen : „ Het werk van de beer
Jules Bouquet was voor mij een aangename verrassing. Het
getuigt waarachtig van een begenadigd kunstenaar." De uitspraak van een ander jurylid P. Van Eeckhaute klonk voor de
bekroonde niet minder lovend : „ In al zijn werken treft ons
dadelijk de ernst van uitbouwen der idee. Vol ens mijn oordeel
is dit een zeldzaamgeworden kwaliteit die helaas door dc meeste
jongeren genegeerd wordt." Naast de reeds vroeger vermelde
titels vernoemen wij een Sonate voor hoorn en klavier en een
Nocturne voor orkest die werd uitgevoerd te Brussel onder de
leiding van Daan Sternefeld en te Brugge door Jean Louel. Voegen wij nog daarbi; een vijftal kunstliederen als Lente, Schemering, Avondliedeke, Un grand sommeil noir tombe sur ma vie
en Post-scriptum (achtereenvolgend gedichten van E. Van Oye,
V. Renders, Alice Nahon, Verlaine en Paul Gerard die
die de
bekroonde inzending vervolledigden en evenzeer om bun degelijkheid werden opgemerkt. Toen wij in die dagen ooze vriend
om hetgeoogst sukses gin en feliciteren verscheen hetzelfde
nederig-natuurlijke monkelke om zijn linker mondhoek die zich
met de woorden „Jaja, het is gebeurd " in majeurtoon tot een
goedaardige lach ontplooide.

Regelmatig weet hij oak te herinneren aan al zijn vroegere
leraars die hem alien even dierbaar bleven. „ Heel veel heb ik
aan hen te danken " zo verklaart hij in waardering en herleeft
enkele ogenblikken zijn studiejaren die hij aan de conservatoria
te Brugge en te Gent genieten mocht, vanaf de lessen bij de
heer Van Roy en de toenmalige direkteur J. Ryelandt tot de
vervolmakingscursussen onder de leiding van Martin Lunssens
en Meester Toussaint De Sutter. Laatstgenoemde heeft als bestuurder van het Gentse Koninklijk Muziekconservatorium in
grote mate tot zijn kunstvorming en vervolmaking bijgedragen.
In het orkestratiewerk van zijn uitstekende leerling worden wij
ten andere de wetenschap van de meester gewaar, die hem tevens
leerde zich niet te storen aan een zekere kunstloze vorm van
modernisme maar rechtzinnig een gezond moderne we te kiezen.
Jules Bouquet ging ook met voorliefde bij de poetische grootmeester Claude Debussy te rade die samen met Maurice Ravel de
impressionistische kleur aan verscheidene van zijn composities
gaven. Wie nochtans een of ander werk van de Brugse toondichter met aandacht heeft beluisterd zal in oprechtheid moeten
bekennen dat de eigen uitdrukking van zijn persoonlijkheid in
iedergeval tot uiting komt.
Welke werken er reeds werden uitgevoerd ? Het is bij deze
ontmoeting geenszins de bedoeling cen vervelende opsomming
ervan tegeven. Wij willen alleen maar wizen op het feit dat
hetgrotere deel van zijn artistiek oeuvre door de muziekdiensten
van het N.I.R. te Brussel of door de studio Kortrijk werden uitg
ezonden. Uitvoerders als J. Aerts, P. Leemans, M. Van Boxtaelc
en Fr. Wigy zullen van de degelijkheid van zijn Trio of Sonate
voor hoorn en klavier weten tegetuigen. Een Rondo dat wij nog
niet vernoemden kende reeds een uitvoering door het omroeporkest onder de leiding van Leonce Gras terwij1 de heren Mu
laert en Matthys hem de degelijkste interpretatie van een nieuw
geschreven Sonate voor fluit en klavier bezorgden. Reeds een
vijftal keren konden zijn Variaties op een oud Vlaams lied door
middel van een verzorgde opname beluisterd worden terwijl het
omroepkoor enkele bewerkingen van zijn volksliederen herhaai
delijk programmeerde en door Jan van Bouwel liet vertolken.
Wij moeten niet verwachten dat Jules Bouquet zich om het
jaar met meerdere nieuwe scheppingen zou komen aanmelden.
In kontrast met de hevige wedijver van ooze tijd ontwikkelt hij
zich verder met een bewonderenswaardige rust in de eigen gezonde atmosfeer en laat de ideeen in zich rijpen tot zij bij de
meest geschikte gelegenheid gestalte krijgen. Naast deze verantwoorde muzikale ontplooiing blijft hem zijn trouwe plichtsvervulling een kostbare deugd waarvan hij ons meteen een bewijs
levert. Met dezelfde minzameglimlach weermee hij ons ontving
weet hij zich te verontschuldigen : „ Het wordt nu tijd dat ik
naar het conservatoriumga. Ik kom niet graag te laat ". Wie
weet, ware dit sinds zijn benoeming in 1943 de allereerste keer
en zo iets willen we zeker niet op ons geweten hebben.
Bij het kort doch hartelijk afscheid kunnen wij van toondichterJules Bouquet tot besluit herhalen : het is een niet geringe kunst een eenvoudig en waarachtig kunstenaar te zijn.
Fernand Etienne

U BEWONDERT WEST- V L A A N D E R E N. MAAR HEBT U REEDS UW BEWONDEIUNG
IN DADEN OMGEZET, DOOR WEST- V LA A N D E R E N BIJ UW VRIENDEN BEKEND
TE MAKEN EN HEN TE ABONNEREN ?
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ONS DORADO
Het mag een touter toeval zijn, doch sprekend is het zeker, dat
juist bij de aanvang van de lente van dit jaar een nieuwe jeugdgroep zich met een alles overwinnend enthousiasme onder de
romantischgekleurde naam Ons Dorado kwam aanmelden. Jeugd
en lente blijven steeds symbolisch rijk. In het frisse spel van
beiden worden de meest verscheiden schatten ontdekt die men
soms nauwelijks kan vermoeden. De naam Ons Dorado aan het
zingend en musicerend ensemble van het Brugse Sint-Lodewijkkollege gegeven, wil dan ook de weergave zijn van een heerlijk
ontwaard bezit, een soortgoudland vol beloften waar echte en
onuitputtelijke schoonheid wenkt : de eigen kunstbeoefeningin
broederlijke saamhorigheid, aktief en spontaan zoals het ontluikend leven zelf.
Als scholameester van het knapenkoor der kathedraal had
E. H. Paul Hanoulle, zoon van de Direkteur van het muziekconservatorium te Roeselare, reeds lang de mogelijkheid bedacht
een soort modern samenspel te vormen dat volledig uit leerlingen
van voornoemd kollege zou bestaan. Daartoe bestudeerde hi'
grondig de meer en meer geprezen methode van de Duitse toondichter Carl Orff en schafte zich weldra het vereiste instrumentarium aan. In zijn dyriamische opgetogenheid, zijn niets ontziende
werkkracht, slaagde hi' erin na enkele maanden een even begeesterd orkest en zangkoor aan een nieuwsgierig en talrijk
aanwezig publiek op 23 en 24 maart 1957 voor te stellen. De
stichter en bezieler van Ons Dorado had wellicht nooit vermoed

dat de bepaalde premiere zo algemeen geestdriftig zou worden
toegejuicht en door bevoegde musici bewonderd. Het programma
was voor diegelegenheid driedelig opgevat : na religieuze en
profane meerstemmige liederen vol de een klassiek koncertgedeelte waardoor meteen de veelzijdige muzikale ontwikkeling
van de vertolkers tot uiting kwam. Onder de zinspreuk ' Zinget,
spelet vro ' zorgde daarna het laatste deel voor de definitieve
verovering. Al wie op een der uitvoeringen in de feestzaal van
het Sint-Lodewijkkollege aanwezig was, zal voor de originaliteit
en keurigheid weten te getuigen waarmee de kleurige dansliederen en orkeststukjes werden te gehore gebracht. Werkjes als
Johei in de mei, Noorweegse geitenlokroep en De Narren dwongen er iedere toehoorder uit de restjes van zijn winterslaap tot
een onweerstaanbaar ritmisch medeleven. Zij leverden tevens een
beste bewijs van de degelijkheid en de verrassende boodschap
van het Schulwerk'.
Het isgrotendeels aan E. H. Hanoulle te danken dat met Ons
Dorado depedagogische waarde van deze nieuwe werkwijze zich
voor het eerst in ons land zo doeltreffend bewezen zag. Het
Schulwerk', reeds jaren met sukses in Duitsland toegepast en
ontwikkeld, is als een uitkomst te beschouwen van de vele ondervindingen die Carl Orff als leidende figuur in de vruchtbare
Gunther-school te Munchen had opgedaan. Na heel wat prakti6che oefeningen besloot hi' ertoe, met de hulp van de zeer
verdienstelijke Gunild Keetman, zijn Musik fiir Kinder (5 Bande
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Carl Orff

Instru, mentarium voor het Orff-schoolwerk
I Orkesttrommel
2. grote trom
3. handtrommel
45.. ttraimanbgoeeirijn
6. sopraan-klokkenspel
7. belletjes
8. alt-klokkenspel
9
. cymbalen
1o. houtblok
I sopraan-xylofoon
13. bas-xylofoon
p
14. soraan-metallofoon
15. alt-metallofoon
16. marstrommel
17. pauken

