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worden erkend en gewaardeerd en er zijn andere die
nooit, ook niet na hun dood, i n hun voile waarde en
betekenis worden begrepen. Edgard Tytgat behoort tot
geen van deze beide categorieen. H i j werd tijdens zijn
leven als een vooraanstaand en zeer persoonlijk artiest
beschouwd door al wie met de hedendaagse kunst vertrouwd was. H i j wordt sinds zijn overlijden als het ware
nog meer bestudeerd zoals blijkt uit de enkele tentoonstellingen die de laatste jar en ook i n het buitenland de
aandacht op dit werk hebben gevestigd. E n wat verheugend is, Edgard Tytgat wordt herontdekt. M e n beschouwt hem niet langer alleen als de illustrator

van

koddige gebeurtenissen, van anecdoten, legenden, folkloristische feesten, circussen, concerten, fabels of sprookjes.
W a n t met het illustreren van al deze menselijke

ge-

dragingen en van al deze uitzichten van het leven heeft
hij inderdaad een diepere bedoeling gehad; hij is i n deze
werken en i n tal van andere veeleer een peiler geweest,
een zoeker naar het steeds varierende gelaat van het
menselijk lot. A a n deze Tytgat, de echte, is het grootste
gedeelte van dit West-Vlaanderen-nummer gewijd. Het
k w a m tot stand naar aanleiding van een grote tentoonstelling van het werk van Tytgat (62 schilderijen en 22
aquarellen), die eerst te Mechelen, van 30 januari tot
21 februari en daarop te Brugge, van 27 februari tot
20 maart wordt ingericht door de stadsbesturen

van

deze twee Vlaamse steden, i n samenwerking met het
Ministerie van Openbaar Onderwijs. A a n de hand van
een ruime illustratie en van enkele degelijke bijdragen
wordt de figuur, de mens en de kunstenaar

Edgard

Tytgat hier zo volledig mogelijk voorgesteld; deze aflevering bevat tevens de nomenclatuur van beide tentoonstellingen. De redactie van West-V launder en wenst
bij het tot stand komen van dit nummer bijzonder te
bedanken de hh. Maurice Roelants,

die met

Tytgat

jarenlang bevriend was en over hem een uitvoerige b i j drage afstond, en D r . A l i n Janssens de Bisthoven, onder wiens leiding deze aflevering werd

samengesteld.
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edgard tytgat
Ofschoon Brusselaar van geboorte (28 april 1879), heeft
Edgard Tytgat zijn kinderjaren in hoofdzaak te Brugge
doorgebracht. Van een kommerloze jeugd kan hier
moeilijk sprake zijn : zwak van gestel leed hij inder=
daad gedurende enkele jaren aan verlamming. Het was
in 1888 dat hij met zijn ouders de rustige hoofdplaats
van West=Vlaanderen verliet om terug te keren naar
zijn geboortestad.
Van een lang schoolgaan was er evenmin sprake en
wanneer hij in 1893 een beroep diende te kiezen trad
2

hij in de leer bij een uurwerkmaker. Het vak wist hem
evenwel niet te boeien, want twee jaren later treffen
we hem aan in het atelier van vader als leerling=litho=
graaf. Deze omgeving is zonder twijfel niet vreemd
geweest aan zijn latere liefde voor houtsneden, etsen
en tekeningen.
Bij de aanvang van deze eeuw liet hij zich inschrijven
aan de Akademie te Brussel. Spoedig bleek dat hij geen
kunstenaarsnatuur was die men een akademische op=
leiding kon aanmeten en zijn leraar Constant Montald

kon er zich niet op beroemen enige invloed op zijn
vorming gehad te hebben. Van 1900 dateert zijn eerste
werk Le Diseur Satirique.
De landelijke omgeving van de grootstad heeft hem
steeds aangetrokken : in 1905 vestigde hij zich te
Oudergem, in 1907 te Watermaal. Hij trad in het
huwelijk met Maria Demesmaeker, een merkwaardige
vrouw, die Tytgat zijn gans leven steeds trouw terzijde
heeft gestaan, ook in de moeilijke dagen die het jonge
kunstenaarsgezin heeft moeten doormaken.

In de vooroorlogse tijd kwam hij in nauw kontakt met
een ander beloftevol kunstenaar, de Mechelaar Rik
Wouters. Beiden ondergingen de invloed van Cezanne.
Begonnen,als impressionnist zal Tytgat zich geleidelijk
afscheiden van deze stijlrichting in zijn interieurs, stil=
levens en stadsgezichten. De oorlog van 1914 betekende
het uur der scheiding met Wouters die naar Nederland
uitweek. Tytgat trok naar Londen. In de eerste plaats
diende hij er in zijn onderhoud te voorzien met het
leveren van grafisch werk en houtsneden voor boek=

Het huis van Edgard Tytgat te St.-Lambrechts-Woluwe,v66r

de aanleg van de Ter Kamerenstraat.

illustraties. Teruggekeerd in 1920 werd hij artistiek
directeur van een belangrijke fabriek van behangsel=
papier te Nijvel.
Ook nu ontkwam hij niet aan de aantrekkingskracht
van zijn geboortestreek. In 1923 kon hij te St.=Lam=
brechts=Woluwe een huis gaan bewonen, zijn huis dat
hij volgens eigen opvattingen had laten optrekken en
ook eigenhandig dekoreerde. Ook nu nog, na zijn dood
(11 januari 1957), heeft dit huis een aparte, typische
Tytgat=atmosfeer weten te bewaren dank zij de wedu=
we, die er als een trouwe hoedster van de nagedachtenis
van Tytgat over waakt.
De kunstenaar heeft ondertussen de voile ontplooiing
bereikt en zijn eigen typische stijl gevormd. Hij werd
lid van verschillende toonaangevende kunstkringen als
I'Art Contemporain, de Groupe de IX, de Centaure en
Selection, evenals van de Vrije Akademie van Belgie
(Stichting Edmond Picard).
Meermalen ondernam hij reizen waarvan hij ook heel
wat werk meebracht : in 1923 naar Beieren en Oosten=
rijk, in 1936 trok Portugal hem aan, gevolgd in de jaren

De dichter vindt zijn Muze terug. - Cat.
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1948=1950 van reizen naar Zwitserland en een verblijf
in Italie.
Het werk dat Tytgat nagelaten heeft is omvangrijk :
een 500 schilderijen, duizenden acquarellen, etsen, hout=
sneden en tekeningen. Reeds in 1931 werd er te Brussel
in het Paleis voor Schone Kunsten een grote retro=
spectieve tentoonstelling aan gewijd, gevolgd door deze
van 1951. Ook in Nederland werd zijn ceuvre bekend
dank zij de tentoonstellingen van zijn grafisch werk
in het museum Boymans te Rotterdam (1940) en de
grote retrospectieven te Rotterdam, Amsterdam, Eind=
hoven en Heerlen (1951). Keulen kon er kennis mee
maken in 1955. Ontelbaar zijn de tentoonstellingen
waaraan hij heeft deelgenomen. Ook in verschillende
binnen= en buitenlandse musea heeft zijn werk terecht
een ereplaats verworven.
R. DE
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edgard tytgat is groter dan zijn guitige anecdotiek
Wat de schilders over elkaars werk denken moet in de
regel met een flinke korrel zout worden genomen. Voor
een onbevangen bewonderend oordeel staan ze meestal
zich zelf in de weg. Tot de scherpzinnigste beoordelaars
van hun tijdgenoten acht ik nochtans te behoren Frits
van den Berghe, stevig georganiseerde intelligence, en
Hippolyte Daeye, uitzonderlijk puur en kieskeurig ge=
voel. Die twee extremen hadden voor Edgard Tytgat,
een waardering die in een grote verering en liefde cul=
mineerde. Uit de mond van Frits van den Berghe mocht
ik eens de uitspraak horen : De picturale betekenis van
Edgard Tytgat is veel groter dan gemeend wordt door
de doorsneecriticus, die zich niet over zijn vertellingen
voor 'sanctjes=wolle' of mannekensbladen kan verhef=
fen. En Hippolyte Daeye, de enige schilder die mij ver=
baasde doordat hij het werk van zijn confraters steeds
uit een deemoedige be wondering boven zijn eigen,

nochtans voortreffelijke doeken plaatste, placht van
Edgard Tytgat met twintig varianten te zeggen : Dit is
het meest poetisch en geraffineerd penseel uit onze le=
vende schilderkunst. En let wel op, het is zo voortref*
felijk omdat Edgard Tytgat, vooral schilder bij Gods
genade is.
De intelligente Van den Berghe, de uiterst gevoelige
Daeye waren allebei ingenomen met Tytgat's lust in
vertellen en verfabelen. Hoe zou het anders, waar zijn
begaafdheid zo primordiaal op liefde voor de wereld en
ervan verhalen op doek of prent was ingesteld ? Maar
verholen waren zij het eens over iets, dat moeilijk is
uit te spreken om Edgard Tytgat's genius volledig recht
te laten wedervaren.
Er bestaat een typische Tytgatiaanse anecdotiek, die
zijn zeer gevarieerd werk vrolijk stoffeert. Men kan van
Tytgat niet houden zonder ook te houden van zijn ver=

Burgerlijke Avondpartij,

1936.

rassende geesteskronkel, zijn teder ironische grillig=
heden, zijn guitige verbeelding, zijn honderd=en=een=
fantasieen van fijnproever en causeur, — zijn cause=
rieen wel te verstaan steeds in picturale geschiedenissen
voorgedragen. Het is zonder de geringste eerbied voor
zijn hoge kunst prijs te geven, dat ik voor mijn geest
guitigheden uit zijn werk kan laten defileren, waarvan
de deugnietszin een misleidend gevaar inhoudt. Zij
zijn zo innemend, dat ze in ons gezellige bronnen van
vrolijkheid aanboren. Maar hoe over onze lach heen
te geraken ?
De grondige waarheid immers lijkt me onaanvechtbaar :
Edgard Tytgat is een te innige, te subtiele, te droeve
schilder, ja ook droeve, Edgard Tytgat is een te diep
6

en te ernstig schilder om in zijn anecdotiek als een
soort peintre de charme of doux imagier gevangen te
worden gezet. Men kan in Breughel de schilder van
grappen en grollen zodanig naar voren dringen, dat men
deze humaanste en smartelijkste van onze schilders in
zijn diepere geaardheid miskent. De ware Breughel is
groter dan zijn guitige anecdotiek. Binnen zijn eigen
properties is dat ook waar voor Edgard Tytgat.
Zoekt men bij hem de zeldzame anecdote niet, ziet men
over de anecdotiek heen, dan ontdekt men dat ook zijn
werk zich leent om Fromentins bepaling van de schil=
derkunst te illustreren : de kunst van het onzichtbare,
— zoals alle kunst. Met enkele attributen, wat kleur,
een intui'tieve vaardigheid, waarin ook tal van onhan=

digheden zijn opgelost, — en daar wordt schilderkun=
dig getuigd over mysteries als het geluk, de tevreden=
heid, het aangegrepen zijn, de verrukkingen, die prijs
geven aan het bestaan, — de droom en de poezie van
een uniek schilder.

Wij hebben ons in de mate dat het ons door de eige=
naars van werk van Edgard Tytgat mogelijk werd ge=
maakt, terwijl enige doeken, die wij node missen, in
het buitenland reizen, bij de samenstelling van deze
tentoonstellnig op de eerste plaats laten leiden door die
diepere zin van zijn schilderwerk, de eenvoudige hu=
mane Edgard Tytgat. Bij voorkeur hebben wij gekozen
die schilderijen, waarin de anecdotische buitelingen het
meest of zelfs geheel afwezig zijn. Vertellingen=in=
prenten, waarmee hij ongemeen charmant en geestig
kon zijn, en waarin zijn fantasie hem verrukkelijke
figuren en kleuren ingaf, zoals Peter en de Wolf of
De inneming van Troie, hebben wij exemplatief on=
der de lavis en aquarellen ondergebracht.
Wij hebben de consequentie echter niet tot het absur=
dum willen doorvoeren en alle schilderijen met louter
verbeeldingswerk van Edgard Tytgat weren. Waarom
Peter en de Wolf. - Cat. 76

ons het genot ontzeggen enkele schilderkundige poe=
ma's, zoals De Blinde en de Lente of De tragische
oude mannen te verzamelen ? A l was het maar om
aan te duiden, dat in de ruim zeshonderd doeken van
Edgard Tytgat een verrukkelijke tentoonstelling zou
samen te stellen zijn met juist het tegenovergesteld
thema, waarop werd gelet om Edgard Tytgat op zijn
strengst te tonen : de verteller dan van parabelen en
fabels zonder eind, de anecdotier in pure staat.

De varieteit van de motieven, waaraan hij dol verkleefd
was, is bij Edgard Tytgat zo rijk als het leven zelf. Ik
leerde hem kennen, en van hem houden, vooraan in de
jaren twintig. Hij was toen de veertig voorbij. Hij was
vijftien jaren ouder dan ik. Hoe intiemer wij werden,
hoe meer bleek, dat hij de jongste van ons beiden was.
Zijn ingenui'teit om geluk of ontgoocheling te distiller en
was grenzeloos. Hij verbaasde mij altijd opnieuw door
zijn vermogen om het geringste verrukkelijk te vinden
en van zijn zaligheid bewust te blijven. Hij sprak mij
van de sigaret, die hij na het ontbijt gerookt had, als
van het wonder waarop de dag begon. Was er iets
grappigs in een figuur, die wij ontmoetten, onmiddellijk
Copyright

A.C.L.,

Brussel

Fluitspeler

in het

raam.

Edgard

Tytgat

schilderend

te Delft.

1939.

merkte hij het op en zette hij het om in iets charmants
om van te schateren. Hij was in de buurt de vriend van
alle kinderen. Hij vertelde mij de gesprekken, die hij er
mee voerde. Hij was natuurlijk thuis in hun wereld van
koddige onvooringenomenheden. Hij hield van alle spe=
len als een man waarin de knaap nooit stierf. Wij
speelden lange partijen schaak of jacquet, wij wijdden
ons geregeld aan het biljartspel, waarbij hij de elegantie
en de onhandigheid tot hoogten van concentratie en
gejubel, bij welslagen, op voerde en zijn commentaren
een feest of een weeklacht waren.
Dit alles zou een diepere analyse verdienen, — zoals
die charme, die hij op meisjes en jonge vrouwen uit=
oefende met een altijd sprankelende en verrassende
geest, — maar ik wil hem tonen bij een voor hem en
zijn whistpartners grote gebeurtenis. Na lang met rede=
nerende gebaren van zijn wuivende hand boven zijn
speelkaarten overlegd te hebben werd hij doodsbleek
en kondigde hij aan, dat hij een solo=schlem spelen zou.
Onze vrouwen plachten veel te gichelen. Ditmaal werd
het stil. Een huis in een verlaten steppe had geen abso=
luter blok stilte in de oneindigheid kunnen zijn. Edgard
Tytgat hijgde. Zijn grote neusvleugels trilden. Telkens
hij een kaart neerlei, beefde zijn hand. Hij raapte iedere
slag op als in een heilig ritueel. Naarmate in zijn be=
rekening het grote gevarenmoment naderde steeg de
spanning ten top. Als uit een groot avontuur ontsnapt
legde hij triomfant zijn laatste, zekere kaarten neer.
Wij waren beangst geweest voor een mogelijke mis=
Boetprocessie te Veurne. - Cat.
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lukking. Het zou een drama geweest zijn. Wij deelden
zijn volkomen geluk en vierden hem.
Dit en honderd andere kleine gebeurtenissen zijn reve=
latief voor de aartsengel Edgard Tytgat. Zijn leven had
in een solo=schlem op het spel gestaan. Het behoorde tot
zijn eigenaardige wonderlijke spontanei'teit : als van
een eeuwig kind was de inzet van zijn hart altijd on=
voorwaardelijk volledig. Het liep over van tederheid,
medegevoel, snaaksheid, vreugde en meewarigheid. Hij
was gesteld om, schavuit en argeloze, de schilder te
worden van het hart, dat zich picturaal, in lofzangen
en innig beklag uitstort.

Eindeloos gevarieerd waren zijn zo beminde motieven...
Jawel. Maar als vanzelf doemen er enige groepen uit
op, die het behaaglijk is afzonderlijk te beschouwen,
omdat hij er enige van zijn hoogtepunten in heeft
bereikt : 1. zijn interieurs en al wat even daarbuiten,
rond het centrum van zijn wereld, zijn atelier, draait;
2. zijn staties voor die andere schouwspelen, geboden
door circusvolk en gypsies, zangers en musicerenden;
3. zijn uren van geconcentreerde bewondering voor
kinders, vrouwen, een volledig gezin en zijn levens=
gezin vooral, waaruit hij zogenaamde portretten heeft
overgehouden.
Copyright
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Uit zijn academiejaren te Brussel, heeft Edgard Tytgat
weinig te vergeten en te onthouden gehad. Van Puvis de
Chavannes, die hij, jongeling nog, ten zeerste bewon=
dert, gaat geen enkele reminiscentie in zijn eigen werk
over. Er is iets anders, dat aan zijn leven een diepere
zin geeft : zijn kennismaking met Rik Wouters en diens
vrouw en enig model Nel. Daarbij is het, wel te verstaan,
niet Rik Wouters' obstinate dionyzosse kleuren= en vor=
mendrift, die in hem een gelijkaardig vuur ontsteekt.
Edgard Tytgat is niet te be'invloeden. Er is iets veel
belangrijkers. Het wordt onder buren van Bosvoorde
en Watermaal in de jaren 1908=1909 een gemeenschap*
pelijke belijdenis van vriendschap en innig leven. Bei=
den hebben hun ware leerschool erkend. Elke bron van
inspiratie ligt in de eigen belevenis. Vooral voor Edgard
Tytgat houdt het ondervragen van alle kunststromingen,
hier en elders, onmiddellijk op. Van het impressionisme
zijn er nauwelijks enige zonnespatten in zijn werk na=
wijsbaar. Van huize uit is hij broer van de oude ver=
tellers=in=mannekensbladen. Hij vertelt allereerst i n
houtsneden over het leven met Rik en Nel. De reactie
op het impressionisme is spontaan en uiteraard. Het
expressionisme, waarin men hem later om louter tijd=
genootschap iets te nadrukkelijk inlijft, hangt in de
lucht.
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Hij trouwt Maya, bekoorlijke tongstruikeling over de
voornaam Maria. Maya wordt in letterlijke zin weder=
helft, en zoals Nel, zijn liefde en zijn model van altijd.
Spontaan luistert hij naar zijn innerlijke stemmen, die
hem zijn leven als een verrukkelijk artiestenhuis, met
barokke, gezellige meubelen en speelgoed, met veel
kleuren, die een ziel ademen, doen organiseren. Hij is
als de schildpad. Daar waar hij zich bevindt is zijn
huis, de wereld waarin voor goed Maya opgenomen is.
Waar hij is schept hij zelf de atmosfeer, die van zijn
weemoed, gelukzaligheid en levensliefde is gemaakt.
Watermaal ? De oorlog van 1914 breekt los. Rik Wou=
ters gaat in ballingschap naar Nederland, een balling=
schap in een vroege dood. Edgard Tytgat installeert
zich in ballingschap te Londen. Hij installeert zich na
de oorlog te Nijvel, later te Woluwe. Waar ook ter
wereld, hij installeert zich ten huize van Maria en
Edgard Tytgat, in hun atelier=woonkamer. Twintig maal,
dertig maal schildert hij een ander interieur. Het is altijd
het zelfde interieur met liefelijke varianten. De tonali=
teiten veranderen. Hij heeft de vranke, heldere kleuren
hoe langer hoe zuiverder ontdekt. Zij zijn opgewekt.
Zij dienen mee dat constant vuur, dat innige liefde en
aandacht voor het geringste detail voedt en dat in het
Frans met het woord ferveur goed wordt bepaald.
Edgard Tytgat heeft de fraaie, pralerige, donkerwarme,
ietwat hooghartige bourgeois=interieurs van James Ensor
bewonderd. De zo atmosferische provinciale interieurs
van Louis Thevenet zijn hem naar het hart gegaan. De
rijkgekleurde en weelderig geharmoniseerde interieurs
van Vuillard en Bonnard in Frankrijk hebben hem de
schok van een nieuwe kunst gegeven. Geen enkel heeft
hem als voorbeeld gediend. Hij schilderde trouw naar
de natuur, en als een kind dat de natuur ook naar zijn
hand zet, de intieme dingen die hem behaagden en die
hij, met zijn liefde voor het oubollige en barokke, met
zijn instinct voor de meest verfijnde kleurcombinaties,
transfigureerde. Uiterharte leefde hij langs deze en gene
zijde van het venster — on respire et on s inspire par
la fenetre — i n een typisch eigen stijl. Stilaan blijkt
het dat hij als woonstee heeft een oude traditie van de
oude Nederlandse schilders. Modern primitief kon hij
de hand reiken aan de primitieven, die hun interieurs
tot gebieden van bezonnen innerlijk leven schilderden.
Pieter de Hoogh, Gerard Terborgh, al wie zoals Edgard
Tytgat, naar hij zelf schreef, bij een reis rond zijn ate=
lier de inventaris maakte van de uren die hij er, dee=
moedig en gelukkig, had geleefd, behoren tot zijn oude
broeders naar de geest.
De som van geluk, die Edgard Tytgat, in zijn atelier,
kijkende ook op de intieme schouwspelen daar onmid=
dellijk rond, heeft beleefd, verlenen aan een hele serie
meesterwerken een eenheid van stijl, die zijn kunst
evenzeer als zijn leven merkt. Hij is een meester —
veel meer dan een doux reveur, mijn beste Paul Hae=
saerts, — als hij i n 1924 op 35=jarige leeftijd dat
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Interieur te Watermaal
1914

- 85 x 105

cm.

Verz. Dr. J. Hoet, Gent.
4

Mevrouw Tytgat naaiend voor het raam
igiy

- 65 x go cm.

Private
5

verzameling.

Het poseren
1918

- 63 x 76 cm.

Verz. J. P. Ganseman, Brussel.
6

Mijn
1922

atelier-woonkamer
- 70 x 80 cm.

Verz. M r . en Mevr. J. Milo.
7

De prentendrukkerij van Watermaal te Nijvel
igzz - go x 100 cm.
Verz. G . Weber,

Interieur te Watermaal. - Cat. 3
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St.-Katelijne-Waver.

De tafel met kleurstalen
1923

- 90 x 120 cm.

Verz. Ets. Vanderborght Freres, Brussel.
9

Interieur te Watermaal schildert, een wereld van poezie
rond de pijp tussen hem en Maya. Hij is het in twintig
interieurs. In 1940 vloeit dezelfde veine onverzwakt.
Dan schildert hij dat Interieur te Woluwe, — Bonheur
Vert, luidt de tweede titel van het doek, — waarop al de
prille huiveringen der gelukkige intimiteit van de zich
aankledende wederhelft in een tederheid zonder weerga
zijn gevat. Er is zijn veelgeliefd bruinrood en groen.
Er is vooral een diafane ochtendatmosfeer, zo delicaat
als bij de stemmigste Vermeer van Delft.
De sneeuw is voor Edgard Tytgat altijd een bron van
verrukking geweest. Zij maakt de wereld mooi en ver=
innigt alle intimiteit. Men beschouwe dat doek uit 1940:
Mijn venster geeft uitzicht op de sneeuw. Tytgat is
gewoon zich om een menigte leuke attributen en veler=
lei kleuren te verheugen. Hier gaat hij tot het uiterst
geminimaliseerd motief, maar ook tot het uiterste van
de innigheid. Zijn chromatische vondsten op roze, wit
en bleekbruin doen hem een zeldzaam voorname atmos=
feer scheppen. Het is niet zeker, dat hij zelf — of een
van zijn tijdgenoten — verder is gegaan in de gede=
pouilleerde mysterieuse betovering van de zuivere
schilderkunst.
Jozef Muls, die in zijn boekje Edgard Tytgat een in
vele opzichten voortreffelijke kenschets van de schilder
heeft geschreven, poneerde de aanvaardbare stelling,
dat hij misschien wel de hoogste uitdrukking van zijn
kunst bereikt heeft in zijn interieurs.

1

- 81 x 65 cm.

Verz. P. J. Knops, Brussel.
10

Mijn venster geeft uitzicht op de sneeuw
1940
Ministerie van Openbaar Onderwijs, Brussel.
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Interieur te Woluwe
1941

- 80

x

65 cm.

Verz. Mme Janson-Hallet.
12

In gesprek
1941

- 73 x 92,5

cm.

Kon. Musea voor Schone Kunsten van Belgie, Brussel.
13

Edgard en Maya in het atelier
1943

- 116

x 89 cm.

Verz. P. J. Fiedler, Tervuren.
14

Het huis onder de sneeuw
1948

- 65 x 54 cm.

Verz. Mevr. Wed. E. Tytgat.
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Uit het venster ziende
ign

- 60 x 78 cm.

Private
2

Herfst in mijn tuin
1940

verzameling.

Sneeuweffect
1912

- 79 x 60 cm.

Verzameling Emile Henin, Verviers,

11

In gesprek. - Cat. 12

ZIJN

CIRCUS*

EN

CONCERTARTISTEN

Jozef Muls geeft er zich rekenschap van, dat Edgard
Tytgat ze desondanks met andere hoogtepunten heeft
afgewisseld. Slechts terloops maakt hij evenwel gewag
van zijn leuk kermisvolk. Ik houd het er nochtans voor,
dat Edgard Tytgat in enkele van zijn circus* en concert*
artisten ver boven de gezellige anecdotier is uitgerezen
en tot zeldzame spitsen is opgeklommen.
Circus en theater, clown en danseres, hebben veel de
moderne schilders bekoord. Seurat heeft er gedistin*
geerde suggesties van haute ecole mee gedaan. Degas'
tutu=gefladder is vol van de gratie van vluchten meeu*
12

wen. Voor Edgard Tytgat was een tijd zonder circus*
vertoning of zonder concert*spectakel, een tijd zonder
extra=aandoening of zonder geamuseerde bewogenheid.
In zijn circusaandoeningen komen op de tweede plaats
zijn altijd jeugdige blijdschap bij het zien van zwierige
chasse*croises aan de zweefrekken. Hij reconstitueert
ze in al hun elegantie en adembenemende luchtigheid.
Zoals hij een meesterwerk van gratie en lichtgevederde
danskunst schept in dat poetisch dansnummer, waar*
van hij het programmanummer als titel heeft bewaard :
Maanlicht op de Alster. Die gratie en lichtgevederdheid
beantwoordden volledig aan iets luchtigs, dat i n zijn
eigen wezen lag. Ik heb nooit een schilder zo aerisch

als Edgard Tytgat zijn penselen zien hanteren : hij
streelde ermee zijn figuren op de lucht, alvorens zijn
tedere toetsen met vaste hand neer te zetten.
Maar ik zou het hebben over zijn eerste, zijn diepere
circus=aandoeningen, die hij in werken van de aller=
eerste rang heeft omgezet. Er bestaat bij hem geen
beeld van het magnifieke, vorstelijke circus, dat als de
trotse nomade van een uitgebreide troep souverein een
gehele stad in beslag neemt. Het circus naar het hart
van Edgard Tytgat is dekleine tent met min of meer
armtierig karakter, die slechts ten dele door publiek
bezet wordt in een mager duister van armoe en matte
kermisglans. Het is goed aan te voelen, dat het schriel

orkestje terzijde is samengesteld uit acrobaten. De pis=
ton zal straks ook wel zijn nummer in de arena uit=
voeren. Men zie dat koddig=vreemd Cirkusnummer uit
het museum van Luik.
Het valt te vrezen, dat een echt meesterwerk van Ed=
gard Tytgat uit zijn circusreeks De Debutante onder de
jongste oorlog te Berlijn is vernield : al de broze jeugd
van een kind=nog werd er ontroerend geconfronteerd,
met het witgepoeierd gezicht van de oudere clown,
die u met al de plechtige melancholie der clowns=sinds=
alle=eeuwen uit grote ogen aanblikte.
Er bestaan daarnaast, gelukkig, nog onvervalste mees=
terwerken in dezelfde serie. Het zou moeilijk zijn verder

Melodieuze Clown. - Cat. 20

13

Loa Loa, of het Baskisch Lied. - Cat.