1950-1954) voorgoed te bundelen. Op beeldende wijze verklaarde de toondichter zelf een geestelijke humusbodem met dit werk
er
te he en geschapen. Hi' leerde de jeugd een werkelijkfdeel
ontdekken dat de natuurlijke belangstelling wekt en zich door
een eenvoudige en gezamenlijke inspanning kan openbaren. In
degrond van de zaak bedoelt Orff niet zozeer de methode doch
eerder de weergave van een vergroeide taal- en klankwereld.
Gelovend in de onverstoorbaarheid van de ontvankelijke kinderziel en in de spontaneiteit ervan, schenkt hi' het 'one leven de
veelvuldige gelegenheden om de eigen scheppingsdrang te bevrijden door een samenwerking van taal, beweging, zang en spel.
Zo ontwierp of vernieuwde hi' met die bedoeling het geschikte
materiaal : trommels, klokkenspel, xylofonen, metallofonen, en
andere slag- en tokkelinstrumenten tot het eigen instrumentarium
lkers
(zie afb.), dat volledig in het bereik der jeugdige vertolkers
bleef. Naast de menselijke stem als voornaamste steun der
melodie voorzag hi' nog allerhande nevenschakeringen en elementen als handgeklap,
met de voeten enz. om
, trappen
fluiten
het ritme te beklemtonen of op te drijven. Bij dat alles herleidde
hi' de rol van het muziekschrift tot het oorspronkelijke doel
terug : een middel om de eigen vondsten te onthouden, en onthief daardoor de leerlingen de moeite van het ontoereikend
noten-lezen of reciteren.
Bij deze voorstelling van Ons Dorado is het zeker niet de bedoeling nader op dit Schulwerk in te aan. Toch moet er nog
gewezen worden op het feit dat Carl Orff daartoe geen nieuwe
liederenschat wou scheppen. Hi' ging om zo te ze en luisteren
naar de stemmen der volkeren, volgde de we der taalontwikkeling en verzamelde in de boekdelen de meest verscheiden
teksten, liederen, rijmen, spreuken, sprookjesballaden... die meteen het diepreikend fundament tot zijn rote scheppingen betekenden. Wie de wereld van Orff leert bekijken, voelt zich door
zijn ongedwongenheid aangegrepen en weet die als een tegemoetkoming aan de nood en de gemaaktheid van onze moderne tijd
te waarderen. De idee van het Schulwerk is ten nauwste uit
depersoon van zijn schepper te begrijpen. Carl Orff schonk
ermee een nietgeringe weldaad voor onze hedendaagse jeugd.
Zoals het keurig programmaboekje van Ons Dorado vermeldt,
wil E. H. Hanoulle, bijgestaan door E. H. Van Brabant en talrijke leraars van het Sint-Lodewijkkollege, de Duitse werkwijze

niet slaafs navolgen. Hi' gaat ook putten in onze Vlaamse liederenschat, folklore en legendenrijkdom, zodanig dat zijn musicerende groep ook de eigen waarden van ons kultureel bezit leert
ontdekken enprijzen. Het blijft tevens zijn wens dat veel opvoeders eengelijkaardige methode in menige school en jeugdgroepering in Vlaanderen zouden beginnen toepassen. Of dit
alles zogeweldig onze jeugd gaat boeien ?
Wij hadden de gelegenheid een tweetal herhalingen van Ons
Dorado bij te wonen. De begeestering waarmee de jonge muzikanten te werkgaan, de spontane aandacht die zij schenken, de
wil tot hetgaaf interpreteren, de vreugde om een fine vondst,
zijn treffend en buitengewoon te noemen. Geen spraak meer van
lane en opgedrongen muzikale oefeningen. Alles wordt er eenvoudig in de greep van het ritme uitbundig beleefd. Zoals Drs.
M. Andries, een van degrootste muziekpedagogen van ons land
en het in een van
die de Orff-methode vooral wil vooruithelp,
zijn studies uitdrukt moet >> iedereen er wel de positieve waarden
van depedagogische muziek erkennen : ze brengt immunisatie
teen de Kitsch- en Schlagermuziek, die in rote mate bijdraagt
tot de morele onttakeling van de jeugd; ze geeft daarenboven ook
een uniekegelegenheid tot het ontplooien en activeren der muzikalegeesteskrachten ". Het doel is bier zeker niet, virtuozen te
vormen doch een zelf-musicerende jeugd een natuurlijke we te
laten betreden die moet leiden tot een meerdere en die ere
kunstontwikkeling.
Ons Dorado mag zich bij iedere nieuwe uitvoering in een
steedsgroeiende bijval verheugen. Hier kan dus zeker geen
spraak zijn van een arme muziekbeoefening met zogenaamde
stokjes en belletjes. Over het optreden in de Patria-zaal te Roeselare op 14 oktober jl.
werd de meest lovende en verdiende
kritiekgeschreven. Onder de titel ' vreugde en ritme' mocht
terecht opgemerkt worden dat het publiek, van dergelijke verwezenlijkingen de beste herinneringen zal bewaren. In de eerstkomende maanden zijn reeds meerdere feestavonden aangevraagd o. a. te Tielt en te Brugge. Er is tevens een rechtstreekse
uitzending voor de televisie voorgesteld. Wij mochten ten slotte
vernemen dat Carl Orff zelf in de loop van dit schooljaar de
reeds vermaarde muzikale jeugdgroep Ons Dorado met een bezoek zal komen vereren. Voor allen moet dit stellig de schoonst
Fernand Etienne
gedroomde beloning zijn.

MARIE-JOSE DELAEY
Marie-Jose Delaey werd geboren te Roeselare in 191o. Van in
haar jeugdjaren voelde ze zich onweerstaanbaar aangetrokken
tot de kunst en haar aanverwante wetenschappen. Het ' beroep '
dat ze zich voorstelde later te zullen uitoefenen trachtte ze in
overeenstemming te brengen met haar aangeboren zin voor plastisch uitdrukken van beleefde ervaringen. In 194o behaalde ze
te Brussel het diploma van tekenlerares aan het Middelbaar
en Lager Normaal Onderwijs. Ze werd lerares in Tekenen en
Kunstgeschiedenis aan het Instituut Onze Lieve Vrouw Middelares te Roeselare.
In feite is Marie-Jose Delaey als kunstschilderes een selfmade vrouw. Zelfstudie op soliede intellectuele basis maar dan
tochgeruggesteund door een intuitief aanvoelingsvermogen dat
alle cerebraliteit de voet dwars kan zetten.
Haar oeuvre dat hoofdzakelijk bestaat uit bloemstukken, landschappen, portretten en kompositie's let getuigenis of van jaren-

lane studie, ondervinding en laten we ze en van een gedegen
kunstenaarstalent.
Tot op heden eksposeerde Marie-Jose Delaey in groepsverband
met de Westvlaamse en Roeselaarse Kunstkringen ofwel persoonlijk, zo binnen als buiten de provincie.
Haar verzorgde tentoonstelling te Roeselare in 1953 verwekte
een kolossale belangstelling. De pers sprak zich unaniem waarde_end uit voor hetgeeksposeerde werk.
Haar bloemstukken, eenvoudig van kompositie en zonder
overdadigheid le en getuigenis of van een forse techniek. Haar
landschappen liken doorleefd en zijn gepenseeld in uiterst
gescbakeerde kleurenkombinaties. Onder haar werken die bij
hetgroot publiek een opmerkelijk succes oogstten citeren we
enkele zomer- en oogstlandschappen en in 't bijzonder ' Stemmige avondval in het Kempische Bos' en ' Landschap in Vlaanderen'.
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Na een ekspositie in 1952 te Brugge met de Westvlaamse
Kunstkring schreef een kritikus over haar : >> krachtige mannelike toets, gezond ongekompliceerd koloriet en goed op we om
een flinkeportrettiste te worden." Haar inderdaad mannelijk
geborstelde portretten zijn dragers van een haast melancholische
levensbezinning. „ De stemming welke zich opdringt uit de
sobere tonaliteitengeeft haar portretten de verdiepte betekenis
van een karakterstudie " schreef Dr. R. Fieuw.
En, aldus dezelfde kunstkritikus,
brachten
ondervinding haar tot het borstelen van
kompositie's, synthese van vormen, kleuren,
tische inhoud. Representatief op dit terrein
bedevaart te lande', 'Kermis in een Vlaams
te lande', 'Oogstwerk', ' Gebed voor Vader

Marie-Jose Delaey:
Boer.

jaren vorming en
gedurfde massalijnen en anekdozijn haar 'NoodDorp', ' Processie
en ' Avondgebed'.

Marie-Jose Delaey zoekt steeds, in al haar werken, vorm te
H.D.
geven aan menselijke verdieping.

RAYMOND LEROY
In degroep Westvlamingen, die verleden jaar te Antwerpen
eengezamenlijke tentoonstelling van schilderwerken hielden, is
de Blankenbergse schilder R. Leroy op bijzonder gunstige wijze
opgevallen. >> Zijn werken zitten vol rhythme en verbeelding. Zij
behoren wellicht tot het zuiverste van het salon ", oordeelde De
Gazet van Antwerpen. En naar aanleiding van het meubelsalon
te Gent schreef K. Elno dat zijn murale composities in plaatijzer
de aandacht verdienden.
Als het ooit mogelijk was een kunstenaar te beschouwen als
een niet-romantieker, dan zou bij een eerste beschouwing van
zijn werk Leroy inderdaad mogen aanzien worden als behorend
tot diegroep ,
welke met romantiek niets te maken heeft. Maar
elke kunstenaar is, of hi' het beseft of niet, ten slotte toch _een
op romantiek ingesteld wezen; bij de enen valt het dadelijk op,
bij de anderen is het moeilijk naspeurbaar. Bij Leroy overweegt
het rationele element; zijn verbeelding staat in dienst van de
praktijk, zoals deze moderne tijden het eisen; zijn ijzersculptuur
hoort thuis in een moderne flat, zijn schilderkunst met de zeer

g
evoelige kleuren en ' soepele' kombinaties beef een decoratieve
funktie. Ongetwijfeld heeft hi' zijn hart en ziel verpand aan
het non-figuratieve, maar wanneer de behoefte zich laat voelen,
staatgeen enkele eed het figuratieve in de weg. Hier kan dus
gevreesd worden, -dat een dusdanig modern eklektisme de kunstenaar in de kiem zou doden.Een
„
lijn trekken tussen kunst
en doelbewustpraktisch werk is moeilijk" zegt hi' zelf. En een
ogenblik later nog voegt hi' eraan toe : „ Kleur is zeer belangrijk als aanvullend element van ons grijs klimaat; ze word niet
g
enoeg aangewend in onze interieurs en in onze architectuur ".
Als men dan nog weet,
dat hi'eurenadvizeur
kl
is van een fabriek
in het Brusselse, dan rijst vanzelf de vraag welke rechten het
niet-renderend element in zijn werk nog bezit. Toch bedriegt ook
bier de schijn. Dit werk is leefbaar buiten de grenzen waarin
en waarvoor het werdgeschapen. Een eenvoudig gebruiksvoorwerp als een bank, die voor een twin in een kleuterschool werd
ontworpen, dringt zich door zijn lijn, door de volheid, waarmee
het werd ontworpen, aan de meest steigerende geest op; zijn tot
ruimtengekapt ijzerwerk is een eenzijdige vormschoonheid, het
paneel aan de muur, dat een naam kan dragen, spreekt met zijn
lichtpurpere tinten en omranding van eel en zwart onweerstaanbaar tot hetgemoed. Hier werd ten andere met onbetwistbaar meesterschap uitgevoerd wat zeker lane tijd de kunstenaar
zelf in beroering heeft gehouden; de gave artiest haalt het op
de cerebralegeest. Leroy heeft sinds lane tijd zijn klimaat
gevonden; zijn laatste werk vertoont nu ook de rijpheid en de
gedegenheid, welke veel modern werk aanvaardbaar en genietbaar maken. Hi' moge zijn we verder in steeds groeiender
fb
kunstenaarschap be aan.