23

picturaal door te dringen, over het koddige heen, in dat
aangrijpend verhakkelde van het musicerend koppel uit
het Circus in Vlaanderen : de vrouw met het gek ge=
vederd hoedje en de zuinige sleep, zal de schuiftrompet
spelen; de man schreept met verminkt kort armpje op
een onmogelijk snaarinstrument. Welke schrijnende
muziek moet dat maken, de muziek van die twee uit
een zonderling poppen=museum ? Cirkusvreugde ? Neen,
iets schrijnends van het menselijk tekort, ergens in een
verlaten tent te lande, uit de grensgebieden van het
mooi aangeklede miserabele.
Met misschien nog meer tederheid, maar zeker met
evenveel meewarigheid werd de Melodieuze Clown ge=
schilderd, die hobospeler van een menselijk heimwee
14

en een armzalige berusting zonder naam. Er ontbreekt
een mouw aan zijn pak. Wat ontbreekt er niet aan het
hele leven ? Berooiden zijn ze, die in achterbuurten
kermisvreugde brengen. Het melodieuze dromerige
clowntje speelt van iets berooids in ons. Het gehele
doek is geschilderd in verdoofde bruine en grijze tonen.
Alleen de fijne hobo=neus van de clown is door een
bleekvale trek beklemd, waardoor het meewarig accent
nog wordt verhoogd.
Evenveel als het circus, heeft de concertzaal Edgard
Tytgat gei'nspireerd. Zeker, de muziek schonk hem wel=
behagen. Maar allereerst was hij opgetogen — de op=
getogenheid was zijn natuurlijke staat — over het
spectakel, dat de musicerenden hem boden. En hier

oefende zich speciaal zijn snaakse opmerkingsgeest :
van ieder muzikant merkte hij geamuseerd een koddige
trek op in de figuur, in de houding, in het toegewijd
en ijverig musiceren, in de opstelling van de groepen.
Niemand schiep als hij zulke goedmoedige en welge=
humeurde plastische Gesamtbilder van recitals en con=
certen, omdat het schildersoog goedlachs alle grappig=
heden onderving. Was zijn hart van ernstige overgave
vervuld, dan schiep hij harmonische doeken, als dat
voortreffelijk : Loa, Loa, Baskisch lied. Het motief zelf
bood hem dan de gelegenheid in alle ernst pure schil=
derkunst met grote allure te scheppen.

18

De

Contrabasspelers

10.17 - 100 x 81 cm.
Verz. Prof, en Mevr. de Strycker.
19

Vioolspeler
1929

- 100

x 81

cm.

Museum voor Schone Kunsten, Oostende.
20

Melodieuze
1930

Clown

- 100 x 81 cm.

Ministerie van Openbaar Onderwijs, Brussel.
21

Een

cirkusnummer

1930

- 89 x 116

cm.

Musee des Beaux-Arts,
22

Maanlicht

Liege.

op de Alster

1934 - 55
46 cm.
Verz. O . Mairlot, Verviers.
x
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Cirkus in Vlaanderen
1925

- 65 x 58 cm.

23

1938

Verz. Marcel Mabille
16

De rijke dame en het arme meisje
1926

- 50 x 61 cm.

Gypsies
1926

- 50 x 65 cm.

Verz. Adv. J. V a n Heurck.

- 100 x 80 cm.

Verz. Tony Herbert.
24

Poulenc's Bestiaire
1945

Verz. A . Moeller de Laddersous
17

Loa, Loa, Baskisch lied

- 81 x 100 cm.

Verz. Mevr. Wwe E. Tytgat.
25

De vier maagden
1946

- 100 x 81 cm.

Verz. Paul Collaer.
Poulenc's Bestiaire. - Cat. 24

Jonge vrouw met groene bolero. - Cat. 34

ZIJN

PORTRETTEN

Zal ik bekennen, dat ik uiterst gevoelig ben voor zijn
eerste proeven in een genre, waarin hij veel heeft ge=
tast en gestameld, maar op de toppunten enige defini*
tieve meesterwerken heeft geschilderd, — dat van het
portret ? Zij rijzen, beiden uit 1909, nog uit donkerte
op, dat met zoveel liefde geschilderd portret Mijn moe*
der, met de levende blik en de strakke mond, en het
Portret van mij en mijn dorp, uit het Museum te Ant=
werpen, waarin hij zich zelf nog strak en met stramme
jeugdzorg voor de eerste ontbolsterde dorpspoezie heeft
16

geplaatst. Zij dragen, al zijn ze nog meer met terre
d'ombre dan met vranke kleur geschilderd, reeds geheel
het merkteken Edgard Tytgat.
Het portret bloeit geleidelijk bij Edgard Tytgat uit zijn
familiale geluksatmosfeer op. Zijn Saskia, zijn Nel, zijn
levensgezellin Maria neemt al de vormen aan van zijn
liefderijke levensvervulling. Nooit wordt hij moe haar
met aandachtig hart te beschouwen. Zij bezielt eerst
zijn interieurs, die concentratie van zijn uren geluk.
Hij zelf figureert op veel van zijn werk met de hand
voor de mond om van zijn be wondering te getuigen.
Telkens weer slaat hij de hand voor de mond om Maria

te beschouwen en haar in al haar gedaanten te schil=
deren : tweemaal ernstig met losse vlecht, als in dat
opmerkelijke Vrouw voor Kaptafel uit het Stedelijk
Museum van Amsterdam, gelaten melancholisch als in
die Droefheid van een uitgewekene, souverein inge=
togen als in de Vrouw in groene trui. De gehele suite
van Maria's, in een beperkte tentoonstelling bijeen=
gebracht, zou perfect aantonen, tot welke hoge stijl
Edgard Tytgat de beschouwing van zijn wederhelft in
alle ernstige overgave heeft opgevoerd.
Van zich zelf pleegt hij in tal van anecdotische doeken
en tekeningen een guitig poppefiguurtje of medespeler
te maken. Men late zich niet in een vergissing lokken.
In 1921 schildert hij Mijn portret, dat waarlijk tot zeer
grote schilderkunst behoort : geen snaakse olijkerd met
leuke tierlantijnen, — een zelfbeheerst man, die zich
niet zoals James Ensor uitdagend met de veren van een
middeleeuwse prins tooit, een kunstenaar, die zich met
zijn penselen, volledig ontspannen en rustig, in de
Spiegel kan zien.
Geheel zijn leven lang heeft Edgard Tytgat zich uit
eigen lust, en zelden daartoe aangezocht, aan het schil=
deren van kinderportretten gewijd. In 1915 konterfeit
hij met uiterste losheid en genegenheid Het Zoontje
van Mijnheer Minet. Ik schrijf genegenheid. Zijn aan=
drift is in de meeste gevallen een spontane sympathie
voor de kinderen, zijn soort duurzaam solidair zijn met
hun levendigheid van geest, met hun sprankelende
spontanei'teit en open gemoed. Hippolyte Daeye boog

VrOUW

VOOr Kaptafel. - Cat. 31
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Het zoontje van Mijnheer Minet. - Cat. 29

zich innig geconcentreerd over dat embryonaire van
slaap en leven, dat in een baby op ontbolstering wacht.
Edgard Tytgat schonk zijn hart weg aan het kind, waar=
in tot zijn vreugde, de kwajongensgeest en de onbe=
vangen intelligentie springlevend worden. Mijn doch=
tertje wilde hij absoluut schilderen omdat een van
haar ogen soms charmant wegdraaide en omdat ze zo
rad ter tonge was. Hij schilderde al babbelend en gek=
scherend met zijn kleine modellen. A l zijn werk is in
grote liefde en blijdschap geschilderd, maar geen zo
zeer als zijn kinderportretten.
Edgard Tytgat schilderde enkele, zeer zeldzame man=
nenportretten. Tenzij terloops vrienden in een of andere
compositie, met enige schalksheid, trok de mannen=
figuur hem niet aan. Hij was gewoon er allereerst de
koddige zijde van te zien en ze tot min of meer lach=
wekkende poppetjes te reduceren. Het is ondenkbaar
dat hij als portrettist van officiele personages zou zijn
opgetreden. Hij zou innerlijk om een of andere van
hun tekortkomingen of komiekigheden hebben ge=
proest. Alleen de mecenas Tony Herbert waagde het
hem een familieportret te bestellen. Wat hij er aan ge=
stalte bij inschoot, won hij door de charme der kleurige
en losse veelvuldigheid van zijn Sporenhofvolk. Hij
bleef daarentegen vol liefderijke deferentie voor al de
kleine afwijkingen, die het vrouwelijk schoon in zijn
ogen humaniseerden. De droevige uitdrukking van een
17

26

Mijn moeder
1909

- 97 x 80 cm.

Verz. Mevr. Wed. E. Tytgat.
27

Mijn portret en mijn dorp
1909

- 73 x 52 cm.

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen.
28

Droefheid van
1915

een uitgewekene

- 58 x 40 cm.

Verz. M . D'Haeye,
29

Berchem-Antwerpen.

Het zoontje van Mijnheer
1915

Minet

- 48 x 38 cm.

Private verzameling.
30

Tegenlicht
1919

- 60 x 50 cm.

Verz. G . V a n Geluwe, Brussel.
31

Vrouw voor Kaptafel
1919

- 76 x 61 cm.

Stedelijk Museum, Amsterdam.
32

Mijn portret
1921 - 65 x 55 cm.
Verz. Louis Bogaerts.

33

Vrouw in groene trui
1931

- 81 x 65 cm.

Verz. Mevr. Wed. E. Tytgat.
34

Jonge vrouw met groene bolero
1932

- 116

x 89 cm.

Museum Boymans-van
35

Beun!ngen,

Rotterdam.

Melancholie
1946

jonge vrouw vertederde hem en inspireerde hem de
compositie Melancholie in een scala van halve tonen.
De zangeres Tragin kwam hem voor als een puur beeld
van aristocratische gratie, — en hij schilderde naar
haar dat van kleur en atmosfeer zo luchtig en elegant
meesterwerk : Jonge vrouw met groene bolero, uit het
Museum Boy mans.

- 55 x 46 cm.

Heeft men lang met het uitgediept werk van Edgard
Tytgat verkeerd, dan aarzelt men niet hem als een
unicum van onze schilderkunst der jongste halve eeuw
te beschouwen. Met duizend=en=een vertellingen, in
zijn uiterst persoonlijke stijl, heeft hij ons bekoord. Wij
trappen niet in de valstrik, die hij met al zijn leuke
geschiedenissen en zijn monkellach heeft gespannen.
Enkele vierkante decimeter zee, en het is zijn kleurige
ruime zee. De sjezen, een klein doek, en meer dan
een criticus herinnert zich plotseling de ontroering, die
hij heeft ervaren bij het beschouwen van de oude
schoenen van Vincent Van Gogh. Een ogenschijnlijk
onbeduidende aquarel Vlissingen en een voile warmte
van bruin=groene harmonieen is gewekt. Laat de luch=
tige vedelaar maar vedelen. Onze glimlach moet niet
wijken om te erkennen : de begenadigde schilder Ed=
gard Tytgat is groter dan zijn guitige anecdotiek.

Verz. Mevr. Wed. E. Tytgat.
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De reis zonder reden
1949

- 116

x 89 cm.

Verz. wijlen Ernest van Zuylen.
37

De familie
1952

- 130

Verz. Tony

Herbert
x 200 cm.
Herbert.
De reis zonder reden. - Cat.
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42

Afgunst
1922

40

Spijt
1923 - 44 x 55 cm.
Verz. Georges Baines, Antwerpen.

43

De blinde en de lente

44

1924

- 65 x 81

Verz. Juffrouwen
41

1924

Verz. Tony Herbert.

- 61 x 50 cm.

Verz. Marcel Stal, Brussel.
Het jongetje met de roze koe
1926

- 65 x 81 cm.

Verz. M r . en Mevr. J. Milo.

D'Haeye.

- 80 x 100 cm.

Onder de bekoring van het fluitspel
1925

cm.

De tragische oude mannen

- 65 x 81 cm.

Verz. F. V a n Gelder, voorm. verz. Rene Lyr

Verz. Georges Baines, Antwerpen.
39

De zigeuners
1925

- 44 x 55 cm.

45

Herinnering

aan een zondag

192.6 - 89 x 116

cm.

Verz. Jules D'Hondt, Deurle.

19

46

Schommelen,

65

Schommelen

1932

Museum voor Schone Kunsten, Bazel.

Verz. Mevr. Wed. E. Tytgat.
66

Stichting Emanuel Hoffmann.
47

67

te lande

1928 - 89 x 116 cm.

Verz. Mevr. Wed. E. Tytgat.
68

De danseres
1930 - 65 x 50 cm.

Verz. Mevr. Wed. E. Tytgat.
69

Op de daken van Luik

Verz. Mevr. Wed. E. Tytgat.

Verz. wijlen Ernest van Zuylen.

70

Rebecca's liefde

Verz. R. Cheruy, Ukkel.

Museum voor Schone Kunsten, Bazel.

71

Stichting Emanuel Hoffmann.
St. Idesbald - grijs weer
1937 - 61 x 46 cm.
Herinnering

72

Verz. Mevr. Wed. E. Tytgat.

1937 - 82 x 100 cm.

73

Verz. Mevr. Wed. E. Tytgat.

1940 - 33 x 24 cm.
55

74

verzameling.

Verz. Mevr. Wed. E. Tytgat.
75

Verz. Juffrouw L. Thibau.

Verz. Tony Herbert.

1944 - 65 x 54 cm.
57

76

verzameling.

1948 - 75 x 110 cm.

1946 - 73 x 60 cm.

Verz. W . Veuve, Brussel.
77

1949 - 70 x 50 cm.

1947 - 54 x 65 cm.

Verz. Tony Herbert.
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1930 - 50 x 66 cm.

1947 - 41 x 27 cm.

Verz. Em. Langui, Brussel.
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1932 - 78 x 55 cm.

1947 - 27 x 41 cm.

Verz. Mevr. Wed. E. Tytgat.
80

De dichter vindt zijn muze terug
81

Interieur

Verz. Mevr. Wed. E. Tytgat.

Verz. A . Cuvelier.

Rik Wouters op het balkon te Watermaal

82
-

20

barmhartigheid

Verz. Mevr. Wed. E. Tytgat.
83

Wandeling

van de naakte maagd

1956 - 38 x 50,3 cm.
Verz. Mevr. Wed. E. Tytgat.

Verz. Mevr. Wed. E. Tytgat.
Meisje met vlinder

Van het kwaad tot de
1953 - 50 x 66 cm.

1909 - 43 x 45 cm.
64

Een jong meisje bewondert zichzelf
1952 - 50 x 66 cm.

1919 - 51 x 61 cm.

63

der poppen van Versailles

Verz. Mevr. Wed. E. Tytgat.

Verz. D r . Kenis.

POTLOODTEKENING - LAVIS
AQU ARELLEN

Ontvoering

1952 - 50 x 64 cm.

1956 - 116 x 89 cm.
62

Het leven van Anna Boleyn

De baadster
Verz. Mevr. Wed. E. Tytgat.

61

De verovering van Troje

De geestelijke en de meeuwen
Stedelijk Museum voor Schone Kunsten, Brugge.

60

Amsterdam bij nacht

Het paardje met de hoepel
Verz. Mevr. Wed. E. Tytgat.

59

Peter en de wolf

Bij 't aanbreken van de lente
Verz. J. M . Haesaerts.

58

Piazza del Popolo - Rome
1948 - 50 x 70 cm.

Claude en Marianne
Private

De IJzer
1948 - 33 x 43 cm.

De abdij van Ter Kameren in vogelvlucht gezien
1941 - 73 x 88 cm.

56

De vismijn te Nieuwpoort
1948 - 33 x 43 cm.

De sjezen
Private

De IJzer bij laag tij
1948 - 33 x 41 cm.

aan Portugal.

Verz. A . Taevernier.
54

Nieuwpoort.
1947 - 33 x 43 cm.
Verz. Mevr. Wed. E. Tytgat.

Verz. Emile Henin, Verviers.
53

Onder de tover van Mozart
^945 - 55 x 70 cm.

1931 - 73 x 60 cm.

52

De kamer van de pastoor van Sterrebeek
1944 - 54 x 65 cm.

1933 - 150 x 200 cm.
51

Porcheresse
1942 - 53 x 51 cm.

Verz. F. De Voghel.
50

Barvaux
1942 - 53 x 51 cm.

Verz. Otto Junne.
49

Vier jonge meisjes gaan op avonturen uit
Verz. Mevr. Wed. E. Tytgat.

1927 - 61 x 100 cm.
Zondagmorgen

- 26 x 35 cm.

1939 - 63 x 78 cm.

Boetprocessie
Verz. Mevr. K. H . R.

48

Vlissingen

192.7 - 116 x 89 cm.

84

Grootheid en verval van een koningin

1921 - 58 x 43 cm.

1936 - 55 x 34 cm.

Verz. Mevr. Wed. E. Tytgat.

Verz. O . Jespers, Brussel.

Piazza del Popolo, Rome. - Cat. 75

de kinderjaren van edgard tytgat te brugge
In een bundel heeft Edgard Tytgat zijn herinneringen
aan zijn kinderjaren te Brugge opgetekend. De hoof den
van de kapittels zijn met aquarellen en tekeningen ver=
lucht. De tekst, in het Frans, schreef hij netjes neer,
met penseel en oostindische inkt. De taal is fris, in
haar onvolkomendheden. De inhoud opvallend recht=
zinnig, beeldrijk en sprankelend van gevoelens. Het
begin van de herinneringen leest men achteraan in het
boek; Edgard heeft het eerste kapittel herschreven daar
het op minder prettige wijze met de pen op het papier
was gebracht.
Edgard Tytgat werd in 1879, op 28 april te Brussel
geboren. Het gezin telde toen reeds vier kinderen :
Hyacint, Rafael, Medard en Pauline. Van Brugge her=
komstig, hadden de ouders zich te Brussel gevestigd,
naar aanleiding van de gevolgen van de oorlog van
1870. Vader Tytgat beoefende het beroep van koper=
graveerder. Steendrukkers die uit Duitsland waren uit=
geweken, veroorzaakten in ons land een voor de koper=
drukkers ondraaglijke concurrence. Daar vader Tytgat
het nieuw beroep te Brussel niet mocht aanleren, we=
gens de angstvallige terughoudendheid van de am=
bachtslui, ging hij naar Rijsel, waar hij bij drukker
Deressauw toch tot steendrukker=tekenaar promoveer=
de. Toen kon hij te Brussel werk vinden en hij verbleef
er, tot Deressauw uit Rijsel naar Brugge overkwam en
hem opnam in zijn nieuwe drukkerszaak, gelegen in de
Gouden Handstraat.

Opdat men zich een duidelijk beeld zou vormen van
de frisheid en de poetische inslag van de aantekenin=
gen van Edgard Tytgat, geven wij hieronder een uit=
treksel in de oorspronkelijke tekst.
La promenade

interdite

Bruges etait belle sous la neige, parfois au mois d'Avril
on voyait de=ci de=la des monticules de neige, qui, dans
le soleil, fondait paresseusement.
A Yepoque oik la ville etait sous une belle couche de
neige, tout ce qui etait transport se transformait en
traineaux.
Tout etait etouffe, bruit et voix, comme dans un reve,
muet et silencieux, on n entendait que les jolis sons des
petites cloches aux harnais des chevaux.
Nous avions un bien beau traineau, peint en vert eme=
raude.
Nous y etions bien installes avec des couvertures et
sous les pieds des briquettes rouges bien chauffees
au four.
Apres de bonnes paroles bien rassurantes de la part de
mon frere Hyacinthe, malgre que celuUci, n etait pas a
son premier tour d'espieglerie envers les Parents. Ma
Mere lui confiait la conduite du traineau, il avait dissimule ses patins, arrive devant les vieux canaux avec
un effort inou'i, le traineau etait descendu sur la glace,
aussitot notre pre=aine mettait ses patins et nous fi=
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het beleid toe over de slee. Zijn schaatsen had hij weg=
gemoffeld. Voor de oude reie gekomen kostte het op=
perste inspanning om de slee op het ijs neer te laten.
Onze oudste=op=een=na bond zijn schaatsen aan en in
een betovering schoten wij vooruit in de verrukkelijke
atmosfeer van een mooie geroofde vacantiedag. Het
heerlijkste was onder de bruggen te glijden.
Van op de bruggen riepen de zwarte kapmantels ons
onder die verrukkelijke, verboden tocht toe, dat de
schooldeuren al lang gesloten waren en dat ze 't aan
onze ouders zouden vertellen. En inderdaad, toen we
weer thuiskwamen wachtte ons een mooi onthaal. Va=
der had zijn werkhuis verlaten om ons op te wachten.
Uit de herinneringen hebben wij nog een paar tafe=
reeltjes genoteerd, om ze hier verder los van de oor=
spronkelijke tekst aan te halen.
De paardenmolen en de bedevaart
Foto

Paul

Van

den Abeele,

Aalst

lions comme par enchantement dans cette bonne at=
mosphere d'une belle ecole buissonniere, le plus deli=
cieux de tout, etait de passer en dessous des ponts.
Les capes noires sur les ponts, nous interpellaient au
cours de notre delicieuse et interdite promenade, en
disant que Yheure de la rentree des classes etait passee
depuis bien longtemps et que les Parents seront pre=
venus, en effet, au retour a la maison, la reception fut
belle, mon Pere avait abandonne Yatelier pour nous
recevoir.
Van deze bladzijde, waarin de onhandigheden geeerbie=
digd werden, maakte Maurice Roelants volgende fijn=
gevoelige vertaling :
De verboden

tocht

Brugge was mooi onder de sneeuw. Soms zag men in
de maand april hier en daar hoopjes sneeuw, die lui
smolt in de zon.
Als de stad met een mooie laag sneeuw bedekt was,
werd al wat vervoermiddel was in sleeen herschapen.
Alles, geruchten en stemmen, was gedempt, als in een
droom, geluideloos en stil. Alleen het liefelijk tinkelen
van de bellen aan de paardenharnassen was te horen.
Wij bezaten een uitzonderlijk mooie slee, die smaragd=
groen geschilderd was.
Wij zaten er in dekens heerlijk ingeduffeld, de voeten
gesteund op rode bakstenen, die in de oven waren
gewarmd.
Mijn broer Hyacint vloeide over van geruststellende
woorden, al had hij tegenover onze ouders al meer dan
een guitenstreek uitgehaald. Moeder vertrouwde hem
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Toen Edgard's eerste pak bij de kleermaker was besteld,
mocht hij het met zijn oudste broer gaan halen. Het
was een kastanjebruin kostuum, met een muts van de=
zelfde kleur en zwarte linten die in de nek neervielen.
Onderweg zagen de twee jongens een paardenmolen.
Rode en witte paarden wentelden en in het midden,
een lokomotief die zwarte rook spuwde. Bij de eerste
toer viel Edgard in bezwijming. Vrouwen in zwarte
kappen gehuld, droegen de kleine naar huis.
Het was het begin van een lange ziekte. Men voedde
Edgard maandenlang uitsluitend met geitenmelk. Ieder=
een was overtuigd dat het einde nabij was. Wanneer
alle hoop verloren was, lieten de ouders de haarkapper
komen, om de kleine op te maken. Ook de pastoor
werd bijgeroepen, om hem op een engeltje te doen
gelijken. N u droeg men het kind in bedevaart.
Nooit heeft Edgard later, de kapel teruggevonden waar=
Jeugdherinnering,

1927.
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heen de vrouwen met kapmantels hem hadden ge=
dragen en waar zij gewijde kaarsen en wassen beentjes
hadden geofferd. Toch bleef de herinnering aan deze
tocht hem levendig bij, als een van de heerlijkste wan=
delingen die hij ooit maakte.
Wanneer de ouders overtuigd waren dat het einde ge=
komen was, lieten zij het kind begaan en eten naar
hartelust. Het leven haalde het.
De

onderwijzeres

Wegens zijn wankele gezondheid, liep Edgard school
bij een prive=lerares. Zij woonde in een doodlopend
straatje en gaf het onderricht aan een half dozijn leer=
lingen. Het klaslokaal, met witgekalkte wanden, leek
goed op een dorpsschool, zoals Hendrik De Braekeleer
deze zou hebben geschilderd.
Aan de wand hing een citroengele klok. Voor dit ci=
troengeel had Edgard een voorkeur. Het was een koe=
koekklok en bovendien kwamen twee figuurtjes om de
beurt, volgens het weder uitkijken : een vrouw met een
regenscherm of een man met een wandelstok.

Herinnering aan een zondag - Cat. 45

De wandklok was mijn grote verstrooidheid, schrijft
Edgard. Ik dacht dat er leven in stak en klom op een
tabouret om er mij van dichtbij van te vergewissen. De
klok werkte zinsbegoochelend op mijn jeugdige ver=
beelding.
Het zevende kind
Op zekere dag, aldus Edgard, kwam men ons zeggen
dat wij een nieuw zusje hadden gekregen. Moeder lag
te bed. Het boorlingske werd Georgina geheten. Er
was tussen de hemel en de aarde zoveel sneeuw ge=
vallen dat de monnik, die het kind had gebracht on=
derweg was gevallen. Daarom had Georgina een platte
neus. Zij bleef doorgaan als het lelijke meisje, doch ik
hield van haar. Zij was goedhartig en lief. Men be=
schouwde mij trouwens ook als de lelijke jongen.
Vader
Vader was zanger. Als tenor bediende hij zeven paro=
chien. Hij had een flink voorkomen, pikzwart haar,
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Op de ddken van Luik - Cat. 50

grijze ogen en een rozige gelaatskleur. Hij kon het
maar niet begrijpen hoe hij de vader was geworden
van een lelijk kind. Op zekere dag kwam een zwarte
vogel zich op de vensterbank zetten. Het was rond die
tijd dat vader het in zijn hoofd had gestoken samen
met een werkmakker een kast op te timmeren. Zij
werkten er iedere zondag aan, wanneer er geen hoog=
mis te zingen was. Op zolder, bij het werk was er
steeds een goede fles. Toen de kast was afgewerkt,
werd moeder bijgeroepen. Het meubel was hoog en
smal : een doodkist riep mijn moeder uit ! Zwijg, zei
vader, begunstig het voorteken van de zwarte vogel
niet !

Zoals men leest zijn het spontane aantekeningen die
ontspruiten uit een onbedwongen gevoel. Edgard Tytgat
legt er zijn ziel en zijn gemoed in alle naiveteit bloot.
In deze geschriften ligt alleszins de verklaring van een
omvangrijk deel van zijn ceuvre. Indien dit boek ooit
wordt uitgegeven, zou het volledig moeten geclicheerd
24
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en als facsimile gepubliceerd worden. Want in de vorm
zelf en in de verluchtingen berust grotendeels de be=
koorlijkheid van deze aardige jeugdbiografie.
A 7. B.

O N T M O E T I N G E N

NAAR

EEN

'CHANSON^GENRE'

IN O N S

LAND?