Curriculum vitae

Raymond Leroy:
Sculptuur.
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Leroy Raymond. Blankenberge 9 mei 192o. Onderwijzersdiploma
Blankenberge 194o. Vol de cursussen aan de Akademie te Brugge
(194o-45). Akte van Tekenleraar Centrale Jury 1947. Thans leraar tekenen aan de Rijksnormaalscholen te Blankenberge en
te Brugge.

GROOT SEMINARIE BRUGGE
Moderne vormen breken stilaan door in alle
milieu's. Deze leeszaal in hedendaagse stijl
werd ingericht op de eerste verdieping van
het Groot Seminarie te Brugge. Het plan
van deze verandering is van de hand van
architect De Geyter, terwijl de inrichting
werd toevertrouwd aan de firma Knoll International Brussels. De boeken van de bibliotheek werden opgeborgen in e' n moBerne kast, die zich aftekent tegen de Blauwe kleur van de muur. Tijdschriften, die
voorzichtiger dienen behandeld te worden,
liggen in afzonderlijke vakken, waarvan de
voorpanelen kunnen neergelaten worden,
en schrijftafels vormen. Doorzichtige gordijnen in wit linnen laten het licht doorschemeren langs de nude vensters. De tafels
werden uitgevoerd in notelaar (Knoll Planning Unit) terwijl Saarinen stoelen met afwisselend rode engrijze kussens een vrofb
like noot werpen in dit geheel.

JACOBUS CLEMENS NON PA P A (Nota's en -bibliografie bij blzn 333 en 334)
1 Kempers, Prof. Dr. B. Zur Biographie von Clemens non
Papa, in: Zeitschrift fiir Musikwissenschaft, IX, 11-12 (aug.sept.) 1927.
2 Smijers, Dr. A. Jacobus Clemens non Papa, in : Tijdschrift der Vereniging voor Nederl. Muziekwetenschap., D. xi'',
1932, p. 44-45.
3 Lenaerts, Prof. Dr. R. Voor de Biografie van Clemens
non Paal.
p
in • Tijdschrift der Ver. v. Nederl. Muziekwetensch.
D. XIII, 3, 1932, p. 178-18o; en De Schrevel, J., Histoire
du Seminaire de Bruges, Brugge, 1895.
4 Smijers, Prof. Dr. A. Meerstemmige muziek van de Illustre Lieve Vrouwe Br te 's Hertogenbosch, in : Ti'schrift der Ver. voor Nederl. Muziekgesch. D. xvi, 1946, p. 1-30.
5 Schmidt, J. Die Messen des Clemens non Papa, I, Leben
und Werk des Meisters, in • Zeitschrift fur Musikwissenschaft,
Ix, 3, dec., 1926, p. 129-158.
6 Schmidt,J., Die Messen des Clemens non Papa, in Zeitschrift fur Musikwissenschaft, ix, 3 dec., 1926, p. 129-158.
7 Van Crevel, Het sterfjaar van Clemens non Papa, in:
Tijdschr. der Ver. voor Nederl. Muziekgesch., D. xvi, 3, 1942,
p. 177-193.
8 Kallmeyer, Wolfenbiittel, 1929 en Rijs, Delft, 1935.
9 I 0 serie: Chansons de luth et airs de Cour fran fais du xvie
s. Paris, Droz,
1 934 .
10 Anthologie Sonore, 36 (Aymer est ma vie, voor solo en
fluit).
11 Boereboom, Dr., Muziekgeschiedenis, Antwerpen, Nedlandse Boekhandel, 1947.
12 Eerst in 1552-1553 volgden de Nederlanders het buitenland
na, door het uitgeven van belangrijke tabulaturen. Petrus Phalesius was te Leuvengevestigd.
13 Lenaerts, Prof. Dr. R. Het Nederlands Polyfonisch Lied
in de xvl e eeuw, Mechelen, 1933, p. xi'.
14 Pirro, A. Histoire de la Musique de la fin du xtv e siecle
a la fin du xvl e siecle. Paris, 1940, p. 262.
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ZEEBRUGGE
Ruige zeewind,,
grauwe luchten
ruwegolfslag aan het strand.
Meeuwen die tangs wolken vluchten,
g
rijze schaduw over 't land.
Masten vangezonken boten,
bunkers na de zware slag.
Wind over de dijk gefloten,
roem van de Sint-forisdag.
Water, immer klotsend klagen,
stoot aan steal en brok beton.
Ruisend riet in regenvlagen,
zeildoek schuin in zilten zon.
Namen vangevalten Britten,
trouwe trots voorgans een vloot.
Wind die blijft in 't Westen zitten,
luchten zwaar en loom als lood.
Hier kende elke stond haar daad en
elke daad hear stille held.
Die er zinken nu de zaden
wijl de Noordzee dreigend zwelt...
Maurits Bilcke

*

GEVRAAGD
Ge vraagt me het blad om to draaien
en eens een vrolijke noot to zingen
wijl je een plaat oplegt van Zacharias,
zijn violen wenen en ik kan me niet bedwingen
de weemoed speelt om mijn hart
en draait als een done as.

Denk niet dat ik naar de dood verlang.
Achter de broze wand
van mijn lemen cel
ben ik bang
voor zijn grillig spel
en zijn listig gezang.
In de .eeuwige cirkelgang
van verrijzen en ondergang
ben ik niets dan een huiverende vlam
in de wind,
een vuren stam
aan de wassende rivier van de dood.
Ik weet : er isgeen dam
die mij behoeden kan,
maar denk niet dat ik naar de dood verlang.
Elke dag is mi,; lief en ik dank
de Herr om het brood
dat ik eet en de drank
die ik drink, om de lucht die ik adem
en het speelse licht dat mijn ogen doordringt.
Ik wortel zo diep in aarde en water.
Ik ben vergroeid met wat mij omringt.
Ik min al wat lee t. Engeliefde handen
omstrengelen mij. Maar wie weet voor hoelang?

Hoe zou ik kunnen lachen in een
leven dat vol is van weemoed
van zwarte katers diegluipen
om mij in de nacht to vangen?

Ik voel mij bang
achter de broze wand
van miin lemen cel.
En ik zuig mij vast
als een waterdier
met duizend nappen aan nand en wier.
Denk niet dat ik naar de dood verlang.

Frans Cornelis

Luc Verbeke
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VERBONDSBERICHTEN
DE FILM VAN HET C. V. KUNSTENAARSVERBOND

WESTVLAANDEREN EN ZIJN KUNSTENAARS
Met vreugde en fierheid tevens kan medegedeeld worden dat de
Film, waaraan reeds drie ja ar door het Verbond met de financiele
hulp der Province gewerkt wordt, zo goed als klaar is.
Hiervoor moet in de eerste plaats dank gericht worden aan
Godfried Oost, lid der redactie, die het scenario volledig ontwren heeft (na een voor-ontwerp van Drs Frans Vromman); hi'
heeft eveneens de mise en scene en de regie totaal op zich genomen. De kunde en de toewijding, die door hem aan de dag
gelegd werd voor het scheppen van deze film, zal nooit genoeg
geloofd kunnen worden. Ook moet zijn volkomen onbaatzuchtigheid worden onderlij nd; zonder deze onbaatzuchtige medewerKunstenaarsverbond
king zou de productie van een film voor
het Kbond
een financieel avontuur zijn geworden, dat uitzichtloos was.
Onder de andere medewerkers sommen we op : Andre' Lefere,
de knappe cameraman, die met Godfried Oost een prachtige
werkequipe vormde; de toneelschrijver Jozef Vandaele, die de
teksten onder de leiding van de scenarist heeft opgesteld; Herman
Bern°let, die de keuze der begeleidende muziek bezorgde en niet
aan zit proefstuk is, gezien hi' dit ook deed voor het Licht- en
Klankspel van Brugge; de speaker van . de film, de gekende declamator Hector Deylgat; de klanktechnicus Etienne Vergote, die
reeds voor de Westvlaamse Discotheek grote diensten bewees.
Waar eerst een film van ongeveer drie kwartier voorzien
was, is hij uitgegroeid tot meer dan anderhalf uur, spijts onbarmhartige coupures, die de gaafheid van het geheel moeten ten
goede komen. Dit belooft voor de toeschouwers een voile avond
waarachtig kunstgenot. Met tientallen kunstenaars zal men kennis
maken; men zal ze zien leven in het kader waar hun werk ontstaat; men zal bun werk zien groeien en er de inspiratiebronnen
van ontdekken. De magische sfeer, die aan de kleurfilm eigen

is, zal vooral het genieten der plastische kunsten en het begrip
ervan tengoede komen.
Alle takken van de kunst worden in ogenschouw genomen,
zoals zij zich heden in Westvlaanderen voordoen. Dat maakt van
Westvlaanderen en zijn kunstenaars een document van onschatbare waarde. Westvlaanderen is echter, gelukkig, zo rijk aan
unsten aars dat een film van een uur en half niet kan volstaan
k
om alles te tonen. Een keuze doen is altijd ondankbaar; naast
de tientallen die in deze film voorkomen, zijn er vele andere
kunstenaars
deze eer even zeer verdienen en voor wier werk
k
het Kunstenaarsverbond evenveel belangstelling en achting heeft,
zoals uit de afleveringen van ons tijdschrift voldoende blijkt.
Wij durven dus de hoop uitspreken dat deze film niet de enige
zal zijn, die het Kunstenaarsverbond aan het Westvlaamse kunstleven zal widen.
Na het ti'jdschrift Westvlaanderen, dat reeds zo veel deed om
onzegouw te doen kennen als de kunstminnende gouwe bij uitstek
,
na de Westvlaamse Discotheek die een sukses heeft dat
doorgeen enkele vlaamse voordrachtenreeks werd geevenaard,
komt thans de film Westvlaanderen en zijn kunstenaars. Is dat een
afdoend bewijs van de vitaliteit van onze kunstenaarsvereniging,
een definitieve weerlegging van zwartkijkers en betweters ? Geen
enkele officiele instelling — hetzij ministerie, hetzij provincie,
hetzij gemeente een enkele kunstenaarsvereniging in welk
land ook, heeft dergelijke inspanningen gedaan als ons Kunstenaarsverbond voor de bevordering van een hoog kunstleven en
voor de bekendmaking van de kunstenaars van eigen bodem.
Dat dit met zulke beperkte geldmiddelen gebeurde en dat deze
inspanningen nu reeds zes jaar volgehouden worden pleit voor
het realisme van het Kunstenaarsverbond.
De eerste vertoning van de film zal door aan bij gelegenheid
van de statutaire vergadering van het C.V.K.V. op zondag december in de namiddag te Brugge; zij zal uitsluitend voorbehouden zijn aan de leven van het Verbond en hun familie.

VERTONINGEN VAN <<WESTVLAANDEREN EN ZIJN KUNSTENAARS»
Aanvragen kunnen gericht worden op het adres van dhr -Andre. Spinnewyn, H. Hartstraat 4o te Roeselare. Locatieprijs alle
kosten inbegrepen : 1500 F per vertoning. Het verbond zorgt voor projectie- en klankapparaten en doek. Vertoningen zijn
slechts mogelijk na 19 u elke dag (ook de donderdagen in de namiddag voor onderwijsinrichtingen). Op november waren
reeds volgende dagen besproken : 6, 12, 17, 19, 3o december, en 3 maart. - Betalingen geschieden op de Bankrekening van
C.V.K.V.,p. c. 9576 van de Bank van Roeselare.

HERNIEUWING DER ABONNEMENTEN
Zes jaar bestaat ons blad reeds en steeds bleef de abonnementsprijs onveranderd : 15o F.
Dat kan onredelijk schijnen. Immers in zes jaar tijds werden
ettelijke
malen verhoogd evenals de kostprij
de
lonen
s van het
papier, zodat de drukkosten veel rater zijn geworden; ook de
algemene kosten zijn aanzienlijk geworden vooral door de stijging der posttarieven en van de telefoon- en verplaatsingskosten.
Bovendien werd ons blad telken jare rijker aan inhoud en
presentatie. De zesde jaargang bevat het dubbel aan bladzijden
en aan illustraties van de eerste jaargang.
Toch is het Kunstenaarsverbond besloten ook dit jaar nog to
pogen de abonnementsprijs onveranderd te houden op 15o F.
West-Vlaanderen wil inderdaad naar inhoud en vorm aristocratisch blijven, maar tevens democratisch in zijn verspreiding.

Ook degewone volksmens, ook de 'one student, ook het bureelmeisje moeten West-Vlaanderen bezitten. Daarom zal de abonnementsprijs dezelfde blijven, zolang dit maar enigszins mogelijk
is zonder de waarde van het blad ook maar in de minste mate
te schaden.
Dit stelt echter zwareproblemen. Om deze op te lossen richten
wij ons tot de honderden abonnees van West-Vlaanderen, die
tot een speciale financiele hulp in staat zijn. Steunabonnementen
en erelidmaatschappen moeten ons toelaten het aristocratische
aan het democratische te blijven verdienen. Wacht niet tot later
en stort heden nog :
Voor steunabonnement :3oo F
Voor erelidmaatschap : 500 F
Gelieve deze aanduidingen te vermelden op de strook van uw
stortingsbewijs of check.
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KUNSTAKTUALITEITEN
BRUGGE
Het Nationaal Salon voor Schone
Kunsten, dat voorzien werd voor
tot 29 december te Brugge, kan niet

door aan.
Zoals bekend werd dit salon door
het C. V. K. V. ' West-Vlaanderen'
voorbereid met de medewerking en
de financiele steun van het departement van Openbaar Onderwijs. Om
dit salon in te richten was aan het
C.V.K.V. aanvankelijk een subsidie
toegezegd van ioo.000 F, zoals dit

* Onder de titel De Film beter kennen
en waarderen wordt door het Brugs Filmseminarie deze winter een filmschool ing
ezet , met volgende voordrachten Is Film
kunst op 4 november, door Jan Vandamme, met als illustratie Rubens van Haesaert; De film spreekt een eigen taal op
18 november, door R. Engels,
met als
illustratie Ballade van de hoe hoed; op
2 december : Invloed van de film op de
mens door D. Loncke,
met de film The
back of the beyond, en op i8 december
De wapens van de film door R. Du an
met als illustratie Kermessefantastique
en Stadsritme. (Sekretariaat : Zuidzandstraat 5, Brugge).

trouwens ieder jaar voor de nationale salons hetgeval is. Ten gevolge
van de budgetaire maatregelen van
de regering werd deze subsidie nu,
zopas teruggebracht tot minder dan
de helft.
Nagemeenschappelijk overleg
tussen het C.V.K.V. en de Directie
van Schone Kunsten van het Departement van Openbaar Onderwijs

* Telkens voorafgegaan door een inleiding door een bevoegdheid worden door
het Brugs Filmseminarie volgende films
e programmeerd : The end of the Affair
g
(25 november); De bruggen van Toko-Ri
(16 december); The country Girl (13
januari); Le Carosse d'Or (3 februari);
Barabbas (17 februari), Blackboard Jungle ( io maart) en Buon Giorno Elefante
(24 maart).

werdgeoordeeld dat deze gehalveerde subsidie absoluut onvoldoende is
om de hoe onkosten van transport,
verzekering, inrichting en propaganda te dekken. Omdat bovendien

Stel niet uit I
Stort vandaag nog voor
WESTVLAANDEREN 1958

hetplan bestond een nationaal salon
te brengen op een hoog niveau en
met de nodige luister omringd, werd
ten slotte besloten ervan of te zien.
Alle reeds ingeschreven kunstenaars zullen hiervanpersoonlijk
worden ingelicht. Er zal hun gevraagd worden hun werken — voor
zover dit reeds isgebeurd — uit de
provinciale centra terug te halen.

* Het onafhankelijk kultureel forum
Raaklijn heeft volgende punten reeds ingeschreven op zijn winterprogramma :
een voordracht door de Noordnederlandse
dichter en essayist, Paul Rodenko, over
' experimentele pazie' (met debat); een
literaire avondgewijd aan kreatief werk
van leden en sympatizanten van het forum; en tentoonstellingen van werk van
Roger Bonduel, Pol Mara en Victor Servranckx. (Sekretariaat : Waalse straat 34
Brugge).
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* De Provinciale Cultuurdagen werden
besloten te Brugge op zondag io november met een akademische zitting gewijd
aan hedendaagse Irestvlaamse klaviermuziek. De zitting werd opgeluisterd met
een recital door de bekendepianist Frans
Brouw die werk uitvoerde van L. Blomme, J. Decadt, L. De Meester, M. Deroo,
V. Legley, H. Roelstraete en Pr. Van
Eechaute. Commentator : J. Decadt.
* De Brugse afdeling van jeugd en Muziek heeft voor deze winter werkelijk
een uitgelezen programma aangekondigd,
waaruit wij volgende hoogtepunten nemen : Reeds op 17 oktober werd Richard
Wagners Siegfriedidylle uitgevoerd alsmede het wondere muzikale sprookje Peter en de wolf van Serge Prokofiev.
In samenwerking wordt dan voorzien
voor3o januari een optreden van het Nationaal Orkest van Belie
g
en het koor
Cantores met de uitvoering van de bekende Carmina Burana van Carl Orff.

Voorts staat op het programma een
concert door het Simfonisch orkest van
Jeugd en Muziek, Brussel, onder leiding
van Andre Kovacs, met medewerking van
de Izegemse pianist Frans Brouw (o. m.
het vierde klavierconcerto van Beethoven). Verder is in het vooruitzicht gesteld een dansrecital door Dolores Laga
en Andre Leclair van de Muntschouwburg te Brussel, met medewerking van
de Kortrijkse klaviervirtuoos Frans Glorieux. Tevens een voordracht met recital
over ' negro-spirituals' door de Amerikaanse neger-cellist Kermit Moore, en
tenslotte een optreden van de muzikale
jeugdgroep Ons Dorado onder leiding
van Paul Hanoulle.
* Achtentachtig scenario's, waarvan achtse
enveertig Franse en veertig Nederlandse
werden voorgelegd aan de jury van de
prijskamp voor onuitgegeven scenar
scenario'ss
van korte films ,
uitgeschreven door Sabam.
De eersteprijs werd toegekend aan
Concertopour hommes et virite van
Patrick Ledoux.
Aanmoedigingspremies werden verleend onder meer aan het scenario Heer
Halewijn van de hand van A n t o o n
Car et te uit Brugge. Op te merken
valt dat dit scenario, evenals trouwens
dit van Legende van de Brugse zwanen
(de eerste Orionfilm van A. Carette)
dateert van voor de oorlog.

OOSTENDE
* De vereniging Hermes verdient on eld dat haar activiteit in het licht
twijfe
wordegesteld.
Eenieder kent de merkwaardige inspanningen die reeds verscheidene jaren
werd
werden
door Hermes op sportiefbigeed
geleverd; het telt vier voetbalploegen,
drie basketploegen en een bloeiende atletiekafdeling, die tot de vijf beste van het
land behoort.
Minder bekend is de culturele werkeng
die door Hermes wordt gevoerd. Immers
naast zijn stadion en sportterreinen richtte
Hermes ook een clubhuis in. Hiermede
werd eenpoging gedaan om een oplossing te geven aan het overal zeer moeilike en schier onoplosbare probleem der
ontspanning voor de rijpere jeugd. Aan
deze jeugd wordt een kader geboden
waarin een werkelijk society-leven zich

kan ontwikkelen, bepaald in een familiaal
milieu, waarin naast de jongeren ook de
ouders worden betrokken. De bedoeling
is dat een volkomen harmonie tussen
sport en geestescultuur zou tot stand komen; sportmensen moeten belangstelling
krijgen voor culturele prestaties; cultureelaangelegden moeten achting leren
voorphysische prestaties. Ook al stuit
dit opzet op onuitroeibare vooroordelen,
toch wordt door de leiding van de club
— in de eersteplaats voorzitter E. H.
Jozef Verhelle, lid van onze redactieraad
— g
estadig doorgewerkt om dit Joel te
bereiken.
Daartoe worden elke zondag avond
culturele manifestaties ingericht, met een
zeer verscheidenprogramma : filmforum,
muzikale uitvoeringen (zoals het optreden van Musica Viva op 3 november),
litteraire voordrachten, voordrachten over
plastische kunsten (zoals de voordrachtenreeks van Mr. Jan Felix over moderne
schilderkunst),
e. a.
Al mogen deze samenkomsten bogen
op een steeds talrijk publiek toch drukte
de voorzitter zijn spijt erover uit dat er
weinig of een culturele werking georganiseerd werd vanwege de leden zelf,
onder vorm van toneelvoorstellingen,
kooruitvoeringen, enz.,
zodat de deelname
der aangeslotenen uiteraard passief bleef.
Maar hierin hoopt men weldra verandering te kunnen brengen. Ook zou het
clublokaal als tentoonstellingsgalerij een
rol kunnen spelen.
* De jury voor de provinciale prijskamp
voor muziekcompositie kwam op 21 oktober samen. Gevraagd was een oorspronkelijke en nog niet gepubliceerde compositie voor orkest met of zonder vokaal
gedeelte. De jury onder voorzitterschap
van Best. Afgevaardigde jozef Storme
kende deprijs toe aan luitenant Jos. Hanniken; deze musicus, die aan het hoof d
staat van de muziekkapel der Zeemacht,
is, alhoewelgeboren te Wierde in de provincie Namen, reeds meerdere jaren te
Oostendegevestigd en is niet aan zijn
eerste sukses. Hi' behaalde de provinciale
prijs 1957 met een Symphonie in drie
bewegingen, waarvan de jury van mening
was dat zij reeds goede ideeen bevat.
Dezeprijskamp krijgt aldus een waar-

Waarom zoudt U ook Been
steunabonnement nemen dit
jaar Het kost U maar 300 F.