Jo Deensen is een Westvlaamse dertiger uit Oostende die aan een enkel leven, een
beroep en een naam blijkbaar niet genoeg heeft. Onder zijn ware naam Ray Huilmand
of onder zijn pseudoniem Jo Deensen is hij sinds 13 jaar journalist en sinds 11 jaa?
als redacteur verbonden aan 'De Zeewacht' (rubr. 'Kunst en Ontspanning,
'Cinema's',
'Zeevisserij en Zeevaart') terwijl hij ook reeds meer dan tien jaar veelzijdig corres=
pondent is aan 'De Nieuwe Gids', waarin tal van reportages over alle mogelijke
onderwerpen regelmatig verschenen. Hij is ook redacteur van de rubriek 'Modern
times' in het maandblad 'Flash'. Benevens deze journalistieke bedrijvigheid is hij
tevens impressario van een van Belgie's populairste amusementsformaties, directeur van
'Optim's Teaterbureau' en ontdekker van vedetten als Will Tura, Pete Monti en Gus
Ende die aan hem hun eerste lancement te danken hebben. Tenslotte is hij nog auteur=
melodist, aangesloten bij Sabam en directeur=zaakvoerder van de platenfirma Century.
Oefl... En daarenboven schijnt hij 's nachts nog te slapen als een rots... als stoute
toekomstdromen hem niet plagen of indien al die bezigheden samen hem nog niet
klein kregen... !
H.
Casteur

Wij Vlamingen zijn in feite zeer voorzichtige conser*
vatieven die zich, ook in de kunstontwikkeling, erg ge=
makkelijk laten vastankeren in de bestaande artistieke
vormen en strekkingen. Wij zijn altijd wanfrouwig ge=
weest tegenover het nieuwe, erg afwijzend tegenover
datgene dat niet honderd procent zijn sporen heeft ver=
diend, erg spaarzaam met onze geestdrift en onze over*
moed tegenover de interessante uitwassen van het be=
staande. Het is misschien een wijze en dus te waarderen
karaktertrek van ons, maar in elk geval geen van de
sympathiekste. Wellicht is het een karaktertrek die uit=
legbaar is door ons historisch minderwaardigheids=
complex dat ons — voor alle zekerheid — eerst de
kat uit de boom doet kijken...
Dit alles om te verklaren waarom in ons landje de in
vele landen reeds zo uitgebreide literatuur van goede
radiohoorspelen, TV=spelen, filmscenario's en ontspan=
ningslezing nog zo 'n mager beestje is. Uit pure b!oed=
armoede dient men dit immers nog steeds ijverig te
putten uit het buitenlands repertoire om onze nationale
Radio= en TV=uitzendingen te kunnen spijzen en onze
magazines en romanreeksen te kunnen aanvullen. Daar=
door komt het dat verdienstelijke pogingen om ook bij
ons een behoorlijke filmkunst in het leven te roepen
(we denken aan Meeuwen sterven in de haven en Pre=
lude tot de dageraad) steeds maar opnieuw stranden bij

gebrek aan goede scenaristen. Onze armoede op dat
gebied doet effenaf het schaamrood naar onze wangen
stijgen, tenware men zich niet bewust is van de cul=
tuurachterstand die wij hiermee ten toon spreiden.
Nog een totaal onontgonnen terrein : het chanson*
genre. Ontstaan in Frankrijk, ongeveer dertig jaar ge*
leden, is het intussen uitgegroeid tot een onvervalste
kunstuiting die het midden houdt tussen de poezie en
de liedjeskunst en er de beide basiselementen van ver=
enigt en vooral veredelt. Men mag haast zeggen dat de
poezie als kunst, die nog slechts gehoor dreigt te vin=
den binnen het ivoren torentje van een aantal inge=
wij den, zich een nieuw kleedje heeft aangepast en als
'chanson' de uitdrukkingsvorm gevonden heeft om
zich door de brede massa opnieuw te laten beluisteren.
Een beetje zoals in de tijd toen de poezie nog niet
verstard was tot enge salonkunst en op markten en
pleinen, bij het houtvuur van onze kastelen, door
troubadours gezongen werd. Met het volkslied en de
volkspoezie als erfvaders, is het chanson uitgegroeid
tot de poezievorm van de twintigste eeuw.
Wie daarvan niet overtuigd zou zijn, hoeft enkel eens
aandachtig de beste chansons van een Aznavour, Fran=
cis Lemarque, Amade, Leo Ferre, Delannoe, Brel en
zoveel andere te beluisteren. Leen eens aandachtig oor
aan Edith Piaf's Hymne a VAmour, Aznavour's Sur ma
25

REIK

UW

HANDEN

Ben ik dwaas en verblind,
Klein van geest als een kind,
Onbegrijpend, vol hvijfel en waan ?
Ben ik leeg en verdord,
Kom ik liefde tekort
Om Uw liefde voor mi] te verstaan ?
Reik Uw handen naar mi]
En vergeef wat ik zei
Toen ik laf al Uw goed heb verbrast.
Troost dat heimlijk verdriet
En de pijn om wat niet
Door mijn handen als echt werd betast.
Reik Uw handen, o Heer,
Reik Uw handen en leer

vie, Delannoe en Amade's Mes mains en Que toi, Brel's
Quand on na que Yamour of Piaf's Les Amants d'un
jour en zoveel andere : effenaf perfecte chansons waar=
in muziek en tekst zozeer met elkaar verstrengeld zijn
dat ze onafscheidbaar werden en samen een ware kunst=
ontroering bij de toehoorders weten op te wekken die
op even hoog peil staat als de beluistering van louter
verbale poezie.
Dit genre is dus uitgestegen, ver boven het meestal
banale liedjesgenre dat onmogelijk tot de kunst te re=
kenen is en eerder een louter oorvleiende ontspanning
poogt te zijn, zonder meer. Dat er een zeer sterke
invloed van uitgaat, bewijst wel het feit dat momenteel
het Franse chanson in Amerika een ware triomf beleeft:
Franse zangvedetten als Piaf, Yves Montand, Aznavour
e. a. beleven onverwachte zegetochten doorheen de Sta=
tes en er mag verwacht worden dat deze invloed zich
weldra zal laten voelen in het peil van de platenpro*
ductie, ook in de States, waar men de gestandardiseerde
'I love you'=hits stilaan beu gaat worden en ook aan
zin en inhoud van een deun wat meer aandacht gaat
schenken en hogere eisen gaat stellen. Vandaar reeds
de fel in de smaak gekomen ' Gospel=songs', een soort
van wereldlijke 'spirituals'. Ook het oude Europa kan
erdoor tot bezinning komen en het zinrijke chanson
heeft ermee een niet te onderschatten kans om werke=
lijk aan bod te komen, de wereld door.

Mi] de zin van wat Gij hebt gewild.
Leer mi] buigend berouw.
Keer in goedheid en trouw
Al de liefde die ik heb verspild.
'k heb o zo vaak,
In dol vermaak
IJdel mijn spel gespeeld;
Maar ook zo vaak,
Met bittere smaak
Schrijnende wonden verheeld.
Reik Uw handen naar mi],
Maak me vreugdig en blij,
Breek het leed en het kwaad in mi] stuk.
Droog die tranen van smart.
Warm dat trouweloos hart
Met de glans van Uw groot Geluk !
Een chanson door de Westvlaamse komponisten en auteurs
Vernier-Deensen.
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De situatie in ons land.
Op dat ogenblik schijnen wij in ons land letter lijk ner=
gens te staan. In onze Nederlandse woordenboeken,
zelfs de allernieuwste, vonden we zelfs het woord
'chanson nog niet vermeld, zodat men dat woord nog
maar aanziet als een letterlijke vertaling van het Frans
voor 'lied'. Het onvertaalbare begrip 'chanson' is dus
blijkbaar nog niet in de officiele Nederlandse woorden=
schat aanvaard. Anderzijds duwt ons publiek dwaas
uit alle juke=boxes de meest zinloze Amerikaanse hits :
het heeft eenvoudig alle gehoor verloren voor een tekst
die werkelijk iets te zeggen heeft; zijn gehoor is totaal
misvormd en alleen nog afgestemd op welbepaalde uit=
drukkingen en woordklanken, buiten dewelke het ge=
schokt wordt en afkerig reageert. Dat is een waar
ziekte=symptoom waarvan men ons publiek slechts met
geduld en volharding zal kunnen genezen.
En laat ons toe te dezer gelegenheid heel openhartig
te zijn : zij die de publieke smaak helpen vormen, de
muziekuitgevers en de platenfabrikanten, zijn zodanig
verkommercialiseerd dat ze bijna alien slechts de pu=
blieke wansmaak involgen en omzeggens geen inspan=
ning doen om er iets ten gunste aan te veranderen. Het
axioma voor de produktie wordt steeds meer : volg
de publieke smaak zoveel mogelijk in, loop niet buiten
het ' commerciele' lijntje, hang de idealistische vlag
7

De jonge zanger
Bob Van

Velm,

Vlaamse vertolker
van
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uw

Handen'.

niet uit en gooi uitsluitend liedjes op de markt met als
eeuwig tema 1 love y o u , tararaboumtaje of Schenk
ze nog eens vol... .
Van het kultuurinstrument bij uitstek, Radio en Tele=
visie, kan gezegd worden dat het soms een ernstige in=
spanning doet om uit deze productie het beste en meest
smaakvolle te kiezen. Nochtans zijn ook daar duidelijke
commerciele invloeden merkbaar : de uitgevers en im=
presari zijn in feite de ware programmators van vele
populaire programma s en daar worden soms de meest
Dnbenullige dingen tegen wil en dank tot geprefabri=
ceerde successen ingehamerd. Soms wordt wel eens een
inspanning gedaan om het peil van de successen iet=
wat te verhogen — in elk geval qua uitvoering en tech=
nische verzorging — en zo, krijgen we dan van binnen=
landse zangvedetten als Jean Walter, Esterella en enkele
anderen nu en dan ook wel eens een zinrijke tekst op
een of «ndere mooie succesmelodie. Maar chansons
kan men dit alles toch maar bezwaarlijk noemen: ze
missen daarvoor totaal de nodige oprechtheid en daar=
enboven zijn de beste daaronder meestal slechts ver=
talingen van buitenlandse schlagers. Uitzonderingen
daarop zijn bv. enkele fijne liedjes van de Antwerpse
komponist Hans Flower, waaronder Wondermooi (ge=
zongen door Jean Walter op Poly dor 48940B) een tijd=
lang een zekere populariteit kreeg.
Een werkelijk unieke plaats hiertegenover neemt de
Gentse fantaisist W i l l Ferdy in. Deze zeer talentvolle
kleinkunstenaar stond jarenlang als volkse vedette aan
de top van een radio= en platencarriere die hij dankte
aan enkele heel populaire succesjes, waaraan hij echter
zelf niet genoeg bleek te hebben. Onder invloed van
welmenende kritieken, en ook door zijn eigen behoefte
aan beters en rijkers, zwoer hij, op het hoogtepunt van
zijn vedettenloopbaan, het repertorium af dat toen nog
dagelijks in de radio weerklonk en dat hem bij het
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groot publiek zo geliefd had gemaakt. Bijna eigenzinnig
en bezeten door dat idealisme dat bergen verzet, ging
hij zich kieskeurig een nieuw repertoire kiezen, waarbij
hij zich sterk op het Frans inspireerde. Zelf perfect
tweetalig zong hij nu in beide landstalen liedjes die hij
meestal zelf componeerde en die wellicht de allereerste
chansons zijn geweest die in ons land verschenen. Eerst
kwam Het regent in de strut en (Decca 22.357 = comp.
Ferdy=Berry) op de markt, dat een onthutsende weer=
klank vond en dat in de Vlaamse vakpers een hevige
polemiek uitlokte, waarmee tenslotte toch de erkenning
bovenkwam dat Ferdy hiermee voor zich zelf zowel
als voor het Vlaamse lied een gans nieuwe richting was
ingeslagen. Daarop maakte Ferdy nog Zeemansblues
(Decca 22.527 = comp. Deensen=Feys=Decock) met aan
de andere kant Wimpels in de masten (comp. Deensen*
Ferdy=Berry), twee stemmingsliedjes die ook een heel
andere toon aansloegen dan we in die periode gewoon
waren te horen. En in het Frans kwam Ferdy met een
ext. play=plaatje uit met vier zeer uitgelezen nummertjes
waaronder II pleut, de franse versie van Het regent in
de straten en verder ]e nai meme pas un sou (comp.
Ferdy=Berry=Keriema), La ronde des pantins (comp. Fer=
dy=Berry=Keriema) en fai tue (comp. Ferdy=Berry=Ke=
riema), uitgekomen op Decca ebs 450.013.
Dit laat ons toe enkele woorden te wij den aan de Ant=
werpse tekstdichteres Ke Riema die vaak met W i l l
Ferdy samenwerkt als auteur van zijn liedjes. Zij schreef
enkele zeer mooie teksten waaronder het hogergenoem=
de J'ai tue en La ronde des pantins. Zij schreef ook de
nederlandse tekst van Hou toch van mi], het Belgisch
lied waarmee Bob Benny te Cannes meedong naar de
Eurovisieprijs van het lichte lied. Deze zeer goede en
poetische tekst, die intussen reeds een Engelse en Duitse
vertaling kreeg, had in de pers de meest kwaadaardige
kritieken te verduren naast de meest gunstige : een
tegenstrijdigheid die enkel maar bewees dat de Belgische
oren nog steeds niet stonden naar een goeie tekst.
Intussen ging baanbreker W i l l Ferdy verder met zijn
idealistisch opzet : hij specialiseerde zich in one=man=
shows en verwierf zich hiermee een nieuw publiek :
intellectuelen, studenten, V T B , Davidsfonds e. d. Daar,
bij dat nieuw publiek moet het goede zaad kiemen om
uiteindelijk gehoor te krijgen voor het Belgisch chan=
son=genre. Spijtig genoeg wordt Ferdy s poging in de
radio al te weinig gesteund : hoeveel keren heeft men
bovengenoemde titels uit zijn repertoire over de radio
reeds gehoord ? En ook de platenfirma s begrepen geen
sikkepit van Ferdy s opzet. Decca stelde hem voor de
keus : commerciele liedjes of geen platen meer, terwijl
een alwetende Hollandse programmator bij Philips hem
ook tot commerciele liedjes dwong met als resultaat:
Ferdy maakt momenteel geen platen meer ! Hij zal er
slechts maken als hij de kans krijgt zijn zin te doen.
En dan zullen het goede platen zijn, waarvan we alleen
kunnen hopen dat het publiek ze zal kopen...
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En Wcst-Vlaandercn
Aangezien we hier in het leidende kunstblad van West*
Vlaanderen schrijven, zouden we allerminst de pogin*
gen in eigen provincie mogen vergeten. Helaas, driewerf
helaas !... Hier is armoede wellicht het grootst ! Hoe
graag we er hier ook zouden opsommen — en de hemel
vergeve het ons moesten we toch iemand vergeten die
recht op vermelding kan hebben — toch moeten we
heel beschaamd zeggen dat slechts heel weinigen in
onze provincie de nood aan een eigen chanson=kunst
aanvoelen. We hebben inderdaad radio* en platen*
zangers in onze provincie die hun best doen om met
volkse liedjes een behoorlijke platenverkoop te berei*
ken : de Bruggeling van Limburgse afkomst Luc Van
Hoesselt die, benevens Vlaamse versies van buiten*
landse successen, ook goeie originele nummers van onze
bodem zingt, Marc Noma uit Brugge (eenvoudige volkse
deuntjes), Eddy Dua uit Brugge (Vlaamse versies van
buitenlandse successen), Pete Monti uit Oostende (een
Engelszingende teenager), W i l l Vancky uit het Kort*
rijkse (volkse schlagers), Willy Lustenhouwer uit Asse*
broek (folkloristisch getinte maar toch meestal platte
cafeliedjes), Gus Endo uit Oostende (Franse charme*
zang), W i l l Tura uit De Panne (Vlaamse versies van
buitenlandse successen). Maar dit alles is toch wel heel
ver af van het chanson*genre !...
In onze provincie hebben we zelfs nog niet het goede
dialectlied zoals bv. Limburg dat wel heeft met de
liedjes van de betreurde Jo Erens en diens opvolgers,
waaronder Frits Rademachers. De enige dialectliedjes
die wij bezitten konden hun inspiratie slechts zoeken bij
pot en pint en andere weinig verheven esbattementen.
De bescheidenheid heeft ons tot nog toe gedwongen
weinig of niet te spreken van de rol die we zelf sinds
enkele jaren hebben pogen te spelen ter verheffing van
het liedjespeil in ons land. Ondergetekende is immers
auteur=melodist van enkele liedjes die, behalve enkele
dingen in opdracht die hij beter onder andere naam had
uitgegeven, pogen toch ietwat boven het banale genre
uit te stijgen. Hij is tevens ook stichter en leider van
een jonge platenfirma die, benevens de gewone com*
merciele productie die zaad in het bakje moet brengen,
nu en dan ook liedjes*op=beter=peil op de markt durft
gooien, ongeacht of zij centen zullen opleveren of niet.
Deze Westvlaamse platenfirma die te Oostende geves*
tigd is, is zeker de enige firma tot nog toe die het waagt
echte chansons op de Belgische markt te brengen. Het
begon met enkele liedjes die ondergetekende samen
schreef met Freddy Feys, een Roeselarenaar die reeds
een tiental jaren te Oostende woont en leider is van
een zeer gekend amusementsorkest. Deze self=mademan
heeft reeds enkele zeer verdienstelijke composities op
zijn naam die, alhoewel meer op het commerciele afge*
stemd, toch nu en dan ook buiten de gewone massa*
productie uitstijgen.
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Een Westvlaamse chanson-komponist:

Ray

Vernier.

De grote Belgische chansonnier Jacques Brel is goede vriend
met de idealistische fantaisist Will Ferdy. Met

hen is er

nog hoop op een heter genre in ons land.

Later maakte ik toevallig kennis met een Gents frans=
talig echtpaar, dat echter te Oostende was komen wo=
nen en dat in zijn vrije tijd chansons komponeerde, die
werkelijk buitengewoon waren voor ons landje. Het
waren Ray en Nadou Vernier, wiens werkjes terzelver=
tijd een rijke melodische waarde, een sterke poetische
zin en meteen toch een commerciele vorm hadden die
totaal beantwoordden aan de essentie zelf van de chan*
sonkunst. Zo ' n rijke bron mocht niet onaangeboord
en onvruchtbaar blijven. Ik kon hen in contact brengen
met W i l l Ferdy die een greep deed i n hun komposities
en verschillende ervan op zijn repertoire nam. Zo kon=
den ze reeds overal, bij middel van radio en T V , in ons
land worden opgemerkt. Meteen werden zij mijn rnede*
vennoten i n de platenfirma 'Century' wat hen de ge=
legenheid gaf verschillende goede nummers op de plaat
vast te leggen : A cor et a Cri (door Gus Endo op Cen=
tury 9.0337), Dieu suit (door G. Endo op Century
9.0336), Pardon mon Dieu (door G. Endo op Century
9.0369) en Reik Uw handen (door de Limburgse zanger
Bob Van Velm op Century 9.0574).
Vooral deze twee laatste nummers (Reik Uw handen is
de Vlaamse versie van Pardon mon Dieu) zijn werkelijk
ophefmakend. Het zijn authentieke chansons, sterk poe=
tisch geladen en gedragen door een wondermooie me=
lodie die er volstrekte eenheid mee vormt. De als
West=vlamingen aangenomen Ray en Nadou Vernier
komen hier de eer toe zich aan te melden als de aller=
eerste echte chanson=schrijvers i n onze provincie. Hun
komposities kunnen i n alle opzichten wedijveren met
wat onze Zuiderburen reeds presteerden, en we weten
dat dit veel gezegd is. Aznavour zelf getuigde reeds van
Pardon, mon Dieu dat hij dit chanson op zijn repertoire
zou nemen, ware het niet dat hij om opportuniteits=
redenen slechts eigen komposities zingt. En er liggen
in de mappen van de Vernier's nog heel wat prachtige
nummers op uitgave te wachten zoals Le ciel et Yenfer,
die zeker een Brel of een Becaud waard zijn.
Een Luikenaar dankt West-Vlaanderen
Gus

Endo.

zijn zangers-carriere:

Belgische chanson-kunst dient geholpen!
Er zijn dus bepaald strekkingen ten goede. Er is in ons
land nog de bescheiden wil om de vertrapte paden te
verlaten en iets beters voort te brengen. J a, de kiemen
zijn er. Maar die pogingen moeten gesteund worden :
vooral de radio, de T V en de muziekuitgeverijen dienen
hun culturele taak te begrijpen en aan het schaarse
Belgisch chanson de gelegenheid tot ruime verspreiding
te geven. Zonder deze hulp zullen zelfs de meest idealise
tische inspanningen onvruchtbaar wegkwijnen, maar
met deze hulp is er kans dat het nieuwe genre — deze
nieuwe Kunst — ook i n ons landje doorbreekt, ter
veredeling van onze volkssmaak. Zal West=Vlaanderen
al of niet de toon aangeven?...
Jo Deensen
Illustratie : cliche's ' Flash'.
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DE

Dertig jaar geleden lazen we voor de eerste maal de
naam Jan Vercammen in het oktobernummer van het
tijdschrift De Pelgrim. Hij publiceerde er een opmerke=
lijk gedicht Liefde aan Zee. Vercammen was 24 jaar en
als we thans dit geenszins banale gedicht herlezen, had
de jeugdige dichter reeds een en ander ervaren van
het voor en het tegen dat het leven biedt. Een bundel
was toen reeds verschenen getiteld Eksode (1929), twee
jaar later gevolgd door een andere bundel=vol=verwach=
ting Reven (igji.), waarbij we, geboeid, de stem be=
luisterden van iemand die wel is waar opvallend en
enigszin onrustwekkend Marsman in het hart droeg,
maar dan toch, al dan niet gei'nspireerd door Paradise
regained, volgende lyrische vondsten vermocht :
De wereld wordt een enkel wit klavier
waarover vier handen glijden,
er neven sterft een grote goude gier
gelaten, zonder stridden.
En dan : van klok tot klok gespannen koorden
en bloemgierlanden naast elkaar aan iedre trans,
de kernel draait met regenbogen boorden
aan elke ster in wervelende dans.

Maar voordien verscheen het verrassend=mooie gedicht
Liefde aan Zee van de 24=jarige Vercammen, waarvan
de Kloosiaanse binnen=gedachte en de stielvaardigheid
voldoende references waren :
In de zee zwoegt het hart van ieder mens

DICHTER

JAN

VERCAMMEN

ploegde Aarde), Buckinx (Wachtvuren), De Vree (Ver=
zen en Kwatrijnen), Verbeeck (De donkere Bloei), enz...
die alien nagenoeg dezelfde, positieve gedachte ont=
wikkelen, die nog iets meer wil zijn dan gewoon een
poetische ontboezeming. Was het niet veeleer een
hoogstgelukkig tijdsverschijnsel dat die jongeren de
poezie=van=de=schone=weemoed, in moderne toonaard,
in eer herstelden 7 Van enig belang lijkt het ons er
aan te herinneren dat in het vers van De Tijdstroom=
generatie nog iets anders dan een woordkultus pri=
meerde : er is zenuw, vezel, hart, ziel, inhoud. En de
vormgeving hield de gulden middenweg. Die jonge
dichters=van=toen hebben, alien, bevestigd. We veroor=
loven ons een sprong naar 1953 en andermaal hebben
we een Jan Vercammen — geevolueerd en verdiept —
die de hartstoehtelijke=harde Traiimerei niet verzaakt,
omdat ze hem ernst en echtheid blijft; uit zijn Trilogie
der Tederheid citeren we het derde gedicht waarin de
spanning nagenoeg volmaakt tot uiting komt :
Waarheen zijt gij gegaan ? Ik bleef verwonderd achter.
Onder de witte wolken ging een mens voorbij
tussen Hen mensen. Geen voorbijgang was zachter
dan dit glijden langs stilte en roesloosheid in mij.
Nadien werd ik als ademloos wild opgenomen
in een branding van witte bloesem gelijk licht
in dat verblindend licht van April. Geen ontkomen
vond ik. De beklemming der paasklokken:

gewicht

die met zijn eigen onmacht spot...

op mijn gebaar zwaar van vergeefse tederheden.

er is een sprong naar het niet

In mijn verlangen ligt uw woord als een kleinood

en van duizenden beken
zingt de zee altijd voort het weltschmerzig lied.
Peil naar't

geheim van de diepten der zee :

vergeefs ! dat geeft ze je niet

en elk bewegen van uw ogen en uw leden.
Gij legde in mij diepe aders van rijke ertsen bloot
en Het mij, koortsig van verdwazende gebeden,
verlangen slechts naar u, naar leven en naar dood.

je weet altijd van haar wee
alleen maar het donkere lied.

Een late jongelings=Trawmerei ? Zeker niet, want Ver=
cammen behoort tot de generatie die de ware poezie
ondergaat als een roes. Zijn daar niet Demedts (Ge=
5°

Neen, hyper=modern is dit gedicht niet en wellicht min=
der naar de smaak van onze avant=gardisten, maar
wie ontkent dat Vercammen het essentiele zo weet uit
te drukken dat wij het mee=beleven en de dichter ons
wint voor de gaafheid=van=zijn=gevoel ? Of de to tale

indruk bij velen niet ingrijpend is, de formulering is
van een duurzaam metaal.
Onmogelijk i n dit te korte bestek het hele poetische
ceuvre van Jan Vercammen onder de lens te nemen. Uit
de vele bundels hernemen we Het tweede Land (1936)
waarvan de inhoud ons, om meer dan een reden, steeds
heeft geboeid. De lezer weze op zijn hoede : allerminst,
in zijn geheel dan, een rijpe vrucht, geen toorts op onze
Parnassus, maar af en toe een Stravinsky=toon, een
eerlijke opwekking van vreugde of smart. O m onder=
staand gedicht, diep van klank en scherp van gevoel,
verblijdt ons de dichter Jan Vercammen. Het is een
vers dat ons in spanning houdt, dat integraal van hem
is, ritmisch gracieus en van een oorspronkelijkheid die
ontegensprekelijk een waarachtig dichter verraadt :
We zijn als iemand
in de glanzende eenvormigheid der dingen :
we zijn slechts meer elkaar
en weten dat dit grenzeloos gevaar
ons enkel meer nog naar elkaar zal dringen
zodat geen wederkeer verbreken zal
de witte lijn van ons ervaren
dat vinden is en altijd weer ontwaren.
O ! deze schuine en schone val I
Het mag opvallend en ook gelukkig heten dat de dich=
ters van De Tijdstroom nooit de soepelheid van de for=
mulering prijs gaven; door een strenge of gezochte
(laat staan baldadige) konstruktie hebben ze zich — bij
ons weten — nooit doen opmerken, uitzondering ge=
maakt dan voor Paul de Vree in Het blanke Waaien.
Wel streefden deze dichters naar een gebonden kracht
in het woord en al moest de realiteit de plaats ruimen
voor het allegorisch beeld (o. m. bij P. G. Buckinx) en
hoedden ze zich steeds voor een verstandsaandoening
ten nadele van het eenvoudig=geformuleerde gevoel,
toch hebben de Tijdstromers nooit de nobele romantiek
versmaad en is de wisseling droom=werkelijkheid bij
hen meer dan eens aan de beurt. Wel stoot de poezie=
minnaar — ook bij Vercammen, o. m. in zijn nochtans
merkwaardige bundel Suite voor Cello (1939) — soms
op een vernuftige cerebraliteit, maar we achten het van
belang te kunnen onderlijnen dat dit hand vol dichters
de rol van stille mijmeraar nooit te min achtten en
doorgaans het probleem der zelfkwelling of het wrange
extremisme aan ongure levensloochenaars lieten. Het is
en blijft de simpatieke kant — naast de onverholen
artistieke verdienste — van dit geslacht dat levens=
warmte hun steeds een noodzakelijkheid was. De
schoonheid van de romantiek in haar absolute waar=
achtigheid vinden we bij Jan Vercammen in menig
gedicht, zoals in Lentesonnet:
Daar was een merel zingend en magnolia's
ontloken in de zon en wiegden in de wind,
toen ik, bewogen, u de witte liedren las,
waarin een weerloos hart zich zelven wedervindt.

Uw blik was zomerzat van alle tederheden
der lente, die weerspiegeld in het water lag,
waarover, als in droom en zwevend, zwanen gleden.
En zong een orgel niet zuiver zilver Bach ?
Ach, over deze dag zal weer een avond dalen,
de maan zal niet met onze handen samen zijn,
zij zullen door de nachtelijke dromen dwalen,
zich kwetsen, als aan scherpe doornen, aan de schijn,
de schone, der bestendigheid en's morgens dralen,
elkanders spoor te zoeken in de zonneschijn.
Van de zestien door Vercammen gepubliceerde bundels,
gaat onze voorkeur naar de titels : Het dode Kindje
Eric, Suite voor Cello, De Parelvisser, Verbroken Zegel,
Tussen twee Woestijnen. In deze uitgaven is de dichter
Jan Vercammen het meest zich zelf en treft ons een
klank die we niet bij andere Vlaamse dichters be=
luisteren. Dat andere ( = het persoonlijke) bedoelt een
zekere preciositeit en sierlijkheid, met dien verstande
dat de inhoud er niet schaarser om is. We zouden het
liefst aldus formuleren : er is i n geciteerde bundels de
artistieke gemoedelijkheid die men aan=voelt en on=der=
=gaat in een onopgesmukt en toch van kunstzin door=
drenkt salon. Jan Vercammen is hier de aristokraat*
dichter, en men vraagt zich tevergeef s af van wie hij in
deze bundels een discipel zou kunnen zijn. Men denkt
aan de Regnier en aan Rilke of men komt bij Gilliams
terecht. Uiteindelijk loopt de vergelijking mank. Het is
hier wel degelijk niemand anders dan Jan Vercammen
die een strikt=originele stof tot poezie om=vormt, i n
poezie uit=drukt, een woord=vorm die van hem is en
waaruit hij de aandoening, het persoonlijk wedervaren
als het ware boetseert :
Zal dan uw mond de woorden nog bewaren
— o schrijn, altijd te schoon, altijd te dicht — ?
Of zal het sneeuwen van de kerselaren
te helder zijn voor uw verborgen evenwicht ?
Wie — bij het lezen van dit prachtig kwatrijn — mij=
mert niet na op L'Etoile grise... van Jules Laforgue, om
de vastheid van ieder syllabe en het enig=mooie beeld ?
Wie ontkent dat hier de taal tastbaar leeft ?
*

Voor enkele maanden verscheen de bundel Tussen twee
Woestijnen. Toen we Jan Vercammen om een woordje
uitleg vroegen nopens de andere vormgeving van de
gedichten, liet hij ons weten : Inderdaad, een bundel
van tot de uiterste soberheid herleide gedichten. Een
eigenaardige beleving is het wel geweest : de heldere
ontdekking der magie van het eenvoudige woord. Ku=
rieus : woorden grijpen dieper aan als ze worden ge=
schrapt dan wanneer ze worden neergeschreven. Ik houd
tot uw beschikking : de bundel, zoals hij eerst was en
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zoals hij geworden is... Hij bevat wat overblijft van
omtrent viermaal zoveel gedichten, die trouwens ook,
althans de meeste, langer, soms veel langer waren. Hij
is mij zeer lief...
We hebben, met meer dan gewone belangstelling, de
bundel ter hand genomen. Dat hij, na enkele weken,
een heruitgave kende, zal wel niemand, die van dit
poetisch schrijn genoot, verbazen. In de rand van een
vijftal gedichten hadden we een vraagteken geplaatst,
vraagtekens die om een oplossing vroegen, nl. : hoe
staat Vercammen, in deze tijd, tegenover de poezie, en :
wat heeft hij, de dichter Jan Vercammen, aan zijn ge=
dichten ? De antwoorden zijn des te belangrijker : De
gedichten hebben me namelijk op spannende wijze doen
'ervaren' wat wij eigenlijk sinds jaar en dag weten :
dat poezie alchemie is van het woord; dat scheppen een
eeuwig oproepen is; dat het woord evenzeer boeit wan=
neer het wordt... geschrapt, als wanneer het wordt ge=
schreven; dat de kristallen zich vormen naarmate men...
verzaakt. Zo bekeken meen ik te bemerken dat de bun=
del een etappe uitmaakt in een evolutie waarvan de
tekens ten andere merkbaar zijn in de laatste gedichten.
O m een schoolse uitdrukking te gebruiken, moet voor=
eerst worden beklemtoond dat Vercammen, in deze bun*
del, technisch dan volleerd is. Er is geen weifeling meer,
wel een opvallende beheersing en besliste inhoud naar
taal en vorm, kortom, andermaal schools gezegd, Jan
Vercammen, de dichter, promoveerde hier tot een ly=
rieker met de grootste onderscheiding. Het woord=
sieraad is er en verhoogt, in niet geringe mate, de waar=
de van het gedicht, want Vercammen mag er zich op
beroepen dat zijn woordkeuze ongemeen rijk en ver=
scheiden is; maar hetgeen ons aan deze bundel als het
ware vast=houdt is een vranke oprechtheid die we al
onze dichters toewensen. We citeren Bevrijding :
Gij dooft de sterren in de vazen

betekenis. Die innerlijke symfonie van eeuwig begeren
kan alleen maar op het koninklijk instrument tot haar
maximaal recht komen. Evenzo het subtiele vers Laat
mij voorbijgaan :
Laat mij voorbijgaan
met het leven.
Van scheiden staan
vele woorden geschreven.
Uw ogen schouwen
mijn afstand aan.
Gij legde uw

oor

niet aan de snaren
die trilden voor
zij door vingeren waren
aangeraakt, noch aan
de sneeuw voor zij betreden was.
Het vuur is uitgegaan
in zijn as.
Oud

klinken

elkanders namen
in onze mond. Wij kunnen voortaan
geen nieuwe meer geven.
Laat mij

voorbijgaan

met het leven.

Aldus kunnen we verder gaan. Want in ieder gedicht
uit de bundel Tussen twee Woestijnen overweegt ener=
zijds de realiteit met haar wel en wee, maar anderdeels
blijft er ook het onuitsprekelijke en nimmer=uitgespro=
kene waarvan de dichter de deur maar even op een kier
zet. De jongste dichtbundel van Vercammen is een kost=
bare verrijking van onze Vlaamse poezie. Ten slotte
nog moge het gedicht Diep in de Avond volgen dat
in zijn bondigheid een hele wereld ontsluiert :

voorzichtig met een vinger
Gij blijft onzichtbaar. Toen wij lazen

Zal

in hun beelden hing er

na vele mijlen

nog de nevel der verwachting voor.

der kaap omzeilen,

Gij spreekt wijl gij geruisloos in

slaap, dit

de scherpe klip

onze afstand wijlt en een geboor-

die mij bevrijdt

te zoekt, een vlekkeloos begin.

van deze dag

De sterren glijden
uit uw handen en gij lacht
bevrijd van uw

verbeiden.

Alles is volbracht.

schip,

waarin de tijd
voor anker lag ?
Niet voor het schip
en niet voor mij
ligt deze klip.

Herlees het gedicht, en het is u duidelijk op welke sub=
tiele wijze de verscheurdheid van de eeuwige mens
wordt verwoord, en verantwoord. De onderdrukte emo=
tie verglijdt a. h. w. in de poetische noodzaak, in een
klank van zuiver kristal. De dichter Jan Vercammen
beroept zich niet in eerste instantie op ons verstand;
hier, is alles volkomen hart, aandoening in de nobelste
3*

Zij

ligt in

mij.

Voor enkele tijd overleed de moeder van dichter Jan
Vercammen. In onze literatuur hebben we geen tekort
aan gelegenheidsgedichten die de dood en de uitvaart
van de moeder tot inhoud hebben. Vele van die verzen
bleken achteraf inderdaad niet meer dan gelegenheids=

ontboezemingen te zijn waar bij de poetische bezieling
vaak i n onvoldoende mate aanwezig was. Met onder=
staande Ballade voor Moeders Dragers, waarmede wij
deze studie besluiten, schonk Vercammen ons niet al=
leen een juweeltje i n het steeds moeilijke genre van de
ballade, doch naast hetgeen we, naar een mondgemene
uitdrukking zouden heten : de snik in de stem, is er de
volgehouden poetische atmosfeer die dit prachtige ge=
dicht tot een rijk bezit maakt.

Ik weet, dat menigten van honger sterven
in India, Mongolie en veel nabijer ook
en dat miljoenen slechts ontbering erven,
dat een woestijn ontstaat uit as en rook;
ik weet, dat menige verrader, onverlaat en
misdadiger geen boet of straf meer wacht,
dat hun slachtoffers zijn vergeten of verlaten,
maar, dragers, draagt haar zacht.
Ik weet, dat zon en maan verruklijk schijnen
en dat er zachte vrouwendijen zijn
die dieper dan de golven kunnen deinen,
dat wij hun namen geven aan de wijn,
aan al wat ons vervoert; dat allerwege

Ballade voor Moeders Dragers

naar verten wegen voeren, dat een nageslacht
eenmaal niet meer zal knielen voor een zegen,
maar, dragers, draagt haar zacht.

Ik weet, de wolken vallen stil van regen,
de priesters wachten aan de holle poort
met alle rekwisieten voor

de zegen,

met lange zangen en verheven

woord;

elk staat gereed met allerlei gebeden,

O prinsen, dragers, prinsen van princessen,
gij, zij, wij alien hebben dag en nacht
om elke dorst van lijf en geest te lessen.
Des, dragers, draagt haar zacht.

de kleine klok zit vol verlopen nacht,
de klepel wiegt verroest uit zijn

verleden,

maar, dragers, draagt haar zacht.
Ik weet, dat door degenen die ons volgen
veel leed gedragen wordt en veel verdriet,
dat alien evenmens en God

verbolgen,

dat elk zijn uitzicht heeft op zijn

verschiet;

de wagens rijden langs dezelfde straten,
de treinen zijn op tijd, de sterrenwacht
meldt in de melkweg nova's noch hiaten,
maar, dragers, draagt haar zacht.
Ik weet, dat op het Westen weegt het dreigen
van oosterhorden, werklijkheid of waan;
dat ginder in een temperstalen zwijgen
een angst zich splijt naar land en oceaan;
dat deze drift, en meer nog, ons kan drijven
naar grenzen waar wij worden omgebracht,
dat zelfs wellicht geen boom zal

overblijven,

maar, dragers, draagt haar zacht.
Ik weet, dat haar verkilde bloed gescheiden,
dat elke zenuw, alle merg versteven is,
dat is voorgoed verdord het medelijden
aan mond en oog, dat wat door handen is
gedaan vergeefs besteed aan deze leden,
die, langzaam leeggeleden, worden weggebracht :
geen heden is er nog voor dit verleden,
maar, dragers, draagt haar zacht.
Ik weet, dat ik niet altijd trots en vreugde,
o lang niet altijd, heb gewekt in haar,
dat over heldendaden, over deugden
ik schoon gesproken heb in 't openbaar,
maar anders niets; en dat ik onverlegen
veel minder vaak bereikt heb dan betracht.
Zij bad voor mij, doch wat heeft zij verkregen ?
Maar, dragers, draagt haar zacht.
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Ach, zat ik maar met Oscar Jespers in een cafe, zuchtte
van Ostaijen vanuit Berlijn. Het cafe is immers de uit=
gelezen plaats om over kunst te praten. En er zijn
cafe's die kunsthistorie hebben gemaakt en nog ma=
ken, vanaf de drijvende show=boats op de Missisipi,
die als river Jordan werd bezongen, over de heterogene
inrichtingen die men in de vorige eeuw 'cabaret' heeft
genoemd, tot zowaar het artiestencafe van de Vara en
het Antwerpse Stadswaagcomplex. Geen milieu waar
er steviger over kunst wordt gepraat, waar de artiesten
ontdaan van alle aureool voor de vuist en ex corde uit
hun bescheidenheid of hun snobisme loskomen of van
achter hun geleerd masker vandaan. In het cafe wordt
ieder artiest een kind. Het is dus altijd goed en lofwaar=
dig met een kunstenaar in een cafe te duikelen, hem met
schouderklopjes in een hoek te drijven en dan maar te
praten honderduit en te horen hoe hij denkt, leeft,
werkt, vloekt, aarzelt, bidt, t wij felt, hoe hij aan zijn
boterham komt of niet.
Zo zat ik dan met Jean=Jacques de Grave te bomen in
een overigens heel braaf cafe te Brugge. Het was regen=
achtig en mistig buiten; er zaten daar nog wat vee=
handelaren aan de marktpraat en de eerste vrijers be=
gonnen hun zaterdagavondplannen af te werken.
34

VAN

JEAN^JACQUES

DE

GRAVE

De Grave bezit een bijzondere vinnigheid en een scher=
pe kijk op mensen en feiten. Hierdoor breekt hij niet
de staf over wat andere kunstenaars presteren; hij
neemt haast geen standpunt in, want zijn hele verschij=
ning is als het ware een standpunt; zijn visie over de
kunstwereld en over zijn eigen werk komt van veel
dieper; het is de uiting van een levenshouding. Als
mens, als artiest en dus ook in zijn werken is de Grave
een geboren verteller, die tegelijk scherp en goed de
mensen observeert en over hen op een persoonlijke wij=
ze merkwaardige opmerkingen kan debiteren. Hij leest
ontzettend veel en het doet goed met een grafisch ar=
tiest ook eens over actuele letterkunde en muziek zo
van binnen= als buitenland te kunnen praten. Voor die
ontmoetingen met het hedendaagse geestesleven heeft
de Grave overigens ruim de tijd, want hij woont in De
Panne en hij treint iedere dag naar Brussel, waar hij
in een grote rijksnormaalschool zijn esthetica meedeelt.
Van zijn vader, die een bekend advocaat was te Veurne,
en die talrijke wereldreizen ondernam, heeft hij wellicht
de reislust meegekregen. Hij was in Tsjecho=Slowakije
en in Spanje, in Zwitserland en Joego=Slavie, maar dit
waren dan eerder werk= dan studiereizen, want hij zal
U in zijn verzameling telkens werken aanwijzen waar=

over hij vertellen zal : die lino's heb ik gesneden in
Spanje... Ach, ik zou zo gaarne naar Mexico gaan, zegt
hij nog langs zijn neus weg, te midden van een verhaal
over de prachtige grote hoeden van de Mexicanen en de
sublieme witte kappen van de Sceurs de la Charite...
Aan moederszijde is hij verwant met juffrouw M . Bel=
paire, die vanuit Antwerpen of vanuit de 'Swiss Cot=
tage' te De Panne zo vele Vlamingen heeft geholpen
en kunstenaars heeft aangemoedigd. Culturele en ar=
tistieke verfijning, die in verschillende geslachten be=
zonken ligt, komt nu en dan opnieuw naar boven en
wie met de Graves werk vertrouwd raakt, kan alleen
besluiten dat hij een sympathieke verfijnde man is en
tegelijk een groot artiest en dat over dit alles heen
een vanzelfsprekende en wondere bescheidenheid ligt,
die men wellicht in hem nog het sterkst bewondert en
waardeert.
Het was dan toch zover gekomen dat hij eindelijk ook
in onze provincie eens een persoonlijke tentoonstelling
wilde opzetten, nadat hij kunstminnaars uit alle grote
Europese en Amerikaanse steden met zijn zwart=wit
dialogen had geintrigeerd en nadat hij ook al in alle
andere Belgische provincies had geexposeerd. Zijn ten=
toonstelling te Brugge, waar hij de negentien lino's van
zijn Zannekincyclus, zijn serie 'de werken van barm=
hartigheid' en nog enkele andere werken tentoonstelde,
was precies de vijfentwintigste die werd ingericht in
het Bestendig Expositiecentrum voor toegepaste kunst
en kunstnijverheid.
Wij hadden juist de opening van deze tentoonstelling
meegemaakt en daar zaten we dan in onze cafehoek te
praten over de grafische kunsten (en over andere din=
gen ook). Hoe komt het dat de grafiek als kunst voor
het grote publiek nog steeds wacht op de bijval, die nu
zeer traag, maar toch steeds breder ten dele valt aan de
schilderkunst en de sculptuur ? De grafische kunst is
vooreerst niet zeer toegankelijk, ze ligt opgeborgen in
boeken, in bibliotheken, in prentencabinetten en musea.
Ze wordt bezien als een soort voorportaal tot de schil=
derkunst, een interessant studieterrein, waar veel nuttig
en zelfs noodzakelijk doch toch voorbereidend werk
wordt gedaan. Zij wordt veelal gerekend bij de toege=
paste kunsten, een wat gammele uitdrukking voor ar=
tistieke vormgevingen, die hoe langer hoe minder toe=
gepast en steeds meer tot interessante en hoge uitdruk=
kingen komen, telkens varierend in andere materies. En
men situeert de grafiek graag bij de toegepaste kunst
omdat men denkt, en overigens terecht, aan typografie,
layout, illustratie van boeken en tijdschriften, aan
folders, brochures, ex=librissen, gelegenheidsgrafiek, of
aan het ontwerpen van toneeldecors en cartons voor
tapijten en textiel. Moesten de grafiekers evenwel op
deze kansen hebben gewacht dan zouden wij nooit een
Masereel, een Cantre en de anderen van de grote vijf
hebben gehad. Want de grafiek heeft een eigen bestaan,
eigen wetten, eigen mogelijkheden en een heel interes=

sante wereld van eigen technieken. Nemen wij nu bij v.
de kans om een boek te illustreren, hoe dikwijls doet
die zich voor in het leven van een artiest. En als die
mogelijkheid, die kans zich aanbiedt, hoe dikwijls wordt
dan de vlucht van de artiest niet besnoeid en verminkt
om redenen van materiele aard : het formaat, de papier=
soort, het aantal kleuren, de kostprijs vooral; en hoe
dikwijls dan kan de artiest zich voluit uitleven in een
dergelijk werk ? Moet hij niet nog te vaak rekening
houden met de beroemde publieke smaak, die nog
steeds vastkleeft aan de doopsuiker en de bonbonniere,
of met het ontwikkelingspeil van zijn opdrachtgever ?
Maar dan is daar nog altijd de moed van de kunstenaar,
die welhaast bodemloos lijkt gegrondvest. En er zijn
ook thans artiesten werkende die af en toe een opdracht
uitvoeren die hun moeite van een langzame, stille en
inspannende werkzaamheid beloont en die dan ook een
kans krijgen die breder uitslaat dan het kringetje van
bekenden en stricte minnaars van het schone. Zij wor=
den ruimer vernomen.
De Grave is een van deze grafici en waarachtig niet de
geringste. Hij heeft al diverse opdrachten gekregen die
hij, met het voile behoud van zijn artistieke personalis
teit tot een goed einde wist te brengen : ik citeer hier
zijn schitterende illustraties voor de novelle Klinkaart
van Piet van Aken, zijn lino's voor een van de schoon=
ste werken van Kafka : Het Slot en zijn tekeningen bij
de reistrilogie van Karel Jonckheere. Bij deze en enkele
andere, toch wel erg uit elkaar liggende literaire werken
heeft hij blijk gegeven van een diep inzicht in de eigen
specifieke sfeer van ieder werk en deze sfeer heeft hij
dan met zijn eigen plastische visie geladen en uitge=
drukt in illustraties die weliswaar bij de teksten horen
en aanleunen, maar ook daarvan weggenomen gaafheid,
waarde en standing behouden. Ook zijn vrij grafisch
werk kende waardering onder meer in 1955 te Ljubjana
in Yoego=Slavie, waar hij in een internationale prijs=
kamp voor gravure de eerste prijs bekwam en voorts
in de internationale vereniging voor houtgravure Xylon,
waarvan hij een vooraanstaand lid is, en in tal van an=
dere binnen= en buitenlandse artistieke vakkringen.
Te Brugge heeft Jean=Jacques de Grave, tijdens de
maand november 1959, voor het eerst zijn cyclus lino's
over Zannekin tentoongesteld. Deze serie van negentien
bladen, geinspireerd op het leven en de strijd van
Zannekin is om twee redenen belangrijk : om het zuiver
historische thema, dat bij een modern artiest wat on=
gebruikelijk kan schijnen en vervolgens om de vorm=
geving, de grafische, de plastische uitwerking ervan.
Het thema is dus de historie van Nikolaas Zannekin
uit Lampernisse die enkele eeuwen geleden in onze
streken en bepaald in de Westhoek een belangrijke rol
heeft gespeeld in de woelige jaren na de Guldensporen=
slag, vooral toen het Vlaamse volk, ten gevolge van
het verdrag van Athis in 1305, een misera pax werd op=
gedrongen, waardoor het zeer hoge geldboeten aan de
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Franse koning moest afdragen en de vestingen van zijn
grootste steden moest slopen. Bovendien werden be*
langrijke gedeelten van wat wij nu Frans Vlaanderen
noemen blijvend door de Franse troepen als pand bezet.
De Vlamingen waren hiermede niet ingenomen, vooral
niet met de zware belastingen en de situatie verergerde
nog toen Lodewijk van Nevers, graaf van Vlaanderen
werd en als overtuigd aanhanger van de Franse koning
— hij was trouwens te Parijs opgegroeid — herhaal=
delijk brutaal optrad om de Vlamingen hun centen af
te persen. Er kwam opstand in verschillende steden en
de tijd werd onrustig. Te Veurne, Nieuwpoort, Kortrijk,
Poperinge en leper vinden wij Zannekin terug, de bur=
gers toesprekend en aanzettend tot de strijd; zelf vecht
hij aan het hoofd van de benden tot soldaten opge=
roepen burgers, boeren en kleine lieden, die hij herhaal=
delijk tot de over winning leidt. Zelfs slagen zij erin
de graaf gevangen te nemen. Doch in 1326 werden de
Vlamingen door de paus op aansturen van de Franse
koning in de kerkban gezet met het gevolg dat velen
onder hen de strijd opgaven en haar huis keerden. Deze
ban werd echter algauw opgeheven en anderzijds lieten
de Zannekinbenden de graaf vrij. De strijd ontbrandt
opnieuw en heviger en wordt beslecht in een grote open
veldslag op en rond de Kasselberg op 23 augustus 1328.
De Vlamingen worden er door de ridders onder de voet
gelopen en Zannekin sneuvelt er.
Men kan zich nu afvragen hoe het mogelijk is dat een
hedendaags artiest, ten voile staande in het artistieke
avontuur van onze tijd, een historisch onderwerp als
dit in zijn werk heeft betrokken en er met een expositie
de aandacht wil op vestigen. De reden hiervan is m. i .
te vinden in het boeiende thema dat historie en ver=
beelding gretig vermengen laat; in de zuivere plasti=
sche mogelijkheden die dit thema biedt; en ten slotte
in de interessante en oorspronkelijke personaliteit van
de artiest zelf.
O m het thema ongetwijfeld, een epos van hoge mense=
lijke moed, doorzettingskracht en heldhaftigheid. Zan=
nekin is de incarnatie van de reactionair, de man van
de avant=garde, iemand die tegen de stroom ingaat, die
zijn verantwoordelijkheid weegt en opneemt en die
doorzet spijt tegenkanting, onverschilligheid, onbegrip
of verdachtmaking. de Grave heeft zich tijdens het
neerschrijven van deze inspirerende ideeen als het ware
met zijn hoofdfiguur vereenzelvigd in die mate zelfs dat
wij in de vormgeving, in de plastische uitdrukking van
deze bladen iets terug vinden van dit eigengereide, dit
ruwe en vooral dit kinderlijk=spontane dat de heden=
daagse kunst en bepaald de grafiek toelaat en kenmerkt.
Het uitgangspunt van dit werk is dit : Jean=Jacques de
Grave heeft de historie van Zannekin grafisch verteld
aan zijn kinderen (en hij is nu, tussen haakjes, weeral
aan het vertellen, ditmaal over de Spaanse furie) : dit
vertellen, dit eenvoudig, ongecompliceerd meedelen van
gedachten en gevoelens ligt aan de basis ook van de
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plastische verantwoording van deze suite. De Graves
werk, ook dit werk, is als het ware een pamflet, het
is de Epinal van i960, de beknopte, puntige uitwerking
van een idee, die draagster is van een boodschap. En
ik zou veel liever hebben, zo vertelde mij deze artiest,
dat deze prenten op tienduizenden exemplaren verkocht
worden tegen vijftig centiemen per stuk, dan dat ze in
dure uitgaven of in prentenverzamelingen zouden ver=
dwijnen. Wij staan hier dus voor de grafische vertel=
ling, neergeschreven in 19 lino's, met de visie van een
hedendaags artiest, die echter niet is los te maken van
de historische feitelijkeid doch evenmin van de manier
waarop wij thans de geschiedenis zien en de eeuwige
herhaling ervan in het ons omringende leven. O m de
boodschap van doorzetting en vrijheidszin en om de
artistieke opvoeding ervan had De Grave zijn Zannekin*
cyclus gezien als een kinderboek. We kunnen hier niet
dieper ingaan op het probleem van het kinderboek; het
is werkelijk te complex. Er zijn meerdere Vlaamse uit=
gevers, die, wanneer zij ten minste, zoals het hoort,
voor het kind alleen het beste willen geven, met de
handen in het haar zitten bij die vloed van wansmaak,
commercialisme en traditionalisme toestromende uit het
noorden. En wanneer wij zelf zien met welke boekjes
onze kinderen nu worden bedacht en hoe zij in de
meeste gevallen met authentieke kitsch worden beloond,
dan is het duidelijk dat artiesten als de Grave in de
woestijn roepen. Maar zij roepen toch met de immer
kerende moed en de woestijn wordt stilaan kleiner !
Maar keren wij terug naar Zannekin en de Graves
interpretatie ervan. Plastisch vinden wij hier de brede
varieteit van een merkwaardig talent zowel in het ge=
heel als in de details. De elementen, die wij tot de
categorieen van de moderne schoonheid hebben opge=
tild, zijn veelvuldig en veelzijdig. In de plastische taal
die de Grave ons in deze bladen toespreekt vinden wij
er heel wat van terug. Het pure en het zuivere van zijn
kijk treft ons in bepaalde bladen waar wij alleen het
stricte, het noodzakelijke, het eenvoudige aantreffen en
het samenzetten van vormen en vlakken tot een een=
heid. Het lapidaire van de middeleeuwse volksprent
vinden wij er terug in momenten en close=ups die het
vreemde, het overrompelende, het verwarrende aan ons
postuleren, het concrete aanknopingspunt, het volledig
en vlug te overkijken object, waaraan een orientering
mogelijk is. Ook het archaische vinden wij hier terug,
nog een element waarmede wij onze moderne schoon=
heidscanon hebben verrijkt : namelijk de zin voor het
onverdorvene, het oorspronkelijke, het element aire, het
iauwe, het ruwe, het onmiddellijke; het naakte uitspre*
ken, het symbool, het archetype en alwat ons eeuwen=
lang klassieke schoonheidsideaal heeft doen uiteen=
springen. A l deze en beslist nog andere elementen ver=
bergen ten slotte de hunker naar de ervaring van een
schoonheid die achter de dingen steekt, naar het on=
zichtbare en onvoelbare dat abstract is, achter, onder

Zannekin Historie. Vlaanderen wordt in de ban gezet door de Franse Koning.