* Onder de Kursaalprogrammas van de
laatste weken dient het optreden vermeld
van het Haydn-kwartet op 21 oktober
in de Concertzaal. Het concertgaat door
met de medewerking van de plaatselijke
afdeling van Jeugd en Muziek. Deze laatste heeft ook de vertoning van Le Mystere
de Picasso van Clouzot ingericht.
* De laatsteprovinciale prijskamp voor
architectuur is een suksesgeworden voor
de Oostendse architekten. De tweede
prijs werd immers behaald door de architecten Paul Felix en Jan Tanghe, terwijl de derde en vierde prijs aan arc
tect S. Smis werd verleend.

ROES ELARE
die bekroonde. Wel ma de spijt uitgedrukt worden dat er niet meer goede
componisten deelgenomen hebben, hoewel
geen ouderdomsgrens was bepaald. Als
reden hiervoor kan misschiengelden dat
orkestrale compositie voor Westvlaamse
musici weinig aanlokkelijk is we ens het
tekort aan uitvoeringsmogelijkheden en
depraktische onmogelijkheid hun werk
te zien uit even.
* Het Oostends Kamertoneel dat zijn
opvoeringen geeft in het vestzaktheater
Prinsenhof, Ieperstraat heeft volgende interessante stukken op zijn winterprogrammageschreven : op 12 en 13 oktober :
De banier van de Koning door Costa du
Rels(premiere in West-Vlaanderen) dat
zal opgevoerd worden in de regie van
Edgard de Pont; op 14 en 15 december :
Klacht teen Onbekende door J. Neveux,
in de regie van Michel Wijffels; op 15
en 16 februari : De Windroos door Claude Spaak, in de regie van Suzy Decleer;
en op 29 en 3o maart Pa avers in de
p
o ppenkast van de Gentse auteur Paul
Berkeman, in de regie van Andre Po e.
De opvoeringen : te 20 uur. (Sekretariaat:
Jozef II straat47 ,
Oostende).
* De Oostendse cineast P. Leurs heeft
een filmexpeditie georganiseerd in Afrika. Naar vernomen wordt werdenprachtie tonelen verfilmd in de meest primitieve streken van dit werelddeel,
met
merkwaardige folkloristische taferelen,
aangrijpend natuurschoon en indrukwekkende dierengroepen. Ook de sonorisatie
van de film wordt met zorg afgewerkt;
klankbeelden werden
terzelf
opgenomen.

* Van zondag 20 oktober tot en met
zondag 3 november werd in de ruime
zaal van het Arsenaal te Roeselare een
tentoonstelling gehouden door de plaatselike Koninklijke Kunstkring in samenwerking met de Roeselaarse jongeren.
Bij de opening was een korte plechtigheid voorzien met inleidend woordje door
Oud-Minister R. Deman maar spreker
diende op de ultieme minuut belet te
geven en werd vervangen door Dr. Jur.
R. Fieuw die in een korte maar spirituele
improvisatie de aanwezigen o. m. wees
op de stiefmoederlijke behandeling door
degemeentelijke subsidierende machten
van de kunst in het algemeen en de plastische kunsten in het bijzonder. Zonder
ook maar enigszins te twijfelen aan de
goede wil van die mensen welke onze gemeentelijke financien dienen te beheren
— en we spreken hier in het algemeen —
dient inderdaad toegegeven dat de kulturelepolitiek van de gemeenten, de elektorale stimulans volkomen ontberend, bij
de vertegenwoordigers van het yolk maar
matige belangstelling opwekt. Wat menselijker wijze gesproken verstaanbaar is
maargeenszins goed te praten. We geven
grif toe dat terzake wel reeds een en
ander verbeterd is. De voorbeeldige kulturelepolitiek van de provincie zal daar
wel het zijne hebben toe bijgedragen. Zo
werd bier te Roeselare een merkwaardige
verbetering gebracht in de subsidiering
van het toneel. Anderzijds dan wordt om

Voor de versiering
van Uwe wooing Werken
van Westvlaamse kunstenaars.
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een onmogelijke reden de K.N.S. verbod
opgelegd nog gastvoorstellingen te komengeven in schouwburg Patria. Maar
dit is weer een anderprobleem. Om terug
te keren tot de financies, we begrijpen
dat er dientgevaren met de riemen waarover men beschikt. Die riemen schijnen
echter waar het de kultuur betreft telkens
een metamorfose naar het mikroskopische
toe te ondergaan.
Enfin, verlaten we de klaagmuur om
op de ekspositie en welbepaald op de
openingsplechtigheid terug te keren. De
tentoonstellingszaal leek a. h. w. in een
bijenkorf herschapen. Een een bijenkorf
dan met ' voor elc wat wils'. Er waren
foto's, vazen, beeldhouwwerkjes, schetsen
tekeningen, schilderijen in alle genres en
wat weten we al meer. Er was te veel om
alle verdienstelijke eksposanten een gedetailleerde bespreking te gunnen. Trouwens, remand zei dat de artistieke waardekurve van een kunstwerk stijgt in de
mate dat er overgezwegen wordt.
Er was werk van zeer begaafde en minder begaafde jongeren. We citeren hun
namen alfabetisch : Lieva Bostoen, Pol
Deweerdt, Geert, Werner Lagae, Arlette
Meeuws, Lily Speybrouck, Magda Talpe
en Erik Verhalle.
Er was eveneens uitstekend, goed en
mindergoed werk van meer bezadigde
ouderen, leden van de Kunstkring : Jos.
Seaux, A. en C. Lambrecht, M. J. Delaey, E. Devos, Sintobin, Mv. Dezeure en
Mv. Claerhout, van Desimpele, Leenknecht en Vanelstraete.
Er was tenslotte werk van eenpaar
asten met reputatie als Anto Diez en
g
Adhemar Vandroemme en er werden
prachtige kunstfoto's tentoongesteld van
L. Cracco, F. Martin en Mv. Vandenbussche uit Antwerpen.
Het meest verheugende van deze ekspositie was ongetwijfeld de geest van samenwerking waarin ze werd opgevat.
Oorspronkelijk hadden de jongeren het
plan opgevat afzonderlijk te eksposeren.
Het kwam zeergemakkelijk tot een akkoord met de Kunstkring. Op de openingsplechtigheid had voorzitter Rousseau
ook wel een speciaal woordje voor die
jone
mensen. We geloven trouwens dat
g
iedereen baat heeftgevonden bij de sah.d.
menwerking.

VEURNE
* De eerste en enige Westvlaamse filmmaatschappij Orion-Films waarvan Antoon Carette de leiding heeft, voltooit
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( foto
De Gids
van de
Westhoek)

Foto opgenomen bij de aanvang der opname van de film In 'it hart van de
Westhoek, v. 1. n. r. Phil Colette, realisator, Antoon Carette, productieleider,
Ioz. Leper, directeur van de werken bij de Noordwateringen van Veurne en
auteur van het onlangs verschenen werk Kunstmatige inundaties in maritiem
Vlaanderen 1316-1945, los 'Van Hee, Burgemeester van Veurne, Jan de Groeve, adviseur voor toerisme, Jos. Ghesquiere, schepen, M. Bailleul, prefect
de sodaliteit, !oz. Sioen, sekretaris van de sodaliteit.
van
ypische Westvlaamse
thans weer tweet
p
roducties : In 't hart van de Westhoek
en Zeebrugge.
In 't hart van de Westhoek handelt
over Veurne en de boetprocessie. De realisator die tevens de financiering verzekerde is de kineast Phil Colette,
die ook
de opnamen heeft verricht voor In het
land van vlas en Leie. Hi'j werd aan de
kamera bijgestaan door Michel Allemeersch. Deproductieleiding en de regie werd waargenomen door Antoon Carette. Het initiatief tot hetproduceren
van deze filmgaat uit van Jan de Groeve,
toeristiseh adviseur van de stad Veurne,
die tevens het scenario en de kommentaar
heeftgeschreven.
* Dit jaar werd voor de eerste maal een
officieel souvenir uitgegeven over de

Boetprocessie van Veurne. Het lit in de
bedoeling ceder jaar een nieuw officieel
souvenir te laten verschijnen. Het ontwerp van dit eerste gedenktegeltje werd
getekend door de one Brugse kunstenaar Paul van Rafelghem. Het tegeltje
werdgebakken door de keramieker Willemijns. (5o F - PCR. 506230 van J. de
Groeve,
Knokke aan zee).

KOMEN
Een merkwaardige bijdrage werd dit jaar
ste
geleverd, in het kader der 5ooverja' door het
ring van ' La fete des Touches'
St.-Henricuscollege te Komen.
Onder de bezielende leiding van principaal Z. E. H. Camerlynck werd een
anse groep bekwame mensen aan het
g
werk gezet : Alb. Fasbender, leraar aan
het College, stelde een voortreffelijke
tekst op. Sigefroid de Comines' een gefantaseerd toneelwerk naar een oude min
of meer historische tekst, mag terecht een
geslaagd toneelwerk genoemd worden met
letterkundige waarde. De tekenleraar
Roger Coppe zorgde voor een suggestief
decor. De zeer verzorgde en goed geplande belichting was in de handen van
econoom A. Dejaegere, terwijl het huis
Beernaert een meesterlijke grime en kapping op haar krediet ma plaatsen.
Dat het spel 9 volle zalen kon aantrek-

ken, mag een referentie zijn voor de
ganse toneelprestatie, waar 3o leraren optraden en strekt tot eer van Z. E. H. Camerlynck,
die als algemeen leider van de
g
roe p, de regie van auteur Fasbender
,
tot haar volste recht liet komen.