Zannekin Historie. Zannekin wordt uit Veurne verdreven.

of boven, meta het fysische. De Grave heeft het be=
staan om aan deze constituerende elementen uitdruk=
king te geven op de hem eigen onverwarbare manier;
als het ware spelend met de inderdaad boeiende zwart=
wit contrasten, een ernstig spel voorwaar dat getuigt
van een delicaat gevoel voor evenwicht, compositie en
van een weergaloze techniek. De compositie van som=
mige dezer lino's, die ook uitzonderlijk groot van for=
maat zijn, doet ons op uitnemende wijze besluiten tot
de Graves bekwaamheid om te spreken, te vertellen met
lijnen en vlakken; ik wijs even op het wisselende en
boeiende spel van de achtergronden in bijna alle pren=
ten, hetzij sterk gedetailleerd, hetzij decoratief opgelost,
hetzij constructivistisch verwoord, hetzij opgevuld in
bijna barokke overdaad. Ik wijs ook op het relief dat
hij bereikt door het naar voren halen van bepaalde
figuren, op de speelse verwarring door groepen, kop=
pen, spijlen, pieken en lansen in de zwart=wit dialoog
te betrekken; ten slotte en vooral op het afwegen van
grotere en kleinere vlaktegenstellingen in diagonale,
geometrische of perspectivistische opstelling.
De taal van zwart=wit is de eerste en de laatste taal
van ieder authentiek artiest. De kleur kan tegenstel=
lingen oproepen, heilzame verwarringen en beroezingen

stichten, effect, schakeringen of charme bereiken; nooit
is de artistieke taal zo uitgedund=zuiver en zo op de
graat=hard als in het bij elkaar brengen van zwart en
wit, van leegheid en volheid, van alles en niets. Dit is
dan ook de taal van de Grave; zij is op en top van onze
tijd. Zijn beeldschrift is tegelijk tragisch en schalks,
oud en nieuw, hard en zuiver, hermetisch en open :
het spreekt ons aan en onze kinderen omdat het de
uitspraak is van een zuiver artistiek gemoed dat schoon=
heid ontgint in eerlijke ontleding.
Meestal is het een of een paar nieuwe waarden, die de
kunstenaar aan de kunst van zijn tijd toevoegt. Soms
zullen het uiterlijke, vooruitstrevende, ontwikkelende,
soms innerlijke, verdiepende intensieve culturele waar=
den zijn. De eersten zullen betrekking hebben op de
vorm, de nieuwe middelen, het materiele; de anderen
zullen betrekking hebben op de idee, de inhoud, het
gehalte, het geestelijke. Het komt mij voor dat de artiest
de Grave een van de zeldzamen is in dit land, die zich
vrijwillig beperkende tot de grafiek en bij voorkeur tot
het zwart=wit, de artistieke binding vindt en in zijn
werk weet op te roepen tussen materie en geest, tussen
vorm en inhoud, een binding zonder dewelke een kunst=
werk eenvoudig niet bestaat.
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NOTEBAERT

Totnogtoe heb ik zoals de meesten vele kruiswegen
gezien waarbij de schilder of beeldhouwer er in meer of
mindere mate in geslaagd was de cruciale feiten van het
Calvariegebeuren te belichamen. Alleen Rouault leek
er mij in geslaagd enkele momenten van de lijdende
Christus en de Ecce Homo te vergeestelijken. En Marcel
Notebaert.
Men zegt van goede boeken dat men ze nooit meer ver=
geet. Is het met schilderijen niet evenzo ? Ik kan wijlen
Tony Herbert, kritisch als niet een, begrijpen toen hij
enkele weken voor zijn dood de kruisweg van Note=
baert zag en zei — iets dat voor wie hem kende veel
betekent omdat hij zijn lof karig maar ernstig toezei! —
Notebaert, je kruisweg heeft mij ontroerd I Ik herinner
mij weinig werken die zo intens door hun obsederende
ekspressie prent slaan. Voor mij betekenen die staties
zoveel momenten die ik niet meer zal vergeten. Ik ken
weinig werken waar de inhoud zo tot vorm getranscen*
deerd is en de vormelijke elementen zo veel bijdroegen
om ook de inhoud tot plastische expressiviteit te trans=
cenderen ! Hoe akelig de taferelen in hun ruige rauw=
heid ook zijn, ze verbeelden de triomf van de geest
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over de materie, van de wil over het lijden en de ver=
guizing, van de mens over zijn sterfelijk lot. En naar=
mate de staties aan het oog voorbijtrekken deelt men
in de overgave en de verrukking waarmee Notebaert
uit eigen twijfels en noden dit pijnlijk scheppings=
proces tot leven en religie gelouterd heeft. Zelfs de
penseelstreken en de materie zijn hier draagsters van
de religieuze ervaring.
Kommentaar zou hier overbodig hoeven te zijn. Geen
kritiek vermag het beter dan het werk zelf de redenen
op te dringen waarom dit werk ons tot in het diepst
van de ziel gaat schokken. Het is een obsederende rij
kruiswegstaties, een getormenteerd dialoog over het
lijden van Jezus en het lijden van elke vereenzaamde
mens. Jezus verschijnt voor Pilatus als de goddelijke
rebel, gijzelaar in naam van ons geloof en onze revolte,
en in zijn trotse miserabilisme is hij onoverwinbaar.
Hoe leeg is die Pilatus, zo leeg dat al de leegheid van
gerecht en leger en administratie en politiek niet leeg
genoeg zijn om dat officiele leeghoofd van een Pilatus
vrede te laten, want spijt alles is hij nieuwsgierig
gebleven : „ Zijt gij de koning van de Joden ? " Achter
Pilatus geen achtergrond van geselkoorden, lansen noch
doornenkroon. Niets dan de leegheid, het witte kleur=
loze onbegrip van de landvoogd Pilatus.
Jezus neemt dan zijn kruis op, hij vereenzelvigt zich
met het kruis, tristis usque ad mortem, verpletterd on=
der de horizontale last van het kruis. En de strijd van
de kunstenaar is aangevangen om uit de soberste de=
tails en het gore ontgoochelende van deze wreedaardige
Calvarie die fragmenten te isoleren, die vatbaar zijn
om en de mizerie en de onoverwinbare goddelijkheid
van deze terdoodveroordeelde te verbinden. Het kruis
brengt echter zelf de oplossing, het horizontale, het
diagonale, het vertikale kruis, dat als beeldconstructieve
eenheid de gehele kruiswegconceptie gaat beheersen —
zoals de litanieherhalingen in de poezie van Pequy,
wiens desolate eenvoud zo helemaal in de lijn ligt van
deze kruisweg van Notebaert. Zo is van meet af aan
Jezus bij de kruisopneming ook plastisch een geworden
met de horizontalen en de vertikalen van de kruisboom.
Jezus valt voor de eerste maal. Van de pijn zijn zijn
armen tot hoekhaken verkrampt. Zijn handen zijn af=
grijselijk aan het klauwen en naar het kruis en naar
evenwicht in een zichzelf opschorende kniebeweging.
O neen, zo heeft vroeger niemand de lijdende Jezus ge=
schilderd. Het is een Christus, die de folterkampen
gekend heeft en de bestialiteit van mensenbruten !
Traag zal de dood bezit nemen van dit lamlendig tot
het uiterste toe gefolterd wezen, de ijzig witte rigor
mortis van de tetanoswonden en de moordende haat...
Maar daar is nog zijn moeder... lichtend moment in
deze nooit geeindigde tragedie, lichtende liefde der hul=
pelozen, der vernederden en getrapten... De diagonale
van het kruis schijnt hier zijn loden last en verdoemenis
voor een ogenblik te verliezen en het wederzijds be=
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grijpen vindt plastisch zijn weerspiegeling in de dichte
profilering der gezichten en de in elkaar grijpende arm*
bewegingen.
In tegenstelling tot het diepe zielsbegrijpen, dat Jezus
met zijn moeder bevond, is de hulp van Simon van
Cyrene slechts een zakelijke ontlasting, de diagonale
vorm van het kruis schept een scheiding tussen beide,
scheidt hen meer dan het hen verbindt. Het mede=
helpen van Simon staat nog op de laagste trap van het
begrijpen. Hij is onbewust een begenadigde helper, hij
is ruig en ruw, slechts ten dele medevoelend in een
gebeuren dat alleen zijn handen, immers gedilateerd
van de inspanning, schijnen te kunnen begrijpen.
Dan komt Veronika, zij toont het zweetdoek, zij domi=
neert een ogenblik als het verpersoonlijkte medelijden
door ons dat vreemde gelaat te tonen, waarin voor alle
tijden het leed om al 's levens onverenigbare tegen=
strijdigheden ligt uitgedrukt.
En Jezus valt voor de tweede maal, voorovergestuikt
op de knieen, gans de voorarm op de grond neerge=
smakt, zoals Oosterlingen zich ritueel voor hun god
vernietigen. Hoe hoekig en vernietigd onder het ver=
pletterend kruis !
De Wenende Vrouwen kunnen zich niet langer beheer=
sen. Met misbaar zijn zij naar Hem toegesneld, maar
Jezus houdt niet van het misbaar en met zijn lichaam
en met zijn kruis wijst hij het af, alsof hij hen ook
terecht wil wijzen naar het zwijgende leed der mil*
joenen verguisden van toen en nu. Het grote lijden
verraadt geen misbaar, het zoekt de stilte. Voor de
enige maal heeft Jezus zijn laatste wil gestaald en
agressief gereageerd.
Maar de inspanning was uitputtend en de derde vol
smakt hem neer, plat en languit over de grond, hori=
zontaal verpletterd. Maar terwijl zij hem bij de vol=
gende statie de klederen van het lijf rukken heeft hij
zich in een geestelijke onthechting her vat — prachtig
uitgedrukt door de overheersende vertikaallijn van zijn
lichaam. Terwijl hij lineair door Notebaerts penseel tot
bloedens toe wordt afgestriemd, begint hij in zijn ziele=
grootheid te ontstijgen aan zijn fysieke leed. Jezus is
ernstig gebleven en solemneel als de imponerende
traagheid, waarmee alle vroegere staties aan ons oog
zijn voorbijgetrokken.
De kruisnageling ! Obsederend is de vertikaallijn van
het kruis in een verrassende perspektiefvervalsing op
de toeschouwer gedrild, tot diep in zijn ziel waar hij de
blijvende zin van dit gebeuren bevroedt, want... wie
is er zonder schuld ? Wie kan hier de onpartijdige ge=
tuige blijven ? Wie is hier rechter en beul ?
De kruisdood is nabij. Jezus zegt aan Johannes : zie=
daar uw moeder. En aan de moeder : ziedaar uw zoon !
Alles is vervuld. Het Kruis ook heeft zijn calvarie=
functie vervuld. Het is uit het beeld verdwenen. Medi=
tatief gezien zijn de figuren onder het kruis als de
voortzetting van het Calvariegebeuren doorheen de

gang van de tijden van groter belang dan het accident
van Jezus dood. Wat blijft is datgene, wat in zijn
naam zal gedacht en gedaan worden.
Het hoekig verstuikte lijk kan nu worden van de kruis=
boom afgenomen. Alles is vervuld naar Gods wet en
profetie. Er is iets ten einde gebracht dat nooit opnieuw
zal gebeuren en in een triomferende Entdinglichung
wordt Jezus Christus neergelegd in het graf, de wade
wordt een triomf van abstraktie... Alles is volbracht!
Lijnen, vormen, kleuren als componenten van een plas=
tische vergeestelijking werden hier dienstbaar gemaakt
aan een reeks kunstwerken met een K zo groot als
een kerk, waar het begrip schoonheid ophoudt en waar
de kunst een schepping geworden is van diep, persoon=
lijk religieus ervaren in een alle tijdelijkheid overwin=
nende, alle menselijke beperktheid en leed ontstijgende,
alle tragiek overwinnende symboliek. Lineaire durf, een
paar grondkleuren, enkele kleurspatten... bijna niets...
en toch alles !
Deze kruisweg kon enkel nu geschilderd zijn, anno
i960, na de exterminatiekampen, na Rouault, Landuyt
en Buffet... nadat Notebaert zelf had leren beseffen
hoe een mens, die de Godmens wil schilderen, ten slotte
zichzelf ervaart als een stuk miserabele, erbarmelijke en
toch oneindige nietigheid. En zo verplicht hij ook ons
in deze Kruisweg onszelf te zien.
7

Een bibliofiele uitgave van deze kruisweg werd in na=
gedachtenis van de goede mens en geestelijke adviseur
Z. E. H . Kanunnik Jos. Dochy door de zorgen van
het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond uitgegeven.

DE

JONGE
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De thans 29=jarige Godfried Vervisch uit leper heeft
het schilderen in het bloed. Zonder enige academische
vorming of welkdanige schoolse opleiding dan ook
heeft deze jonge man steeds geschilderd uit pure aan=
drang van het gemoed.
Doch het primum vivere stelde voor hem zijn onver=
biddelijke eisen. Hij had het schilderen niet als beroep
gekozen. Welke jonge man, zonder enige artistieke
scholing, zou zo vermetel zijn ? Doch de artistieke
roeping en de diepere behoefte aan schilderen lieten

De gedichten van Fernand Bonneure zullen vele van
zijn vrienden waarschijnlijk en door hun schokkende
diepzinnigheid en door hun haast op informele poezie
gelijkende nieuwheid verrassen. Behoudens vergissing
zijn het de eerste in modernistische poezie geschreven
kruiswegverzen. Wie ze traag leest, en luid leest —
want ze behoren m. i . kennelijk tot het type van de
spreekpoezie — zal traag weten hun kern te ontbolste=
ren. Het lijkt mij dat zij met opzet zo werden ge=
schreven om echo's te verwekken waarvan de herhaling
hoe langer hoe duidelijker de kernervaring van de dich=
ter weergeeft. Eigenaardige resonantiegedichten waar
het ritme onze onbewuste lagen wil wakker trillen met
zijn obsederende herhalingen, zijn ongewone woord=
koppelingen en =climaxen, momenten van een religieuze
vervreemding vol eksperimentele woord= en gedachten=
contaminaties en ook momenten van een niets ontzien=
de geestelijke en poetische helderziendheid... met hier
en daar van die verzen, die aan het begin staan van
een lange eigen mijmering... zoals wanneer Jezus voor
Pilatus staat :
Achter paleishagen blijven de hanen achter
en bij de Kruisopneming :
De schaduw van het kruis is groter dan het kruis
en vele andere.
Ik hoop alleen dat velen met mij in mijn enthoesiasme
mogen delen. Ik geloof dat alleen zij echte kunstenaars
zijn, die blij en opgetogen zijn wanneer iets nieuws
en iets groots het daglicht heeft gezien, bij henzelf...
of bij anderen !
Dr. Roger Fieuw

zich zo in tens voelen dat hij al zijn vrije tijd gaf aan
zijn kunst.
Het besef dat hij alles bij zich zelf te leren had, was
voor hem verre van een ontmoediging, doch veeleer een
stimulans. Met verbeten volharding heeft hij geschetst,
getekend, geschilderd, in de open natuur en op het
atelier. Aldus verwierf hij de nodige handigheid. Doch
hij zelf wist zeer goed dat kunst heel wat meer is dan
handigheid, dat kunst iets te maken heeft met het
diepere in de mens en per essentie bestaat uit het
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scheppen van eigen nieuwe vormen en waarden waarin
de kunstenaar zijn diepere persoonlijkheid uitdrukt.
Aanvankelijk had hij geschilderd, zoals er honderden
liefhebbers gedaan hadden, naar de natuur, en aan de
hand van deze veilige gids een reeks goede, gevoelige
natuurstudies gemaakt, die hij thuis verwerkte tot meer
afgewerkte schilderijen, waarin het karakter van de
streek van leper en de Westvlaamse bergen weerspie=
geld was en waaruit er een zekere romantiek sprak.
Dat was het debuut. Doch de jonge kunstenaar voelde
bij zich zelf dat hij meer in zijn mars had en hij niet
mocht stilhouden bij dat banale fraai schilderen. Ik
zegde hierboven dat hij alles bij zich zelf te leren had.
Dit geldt niet alleen voor de techniek van het schil=
deren, doch ook voor de kunstevolutie en voor het
diepere inzicht in het wezen van de kunst. Godfried
Vervisch, ook al wordt hij voor een groot deel in beslag
genomen door de dagelijkse plichtmatige taak van zijn
betrekking, heeft zich toch de moeite getroost boeken
en tijdschriften over kunst te consulteren en tentoon=
stellingen te bezoeken. Dat moest hem vanzelfsprekend
voor het probleem stellen van de hedendaagse kunst
die, meer dan ooit tevoren in de geschiedenis, de na=
druk legt op het creatieve en persoonlijke, zonder het=
welk er van kunst geen spraak kan zijn.
Godfried Vervisch voelde in zich die mogelijkheid en
vandaar ook die drang tot scheppen. Doch de jonge
kunstenaar moet gewoonlijk een harde en pijnlijke lou=
teringsweg doormaken vooraleer hij de middelen heeft
ontdekt waarlangs hij zijn creatief vermogen kan tot
uitdrukking brengen. Godfried Vervisch verdubbelde
zijn werkkracht. A l het vorige werd onverbiddelijk ge=
weerd en hij werkte tot gewoonlijk diep in de nacht
om zijn middelen te ontdekken. De kleur had hem
aangegrepen. Wat hij wilde was : hevige kleurharmo=
nieen scheppen, waarin het smei'ige van de verfmaterie
de intensiteit van de kleurwerking zou verhogen. Hij
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verliet totaal zijn vroegere schilderwijze om over te
gaan tot volledig nieuwe, zelfstandige composities. De
tekenwijze werd grondig herzien. Hij verliet de natuur=
getrouwe weergave, aldus duidelijk ervan blijk gevende
dat hij er zich bewust van geworden was dat het in het
schilderij niet aankomt op een trouwe natuurweergave,
doch op het scheppen van een harmonisch of expressief
spel van lijnen, vlakken, vormen en kleuren, waarin de
schilder zijn persoonlijke levensintensiteit uitdrukt.
Bij al dat zoeken raakte hij overtuigd van de onbe=
langrijkheid van het onderwerp om een klaarder inzicht
te krijgen in de zuivere pikturale waarden, die een schil=
derij tot een waar schilderij maken, en in de nood=
zakelijke persoonlijke, creatieve inspirerende kracht, die
alleen een schilderwerk tot kunstwerk verheft.
Aldus composeerde hij enkele stillevens en landschap=
pen, waar de voorwerpen alleen nog de aanleiding zijn
om de hierboven vermelde idealen van de zuivere schil=
derkunst te bereiken. Wij zien in deze stukken de
kloeke, schijnbaar gemakkelijke bouw van de compo=
sitie. Wij voelen en smaken de smeii'gheid van zijn
verfmaterie, waarin hij zijn hevig temperament wil uit=
drukken, en wij zijn getroffen door zijn harmonische
kleurassociaties.
De jonge schilder, die na veel tasten en zoeken, als
volledig autodidakt, de zuivere schilderkunst ontdekt
heeft, is er met een verwoede en driftige liefde voor het
schilderen op los gegaan en creeerde een reeks werken,
waarin hij steeds verder dat zuiver ideaal tracht te
bereiken. Zijn jongste werken gaan meer en meer die
abstraherende richting uit. Sommige ervan zijn bijna
uitdagend cassant, waaruit eens te meer een heftig,
manhaftig temperament spreekt. Gaat hij de volledige
non=figuratieve richting op ? Ik weet het niet en dat
weet hij wellicht ook zelf niet.
Het heeft trouwens geen belang.
Eenmaal dat een schilder tot het inzicht gekomen is
dat het onderwerp als dusdanig voor hem geen belang
heeft, doch alleen de aanleiding of het middel is om
een gevoelig en kloek schilderij te maken, en wanneer
hij daarin slaagt, dan heeft het al even weinig belang
of dat schilderij ook nog iets anders voorstelt of niet;
zolang dat iets anders niet meer de aandacht op zich
trekt dan het schilderij zelf als dusdanig.
Vervisch heeft dat punt bereikt. Hij is er zich zelf, en
met reden van bewust dat hij de goede weg is inge=
slagen. Alle aarzeling is geweken en met vaste trek
treedt hij vooruit. N u moet hij de louterende weg op
van de uitzuivering zijner pikturale middelen en van de
versobering om tot overzichtelijker en meer gebonden
composities te komen met een klaardere harmonie en tot
een bredere en onmiddellijk aangrijpender expressie.
Er zit echter zekerheid in zijn stap en zwier in zijn
marsch. Wij kunnen niet anders dan hem aan te sporen
duchtig door te marcheren.
Jozef Storme

VERLOREN

ZOMERDAG',

EEN

NIEUW

Wat weten wij over onze jeugd, vooral over de ge=
dachten die in ons leefden toen wij tot volwassenheid
groeiden ? Hoe ouder wij worden, hoe minder ? Met de
jaren blijven alleen nog enkele markante vreugde voile
of smartelijke feiten in het geheugen hangen, anecdoten
of gebeurtenissen waarin wij zelf waren betrokken. De
reden hiervan is niet alleen dat wij ouder worden en,
opgeslorpt door het laaien en het schroeien van het
leven, steeds minder belang gaan hechten aan onze
teenagerjaren. Ook ligt de reden en essentieler mij
dunkt in het feit dat wij deze jaren hebben beleefd met
een minder expliciet en minder beredenerend bewust=
zijn dan wij ze op rijpere leeftijd retrospectief beschou=
wen. Het opnieuw ontdekken van het jeugdig bewust=
worden aan de hand van het ontleden van gedragingen,
feiten, bemvloedingen, en gevolgd door het vormen
van een oordeel, kan dan een specifiek en interessant
werkgebied zijn van de psychologie, even vlijtig tonen
zich de literatoren bij het bijeenbrengen van legpuzzles
uit alle mogelijke adolescenties. Dat dit een boeiende
onderneming is hebben de auteurs uit alle tijden en
talen bewezen; in de letterkunde van ieder taalgebied
kan men hoogstaande werken aanwijzen die de jeugd
beschrijven, de gevoelens die jongeren bezielen, de ma=
nier waarop zij zich uiten, het leven benaderen, in zich
opnemen of verwerpen. Als wij de vele angry young
men, die in de hedendaagse letteren rondlopen, mogen
geloven en au serieux nemen, dan zou het genre zelfs
actueel zijn en dan is ook Verloren Zomerdag, het jong=
ste werk van Lia Timmermans (204 biz., 75 F = Uitg.
Van Kampen, Amsterdam) in ieder geval een actueel
boek. Maar het is anders; namelijk niet een opstandige
afrekening, maar een eenvoudig poetisch getuigenis.
Slechts als het kind dood is, lang dood, dan weten wij
dat wij het waren. Deze zin bij de aanhef van dit teer=
poetische verhaal, is als het ware de sleutel op de
inhoud van het werk; dit woord zet de retroactieve
bewustwording in gang en wij vinden het meisje Clau=
dia terug op het wondere moment dat zij van haar
kindsheid zal afscheid nemen en in zich zelf zal ont=
dekken dat zij een vrouw wordt, is. De leegheid die
men in zich voelt ontstaan op ogenblikken van een
verwachtend gemis, zal bij het meisje Claudia worden
gevuld door het ontwaken van een nagenoeg eenzijdige,
idealiserende liefde voor de mens in de man. En het is
precies dit gebeuren dat Lia Timmermans via de in=
wendige ervaringen en ideeen van het meisje, haar con=
frontaties met haar omgeving en de met haar levende
personen, tot gestalte laat groeien.
Het weesmeisje Claudia woont bij haar grootmoeder in
het laatste huis van het dorp, een huis gelegen tegen=
over het Zwart Goed, een mysterieus domein dat een
magische kracht uitstraalt op alle gebeurtenissen in het
dorp. Grootmoeder is de beminnelijke oude vrouw, be=
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zig tot in de details opdat alles gebeuren zou op uur
en tijd. Het huis is ouderwets met een stralende tuin=
kamer, een salon dat nooit gebruikt wordt en waar don=
kere portretten hangen en een grote slaapkamer waar
Claudia slaapt op een sofa (niet in het grote hemelbed,
dat alleen dient om mensen van de familie in lijk te
leggen) en waar zij iedere avond een brandende kaars
bij het raam houdt om de mensen in de laatste voorbij=
rijdende trein bij te lichten. Grootmoeder is bezorgd
met Claudia, op een beetje ouderwetse manier met in=
gekankerde gewoonten en hobbies, maar met een ac=
tuele realiteitszin. Claudia leeft er gelukkig en be=
schouwt grootmoeder als haar toeverlaat voor alles. Dat
grootmoeder het wist, was mij genoeg.
Van een heel andere factuur is een andere belangrijke
figuur uit dit werk, Amalia Dujardin, bij wie Claudia,
als zij 15 is geworden, pianoles gaat nemen. Deze Ama=
lia, die de dag door zingt en ook beeldhouwwerken
maakt, is een soort gefrusteerde vrouw, die onkwetsbaar
haar eigen leeggevallen leven opvult met holle woorden
en met het uitstallen van een wel gefingeerd levens*
optimisme. Hierdoor slaagt zij erin het jonge meisje
te imponeren en te verbluffen.
Dit egale dorpse bestaan wordt, behoudens door de
soms uitschietende en luidruchtige wildheid van Amalia,
ook nog verlustigd door Vader Fonteyn, die twee avon=
den in de week bij grootmoeder aan huis komt. Hij is
een oude zeerob die allerhande fantastische verhalen
weet en Claudia onder meer vaak heeft gesproken
over een stad die Portland=Oregon heette, een naam