GENT
* Voor de derde maal reeds heeft de
Stichting Lodewijk de Raet een studieweekgewijd aan de verschillende vraagstukken en aspecten van de Industriele
Vormgeving. Deze studieweek greep tijdens de maand oktoberplaats te Gent.
De industriele vormgeving heeft thans
eengrote plaats verworven in landen als
Nederland, Italie, Duitsland, de Skandinavische landen, en Amerika. Een brede
gamma van producten zoals electrotechnischegebruiksvoorwerpen, meubelen en
meubelstoffen, eetgerei, machines en verpakkingen dragen er de stem el van een
weloverwogen samenwerking van de industrieel, de verkoopdienst en de technische diensten met de ' designer ' die aan
hetprodukt een vorm geeft die in overeenstemming is met het gebruikte materiaal, deproductiewijze, het praktisch gebruik en het hedendaagse gevoel voor
stijl en schoonheid. Het is gebleken dat
deze, in alle opzichten ' betere' producten, ook beter verkopen.
Naast dit economisch belang is er het
sociale en het culturele. De hoedanigheid
van de talloze voorwerpen uit de dagelijkse omgeving beinvloedt het culturele
peil van de massa in de breedte en in de
die te. Langs de industriele vormgeving
om verkrijgt het serieproduct ook ongewild de stem el van het eigen nationaal
karakter zoals in de Noorderlanden blijkt.
Onze medewerker
K. N. Elno, die
,
over de industriele vormgeving reeds verschillende belangwekkende bijdragen
schreef, heeft aan dit studieweekend meegewerkt, zoals trouwens ook ons redactielid, Marcel Notebaert, die een referaat
hield in de zitting over case-histories op
gebied van industriele vormgeving in de
textielindustrie.
Wij kunnen nu reeds aankondigen dat

Intellectuelen plaatsen
West-Vlaanderen
in hun wachtkamer.
Zo dragen zij bij tot bekendmaking van onze eigen kunst.

wij in de loop van vol end jaar een volledige aflevering van West-Vlaanderen
aan de industriele vormgeving (motivering, toestand en toekomstmogelijkheden)
zullen widen.
* Tot 15 december wordt te Gent in het
Koninkli j k Museum voor Schone Kunsten
eengrote expositie ingericht gewijd aan
Justus van Gent, Berruguete en het Hof
van Urbino. De mooi uitgevoerde en sterk
gedocumenteerde catalogus van deze tentoonstelling vermeldt 99 nummers, die
verwijzen naar schilderijen (waaronder
slechts eengetekend en onbetwistbaar toe
te schrijven aan Justus van Gent), van
verschillende anonieme meesters die echter allen zo naar werkwijze als naar
algemene sfeer onder te brengen zijn in
de tijd van Justus en van Berruguete.
Er zijn ook verschillende etsen op perkament te bewonderen, tekeningen, burl ngravures, tapij ten, bas-reliefs, medailles
en edelsmeedwerk.

BRUSSEL
* In het Paleis voor Schone Kunsten
wordt tot 15 december een grote tentoonstelling gehouden van het werk van Dirk
Bouts, waar nagenoeg alle bekende werken van deze meester aanwezig zijn. Eveneens in degrote zalen wordt in de tweede
helft van november een tentoonstelling
h ouden van Japanse akwarellen uit de
ge
19" eeuiv, terwijl einde december de
staatsaanwinsten 1956-57 worden tentoongesteld. In de zalen van de Koninklijke
straatgrijpen verschillende exposities
plaats, waaronder wij vermelden : Rik
Slabbinck tot 2 7 november, de ' Jeune
Peinture Bel e' van 15 tot 26 februari en
Octave Landuyt van 15 tot 26 maart 1958.

PARliS
* Voor eenpaar weken werd te Parijs
het jaarlijkse Salon de l' Art Sacre beeinde d. Onze medewerker, Walter Volkaert, schrijft ons hierover : Joseph Pichard, de onvermoeibare voorzitter van
het Salon de l'art Sacre heeft dit jaar,
een verrassend nieuw initiatiefgenomen,
welke voor de jaarlijkse manifestatie —
en na een vol decennium werd deze al
wel eens vervelend — eengrote horizont
heeftgeopend.
Naast het traditionele Salon waarin dit
jaar uitsluitend werden samengebracht
de voorwerpen welke bij de bediening

Verscheidene industrielen boden reeds aan hun klanten een
abonnement op
West-Vlaanderen
als nieuwjaarsgeschenk.

van de cultus (katholieke en ookprote.stantse) wordengebruikt ,
van kerkbouw
tot kelken en doopvonten,
werd voor het
eerst een klein maar boeiend Salon des
realites spirituelles ingericht. Hierin kregen een plaats alle schilders en beeldhouwers van verschillende abstracte richtin en welke de innerlijke behoefte voelen de materie te vergeestelijken met alle
hun daarvoor ter beschikking staande
middelen.
Tussen het vele nog ongeordende, aarzelende, dat we nochtans aan dit baanbrekend initiatief moeten vergeven, viel
eengroot doek op van Jannie Pichard.
Depalm ging echter ongetwijfeld naar
twee schilders welke meer dan anderen
zich bezinnen omtrent het mysterie van
de schepping.
De Belg H. J. Closon (Luik 1887)
met een schilderij Faites cela en memoire
de moi : een vrij grote compositie samengesteld uit vijf opgestapelde banden met
naast elkaargeplaatste vertikale kleurstrookjes. Een wonder van geraffineerde
kleurconceptie.
De bordelees Jean Piaubert (Pian 1900
kreeg de ereplaats met een horizontale
Salutation. In dit werk komt meer en
meer tot uiting dat het niet de taak is van
de kristelijke kunstenaar de Godheid of
te beelden, maar dat hi'j het voorbeeld
van God moet navolgen op artistiek gehied. De kerk is immers eenplaats waar
het mysterie van de godsdienst dagelijks
wordt hernieuwd. De schilder moet derhalve het mysterie in zijn kunst zozeer
verhogen, dat de gelovige bij het beschouwen van het kunstwerk, in de gewenste stemming komt om het religieuze
mysterie volledig te ondergaan. Jean
Piaubert heeft de originele betekenis van
het teken weergevonden, dat zoals de
eerste zegening, door een spontane en
zinvolle eenvoudgekenmerkt wordt.
Met deze werkengaat de abstrate kunst
een nieuwe richting in. Het salon de
l'art sacre heeft een zware maar heerlijke
verantwoordelijkheid op zich geladen.
* In de Galerie Denise Rene wordt mohou en
grote expositie
ged
menteel
eenvan
het werk van Josef Albers. Het is lang
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geleden dat deze vooraanstaande hedendaagse artist nog geexposeerd heeft. Uit
een brief van onze correspondent, Emiel
Berg,
en die hi'chrijft
s
onder de titel
' De moeilijke kunst van Albers ' lichten
wij het volgende : Weinigen weten dat
Albers, grijs van haren maar vinnig en
jeugdig van geest, reeds aan de drempel
van zijn zeventigste levensjaar staat en
tezamen met Gropius en Mies Van der
Rohe tot de oudsten van de ' bauhaus 'generatie behoort.
Westfaal, professor aan het duitse bauhaus en nu aan de Yale Universiteit V.
S.) telt men in de wereld van de estetiek
en design Albers tot de onmisbare professoren van het slag van Gropius, Breuer
(die ophielden met doceren) en de betreurde Moholy-Nagy, Kandinsky en Paul
Klee (alien ' Bauhaus'-elementen).
Men kan de kunst van Albers beschouwen als een kverzoening tektoniek-estetiek.
Al schijnt de geest alles te doorbreken bij
Albers, toch blijft het hart waken en is,
alhoewel verscholen, aanwezig in zjin
verschillende improvisaties op een tema,
by. zijn befaamde reeks van ' hulde aan
het vierkant' (te Hagen, Westfalen, begin 1957 tentoongesteld). Aldus lijkt zijn
kunst jazz.
MechanischAlbers in zwartglimmendeplaten een fine Witte lijn. Het
zijn konstrukties, met schijnwerkelijkheid
en het oog misleidende doorzichtkunde.
Van Albers' werk houden we echter
nog het meest van zijn glas-komposities.
Twee, drie, vier la en heel dun ondoorzichtig glas worden deels weggesneden
zodat een verrassend frisse samenstelling
te voorschijn treedt. Poezie, luchtigheid
en een heel modern en sierkunstig-monumentaalgevoel spreken uit dit werk.

KUNSTBIBLIOTHEEK
In de uitgavenserie ' Ken Oost-Vlaanderen 'verscheen onlangs Gent, burcht van
Vlaanderen (Federatie voor toerisme in
Oost-Vlaanderen, Coupure, 12, Gent 176 pp. - 45 F). Het is het derde nummer van deze belangwekkende reeks, na
Oost-Vlaanderen, de onbekende en De
Leie, Land, Volk, Kunst.
Dit nieuwe deel Gent, Burcht van
Vlaanderen, werd samengesteld door Dr.
Paul De Ryck, de betreurde letterkung
die,
die een jaar
ge overleed. Het
leden
is een toeristische brochure van bijzondere trant en waarde,
ook al omdat kunst
en folklore een eerste rang spelen in deze,
een van onze eerste Vlaamse steden. Na
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een uitvoerig hoofdstuk over stichting
en ontwikkeling van de stad, dat geillustreerd werd met tekeningen van Herman Verbaere, volt een sterk gedocumenteerd overzicht over alle bezienswaardigheden van de stall; dit tweede gedeelte
is metprachtige foto's geillustreerd. Bijzonder belangwekkend en vooral documentair vangrote waarde is het kapitel
over monumenten en musea, telkens met
aanduiding van de bijzonderste kunstwerken die er te zien zijn. Tot slot bevat
deze zeer mooi uitgegeven brochure een
opgave van alle nuttige adressen.
Deze handige boekjes van de serie
' Ken Oost-Vlaanderen', metgeplastificeerd omslag,
worden de Baedekers voor
een bezoek aan al wat merkwaardig is in
onze buurprovincie. Wij ho en dat er
nog komen ! Het is misschien een droom:
maar, wat zou het verdienstelijk en interessant zijn, konden in boekjes met deze
omvang en presentatie eens alle Vlaamse
steden aan de beurt komen.
fb

*
Het jongste nummer van World Theater
- Le theatre dans le monde is volledig
gewijd aan een overzicht van het toneelleven in Polen. Deze rijkgillustreerde
aflevering, samengesteld met de medewerking van het Pools Centrum van het
Internationaal Theater Instituut bevat
belangrijke bijdragen. Op het ogenblik
zijn er in Polen 120 permanente beroepstheaters, waaronder75 voor drama, 8
voor opera, 7 voor operette, 6 satyrische
theaters en 24 poppenspeltheaters. Na een
eerste artikel over het monumentaal theater van de bekende Leon Schiller, volgt
een uitvoerige bijdrage over de Poolse
dramatische auteurs. In een overzicht van
twaalfjaar Pools theater leren wij dat de
eersteperiode (1944-19 49) werd gekenmerkt door een tekort aan- jonge toneelregisseurs. Tijdens een tweede periode
(1949-1954) zijn er enkele nieuwe namen
die naar voren komen, maar tegelijk is
er de officieleproclamatie van het socialistisch realisme,
dat aan de artisten een
bepaalde esthetiek oplegt. Tenslotte is er
sedert 1954 een kentering waar te nemen,
een breuk met dit realisme en een
zoeken naar nieuwe wegen en uitdruk-

kingsmogeli jkheden. Uit de begeleidende
illustratie, alle uit de jongste jaren, kunnen we opmaken dat ook vele klassieke
stukken in Polen worden opgevoerd :
Shakespeare, Racine, MolieTe, Shaw, Pirandello. In een volgend artikel over het
toneeldecor stellen we vast dat er tijdens
de jongste jaren ook op dit gebied een
gelukkige vernieuwing gebeurt. Dit overzicht van het toneelleven in Polen wordt
besloten met een interessante bijdrage
over hetpoppenspel. Tussen de Duitse
Kasperle en Petrouchka, de Russische tegenhanger, heeft de Poolse pop een eigen
gedaante gekregen. Swift, Andersen en
Gheon blijken geliefcle auteurs in deze
kindertheaters, en natuurlijk de grote
klassikus Adam Mickiewicz,
die trouwens
op het toneel voor rote mensen nog
steeds furore maakt. Dit belangrijke nummer eindigt met een als altijd zeer gevarieerd overzicht van het toneelleven in
verschillende landen van Europa en Amerika. (Voor Belie : 15o F per jaar PCR 216.8
van 'La Rose des Vents' te
4
Brussel).
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*
De Etudes Carmelitaines (Desclee De
Brouwer, Brugge) is een uitgave, waarvan de wetenschappelijke en humanistische reputatie reeds lang is gevestigd.
Hier wordt een formulegebruikt, waarmede onze lezers vertrouwd zijn : elke
uitgave brengt de behandeling van een
biezonderprobleem, waarvan de verschillende aspecten door verschillende auteurs
worden besproken. Het is in het verleden
meerdere malengebeurd dat daarbij problemen werdengekozen, die met de kunst
verband houden. Aldus de aflevering van
J uni '54 Nos lens et Dieu; vermits de
kunst de sublimering van het zintuigelike kan geheten worden moest bier het
probleem behandeld worden van de verhoudeng tussen de kunst en het sacrale;
in dit verband schreven Claudel, Tapie,
Bazin en Stanislas Fumet merkwaardige
bladzijden, die niet alleen de kunst van
vroeger maar ook deze van heden betreffen. Bazin herneemt de discussie over de
verhouding van kerk en kunst; ook volgens hem is er na Rembrandt en Rubens,
tengevolge van het heersend academisme

BURGEMEESTER EN SCHOOLHOOFD ZORGEN ERVOOR
DAT IN GEEN ENKELE SCHOOL WEST-VLAANDEREN
EN DE WESTVLAAMSE DISCOTHEEK ONTBREKE1

geen gewijde kunst meet geweest, wel
kerkelijke kunst; de experimenten der
Vence,
laatste jaren in Frankrijk Ass Vence,
e. a.) zijn er niet in gelukt een moderne
gewijde kunst, welke de naam verdient,
te doen ontstaan. Stanislas Fumet van zijn
kant betoogt dat de mystiek nader bij
God brengt dan de kunst het vermag.

De laatste aflevering der Etudes Carmelitaines herneemt onder zekere opzichten
hetzelfde vraagstuk. ( J. Delesalle, Cet
&range secret. Poesie et philosophie a
la recherche de ,Dieu, Desclee De Brouwer, Brugge, augustus 1957, 32o blz.,
15o F). Uitzonderlijk is de gehele aflevering aan het werk van een auteur ge-
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wijd, dat deze eer ongetwijfeld verdient.
De inleiding van het werk geeft een
duidelijk beeld van de ontwikkeling van
schrijvers betoog. Hoe drukt zich het
menselijk heimwee naar het transcendentele uit in de hedendaagse literatuur en
— parallel ermede — in de wijsbegeerte,
dit is het voorwerp van Delesalle's onderzoek.
Hoe ver kan de mensgaan in de negatie van God en de affirmatie van zichzelf,
vraagt zich Dostoiewski af. De
vraag wordt gesteld in Schuld en Boete
en volledig uitgewerkt in de Gebroeders
Karamazof. In feite herleidt zich het radicale atheisme tot een soort onverschilligheid of tot een velleiteit, zoals de figuren van Nik. Stavroguin en Iwan Karamazof bewijzen.

i KATELUNES1 RAM- 27-31

Deafstand van Dostoiewski naar Kafka, van de verborgen God naar de afwezige of dode God, is de of stand van
de christen naar de moderne food. Van
Christus beroofd lijdt de jood aan dezelfde verlatenheid als de heiden van
voor de Menswording : hi' is zonder God
(a-theos) in de wereld,
maar kan niet
berusten in die verlatenheid.
Bernanos beschrijft de strijd tussen
God en deprins van deze wereld. De
meeste mensen worden er niets vanewaar. Maar depriesters van Bernanos
voelen deze stria met pijnlijke heftigheid aan als zij met de Gekruiste in de
heilige doodstrijd treden en de kreet van
Christus herhalen :„ Mijn God, Mijn
God, waarom hebt Gij mij verlaten ”.
De vreeswekkende wereld van Graham
Greene is niets anders dan de woestijn,
die de afwezigheid van God heeft geschapen. Het heeft niets van een aards
paradijs. De hemel blijft onmeedogend
gelegen aan gene zijde van de dood.
Zelfs de mens vangoede wil schijnt door
zijn inspanningen zelf enkel maar zijn
eigen verdoemenis te bewerkstelligen.
Het agnosticisme van Giraudoux en
van Malraux is volgens Delesalle een
methodisch atheisme : de ergernis van
een verscheurde wereld laat hen niet toe
voor God te kiezen, terwijl zij ook teen
God niet willen stelling nemen omdat de
tragiek van de mens aldus zou wegvallen.
Ook aan Andre Gide wordt door Delesallegrosso modo deze houding toegeschreven, evenals aan enkele andere grote
schrij vers.
Het tweede deel van Cet etrange secret
wil de toestand in de literatuur verklaren
door het wijsgerig denken. Een wijsbegeerte, die geinspireerd was door de
christene intuitie van de verborgen God,
heeft immers in de negentiende eeuw een
reeks themata losgewerkt, die door Dostoiewski en later door Kafka zouden
heropgenomen worden en uitgewerkt als
mythen. Wat de wijsgeren leren, beantwoordt aan wat de letterkundigen tonen.
Hetgaat tenslotte over dezelfde din en,
dezelfde bekommernissen in een verschillende taal uitgesproken : Dostoiewski
roept Nietzsche op, en Kafka Kierkeaard. Veel vroeger hebben Descartes en
g
Malbranche, Spinoza en Leibniz, Hegel
en Kant inderdaad ideeen ontwikkeld, die
het Nieuw Testament reeds bevatte : de
metaphysische probleemstelling, het probleem van het kwaad, de zin van de tijd.
De wijsgerige beschouwing voerde bier
in velegevallen naar een rationalisme,
dat voor het atheisme de weg opende.
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Hoeparadoxaal het moge schijnen, ook
het atheisme heeft aan het christendom
veel ontleend. Schrijver liet Heide er
en Sartre veelal buiten beschouwing,
maargaf meer aandacht aan Jaspers en
Marcel.
Het tweede deel, het wijsgerig onderzoek, mocht uiteraard oppervlakkiger
zijn; de letterkundige studie steunt in.tegendeel op nauwkeurige analyse. Schrijver was er zich van bewust dat de letterkundige werken wijsgerig beschouwd een
veelgeringere waarde moesten hebben
dan de zuiver wijsgerige; hi' meende
echter dat men de letterkundige onrecht
aandoet als men de wijsgerige inhoud
van zijn werk isoleert van de romaneske
inhoud : beiden vormen immers een onafscheidelijk geheel met eigen wetten.
Het werk vanJacques Delesalle zal
ongetwijfeld de grote reeks werken van
Moeller over literatuur en christendom in
de herinnering roe en. Deze laatste zijn
voorzeker veel ruimer door het aantal bestudeerde schrijvers, veel grondiger ook
door de systematische ontleding der werken en het tekstonderzoek. Toch moet
het werk van Delesalle als volledig oorspronkelijk beschouwd worden. Zijn opzet is helemaal niet hetzelfdegeweest;
wijl Moeller aanleunt bij de godgeleerdheid is Delesalle veel meer wijsgerig gericht; wijl Moeller zich hoofdzakelijk
concentreert op het werk der letterkundi en geeft Delesalle een groter belang
aan de essayistische literatuur, die errond
is ontstaan. Bovendien is de beperktere
omvang van Cet êtrange secret een voordeel dat haastige lezers zullen waarderen,
terwijl zij zich misschien door de meer
technische en meer wetenschappelij ke
werkwijze van Moeller kunnen afschrikken. Wat de conclusies betreft,
die beiden
hebbengehaald uit de bestudeerde werken, het kan niet gezegd warden dat zij
elkaar tegenspreken, over het algemeen
althans, hoewel deze conclusies zich natuurlijk meermaals op een verschillend
lan bewegen, we ens de verschillende
P
ingesteldheid der schrijvers.
Alles samengenomen een nuttig werk
dat bijdragen moet om de kritische zin
der literatuurgenieters te vormen. Ook
voor letterkundigen, Wier scholing op het
gebied der gedachte al te dikwijls veel
te wensen laat, is een dergelijk werk zeer
bruikbaar. Een suksesrijk vlaams letterkundige aan wie we het tekort aan ideologische inhoud zijner werken verweten,
antwoordde ons dat hi'j helemaal akkoord
ging met deze opwerping, maar dat hi'
nooit de kans hadgekregen om de wereld
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rond te reizen; dat was volgens hem de
reden waarom zijn werk die an miste.
Inderdaad dat kan een rol spelen; het is
ontegensprekelijk dat een groot aantal
der Internationale vedetten der literatuur
wereldreizigers zijn en cosmopolitische
figuren. Maar daarnaast zijn er ook vele
andere die dit tekort hebben aangevuld
door studie en overweging, door die er
door te dri p en dan de oppervlakte der
dagelijkse din en. Een roman is niet van
universele betekenis omdat het onderwerp
ervan cosmopolitisch is, of omdat er een
schrijfmethode gebruikt wordt die in
Amerika opgang maakt. De universele
waarde hangt uitsluitend of van de inwendige rijkdom van de schrijver zelf.
A. .S

Meer en meer trachten meerderegrote
musea de bestendige belangstelling te
wekken van een vastpubliek. Naast de
catalogen van rote exposities, die altijd
dokumentaire waarde blijven behouden,
bestaan er oak journals door belangrijke
musea uitgegeven, waarin n. a. v. bijzondere aanwinsten interessante artikels verschijnen. Zo het Bulletin Museum Boymans (Rotterdam), dat aan zijn achtste
deel toe is en vier maalper jaar verschijnt. In de jongste afleveringen, die
bovendien steeds sober, maar keurig zijn
gepresenteerd en overvloedig geillustreerd
worden, verschenen o. m. een reeks uitvoerige beschouwingen (18 pagina's) van
Paul Citroen,
misschien een van de beste
portrettekenaars van onze ti die
die hi'
neerschrijft in de marge van verschillendeportretten van Thomas Mann, die hi'
maakte. ' Wie ich Thomas Mann zeichnete' bevat bovendien een heel stuk uit
de drukke correspondentie tussen de tekenaar en de Duitse Nobelprijswinnaar.
' Po in tot identificatie van een houtsculptuur' is een belangwekkend wetenschappelijk exposé, terwijl in het jongste
nummer van Bulletin Museum Bo mans
een uitvoerig artikel verschijnt over de
in 1944 overleden Noorse expressionist
Edvard Munch. Een werk van hem, uit
1905, werd onlangs door het Rotterdams
museum aangeworven : Twee meisjes in
een tuin. Het wordt met andere werken
van Munch, met hetzelfde onderwerp,
geconfronteerd. Het Museum Bo mans
s uit particulier bezit een
heeft onlang,
fraaie collectie kunnen verwerven van de
porseleinsoort, die wordt aangeduid als
' chine de commande', Chineesporselein
hoofdzakelijk vervaa rdigd op bestelling

van de ' Compagnie' en gedecoreerd met
Europese voorstellingen. Over deze 'on
ste aanwinst bier ook een flinkgedocumenteerd en keurig geillustreerd artikel.
Bulletin Museum Bo mans is een buitengewoon gevarieerd, maar steeds degelijk
fb
verzorgd tijdschrift.