die Claudia nooit meer zal vergeten en die haar obse*
deert als de plaats waarnaar men een heel leven ver*
langt, maar waarvan men meteen en steeds duidelijker
weet dat men er nooit komen zal.
Bij deze enkele mensen levend wordt Claudia vijftien
jaar en zij begrijpt dat zij verandert, zij krijgt het voile
bewustzijn van het bestaan, ver, voorbij het Zwart
Goed, van de echte wereld, schitterend en een beetje
gevaarlijk. Deze wereld is Portland=Oregon, waar het
leven weids is en machtig en waaraan Claudia nu, zoals
alle mensen, begint te denken met heimweevolle over*
gave en een soms hevig verlangen als naar iets dat men
niet kan uitspreken of dat men slechts erkent als het
voorbij is en verleden.
Op de eerste mooie dag van april, wanneer grootmoeder
afwezig is, loopt Claudia, sprankelend van levenslust
en nog onbewust van de relativiteit van alle dingen, de
velden in. Daar bij haar brug, bij de brug van de
nachttrein, ziet zij hem dan staan, de jonge god, die
alles is, het verre gedroomde leven en het vreemde
Portland*Oregon en moest hij er niet meer zijn, dan
was alles dood. Alles waarvan Claudia in haar beperkte
jonge meisjeswereld had gedroomd, vindt zij nu plots
terug in de figuur van deze jonge man, ingenieur Van*
dervennet, die de brug is komen opmeten en die bij
Amalia zijn intrek neemt. Op dit ogenblik ontluikt in
het meisje Claudia het tere wonder van de eerste liefde,
die de zuivere is omdat zij de eerste is, die alomvattend
is, groots en hartstochtelijk, die bijna geen wederliefde
vraagt en die men niet kan vergelijken met de liefde
die uit verliefdheid voortspruit omdat die toch altijd
gebouwd is op compromissen. De liefde van Claudia is
bijna niet toegespitst op de man Vandervennet, maar
in hem op de mens tout=court, op de eeuwige mens die
in concreto onbestaande is. Maar dat gaat Claudia maar
bevroeden wanneer alle rimpels weer uit de vijver zullen
weggeplooid zijn en wanneer haar jonge meisjesleven,
na een eerste bittere ervaring, weer wordt toegedekt.
Een catharsis in de zin van een verstandelijke zuivering
van het inzicht zou in dit verhaal misplaatst zijn ge=
weest, hier moet het een prille ervaring worden van het
betrekkelijke waarvan men slechts later, met een inner*
lijke rondblik, de zuiverende werking zal ondervinden.
En dat betrekkelijke vinden wij in het tweede deel
van dit verhaal herhaaldelijk terug. Daar is bijvoor*
beeld de komst van Marianne — dit ogenblik is de
draaischijf van het verhaal — het beeldschone, ver*
wende nichtje van Claudia, die bij haar met vacantie
komt. Marianne vertelt Claudia over de grootsteedse
gebruiken, over haar uitjes met jonge mannen en hoe
zij ze doet verliefd worden op haar, over hoe ze zich
voelt als ze bemint en bemind wordt en over wat men
in de stad de liefde heet. Marianne wordt op slag ver*
liefd op Vandervennet, maar zij krijgt hem niet en zij
gaat haar verdriet uitschreien in de beemden rond het
dorp en in het hoge bed van Claudia's kamer. Een
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tweede ontnuchtering valt voor wanneer Vandervennet
uit het dorp vertrekt en bij het afscheid alleen zegt
Dag Claudia, lief kind, woorden die het meisje op dit
eigenste moment niet in hun voile waarde beseft, mis*
schien zelfs als normaal beschouwt, maar die zij later
wellicht zal begrijpen als een eerste bittere verscheu*
ring. Het enige wat zij nu al definitief weet, is dat zij
geen kind meer is, dat er iets gebroken is.
Marianne sterft nog tussen het riet van de rivier.
Haar lijk wordt gebaard op het hoge bed van de sterf*
kamer. Amalia wordt als lerares geschorst (Wat kan er
niet gebeuren in zulk huis, met beelden, zeevolk, man=
nen en jonge meisjes!) door de nonnetjes van de school.
En dan valt weer de stilte in. Het leven gaat voort,
gewoon. Alleen voor Claudia is er iets veranderd : De
blinde kinder ogen, die niet de werkelijke dingen zien
maar hun weerkaatsing op een lichtend scherm, waren
op gebroken...
Tot op heden heeft Lia Timmermans een vijftal werken
laten verschijnen. Zij werd vooral bekend door haar
biografie van Felix Timmermans, Mijn Vader, een ob=
jectief en toch pieteitsvol levensverhaal. Voordien had
zij al Vertelselkens van ons land gepubliceerd, die door
haar vader waren geillustreerd en die ook nog vrij dicht
aanleunen bij de trant en de taal van Felix' talrijke
vertelsels. Een eerste bevestiging van haar psycholo*
gisch inzicht en haar literair talent kwam m. i . onmis*
kenbaar tot uiting met Het kleine album van Martha,
kleine belevenissen van een zesjarig meisje in de zo
moeilijke en steeds weer bevreemdende wereld van de
grote mensen. In 1956 toonde Lia Timmermans een
ander facet van haar boeiende personaliteit, de humor,
in hoge en prettige varieteit. Haar sociale satyre De
Kidder en zijn Gade, a. h. w. in kroniekvorm de maat*
schappelijke opgang van een echtpaar schetsend en
schertsend, is ongetwijfeld een krachttoer geweest.
Meer dan tweehonderd bladzijden lang humoristisch
schrijven zonder te vervelen of af te dwalen, zonder
onmogelijk of ongeloofwaar dig te worden is een inspan*
ning die Lia Timmermans met dit werk tot een schit*
terend einde heeft gebracht.
En daar is nu Verloren Zomerdag. Opnieuw helemaal
anders van opvatting en uitwerking. Is het een kunst*
werk ? Wij leggen hier de literaire maatstaven aan en
kijken dus uit naar de belangrijkheid van het besproken
thema, de menselijke sensibiliteit die erin doorklinkt en
naar de uitwerking ervan in de literaire vorm. Het the*
ma zelf hebben we uitvoerig besproken; het is niet
nieuw in de literatuur, het is wel origineel behandeld,
met fijne schroom en diep inzicht benaderd. Ook als
literair werk beschouwd is deze jongste roman onge*
twij feld de beste die Lia Timmermans heeft geschreven;
het is ook alleenstaande beschouwd een volwaardig li=
terair werk geworden : hoog poetisch geladen, verfijnd
van constructie en verzorgd van taal.

In haar vorige werken heeft Lia Timmermans haar
poetisch gevoel wellicht het gaafst verwoord in Het
kleine album van Martha. Het komt mij voor dat er in
haar jongste werk iets is nagebleven van die sobere,
kinderlijke, verwonderende en haast spontane poezie,
waarmee Martha alle dagelijkse dingen omhulde, bezag
en benaderde, maar Martha zelf is opgegroeid tot de
zachtzinnige, tedere puber Claudia. Haar poezie is dan
ook meer verdroomd uitgedrukt, minder direct en ver=
mengd met een lichte onrust voor feiten en daden die
misschien gevaarlijk zullen worden of waarvan zij al=
thans nog de betekenis en de toedracht niet kent. Deze
poezie vinden wij hier in de sobere, zeer verzorgde dia=
logen, die in dit verhaal zijn verweven, maar meer nog

J O N G E
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in de over het algemeen korte, pregnante en zeer een=
voudige beschrijvende tussenkomsten van de auteur.
Zinnen als de lange purperen schemer sloeg zijn armen
rond ons en maakte ons eenzaam komen in dit boek
bij herhaling voor en heffen het op een ongewoon ar=
tistiek peil. Er valt hierbij op te merken hoe de auteur
hier praktisch volledig ontkomen is aan de invloed van
haar vader; zij openbaart zich als een gevoelige, dich=
terlijke natuur die een eigen, persoonlijke taal spreekt
en met dit instrument iets meedeelt van de ervaringen
over de roerselen van de ziel bij de ontluikende vrouw.
Het valt hier eveneens op hoe zij de taal beter, soe*
peler en zuiverder weet te hanteren dan in welk vorig
werk ook.
fb

B E E L D H OU W E R S

Het is merkwaardig hoe de beeldhouwkunst, die uiter=

DE

aard zo ondankbaar is, in Westvlaanderen thans een

AAN

grote bloei kent. Namen als Michiel Anneessens, Roger

merkt, zodat het ons billijk scheen ook op deze jonge

Naast de Rome=prijs is de Godecharle=prijs een der
meest gewaardeerde onderscheidingen van ons land.
Het is bij tweejaarlijkse prijskamp dat hij uitgeschreven
wordt aan jonge beeldhouwers, figuur= en landschap*
schilders en architecten — leeftijdsgrens 28 jaar —
begaafd met een merkwaardige aanleg van wie men met
reden mag verwachten dat ze een groot sukses zullen
behalen; zo besliste het de stichter van deze studiebeurs
Napoleon Godecharle in zijn testament van 15 maart
1871, ten einde de naam van de beeldhouwer Gilles
Lambert Godecharle in de herinnering te bewaren. Dit
jaar achtte de jury geen enkele der deelnemers voor
schilderkunst en bouwkunst de bekroning waardig.
Voor de beeldhouwkunst integendeel werd de prijs
tenslotte toegekend aan Pol Spilliaert van Oostduin*
kerke (° 9 december 1935, De Panne); deze beeldhouwer
krijgt dus in i960 en 1961 telkens te beschikken over
33.000 F voor een studiereis van tenminste vier maan=
den. Een eerste voorselectie had het aantal candidaten
tot zeventien herleid; bij de voorlaatste selectie bleven
alleen Frans Van den Brande van Mechelen en Pol
Spilliaert over. Pol Spilliaert werd tenslotte tot enige
prijswinnaar uitgeroepen.

talenten de aandacht te vestigen.

Spilliaert had twee werken ingezonden voor deze prijs

Bonduel, Lucien De Gheus, Jo Maes, Cyriel Maertens,
Albert Setola, Andre Taeckens, Paul Van Raefelghem
en Ferdinand Vonck —

om ons alleen maar tot de

jongeren te beperken —

hebben ook buiten de provin*

cie o. m. dank zij de provinciale Kultuurdagen reeds
een goede weerklank gevonden. Allen werden reeds
door ons blad uitvoerig besproken; zij zijn nochtans
niet de enige jonge en talent voile beeldhouwers, die wij
bezitten. De drie beeldhouwers, die nu aan de beurt
komen, behoren zonder uitzondering tot de heel jong=
ste generaties; geen van hen is reeds tot de voile rijp=
heid gekomen, noch tot de volkomen beheersing van
eigen stijl; zij zullen dus nog een zekere weg moeten
afleggen; het ware oneerlijk en onverantwoord dit te
willen verholen houden. Maar hun werk kwam ons
op een of andere manier interessant en beloftevol voor
en werd als dusdanig ook door anderen reeds opge=

GODECHARLE-PRIJS
POL

SPILLIAERT
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nl. Adrienne (gips met loden bekleding) en Kleine Meer=
min (beton); dit laatste gaf de doorslag voor het toe=
kennen van de prijs. Beide werken werden van 8 tot
21 januari tentoongesteld in het paleis van Schone Kun=
sten te Brussel, samen met de andere werken, die in
1959 door de staat bekroond of aangekocht werden.
De bekroning van deze tot op heden onbekende jonge
beeldhouwer, die voor de eerste maal aan de prijskamp
deelnam, verwondert de enkele ingewijden niet, welke
Spilliaert in de laatste jaren hebben aan het werk ge=
zien; hij behaalde immers zijn diploma (A1/7) voor
beeldhouwkunst aan de Ter=Kameren=school in 1959,
met grote onderscheiding, een graad die in de laatste
zes jaren niet meer was toegekend geworden. Hij had
er gewerkt onder de leiding van de bekende beeld=
houwer Charles Leplae, na drie jaar lang de lessen van
de St.=Lucasschool te Gent gevolgd te hebben; te voren
was hij leerling geweest aan de Vrije Beroepschool te
Kortrijk en het College van Veurne. Van groot belang
voor zijn kunstontwikkeling was de zomer die hij door=
bracht onder de leiding van beeldhouwer Grard, die te
Koksijde is gevestigd; hij is het die hem aan Charles
Leplae aanbevolen heeft. In 1958 werd voor het eerst
een werk van Spilliaert tentoongesteld, nl. Yeux verts,
dat in de Expo te zien was.

Kleine Meermin

(i m 20)

Pol Spilliaert

Adrienne

(2 m

30)

De beide bekroonde werken zijn figuratief. De bewon=
dering van de jonge beeldhouwer voor Henry Moore is
er enigszins merkbaar; hij denkt er trouwens aan met
zijn studiebeurs een tijdlang te gaan werken bij de
grote Britse meester. Spilliaert heeft evenwel nog geen
definitieve kunstrichting gekozen en heeft ook veel non=
figuratief werk gecreeerd. Hij zelf spreekt zich als volgt
uit over zijn kunststrevingen : In mijn werk zoek ik zo
nuchter mogelijk naar verhouding en ritme, om het
even of het een abstract of een figuratief beeld geldt.
Persoonlijk zie ik een sculptuur als een spel van volu=
mes met de ruimte — waarin ritme en verhouding de
waarde van het spel uitmaken. Volgende woorden schuw
ik in mijn werk : stijl, vereenvoudigen, symbool, enz,
Andere woorden hoor ik liever : schoon, aangenaam,
rijk, eenvoudig, monumentaal. Bij vele beeldhouwers
komt vereenvoudigen overeen met verarmen. Mijn
beeldhouwwerk zie ik als de uitdrukking van mijn in=
nerlijk verlangen, verlangen naar steeds iets nieuws.
Men stelt vast dat Pol Spilliaert uitstekend op de hoogte
is zowel van wat heden de dag gedaan wordt als van de
theorieen, die errond worden geweven. Wij verhopen
dat hij zowel tegenover het ene als tegenover het andere
de onontbeerlijke vrijheid en zelfstandigheid zal weten
te veroveren. Zijn grote werkkracht is daar voor een
waarborg. Ons blad wenst hem van harte geluk om de
uitzonderlijke onderscheiding, die hij komt te verove=
ren. De naam Spilliaert, die door de Oostendse schilder
reeds beroemd was geworden in de kunstwereld, krijgt
aldus een nieuwe en jonge schittering.
(Adres : Doornpanne 5, Oostduinkerke)

STEVEN

DEPUYDT

Deze beeldhouwer uit Gistel (° 28 mei, 1937) is een
weinig jonger dan zijn studiegenoot en vriend Pol Spil=
liaert. Beiden kregen ongeveer dezelfde opleiding; Ste=
ven Depuydt verliet het klein seminarie van Roeselare
om vier jaar lang te gaan studeren in Sint Lucas=Gent
en zijn beeldhouwersopleiding te voltooien in de Brus=
seise Ter Kamerenschool. Te Gent hadden zij de uit
Menen afkomstige beeldhouwer Maurits Witdouck als
professor; hij wist hem een degelijke basisopleiding te
geven en voor de portretkunst te begeesteren. Charles
Leplae kon in Ter Kameren aan zijn leerlingen, die reeds
scholing bezaten, een zekere vrijheid laten en, hoe wel
hij zijn kritiek geenszins spaarde, toch drong hij nooit
zijn mening op. Een dergelijke houding kan en moet
men inderdaad ten opzichte van meer ontwikkelden
aannemen; de mentaliteit van vele kunstleerlingen is
echter zo dat zij reeds van het eerste begin af willen
over volkomen vrijheid beschikken en aldus verwaar=
lozen de techniek en het metier van hun kunst ernstig
aan te leren; nochtans wie het vak niet wil leren kan
ook geen vaardig kunstenaar worden. Daarom betoonde
Steven Depuydt ook steeds de grootste eerbied voor
wie hem de grondslagen der beeldhouwkunst aan=
leerden.
De bewondering van Steven Depuydt gaat naar figu=
ren als Marino Marini en naar Henry Moore, bij wie
ook hij aanstaande zomer zou willen gaan werken in
Engeland. Nochtans de strekking van Depuydt is niet
dezelfde als deze van zijn vriend Spilliaert. Het verschil
ligt hem niet hierin dat de ene abstract en de andere
figuratief zou zijn, zoals de afgebeelde werken zouden
kunnen doen denken; immers beiden hebben zowel fi=
guratieve als niet=figuratieve werken. Maar waar De=
puydt uitgaat van een idee en dus een symbolische
waarde wil geven aan zijn werken, daar verwerpt Spil=
liaert alle symboliek om zich op de vormen alleen te
concentreren; terwijl Depuydt vooral de verticale lijn
zoekt en aldus een stijgende gotische allure schenkt
aan zijn beelden, is Spilliaert meer gewonnen voor de
ritmische cirkelende lijn, die meer in de richting der
barok ligt. Een paar voorbeelden om dit te verklaren.
Het uitgangspunt van het werk Adel (plaaster bedekt
met bladlood) was een idee : een man offert zich voor
zijn ideaal, hij overwint geestelijk, maar gaat materieel
ten onder, want als een Sebastiaan werd hij met pijlen
doorschoten. Men vindt in de uitwerking de symbolen
terug; zij zijn echter opgenomen geworden in het vor=
menspel, want het idee is slechts het uitgangspunt en
wordt ondergeschikt aan de sculpturale waarden en aan
de eisen der abstrahering; toch kan men er nog de op
een knie vallende, doorpijlde, maar naar de hoogte
strevende gestalte in raden.
Voor de betonconstructie Eendracht was de idee : een
groep jonge mensen die in hun streven naar hoger

(onderdeel) elkaar vinden en tot samenwerking komen
(middendeel), zodat elk ervan dank zij de samenwerking
de hoogten bereikt (bovendeel). Wederom zijn de men=
selijke figuren volkomen geabstraheerd geworden en is
het de vertikale strekking die overheerst.
Deze twee werken behoren tot twee verschillende tech*
nieken. Depuydt beoefent er ook nog andere, zoals de
beweeglijke plaatijzeren constructie, de taille directe,
de terra cotta en het kleiboetseren van sculptures, die
hij dan zelf in brons giet. Hij doet ook aan schilder*
kunst, echter meer als verpozing en zonder een vaste
lijn te volgen. Zijn voorkeur gaat naar het grote mo*
numentale, architectonische werk; hij droomt ervan in
samenwerking met een architect te kunnen beelden
scheppen.
Liefst houwt hij zelf de harde witte en blauwe steen
met forse en toch beheerste slagen; het is hem een
weelde aldus de diepe krachten van zijn temperament
te kunnen uitwerken en zijn levenswil en scheppings*
drift te kunnen affirmeren. Dat is beeldhouwersgeluk !
(Adres : Statiestraat 31, Gistel).
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Steven Depuydt, Adel (2 m 50)

GERARD

HOLMENS

De derde van de drie vrienden is Oostendenaar (°23
September 1934). N a zijn studies aan de academie te
Oostende bij Willy Vanhuyse en te Gent, volgde hij
de afdeling beeldhouwkunst van het Hoger Instituut
te Antwerpen bij Willy Kreitz. Reeds acht jaar houdt
hij zich uitsluitend met beeldhouwkunst bezig, wat
vooral gedurende de eerste vijf jaren heel wat offers
en ontbering in dienst van de kunst heeft betekend.
Hij bracht ook enkele tijd door in de bekende Grande
Chaumiere, waar beeldhouwers van alle landen zich
samen vervolmaken onder de hogere leiding van de
grote beeldhouwer Zadkine.
Onder zijn beste werken rangschikt hij een paar sculp*
turen in wat men crypto=figuratieve stijl kan heten
(Lente en Moeder en Kind); zij sieren de vooruitstre*
vende woonst die door de begaafde Roeselaarse archi*
tect Leo Delafontaine werd ontworpen voor zijn vriend
de kunstminnende geneesheer van Lichtervelde, Dr. P.
Delannoy; in deze woning vindt men ook goed werk
van een andere jonge beeldhouwer, de Menenaar M i *
chiel Anneessens.
Gerard Holmens heeft ook aan ijzersculptuur gedaan,
maar dit genre scheen hem te weinig levend, te zeer
technische constructie. Hij verkiest het monumentale
genre en de taille directe, die meer zuivere beeldhouw*
kunst zijn.
Zopas heeft hij te Oostende een prijs voor beeldhouw*
kunst behaald, die door een plaatselijke vereniging werd

Gerard Holmens met zijn bekroond werk (1 m)

gehouden o. a. te Antwerpen, Gent, Eeklo, Middelkerke
en Oostende; meerdere malen exposeerde hij samen met
Gaston Theuninck en ook een enkele maal met Slab=
binck.
Holmens heeft het fijne gelaat van een musicus, maar
de zware handen van een beeldhouwer; gevoeligheid
en kracht harmonieren op dezelfde wijze in zijn werk.
Wij twijfelen er niet aan dat een suksesrijke loopbaan
hem wacht; hem zal de daartoe nodige steun niet ont=
breken.
(Adres : Fortuinstraat 18, Oostende).
Dr. Albert Smeets

uitgeschreven; veel belang hecht hij daar niet aan om=
dat het aantal deelnemers niterst beperkt was. Toch
is het bekroonde werk, dat wij hier afbeelden, in
meerdere opzichten belangwekkend. De invloeden zijn
er niet zo direct waarneembaar; er zit wel iets in van
Zadkine maar veel meer nog van sommige werken van
Lipchitz. Het uitgangspunt was hier een vrouwelijk
torso, maar het werk is het eindpunt van een lange
reeks schetsen en abstraheringen. Wat hij op dit ogen=
blik nastreeft is het wegwerken, het uitsluiten van cen=
trale punten, een circulatie van vormen.
Holmens heeft reeds enkele goede tentoonstellingen

HET

GRIEKSE

DRAMA

Als laatste in de reeds lange reeks zijner monografische
en essayistische werken liet Kanunnik Dr. Robert Stock
een essay over de Griekse tragedieschrijvers verschij=
nen. Men weet dat de auteur een gevulde loopbaan in
de dienst van het onderwijs achter de rug heeft; na
zijn doctoraat in de godgeleerdheid werd hij professor
van rhetorica achtereenvolgens te Moeskroen, Roese=
lare en Brugge, godsdienstleraar aan het atheneum te
Brugge en sedert enkele jaren Hoofdopziener L. en M .
Onderwijs van het Bisdom Brugge; hij is tevens Pro=
fessor aan de Hogeschool voor Vrouwen te Antwerpen
en Directeur van het Hoger Opvoedkundig Instituut te
Brugge. Men kan zeggen dat ook alle publicaties van
Dr. Stock rechtstreeks aansluiten bij het onderwijs. Dit
is thans weer het geval met Het Griekse drama en de
Westerse mens; het boek is immers de neerslag van
zijn onderricht te Antwerpen en aan het H . Op. Insti=
tuut te Brugge en werd voornamelijk uitgegeven om
leraars M . O. dienstig te zijn.
Toch is dit boek geen klassikaal werk, geen schools
handboek; alle zuiver schoolse elementen werden er
zorgvuldig uit geweerd. Het is ook geen zuiver weten=
schappelijke monografie; de auteur heeft — de filo=
logen zullen er misschien wel om treuren — geen
volledige status quaestionis opgemaakt van zijn onder=
werp en heeft de wetenschappelijke apparatuur tot een
minimum herleid. Het boek is immers eerder de wandel=
gang van een humanist door de tuin van de Griekse
tragedie. De wandelaar had niet voor doel letterkundige
schoonheid in te ademen of diepe emoties te onder=
gaan; men zou zelfs gerust mogen zeggen dat wat de
wezenheid van de tragedie uitmaakt hier werd terzijde
gelaten. Echter niet uit onbegrip of misprijzen, maar
omdat de auteur terecht meent dat niet op die gebieden
de voornaamste boodschap dient gezocht te worden, die
in de Griekse tragedien voor de Westerse mens be=
waard ligt. De betekenis van Aischylos, Sophocles en
Euripides voor onze tijd ligt inderdaad in de eerste

EN

DE

WESTERSE

MENS

plaats op het gebied der gedachte. Het is blijkbaar
daarom dat de auteur zich beperkt heeft tot een ideo=
logische studie van het drama, meer bepaald voor zo
ver elke tragicus iets werkelijk nieuws en origineels te
brengen had : met een uitgesproken voorkeur dunkt
ons voor punten, die aanleiding kunnen geven tot de
fijnzinnige dialectiek en het geraffineerd geestesspel,
waarin Dr. Stock een ongeevenaard meesterschap heeft
bereikt. Dit valt reeds onmiddellijk op bij de behande=
ling van de eerste der drie groten van het Griekse
drama.

Aischylos
Volgende hoofdideeen van Aischylos worden door Dr.
Stock naar voren gebracht: De gedachte dat vaderlands=
liefde kan verplichtingen opleggen en niet noodzakelijk
berust op misprijzen voor het buitenland, — dat de
mens medeveranfwoordelijk is voor de loop van zijn
bestaan en geenszins als weerloos slachtoffer wordt
overgeleverd aan een blind, grillig en onbeweegbaar
noodlot, — dat een goddelijke Dike alles naar zijn vol=
tooting voert. Elk dezer ideeen zou terug te vinden zijn
in de werken van Aischylos.
Het doet uiterst sympathiek aan dat zulks niet helemaal
overeenstemt met de algemeen gangbare opvatting, be=
paald wat het idealistisch karakter van Aischylos va=
derlandsliefde en zijn anti=fatalisme betreft. Dergelijke
stellingen zijn niet gemakkelijk te verdedigen; Dr. Stock
doet het, daarbij gebruik makende niet van subjectieve
interpretaties vanwege commentatoren, maar zich be=
roepende op de tekst en zelf van de tragicus.
Zijn betoog is volkomen overtuigend wat de vaderlands=
liefde betreft, waar bv. De zeven tegen Tebe of de Age=
memnoon aangehaald worden. Het is vooral de tragedie
De Perzen, die moet bewijzen dat Aischylos' vader=
landsliefde ontdaan was van chauvinisme en van mis=
7
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prijzen voor de vijand. De speciale aard van dit stuk
kan echter een zeker voorbehoud doen rijzen; het stelt
immers de reacties van de Perzen voor op het bericht
van de Atheense overwinning op Xerxes, ten tonele
gevoerd voor een zuiver Atheens publiek. Enerzijds
kon Aischylos de Perzen geen al te onwaarschijnlijke
anti=Perzische en chauvinistischAtheense uitlatingen in
de mond leggen (wat toch niet belet dat zij zichzelf
barb oroi heten en hun eigen bevelhebber en troepen
van de schromelijkste oorlogsmisdaden beschuldigen!).
Anderzijds kon Aischylos niet vergeten dat de toe=
schouwers Atheners waren, zodat hij zijn Perzen een
grote voorkomendheid tegenover Athene moest doen be=
tonen. Men vraagt zich af of daar niet de oorzaak en
verklaring kan liggen van het gematigd en veredeld
patriotisme, dat Aischylos hier ten toon spreidt.
Dr. Stock heeft o. i . voldoende bewezen dat men aan
Aischylos geen al te simplistisch fatalisme mag toe=
schrijven, zoals men het bijna altijd doet. Er is inder=
daad bij hem een zekere tegenspraak vast te stellen
zowel wat de goden als wat de mensen betreft. Het is
niet duidelijk of en in welk opzicht Zeus aan de Moira
ondergeschikt is in zijn beslissingen : Aischylos helt
soms naar een meer wijsgerige godsidee. Wat de mens
betreft haalt Dr. Stock vele teksten aan die erop wijzen
dat Aischylos de mens niet opvat als overgeleverd aan
de gril van een verpletterende en dan met natuurnoodzakelijkheid ingrijpende godheid...} hij wijst daarnaast
op een nieuwe reeks teksten waarin het andere aspect
van de menselijke daad, nl. de persoonlijke wil, de vrij*
heid en de verantwoordelijkheid van de mens even duU
delijk, zoniet duidelijker tot zijn recht komt, als het
noodlotseiement. De auteur kan er natuurlijk geen
ogenblik aan denken dit laatste uit de wereldbeschou=
wing van Aischylos weg te goochelen. Ook de dwang=
noodzakelijkheid van de erfelijke belasting biedt een
dergelijk probleem, waarbij Dr. Stock met voorliefde
de teksten op het voorplan brengt, die haar verwerpen.
Hij is nochtans veel genuanceerder, veel minder affir=
matief in zijn expose over het fatalisme, dan in zijn
conclusies op het einde van het boek.
Alles is dikwijls een kwestie van beklemtoning. Men
vergelijke om dit te illustreren de uiteenzetting van Dr.
Stock over Aischylos, met die van een ander groot
bewonderaar der Griekse tragedie, Verschaeve. De
denkwijze van deze twee commentatoren is zo verschil=
lend dat men soms zou vergeten dat het over dezelfde
Aischylos gaat. Nochtans Aischylos is hoofdzakelijk
een duistere lyricus en een visionair, zodat hij mis=
schien door een duistere lyricus en visionair zoals
Verschaeve best kon begrepen worden. Als hij echter
aan een rationele dissectie wordt onderworpen met de
onverbiddelijk logische methode van Dr. Stock, dan
moet het ideologisch systeem van Aischylos ineenstor=
ten, want daar is het niet tegen bestand en ook niet
voor gemaakt. Wat niet belet dat het uiterst passionant
5°

is Dr. Stock in zijn dissectiewerk te volgen.
Men denke echter niet dat de auteur Aischylos om zijn
tegenstrijdigheden en tekorten wil laken; van een dich=
ter moet men immers niet verwachten dat hij als een
wijsgeer zou optreden, want het is zijn recht onlogisch
te zijn. Wat Dr. Stock het meest waardeert bij Aischy=
los is zijn fundamenteel optimisme, zijn verwerpen van
het versplinterend individualisme, zijn religieuse dike=
gebondenheid. Maar is de schrijver van de Eumeniden
niet ook de schrijver van Prometheus Geboeid, zou men
zich kunnen afvragen. Ik moet eens herlezen wat
Nietzsche daarover schreef.

Sophokles
Aan deze tragedieschrijver heeft Dr. Stock minder aan=
dacht gewijd omdat hij meer traditioneel is en in de
grond minder ideologische onrust vertoont dan de twee
andere. De uiteenzetting is dan ook wat minder pole=
misch in het tweede deel van Het Griekse drama en de
Westerse mens.
Sophokles is meer traditioneel, hoewel Aischylos toch
veel archaischer aandoet : Wij kunnen het niet anders
verklaren dan door te wijzen naar de Sofistiek die zich
onweerstaanbaar tussen twee generaties heeft gewron=
gen. Dit wil zeggen dat de eminente en durvende den=
kers die hebben geleefd, en gesproken te Athene om en
kort na het midden van de vijfde eeuw v. Chr., duide*
lijk hun stempel hebben gedrukt op de dramaturg uit
Kolonos...
Sophokles deelt niet de opvattingen der sophisten, al=
leszins niet op religieus gebied, maar hij spreekt een
taal die dichter bij ons staat dank zij de invloed der
sophisten : Veel van wat erin voorkomt — een in haar
kern gela'iciseerde visie op het leven, individualisme,
psychologische belangstelling, een door de rede afge=
damde sensibiliteit en fantasie, een beleving van de
godsdienst, die verlangt 'rationeel' te blijven, zin voor
analyse en de daarop gebouwde synthese, aandacht voor
het grote mysterie van de universele natuur en kosmi=
sche weemoed — is als een merkteken in de Europese
ziel gedreven, en klinkt ook nog in ons oor ongemeen
modern.
Hoe de traditievaste Athener Sophokles ertoe kwam
zich door de geest der sofistiek te laten beinvloeden is
het voorwerp van het onderzoek van Dr. Stock in het
tweede deel van zijn boek. Het is vooral in tragedien
als Philoktetes en Antigone, dat hij zijn bewijzen zoekt.
Het hoeft geen be too g dat het een knap stuk dialek=
tiek is te tonen dat een vijand van de sofistiek feitelijk
doordrenkt is van deze sofistiek. De auteur heeft ons,
schijnbaar zonder moeite, volledig kunnen overtuigen.
Wij hadden wel graag de zin voor maat en evenwicht,
die Sophokles zo zeer kenmerkte, wat meer benadrukt
gezien.

Euripides
De derde der grote tragedieschrijvers is natuur lijk ver=
uit de belangwekkendste op het gebied der ideeen en
wordt door de auteur het uitvoerigst behandeld, en ook
wel o. i . met het meest enthousiasme. Gelijk welk hand*
boek beschrijft Euripides als een rationalist, een bespot=
ter der goden, een misanthroop en vooral een vrouwen=
hater, een pessimist, een demokraat, een twijfelaar.
Het is deze traditionele voorstelling van de dramaturg,
die door Dr. Stock, in sommige van haar voornaamste
trekken althans, wordt aangevallen. Hij ziet in Euripi=
des in de eerste plaats de dramaturg van de spirituele
onrust, de vertegenwoordiger van een door de Sofistiek
ontredderde wereld; dit komt tot uiting in het onbe=
heerst verlangen naar discussie over alles en nog wat,
in het voortdurend ja en neen zeggen betreffende het=
zelfde onderwerp, in iets als een pret om al maar door
zich zelf tegen te spreken, in een uitpakken en uiteen=
rafelen, in zulke mate dat iedere synthese bijna apriori
wordt onmogelijk gemaakt. Het is bijna een angstpsy=
chose waarvan ongeveer met zekerheid mag worden ge=
zegd dat zij opschiet uit een diepgaande religieuze ont=
reddering. Maar waar iedereen het destructief karakter
aanneemt van Euripides' mentaliteit, daar verzamelt Dr.
Stock ook de constructieve elementen ervan, die door
de meesten worden voorbijgezien.
Een der meest opmerkenswaardige hoofdstukken van
het boek is dit waarin de auteur zeer scherpzinnig be=
wijst dat Euripides, die voortdurend vernietigende oor=
delen over de vrouw uitspreekt en daarom als het type
van de misogyn doorgaat, in de grond een veel grotere
achting heeft voor de vrouw dan voor de man. Deze
alleszins verbluffende stelling wordt bewezen door het
feit dat in Euripides' werken keer op keer de mannen=
figuren fel in de schaduw gesteld worden van de vrou=
wenfiguren en dit omzeggens op alle gebieden : zij dra=
gen de hele actie, zijn schranderder, slagvaardiger, daad=
krachtiger, intelligenter, beslister, logischer, gevoeliger,
enz. De mannen integendeel zijn dikwijls maar lede=
poppen. Is het verkiezen van de man en terzelfdertijde
toch hoger schatten van de vrouw, geen echt vrouwe=
lijke karakteristiek, vraagt Dr. Stock zich terecht af.
Ook de reputatie van Euripides als zuivere rationalist is
niet helemaal gewettigd. De Bakchanten moeten het
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De vereniging, die onder die titel gesticht werd door
Pater Geroen De Bruycker o. f. m., heeft reeds meer=
dere zeer nuttige initiatieven op haar actief. In 1958
was het een prijs voor religieuze schilderkunst rond
het apostelmotief. In 1959 werd een prijs voor kerke=

aantonen volgens Dr. Stock, die hier zoals elders de
Engelse commentatoren verkiest boven de Duitse en
de Franse; de rationalist Pentheus wordt in dit stuk
op bloedige wijze voor de gek gehouden en de wijze
Teiresias verklaart dat het irrationele soms de hoogste
wijsheid is.
Het rationalisme van Euripides op godsdienstig gebied
is evenmin zo absoluut als courant gezegd wordt. Ook
hierover weet de auteur onthutsende conclusies te halen
uit zijn tekstonderzoek, gedeeltelijk in overeenstemming
met het oordeel van Dodds : If we must attach a label,
I think that the word 'irrationalist' fits Euripides better
than any other.
Dr. Stock houdt voor dat Euripides spijt zijn destructi=
viteit in feite meer nieuws en constructiefs heeft bij=
gebracht dan een Sophocles : Deze creatieve onrust
heeft de Salaminier gemaakt tot de ware ontdekker van
de psychologische wereld, tot de ontleder van het ziels=
conflict en tot de dramaturg van de paranormale als=
mede van de abnormale psychische verschijnselen... De
hoogste activiteit meent hij zich dan te zien openbaren,
in de volwassen man bij de redding uit hopeloze situa=
ties, in jongeren en inzonderheid in de vrouw bij het
vrijwillig aanvaarden van de dood voor het welzijn
van anderen.
Het boek besluit met een synthese, die de grote rijk=
dom van de Griekse tragedien voor het Westerse den=
ken beknopt voorstelt en de drie dramaturgen betitelt
als behorende tot de vroegste en voornaamste peda=
gogen van ons Westen, wat in de ogen van Dr. Stock
van kolossale betekenis is.
Zelden lazen we een verstandig boek dat in dezelfde
mate voortdurend prikkelt tot nadenken, tot discussie
en tegenspraak. Men kan niet zeggen dat het gewoon
boeiend geschreven is, want het is te intelligent daar=
voor, maar het is uiterst captiverend eenmaal men zich
heeft laten lokken door het humanistisch geestesspel
van de schrijver. Voorwaar een hoedanigheid die men
omzeggens nooit aantreft in de Vlaamse letteren; bovendien is de taal perfekt verzorgd, met een soms licht
gevaar voor affectatie misschien.
(Reeks Philosophica, Desclee De Brouwer, Brugge, 1959,
338 biz., ing. 125 F, geb. 150 F).
Dr. Albert Smeets

CHRISTIANA

lijke architectuur (100.000 F) ingericht, in samenwer=
king met Domus Dei, het werk voor Kerkenbouw van
het Aartsbisdom Mechelen.
Een internationale jury van het hoogste gehalte werd
aangesteld om de werken te bekronen : Hermann Baur
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(Basel), Prof. Dr. Ing. Rudolf Schwarz (Frankfurt a. M.),
Xavier Arsene=Henry (Parijs) en Michel Marot (Parijs).
De jury zetelde van 8 tot 10 november in het Francis*
kaans Philosophicum te Vaalbeek.
Talrijke Westvlaamse architecten hebben belangstelling
betoond voor deze prijskamp en hebben hun inspannin*
gen bekroond gezien door een hele reeks onderschei*
dingen :
Eerste prijs : Maurice Dessauvage, een jong architect
uit Roeselare, die zich te Antwerpen vestigde (Isabella
Brantstraat 64); zijn ontwerp zal uitgevoerd worden te
Vosselaar bij Turnhout.
Bij de groep, die de tweede prijs ex aequo behaalde be*
hoort de Kortrijkse architect J. Vanden Bogaerde, die
thans te Gent woont (Clementinalaan 1); zijn plan komt
in aanmerking voor de bouw van een nieuwe kerk te
Mortsel.
De derde prijs ging naar de architecten A . Degeyter
(9, Zeeweg, St.=Andries=Brugge) en H . Scherpereel (19,
Dorpsplaats, Dudzele).
Een onderscheiding werd bekomen door architect Chris*
tiaan Vander Plaetse (Benoit Danneelsstraat, Kortrijk).

De cataloog van deze prijskamp bevat verschillende
bladzijden, die ontleend werden aan het eerste baan*
brekend nummer dat West=V launderen over de Gewijde
Kunst uitgaf. Ook bevat hij teksten van de Belgische
bisschoppen, o. a. volgende van Mgr. E. J. De Smedt,
Bisschop van Brugge :
De huidige christelijke gemeenschap bezit haar eigen
levensvormen. Zij voelt anders en reageert anders dan
vroegere generaties. Bij het bouwen en versieren van
moderne bedehuizen moet rekening gehouden worden
met de feeling van de moderne christenheid.
De H. Geest is de goddelijke kunstenaar. Hij beeldt in
de gelovigen de wezenstrekken van Jezus Christus uit.
Hij zal ook de menselijke kunstenaar bijstaan om kunst*
vormen te scheppen die bezielend werken bij de deeU
name van de moderne gedoopten aan het gebedsleven
van de Heer.
Religieuze kunst is geen profane kunst. Zij ontspruit
uit het geloof en vindt haar inspiratie in het gebed. Zij
wil leiden naar de Vader.
Ook moderne kerken ontwerpt men geknield.
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CINEAST

DRIES

VAN

DAMME

Waar de filmindustrie in Vlaanderen zo niet onbe=
staande, zeer zeker nog in haar allereerste kinder*
schoentjes loopt, wordt momenteel door de Bruggeling
Dries Van Damme een zeer ernstige poging gedaan om
te ontsnappen uit het amateurisme en een solied film*
bedrijf uit de grond te stampen. Ja die verouderde ge=
ijkte uitdrukking is in niets overdreven want in de
ware zin van het woord diende terzake van de grond
af opgebouwd en alhoewel de h. Van Damme in de
Kortrijkstraat 41 te Waar damme sinds enkele maanden
over ruimte en mogelijkheden is gaan beschikken en
met een werkploeg van over de twintig medewerkers
van stapel liep, toch beantwoordt het bereikte resultaat
nog geenszins aan het beoogde doel. En met alle mid*
delen werd de hand aan de ploeg geslagen ter verwezen*
lijking van een zeer zeker gedurfde droom. Een droom
waarvan nu al reeds vaststaat dat hij in geen geval op
een illusie zal uitlopen.
Vader Van Damme schonk zovele jaren geleden zijn
zoon Dries — op het ogenblik dat deze tot de jaren
van diskretie was opgegroeid — een fotocamera. De
jonge snaak leerde dit toestel hanteren en beheersen
maar zoals het weleens gaat begon de fotografie de
manipulator zelf te bedwingen. De ene zou het nooit
meer stellen zonder de andere. De interesse voor de
foto evolueerde tot belangstelling voor de smalfilm en
van amateurisme kwam het uiteindelijk tot beroeps*
bedrijvigheid.
Een paar jaar geleden nam Dries Van Damme enkele
geroutineerde mensen onder de arm. Te Kortrijk zette
men zich met bescheiden middelen aan het werk. Er
werd een speciale formule ontworpen voor reklamefilms
die erin bestaat zelf filmvertoningen in te richten met
films over bepaalde firma's en bedrijven en die aldus
buiten de gewone filmreklame om hun werking en pro*
dukten aan het publiek zeer efficient bekend maken.
Dit specifiek reklameprocede werd bekroond als beste
systeem op het gebied van de filmpubliciteit door het
Europese Publiciteitsagentschap Bodden & Dechy.
Ondertussen werd het bedrijf van de h. Van Damme
een pvba en ging zich vestigen te Waardamme als
Firma Cine=Sonor. Er wordt momenteel gewerkt aan de
in richting van een atelier voor ontwikkeling van zwart*
wit=films terwijl voordien reeds een sonorisatie=atelier
in gebruik werd genomen. De studio beschikt over een
elektrische leiding van 80.000 Watt=capaciteit.
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Te Brussel werd een verkoopskantoor gevestigd om
de bedrijvigheid van de firma over het ganse land te
vergemakkelij ken.
Onder de jongste verwezenlijkingen toonde de h. Van
Damme ons een zeer geslaagde documentaire over de
Europafeesten te Tielt. Het jaar voordien draaide Cine*
Sonor een film over de Breughelfeesten te Wingene.
Vanzelfsprekend ligt het in de eerste bedoeling van
de h. Van Damme kommerciele en reklamefilms te
draaien. Terzake werden reeds flinke resultaten bereikt
en Cine=Sonor mag een zonnige toekomst te gemoet
zien. Ondertussen waagde men zich ook weleens aan
een genrefilm zo o. m. over de ontwortelde jeugd en
vanzelfsprekend eveneens aan korte televisieprenten.
Binnenkort wordt begonnen met de produktie van
tekenfilmpjes.
Naar het schijnt is Cine=Sonor voor het ogenblik de
enige Belgische Filmstudio die niet enkel produceert
maar eveneens ontwikkelt en sonoriseert. Dries Van
Damme is in feite een rasecht Bruggeling. En dat is
veel gezegd want wie leefde in deze oude kultuurstad
draagt gewoonlijk in zich de liefde mee voor alles wat
schoon en kunstzinnig is. Het is de innigste wens van
de filmkunstenaar Van Damme om zijn bedrijf ook in
dienst te stellen van het Kristelijk Vlaams Kunstenaars=
verbond en waar tot op heden voor het kommentaar
der films reeds veelvuldig beroep werd gedaan op leden
van ons verbond, wenst de Cineast zich eveneens de
diensten te verzekeren van Westvlaamse Scenario* of
Scriptschrijvers, tekenaars, sierkunstenaars, dekorateurs
en eventueel akteurs. N u reeds beijvert hij zich tot het
realiseren van korte dokumentairs over onze kunst*
ambachten. En hij vertrouwde ons toekomstplannen toe
waaruit bleek dat het in zijn bedoeling ligt naast de
produktie van zwart=wit kunstfilms, ook films te draai*
en gewijd aan eminente figuren uit het kunstenaars=
milieu. Aldus een kompromis betrachtende tussen de
ekonomische en kulturele faktor, die Dries Van Damme
in Cine=Sonor, beide tot hun volste recht wil laten
komen.
H. D.

PROVINCIALS

PRIJSKAMPEN

1960

Door de Provincie West=Vlaanderen worden in 1960

Poezie. Kunnen alleen i n aanmerking komen de oor*

volgende prijzen uitgeloofd :

spronkelijke, niet gepubliceerde dichtbundels waar*
van de auteur nog geen provinciale, interprovinciale

Monografie : Als monografie wordt gevraagd : een

of staatsprijs voor de poezie bekomen heeft. Inzen*

uitvoerige en systematische verhandeling, gesteund

dingen uiterlijk op 1=8*1960.

op oorspronkelijke en meestal, ten dele althans, on*

Aan ieder van deze prijskampen is een prijs van

uitgegeven documentatie, over een Zuid* of Noord*

25.000 F verbonden en een bedrag van 15.000 F be*

nederlands letterkundig of ander artistiek onderwerp.

schikbaar voor aanmoedigingspremies.

Inzendingen moeten gebeuren uiterlijk op 1=8=1960.
Het reglement voor deze prijskampen is te bekomen
Schilderkunst : Ieder mededinger mag een of meer

bij de Dienst voor Kulturele aangelegenheden, Pro*

werken indienen met maximum van drie. Inzendin*

vinciaal Bestuur van West*Vlaanderen, Provinciaal

gen voor 15=8=1960.

Gouvernement, Burg 4, Brugge.

Pro Arte Christiana - Wedstrijd voor kerkelijke architectuur - Derde prijs : Groep A. Degeyter-H.

Scherpereel.

PATER

DRIES

V A N COILLIE

Met de Roeselaarse Scheutist Dries Van Coillie maakten
we op eerder onaangename wijze kennis. Namelijk
langsheen het Godsdienstig Halfuurtje om, dat hij zo*
wat om de veertien dagen samen met Pater Joos reali*
seert voor de indiscrete camera's van de Vlaamse Te*
levisie. A l s televisie*criticus van een plaatselijk week=
blad hadden we ons in het hoof d gehaald op de Dag der
Grootmachten 59, eens te kijken wat de mannen van
de Godsdienstige Uitzendingen ons terzake zouden aan=
bieden. Op dergelijke dagen dienen dergelijke uitzen=
dingen bij zonder verzorgd te zijn en moeten niet enkel
aantonen hoe wij naar de T.V. dienen te kijken, maar
evenzeer hoe er aan T.V. dient gedaan te worden. Zo
dachten wij althans.
En als we nu zeggen dat we onmiddellijk na bewuste
uitzending ontzet naar onze pen hebben gegrepen en
een gloeiend schrijven hebben gericht aan Pater Van
Coillie — aan hem omdat hij een stadsgenoot is en
we bij voorkeur een sant uit eigen land aanpakken —
zal het wel onnodig zijn U nadere toelichting te be=
zorgen nopens de indruk welke voornoemde uitzending
op ons maakte.
Twee dagen later kregen we van uit het Missiehuis
van Scheut een antwoord. Precies vier uren na het ant=
woord een telefoontje. En de volgende zaterdagavond
zaten we gezellig ondereen dikke rookwolken in me*
kaars gezicht te blazen en te praten, vanzelfsprekend,
over de televisie, maar ook over nog heel veel andere
dingen.
En we leerden er de beruchte Pater Van Coillie kennen
als een joviaal mens met een diepe verantwoordelijk*
heidszin, steeds bekommerd, om het werk dat men hem
toevertrouwt, nauwgezet en keurig uit te voeren, vech*
tend tegen kwasie onoverkomelijke moeilijkheden, nim=
mer berustend i n onafwendbare tegenslagen en steeds
bereid zich ten voile in te zetten ter verspreiding van
het Goede, het Ware en het Schone. De nuchtere zake*
lijke geest verraadt in Pater Van Coillie de rasechte
Roeselaarnaar. Zijn gemoedelijkheid en openheid, zijn
verbeten koppige werkkracht de Westvlaming. Zijn
soepel aanpassingsvermogen de man die meer gezien
heeft van de wereld dan de Antwerpse Dierentuin en de
Citadel van Namen.
Pater Van Coillie werd geboren in de Rodenbachstede
op 10 april 1912. Hij studeerde aan de Moderne en
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nadien aan de Oude Humaniora van het Klein Semi=
narie. In 1932 tot het Noviciaat van Scheut toegetreden,
werd hij een jaar na zijn priesterwijding naar China
uitgezonden om er onder leiding van de Chinese Clerus
een professoraat te bekleden aan het Seminarie van
Tsining (Suiyuen). De Chinees=Japanse oorlog bracht
hem, met vele anderen, ruim twee jaar i n een Japans
Concentratiekamp (1943=1945). De volgende jaren
wijdde hij zich in samenwerking met andere Scheutis=
ten, aan het apostolaat onder de intellektuelen en uni=
versitairen te Peking. N a de doorbraak van het Rode
leger in 1949, belast met de organisatie en de leiding
van het Legioen van Maria in geheel Noord=China,
werd hij wegens zijn stelselmatig verzet tegen het
atheistisch communisme gearresteerd en opgesloten.
De conference van Geneve in mei 1954 betekende voor
hem de vrijheid. Op triomfantelijke wijze werd hij op
22 juli 1954 in zijn geboortestad Roeselare verwelkomd.
Zijn gruwelijk verblijf in de politieke gevangenis te
Peking had hem lichamelijk geknakt maar niet geeste*
lijk. Air as ging hij opnieuw aan het werk. In talloze
Vlaamse steden hield hij lezingen over zijn ervaringen
onder Mao Tse=tung en hield hij ook voordrachten over
hetzelfde onderwerp i n Engeland, Schotland, Ierland
en Nederland. In 1954 gaf hij in het Parlementsgebouw
te Londen een uiteenzetting over het Communisme in
China en antwoordde er op talrijke vragen die hem
daar toen werden gesteld. Benoemd in 1955 tot adjunct*
secretaris=generaal bij het Paviljoen van de H . Stoel op
de Wereldtentoonstelling te Brussel, moest hij het jaar
daarop wegens ernstige ziekte alle aktiviteit stopzetten.
Gedurende zijn convalescentie schreef hij een boek dat
in de litteraire wereld opgang maakte : De enthousiaste

Zelfmoord (Drukkerij De Vlijt, Antwerpen) en hem
bekend maakte tot ver buiten onze grenzen. Roeland
Vermeer noemt dit werk een a=sensationeel historisch
en menselijk dokument dat onmogelijk terzijde te schui=
ven is maar zich moet opdringen aan het wereldge*
weten. Andre Demedts heet De enthousiaste Zelfmoord
een aangrijpend dokument, boeiend geschreven in de
natuurlijke stijl van het waarachtig beleefde.
Met dit werk was Pater Van Coillie echter niet aan
zijn debuut. Van hem verschenen reeds vroeger Proeve
ener Bibliografie van de missionarissen van Scheut (in

samenwerking met Willem A. Grootaers) 1939 (115
biz.); de radioscripten 'The new Paradise of White*
Flower*Valley en 'Eucharist in the Holy Scripture',
7

beide 1948; Shengmu tse ai ch'i tao hui yuen hsu chih
(116 biz.), 1950; De ongelijke strijd (46 biz.) 1956;
Peking, eel 10 (32 biz.) 1957.

Zoals reeds gezegd is Pater Dries Van Coillie ook nog
bedrijvig op een ander terrein. Na de tweede wereld*
oorlog stichtte de Congregetie van Scheut in China de
Verbist=Akademie. Vooral op het gebied van de Radio

bereikte deze Akademie onder het impuls van Pater
Jan Joos uitzonderlijke resultaten. Wel, daar reeds deed
Pater Joos voor zijn uitzendingen veelvuldig beroep op
Pater Van Coillie. In 1948 werden er niet minder dan
36rechtstreekse of onrechtstreekse godsdienstige uitzen*
dingen per week gegeven. Het valt dan ook niet te ver*
wonderen dat na hun verbanning uit China we Pater
Joos en Pater Van Coillie terug zijn gaan aantreffen
bij de radio. Voor het N.I.R. werkt Pater Van Coillie
regelmatig mede aan het bekende propramma ' Vlaande*
ren zendt zijn Zonen uit'. Sinds 1955 is hij opnieuw
vast medewerker geworden van Pater Joos, nu bij de
godsdienstige uitzendingen van de Vlaamse T.V. Dit als
realisator, presentator en scriptschrijver. In deze laatste
hoedanigheid leverde hij teksten voor uitzendingen ge=
wijd aan de H. Pastoor van Ars, Communistische ge=
vangenschap in Peking, Het Legioen van Maria, enz.
Sinds onze eerste, ietwat ongelukkige kennismaking,
mochten we ondervinden dat Pater Dries Van Coillie
niet enkel het hart bezit van een Missionaris maar
evenzeer dit van een waarachtig kunstenaar.
H.D.
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BERICHT

maanvuur

lied om jou

maanvuur

dooft

Pluk een hand licht

het avondlover

aan de zon,

nog geuren de rozen

het wordt dag

over de

met de herfst in de lucht

melkweg

schuiven de sterren een voor een

en de vlucht

eenmaal gaat ook dat verloren

van het wild.

en blijft alleen

Speel mij het spel,

de geur van rozen

het geliefde

door de hemel beven
zomernacht
nauwelijks

verhaal

van het kind in de zon
dat de avond beschreit

ontsproten

om de nacht -

uit het geluid van de wind

en kom.

ik zoek de kussen van mijn kind
tussen de blaren van de bomen

En niets zal ik vragen,
noch talen met woorden

Greta Winde

om diepere zin;
vandaag met de zon
in de herfst en de bomen
vergeet ik - en zing.
Jozef Deleu

de

misthoorn

zonder

Geen lijnen tussen zee en lucht en aarde.

hoop

Ik luister naar de jazzmuziek

De zee is donker als een dodenhuis.

die me vrolijk maken kan maar

Het loeien van de hoorn en 't moe geruis

me nu niet helpen kan, mijn

van grauwe zee zijn de geluiden die

droefheid niet verjagen

als tortels klagen en ter ziele dringen.
De misthoorn toet geobsedeerd, ik hoor
gesmoorde klachten in de golven, zie
geen schepen en geen vogels. Het is goor
aan zee. Het vale spook dreigt rond de dingen
onzichtbaar.

In de kolken geesten roepen.

De misthoorn toet geobsedeerd;
sirenen in de dieptegolven;

'k Hoor

het bange luiden van verzwonden
Fernand Florizoone

er lokken
klokken.

wil.

Als een dode vlieg plak ik aan
de laatste hoop, maar een rode
vlek, in 't midden zwart, is alles
wat van mij nog overblijft.
Morgen

wordt deze dode vlieg

weggekuist

als een simp el stof-

deeltje waar niemand naar kijkt
en zal ik voor immer vergeten zijn.
Frans Cornelis

r. i. p.

stillevens
Wie kent het diep geheim der dingen
Die in volkomen stilte zingen ?

Honderd

kruisen op een rij

langs honderd meter muur

Hun oppervlakte laat niet raden,

appartement te hum

In welke toverstroom zij baden.

met eeuwige

Zo droef schijnt een gordijn te schreien,

vergunning

plaats en tijd voorbij

Een waterval schier van verdriet;

het laatste uur.

Maar komt de wind wat spelemeien,

Wachtzaal

Het zingt een soepel zonnig lied.

voor

Het tafellaken,
Krijtwit

in zijn

eerste klas

d'eeuwigheid

vuilbelt onder't

onbewogen,

gras

kolleksie lang verdriet

verlatenheid,

Droomt van het uur, toen lachende ogen
Een feest maakten van eenzaamheid.

afbetaling groot komptant
na zoveel jaar krediet ?
Nu sluit de rekening

O innigheid der stille dingen

Soldo

Die mijn gemijmer zacht omringen.

Debet

Gij zijt de vrienden in mijn leven.

elk op een kant

Heb ik u deze ziel gegeven,

de nettowaarde

Of zijt gij alle hier te saam

onder aan.

Niet langer meer wat dood alaam,
Doch broers en zusters van mijn geest ?