VRIJE TRIBUNE
Aan het tijdschrift West-Vlaanderen.
De moderne kunst maakt furore — tenminste in vele vakbladen — en het is
goed dat ook West-Vlaanderen die evolutie laat zien. Toch wordt, mijns inziens, van hetgoede teveel opgediend.
Men moet de lezers in die richting niet
duwen. Het doet misschien superieur
aan, in bewondering te kunnen staan
voor een arduinen massa waarvoor ' de
P de schouders moet ophalen, omdat
zij niet genoeg geèvolueerd is om te berijpen dat een stomp : een hoof en een
g
willekeurige welving : een arm moet verbeelden ! Persoonlijke ervaring van een
'geestesproduct' ! Er wordt dikwijls vergeten dat vele moderne (abstracts ) kunstenaars slechts tot ' iets abstracts' in staat
zijn. Er zijn zeker uitzonderingen en de
markantste ervan is zonder twijfel Salvador Dali. Op ieder doek lit het er
vingerdik op dat die man talent heeft.
Van hoevele modernen zou men dat kunnen zeggen ? En moest men, bij de liefhebbers van die kunst, het snobisme wegcijferen, hoe root zou dan nog hun aantal zijn ?
In Lovenjoul zijn vele zalen door de
zwakzinnigen zelf geschilderd. Een paar
reproducties ervan bevinden zich in het
handboek vanpsychiatrie. Zij moeten
voor de meeste hedendaagse ' meesterwerken' niet onderdoen ! Zie maar : men
tekent een lijn, een kruis, een flits en een
pijl kris-kras door mekaar en men zegt
' compositie' ! ' Aveu d'impuissance' zei
een bezadigd man me onlangs, en met
enkele uitzonderingen zoals Dali en weinig anderen, neemt het er de schijn van.
Het is ten andere meer dan waarschijnlijk dat Salvador Dali een ongevaarlijke,
doch zeer begaafde gek is. En wat het
verweer van de abstracten betreft,
dat de
primitieven en de Vlaamse school, plus
hun navolgers, de natuur zo getrouw copieren dat men evengoed een kleurfoto
g
zou kunnen nemeneef
mijan
d maar
een kleurfoto !
Dr. R. Beel
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* Bij de uitgeverij L. Vanmelle te Gent
verscheen zopas het werk V eroveraars
zonder land van Hermann Klinger. Het
is een bundel avontuurlijke verhalen voor
d uit het duits vertaald door
de j eug,
Fernand Bonneure(24o pp. 6o F). Deze laatste heeft tevens de tekst
geschreven bij drie stopfilmen, uitgegeven
door de Centrale voor Projectieonderwi;s
van het Davidsfonds, Leuven, over de
schilderkunst in de Nederlanden, ti dens
de 17" eeuw, de 18" en 19" eeuw en
de 20ste eeuw. leder std film: 6o beelden.

* De muzikale lijn is de titel van een
beknopte schets van de muziekgeschiedenis, geschreven door Marcel D ef o or t uit Koekelare en uit even bij
de uitgeverij Dewilde, Stationstraat te
Handzame.
Onder leiding van André D emedt s, Fernand Etienne en
Paul Vanderschaeghe verschijnt
bij Desclee De Brouwer te Brugge, vanaf
nieuwjaar 1958 een nieuwe serie literaire
monografieen, onder de titel Ontmoetingen. De eerste vier deeltjes zullen de volgende zijn: Willem Elsschot, door F. B.
van Vlierden; Andre Demedts, door Remi
Van de Moortel; George Bernard Shaw,
door Fernand Etienne, en Paul Van Ostaijen door Adriaan de Roover.
* De Brugse orgelist Roger Deruw e heeft op 14 november voor radio
Brussel een recital verzorgd, gewijd aan
werken van Cesar Frank.
Kamiel D'Hooghe, orgelistvan
de kathedraal te Brugge, concerteerde op
3 oktober in Den Haag, waar hi een
integrale uitvoering gaf van de ' Or elmis' van J. S. Bach.
* Eerlang verschijnt bij de uitgeverij
Dewilde
Handzame, het werk Poetiek
,
van de hand van Fernand Etienne
en Paul Vanderschaeghe. Het
is een bespreking en ontleding van de
verschillendepoetische genres, ten behoeve van het onderwijs met voorbeelden
toegelicht. (4o F, circa 8o pp* In de bekende Reinaertreeks van de
Arbeiderspers, Brussel, verscheen voor
kort een nieuwe uitgave van het werk
Vlaenderen die Leu van F. R. Bosc hvogel.
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* Van 26 oktober tot4 november heeft
de Kortrijkse kunstenares MarieChristine Huybrechs haarschilderijen geexposeerd in de zaal Agthe te
Antwerpen.
* De St. Ceciliamis van Br o e d er
I 1 d e f o n s werd onder zijn leiding en
met begeleiding van Pol Collins
te Knokke uitgevoerd op 8 oktober, n. a.
v. hetgouden priesterjubileum van Mgr.
Lagae.
* Naast een tentoonstelling die 0 ct a v e Landuyt deze maand inricht
in Atelier te Deurne, bereidt hi' voor
maart 1958 een rote expositie in het
Paleis voor Schone Kunsten te Brussel.
Deze expositie gaat integraal over naar
het Museum of Modern Arts te NewYork en later naar Sao Paulo,
waar de
artist door de conservator werd uitgenodigd. Voor het ogenblik is een rondreizende expositie van Octave Landuyt in
Polen, waar o. m. te Warschau, Krakau,
Poznan en Soot
zijn werk te zien was.
p
Ook te Florence in Italie is momenteel
een expositie van zijn werk ingericht.
Inmiddels heeft deze artist reeds enkele
belangrijke opdrachten gekregen voor de
wereldtentoonstelling 1958 : er zal werk
van hem te zien zijn in de paviljoenen
van het Onderwijs en van het Toerisme
en in de stand van Metalcape.
* Tot io november stelden de kunstschilders Arthur en Constant
L a m b r e c h t hun werk tentoon in het
kunstsalon Beatrijs te Eeklo. Zij werden
r voorgesteld door Dr. Achiel Stubbe.
e
* Tijdens de maand september exposeerde Luc P e i r e zijn schilderijen
in degalerie 'Les Contemporains' te
Brussel.
, en
* Gaston Theuninck boer
schilder, over wie bij de uitgeverij Lannoo een studie van Em. Janssen verscheen,
onder de titel Kosmisch engelovig, stelt
zijn werken tentoon te Oostende, tijdens
de maand december.

Word eyelid van het Kunstenaarsverbond. - Zo helpt U
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het modiste tijdschrift der
nederlanden te blijven.
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* De Brugse folklorist Her v é S t a 1p
a e t heeft op 1 2 oktober voor de
bond der Westvlaamse folkloristen een
lezing gehouden over Kent gij dit lied?
— verrassingen in liederenboekjes en
handschriften.
* De stad Brugge heeft het portretschilderij Suzanne van de hand van kunstschilder Jose St orie aangekocht ten
behoeve van het stedelijk museum.
* Onder leiding van zijn dirigent Paul
V and eweghe heeft het Brugse Veremanskoor op 12 oktober een geslaagde
auditiegegeven te Rotterdam n. a. v. de
zeventigste verjaring van de stichting van
de Koninklijke Nederlandse Zang- en
Oratoriumvereniging.
k Onder de leiding van Dirk V a rendonckgaf het Brugse Kamerorkest op 17 oktober zijn eerste koncert
van dit seizoen.
* Jan de Lee stelde zijn werken
tentoon tijdens de maand oktober in 't
Kroegske te Oostende. In dezelfde zaal
gaat tot 8 november een expositie door
van Eddy Westerduin, gevolgd
door een expositie van de 'one Gistelse
schilder Yves R h ay e.
* In het Grimaldi-kasteel te Moorsele
bij Kortrijk exposeerde R o m a i n W i tdouckpasteltekeningen en schilderijen tijdens de maand september.
* Sculptuur, schilderijen, tekeningen en
fotografieen waren geexposeerd tijdens
dejaarlijkse collectieve tentoonstelling
van de kunstenaars uit Harelbeke. Onder
de exposanten vermelden wij: A. Brabant,
M. 'Callaert, G. Calu, G. Claus, A. Debaveye, J. Demeyere, A. Laporte, J. Ottevaere, R. Sabbe, G. Vande Casteele, R.
Vanhoutte, J. Vantieghem, W. Vanwijnsbey he E. Verschuere.
* Op 19 oktober werd te St.-Michielsbij-Brugge door de Bisschop van Brugge
het noviciaat Moeder Middelares ingewijd.
Dit nieuwegebouwencomplex werd opgetrokken volgens het plan van architect
Luc V i e r i n. Deglasramen werden
ontworpen en vervaardigd door Mi c h e l
Marten s, het keramiekwerk door R oger V andeweghe en het ijzersmeedwerk door degebroeders M a e rtens.
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Huidig plan Gruuthusemuseum, Brugge
Gevels Gruuthusemuseum, Brugge
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b) hedendaagse werken
Woningen van: M. Breuer (208-209-213-214); L. Bo Bardi
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voltreffers van Lannoo
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