Op de kist in de kuil
slaat de aarde

Ik vier met u dit stille feest.

het zegel der kwijting

Ik ben vertrouwd

voor voldaan.

met uw bestaan,

Ik raak u met mijn handen aan,

Albert Vermeire

Ge zijt een deel van mijn geheel,
Gij hebt een huid die ik graag street
Vermeer van Delft hield van uw rijk,
Gij werdt geliefd door ]an van

Eyck.

•

O harmonie van hout en glas,
Van tin en zilver, goud en linnen,
Van alles wat mij dierbaar was

dan is de wereld groot

En blijven zal. O, schoon beminnen.
Jan Schepens

Aan

•

mijn

Vrouw

Het zeeschuim daar waar wij de oeverdieren vangen,

er is geen mens die weet

die in de angstdroom opnieuw beginnen leven,
[ons aanvallen.

Er is geen mens die weet:

Dan snijdt een grote kreeftenschaar ons langzaam

het onuitsprekelijke,

[dood

de diepe, dodelijke wonde die ikzwijgend draag,
waarvoor geen heling is,

De meeuwen vliegen op,

en die onafgebroken, onaflatend aan mij knaagt.

vergaan denken de vogels die niet vliegen.
Blauw is het waas dat boven zee hangt,

Er is het zaad dat kiemt.

en boven de holen der dieren.

Er is de vrucht die bloeit.
Er is het kind, dat eindeloos geboren

wordt,

De zee komt op met vele, gladde handen.

maar ik

Nu ligt een nieuw strand klaar,

ik heb de wapens neergelegd.

waar wij de open schelpen rapen,

Reeds is in mij de bloem

waar wij verwonderd zeggen :

nog voor zij kon
Kristin Gruwez

verwelkt,

ontluiken.

Als schelpen huizen zijn, dan is de wereld groot.
Gust. Vermeille

K U N S T A K T U A L I T E I T E N

BRUGGE
^

De inventarisering van het kunst-

bezit in West-Vlaanderen

op initiatief

van de Provincie

Kanunnik J. Dochy z. g. heeft in het
boek West-Vlaanderen, deel III - Het
Geestesleven - Organisatie van het
Kunstleven, bondig beschreven welke
arbeid vroeger reeds geleverd werd op
het gebied van de inventarisering van
kunstwerken in de provincie.
Over de noodzaak van dergelijk werk
dient hier niet uitgeweid, evenmin
over de wetenschappelijke nauwgezetheid die daarvan mag worden verlangd. Bekendheid met beide deed het
Provinciebestuur van West-Vlaanderen de inventarisering van het huidig
kunstbezit opnieuw ter hand nemen.
Met ingang van i januari i960 heeft
de Bestendige Deputatie de h. Luc Devliegher, doctor in de kunstgeschiedenis en de oudheidkunde, benoemd tot
wetenschappelijk attache bij deDienst
voor Culturele Aangelegenheden. Hij
heeft als taak het kunstpatrimonium
in de provincie oordeelkundig te inventariseren.
Deze belangrijke gebeurtenis sluit aan
bij de traditie waarover Kan. Dochy
het had. Op provinciaal plan dienen
in dit verband twee voorlopers gememoreerd t. w. de Inventaris Couvez
(1852) en de Inventaris Naert (1889=
1899).

Voor de eerstgenoemde kan verwezen
naar het betrokken boekwerk. De auteur schetst de werkwijze die hij gevolgd heeft; hij laat ook uitschijnen
hoezeer hij was aangewezen op de
goede wil van zijn plaatselijke correspondenten.
Over de Inventaris Naert lichten ons
de verslagen in van de Provinciale
Commissie voor Monumenten en
Landschappen over de jaren 1887 tot
1914, waaruit ook Kan. Dochy zijn
korte mededeling op ons voorstel
heeft gebaseerd.
Het
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uitgangspunt van deze tweede

inventarisering vindt men in de circulaire die de toenmalige minister van
landbouw en schone kunsten op 16
april 1887 aan de provinciale commissies had gericht : „ Je suis d'avis que
les Comites (...) sont tout designes
pour exercer un controle fructueux sur
les oeuvres d'art (...). II y aurait prealablement lieu de les inviter a dresser
une liste des ouvrages importants...".
Blijkbaar denkt de minister slechts
aan een namen- en zakenregister, een
algemene en dus uiteraard zeer oppervlakkige inventaris. Niet zo echter de
Provinciale Commissie.
Waar deze op 6 mei 1887 het werk
nog ziet als een lijst per arrondissement en per commissielid brengt een
jaar ervaring haar op 22 juni 1888 tot
de oprichting van subcommissies per
arrondissement en wil zij briefwisseling met alle gemeentebesturen.
Haar geestdrift is vlug gekoeld : noch
de minister noch de provinciale raad
zijn geneigd de onderneming te financiered Op 9 januari 1889 denkt
men daarom aan een nu beperkter inventaris, voorbehouden aan de kunstwerken 'notoirement connues', met
Couvez als basis, waar nodig aangevuld of verbeterd. Commissielid Naert,
architect-inspecteur bij het Provinciebestuur, wordt met het werk belast.
Hij dient geen melding te maken van
de kunstvoorwerpen in de oudheidkundige musea en kan naderhand rekenen op een revisie per arrondissement door zijn collega's. Naert is met
zijn taak klaar op 15 October 1890.
Nieuwe teleurstelling echter voor de
Commissie die reeds aan publiceren
heeft gedacht : de regering kan geen
subsidie verlenen. Zijnerzijds aarzelt
de Provinciale Raad en werpt op :
de vraag tot inventarisering is uitgegaan van de minister, het komt dus
niet aan de Provincie toe de onderneming te bekostigen. Men weet dus
evenmin hoe Naert te honoreren.
Inmiddels zoekt de Commissie vertroosting in het nazicht van de inventaris. Kanunnik Bethune, De Meyer
/

en Delacenserie reviseren het deel
over Brugge. De commissieleden vragen reisgelegenheid naar de andere
arrondissementen. Er wordt verder
aan de lijsten gewerkt. Op 3 juni
1891 : nieuwe discussie nopens het
financieren van de publikatie, echter
ook strengere kritiek op de arbeid
van Naert. Alzo Baron Jean Bethune :
„ En ce qui concerne le recollement
fait par M . Naert, il aurait peut-etre
mieux valu ne pas se borner a transcrire, en le completant toutefois
d'une maniere satisfaisante, le texte
adopte en 1830 ". Met nieuwjaar 1892
staat men nog niet veel verder : voor
het Brugse is de lijst in orde, Kortrijk,
Tielt en Roeselare zijn nog in onderzoek, zo ook leper waarvoor medewerking is gevraagd aan Arthur Merghelynck en F. van Merris.
Men neemt de tijd. De verslagen
z wij gen, tot op 9 januari 1895 de inmiddels Monseigneur Bethune eraan
herinnert dat collega Naert nog niet
werd gehonoreerd. Kan hij zijn werk
niet zelf publiceren, is een vraag ?
Eindelij^ bijna twee jaar later, kan
Gouverneur Baron Ruzette aan de
Commissie mededelen dat de bijgewerkte Inventaris Naert vrijwel klaar
is, en dat de Provinciale Raad een
ereloon voor de auteur heeft gestemd.
Op deze wijze zal zijn werk eigendom
worden van de Provincie (Verslag van
2 december 1896).
In 1900 ontstaan nieuwe verwikkelingen. De h. Axters, adjunct-secretaris
van de Commissie, maakt in de Inventaris Naert attent op bepaalde
leemten of fouten. Hij heeft deze vastgesteld na vergelijking met Couvez en
aan de hand van gegevens verstrekt
door James Weale, Kan. Duclos en
Karel Deflou. Axters zal met Naert
kontakt nemen en de tekst bij werken.
Inmiddels komt Brussel zich opnieuw
met het initiatief bemoeien. De Koninklijke Commissie kondigt namelijk
de coordinering aan van de verscheiden provinciale werkzaamheden, in
het bijzonder wat betreft de eenvor-

migheid van de publikaties ! In de
loop van 1903 neemt een bij zondere
commissie de keuze van het letters
type, het formaat, de illustratie enz.
ter studie. West-Vlaanderen is vertegenwoordigd door de h. van Ruymbeke. Het plan neemt in zoverre vorm
aan dat ook de Bestendige Deputatie
nu wil denken aan een subsidie. Haar
tussenkomst zal o. a. een ereloon voor
de opsteller en de aankoop van een
aantal exemplaren van de inventaris
behelzen.
Halfweg 1904 is Axters met zijn herziening klaar. De Commissie gaat akkoord maar beslist niettemin tot een
uitbreiding van de informatie t. w. afmetingen, signatuur en bibliografie
betreffende de behandelde voorwerpen. Vandaar nieuwe arbeid. Wijlen
Mgr. Callewaert, dan nog professor
aan het Groot Seminarie te Brugge,
wordt door de Gouverneur aangezocht
een korte nota op te stellen als inleiding, betreffende de gebiedsomschrijvingen zowel kerkelijke als profane.
Een bibliografie blijkt niet noodzakelijk aangezien de Societe d'Emulation
deze eerstdaags denkt uit te geven.
Men schrijft 12 december 1906.
Weer verstrijken enkele jaren totdat
in 1911 een aanvraag om subsidie gericht wordt aan de Provincie, want
men wil nu stellig met de uitgave
van de inventaris beginnen. De Provinciale Raad legt inderdaad voor 1913
een eerste schijf vast van 3.000 goudfrank. In zitting van 19 november
1912 legt de Commissie, op voorstel
van van Ruymbeke inhoud en vorm
definitief vast. De inventaris zal tweetalig zijn. De schrijver zal de taal gebruiken die hij verkiest. De inventaris
zal gepubliceerd worden per bestuurlijk arrondissement. Voor belangwekkende gebouwen zal hij een grondplan
behelzen. Er wordt geen melding ge=
maakt van de musea.
Daar bleef het bij. 1914 bracht andere
zorgen. De Inventaris Naert is niettemin bewaard gebleven, met uitzondering van de bundels betreffende de
stad en het arrondissement leper, zo
ook voor de arr. Roeselare en Tielt.
Deze werden vernield bij de brand die
in 1915 het huis teisterden van de h.
Coomans lid van de Commissie, te
leper. De h. Coomans had de manuskripten in 1905 ontvangen vooi
revisie.
/

Men mag hopen dat de nieuwe inspanningen die in i960 een aanvang

nemen, een beter lot zullen kennen.
In West-Vlaanderen zegt men : derde
keer, goe keer !
G.

^

Gyselen

Prijskamp voor het ontwerpen van

een artistiek

kruisbeeld

1. Het Provinciaal Comite voor Kunstambachten en Kunstnijverheid in
West-Vlaanderen richt onder de auspicien van het Provinciaal Bestuur van
West-Vlaanderen, een prijskamp in
voor het ontwerpen van een kruisbeeld, bestemd voor openbare gebouwen, schoollokalen, enz.
2. De prijskamp staat open voor alle
ontwerpers van Belgische nationaliteit
gevestigd in ons land.
3. Het in te dienen ontwerp moet
artistiek ver ant woord zijn. De kunstenaar is vrij in het uitbeelden van de
kristusfiguur.
4. Voor de kristusfiguur is de hoogte
bepaald op 35 a 40 cm. De afmetingen
en de vorm van het kruis zelf zijn
vrij. Het geheel moet schaalsgewijze
kunnen vergroot worden tot maximum
het dubbel.
5. Het ontwerp moet geschikt zijn
voor uitvoering in serie. Alleen volkomen afgewerkte ontwerpen worden
ingewacht, in formaat, materiaal,
kleur, enz. van bedoelde uitvoering
in serie. Alle materialen komen in
aanmerking. (Er is dus geen spraak
van 'piece unique').
6. Elk mededinger mag meerdere ontwerpen indienen.
7. De prijskamp geschiedt naamloos.
Elk ontwerp moet op de rugzijde een
kenteken dragen, terug te vinden op
een begeleidende ondoorzichtige gesloten omslag waarin de naam en het
adres van de inzender gesloten is.
8. Een prijs van 10.000 F wordt aan
de ontwerper van de bekroonde inzending toegekend. Verder wordt een
bedrag van 15.000 F uitgeloofd voor
eventueel toe te kennen premies wel=
ke minimum 2.500 F zullen bedragen.
Indien de prijs niet kan toegekend
worden, dan kan het bedrag daarvan
geheel of gedeeltelijk toegevoegd
worden aan de premies.
9. Ieder ontwerp dat een prijs of premie verwerft, wordt eigendom van de
inrichters van de prijskamp met alle
rechten van reproductie.
10. De bij artikel 8 bedoelde ontwerpen zullen in het Bestendig Expositie-

centrum voor Toegepaste Kunst te
Brugge tentoongesteld worden.
11. De ontwerpen moeten uiterlijk
tegen 1 maart ig6o ingediend worden

in het Bestendig Expositiecentrum
voor Toegepaste Kunst, Dijver 7 te
Brugge, onder de gestelde voorwaarden.
12. Het inrichtend Comite neemt geen
enkele verantwoordelijkheid op zich
door het in ontvangst nemen van de
ontwerpen met het oog op de prijskamp.
13. Tegen de beslissing van het Comite^ dat zelfs als jury zal fungeren,
bestaat geen beroep noch enig verhaal.
14. Wie deelneemt aan de prijskamp,
verklaart zich daardoor zelf akkoord
met al de beslissingen die door het
Comite zullen getroffen worden.
Nadere inlichtingen betreffende deze
prijskamp kunnen verkregen worden
bij het secretariaat van het Provinciaal Comite, Koning Albertlaan 6 te
Assebroek (Brugge).
^ Na de geslaagde opvoering van 15
december j. 1. van De Muizenval door
Agatha Christie, brengt 'Als Ic Can'
op 8 maart voor het voetlicht : Antigone door Jean Anouilh, naar het
griekse treurspel van Sofokles. De
vertoning geldt als beurtoptreden in
de provinciale prijskamp, voorbehouden aan eerste kategoriekringen. Er
wordt overwogen een namiddagverloning te geven voor de hogere klassen
van atenea, colleges en normaalscholen.

BRUSSEL
^

Godecharleprijs

De Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant brengt ter
kennis van de belanghebbenden dat
drie beurzen ten bedrage van 33.000 F
jaarlijks te begeven zijn aan Belgische
kunstenaars : beeldhouwers,

schilders

en architecten, die tijdens een in 1961
in te richten tentoonstelling aan de
hand van standbeelden, schilderijen
of bouwkunstige werken zullen bewezen hebben dat zij met een merkwaardige aanleg begaafd zijn. Die beurzen
worden voor een termijn van twee
achtereenvolgende jaren toegekend,
zodat begunstigden in staat worden
gesteld hun artistieke opleld'ng te
voltooien door het bezoeken van grote
instellingen in het buitenland.
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Voor verdere inlichtingen is het raadzaam het Koninklijk besluit van 28
april 1931, gewijzigd bij deze van 23
juni 1932, 27 november 1952, 3 September 1954 en 3 december 1955, die
de Stichting Godecharle herinrichten,
te raadplegen. Aan de belanghebbens
den worden een exemplaar van het
reglement en een aanvraagformulier
tot deelneming aan de wedstrijd toegezonden, mits zij hiertoe een verzoek richten tot het secretariaat der
Commissie.
Om in aanmerking te komen, mogen
de Belgische beeldhouwers schilders
en architecten op 1 januari 1961 de
ouderdom van achtentwintig jaar niet
hebben bereikt. De behoorlijk ingevulde aanvraagformulieren dienen voor
/

1 januari 1961

bij de Commissie voor

Studiebeurzenstichtingen

van Brabant,

te Brussel, Oud-Korenhuis,

nr. 12, in-

gezonden te worden met de volgende
bijlagen : een uittreksel der geboorteakte, een getuigschrift van nationaliteit en goed zedelijk gedrag en de
verbintenis waarvan sprake in artikel
6 van het Koninklijk besluit van 28
april 1931.

GENT
•jr De Internationale Jaarbeurs van
Vlaanderen te Gent, organiseert voor
de tweede maal een architectenprijskamp voor de Europese Woning.
Onderwerp van de prijskamp is het
indienen van plannen voor een sociale
woning, bestemd voor een gezin met
twee kinderen. Bedoeld wordt het gezin van een geschoold arbeider of van
een bediende die over nagenoeg hetzelfde inkomen beschikt als voornoemde arbeider. De organisatoren
hebben een flinke inspanning geleverd
om met de kostbare medewerking van
de industrie, het totaal der prijzen op
te drijven tot 300.000 F.
Het sukses van het vorig Salon der
Europese Woning is zo overweldigend
geweest, dat de belangstellende sectoren uit de nijverheid niet geaarzeld
hebben om hun steun aan het initiatief van de Internationale Jaarbeurs
te verlenen. Ziedaar een nationale
waardering voor een opbouwende manifestatie waarbij de totale economie
betrokken is, vermits de inspanningen
der architecten moeten gericht zijn op
het reduceren van de kostprijs der
woningen.
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De juryleden die uitspraak moeten
doen over de ingezonden ontwerpen,
behoren tot de meest bevoegde internationale en nationale kringen van
de architectuur :
1. Er is eerst en vooral een architect
per Euromarktland : voor Duitsland :
Prof. E. Eiermann, Karlsruhe; voor
Italie* : Architect F. Albini, Milaan;
voor Frankrijk : Architect M . Lods,
Parijs; voor Benelux : Architecten Bakema, Rotterdam en V. Bourgeois,
Brussel.
2. Een afgevaardigde van de Internationale Unie der Architecten, de Heer
J. Dubuisson, te Parijs.
3. Een afgevaardigde van het Beheer
van Stedebouw en Ruimtelijke Orde=
ning te Brussel, de Heer DirecteurGeneraal V. Bure.
4. Een afgevaardigde van het Nationaal Instituut voor Huisvesting te
Brussel, de Heer C. Crappe, Secretaris-Generaal.
5. Een ingenieur-bouwkundige, de h.
P. Streitz, Brussel.
6. Een architect van de Kon. Vereniging der Bouwmeesters van OostVlaanderen, de Heer architect J. Malfait, voorzitter.
7. Een afgevaardigde van de Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen, de
Heer H. P. Persin, Secretaris-Generaal.
Vorig jaar bedroegen de prijzen slechts
120.000 F, dit jaar zijn 300.000 F voorzien. Dit bedrag wordt verdeeld als
volgt : Prijs van de Internationale
Jaarbeurs der Vlaanderen : 65.000 F.
Prijs Edmond Dutry.
Prijs van het Nat. Instituut voor de
Huisvesting te Brussel :
50.000 F
Prijs aangeboden door de N . V. Eternit, Kapelle-op-de-Bos :
30.000 F
Prijs aangeboden door de N.V. Univerbel te Charleroi :
25.000 F
Prijs aangeboden door het Nationaal
Voorlichtingscentrum voor het Alumi=
nium te Brussel :
25.000 F
Prijs aangeboden door de N.V. Ebes,
zetel Vlaanderen, Gent :
25.000 F
Prijs aangeboden door de pvba Comptoir des Produits Isolants, Antwerpen :
20.000 F

Prijs aangeboden door de N.V. Masser, Brussel :
20.000 F
Prijs aangeboden door het Nationaal
Bureau voor Documentatie over het
Hout, Brussel :
20.000 F
Prijs aangeboden door de N.V. Ytobel,
Antwerpen :
20.000 F
De architecten uit de zes landen van
de Euromarkt kunnen het reglement
7

van deelname bekomen op het secretariaat van ' De Europese Woning 60
Floraliapaleis, Park, Gent, telefoon :
(09)22.40.22.

Plannen worden uiterlijk op 1 april
i960 's middags ingediend.

De Academie zal in de loop van
het jaar i960 overgaan tot het toekennen van de volgende letterkundige
prijzen :
1. De August

Beernaertprijs, ten

be-

drage van 10.000 F, ter bekroning van
een Nederlands letterkundig werk
zonder onderscheid van genre, van
een Belgische schrijver, gedurende de
periode 1958-1959 geschreven of uitgegeven;
2. de Nestor de Tiereprijs, ten bedra-

ge van 7.500 F, toe te kennen aan het
beste toneelspel uitgegeven of geschreven tijdens de periode 1958-1959;
3. de Jozef van Ginderachterprijs,

ten

bedrage van 5.000 F, gesticht tot het
aanmoedigen of bekronen van geschriften

ter verheerlijking

provincie

Brabant, inzonderheid

van

de
van

de kantons Asse en Vilvoorde, en toe

te wijzen aan de auteur van een in 't
Nederlands geschreven werk van letterkundige, historische, kunsthistorische, taalkundige of folkloristische
aard, dat in de periode 1956-1959 is
verschenen, of ook aan een tijdschrift
of genootschap, dat op een van de opgegeven gebieden werken heeft gepubliceerd;
4. de Joris Eechoutprijs,

ten bedrage

van 7.500 F, voor het beste Nederlands
letterkundig essay van ten minste 100
bladzijden, door een Belgisch schrijver gedurende de periode 1958=1959
geschreven, niet over een periode der
letterkundige geschiedenis, maar over
een auteur, met voorkeur van een
essay over een Nederlands schrijver.
Voor het toekennen van de prijzen zal
worden gekozen uit de werken geschreven of verschenen tijdens de jaren bij de onderscheiden reglementen
bepaald, met inbegrip van de onuitgegeven werken, waarvan het handschrift, in twee exemplaren, aan de
Academie, Koningsstraat 18 te Gent,
voor 15 februari a.s. wordt afgeleverd.
Gedrukte werken hoeven niet te wor-

den ingezonden. Komen niet in aanmerking de werken die reeds met een
academieprijs, een staatsprijs of een
interprovinciale prijs bekroond werden.

V A K L I T E R A T U U R

WEST V L A A M S E

GRAFIEK

De grafische kunsten komen tot ons
onder zeer diverse vormen, vanaf de
affiche, het teken aan de muur, tot
de boekillustratie, de cartoon en de
postzegel. Een bijzondere, eerder intieme en geenszins rumoerige kunstvorm in het overigens stille gebied
van de grafiek, is de gelegenheidsgrafiek en bepaald het ex-libris. Het
is uiteraard een artistieke uitwisseling
tussen artiest en opdrachtgever en
slechts zeer zelden komt dergelijk
werk in de publieke kijker. Daarom is
een tentoonstelling van ex-librissen,
zoals die voor kort te Brugge werd
ingericht in het reeds overbekende Bestendig Expositiecentrum, afgezien
nog van de reele waarde van het geexposeerde werk — al een gebeurte=
nis. Deze expositie, in samenwerking
met de 'Antwerpse ex-libris-kring',
bevatte vele honderden ex-librissen
uit een tiental landen bijeengebracht.
Interessant was het stellig in dit verband een vergelijking te maken tussen
die landen waar het ex-libris nog
vastzit aan het prent-aardige, het
anecdotische, het folkloristische en
andere landen — zoals Italie bij v. —
waar ook het ex-libris, zij het op
klein formaat, de huidige strekkingen
ook in de grafische kunsten uitspreekt
en illustreert.
Het ex-libris is zo oud als het boek.
In de eerste tijden van de boekdrukkunst of zelfs vroeger, toen het boek
nog met de hand werd geschreven en
derhalve zeer kostbaar was, wilde de
eigenaar — toen gewoonlijk een vooraanstaande persoon of instelling, onmiddellijk zijn eigendomsmerk op het
boek aanbrengen. Het is dit gebruik
dat later aanleiding gaf tot het ontstaan van het ex-libris. Aanvankelijk
nog werd dit boekmerk gebruikt voor
grote en waarde voile boekerijen en
later, mede door de socialisatie van
het boek en het boekenbezit, kwam

het meer algemeen in voege. Sedert de
vorige eeuw hebben vele grafische artiesten het ontwerpen van ex-librissen
veelvuldig toegepast. De tekenaar te=
kent in het ex-libris de naam van de
eigenaar, gewoonlijk doch niet altijd
ook de woorden 'ex libris', en legt
zich soms er op toe om in de tekening
zelf een reminiscentie te leggen aan
de naam, het beroep of de hobby van
zijn opdrachtgever. Wij kunnen hier
alleen beknopt wijzen op het wezen
en de historiek van het ex-libris, die
nochtans zeer interessant zijn. Er bestaat immers een authentieke ex-libris-kunde; een van de voornaamste
Nederlandse specialisten, die meerdere
werken over deze kunstvorm publiceerde, is Johan Schwencke. In alle
taalgebieden verschijnen geregeld publicaties waarin de schoonste ex-librissen worden gereproduceerd. Het
mag ons inmiddels wel verheugen dat
ook Westvlaamse artiesten zich op dit
minder bekende terrein niet onbetuigd lieten. Naast de boven genoemde tentoonstelling, waar ook werk
van onze kunstenaars te zien was,
werd een interessante map 'Westvlaamse grafiek' uitgegeven (100 F Comite voor kunstambachten, Koning
Albertlaan 6 te Assebroek), waarin
grafisch werk, in hoofdzaak ex-librissen van dertien Westvlaamse artiesten
werd opgenomen.
De meeste van deze kunstenaars zijn
op andere terreinen bekend. Treffend
is nochtans dat zij hun artistieke
persoonlijkheid ook in dit kleine werk
niet verloochenen, maar ze hier en
daar welhaast nog pittiger en duidelijker illustreren. In de ex=librissen
van

Roger

Bonduel

vinden

wij

de

grillige grafiek terug van zijn tinpanelen en de grote versobering, die
zijn gehele werk uitstraalt; in dit van
Fernand Boudens, dat wij hierbij af-

drukken, treft ons een gestyleerde
herinnering aan de muzikale inspiraties van zijn opdrachtgever, terwijl de

kalligraaf Jef Boudens volledig tot
uiting komt in de symmetric van het
ex-libris voor zijn kinderen. In het
ex-libris van Jos Coene vinden wij in
een zeer fraaie zwart-wit compositie
zowel een reminiscentie aan zijn stad
Brugge als een aanduiding van zijn
tekenkundige bedrijvigheid. Ook Octave Landuyt heeft de ongewone wereld van zijn artistieke opvatting in
een eenvoudig ex-libris weten uit te
werken. Cyril Maertens, die in zijn
occasioned werk steeds een uiterst
verfijnd grafisme aan de dag legt,
verrast ons hier met een ex-libris
waarin een harmonische zwart-wit
verdeling toch opvallend sober blijft.
Jos Noreille, een meester van de linosnede, heeft deze techniek uiteraard
en met voorliefde in gelegenheidsgrafiek toegepast. Een ex-libris naar een
loodsnede van Gerard Schelpe illustreert hier opnieuw en wel op over=
weldigende wijze het beroep van de
opdrachtgever, terwijl Jan Schelpe
voor zijn eigen ex-libris een speelse
wit-zwart illustratie heeft gevonden
op het motief van zijn eigen naam.
Een grillig, doch goed afgewogen net
van lijnen heeft Albert Setola rond
zijn naam verweven, terwijl Jose van
Gucht een ander, eerder decoratief lijnenspel heeft verwerkt rond de Brugse
torentrits en met het schelpmotief aan
de eigenaar van het ex-libris herinnert. De Tieltse grafieker Ernest Verkest ten slotte heeft met zijn letterex-libris, in een zeer geslaagde harmonie, een uitstekend monogram bereikt.
fb
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LES J E U N E S G E N S
EN C O L E R E V O U S P A R L E N T
De Engelse angry men zijn in niet
meer dan een paar jaar tijd de gehele
wereld door berucht geworden; zij
hebben overigens niets verwaarloosd
om dit resultaat te bereiken. Ook in
ons land hebben zij navolging gevonden, zoals alles wat aan de orde van
de dag is; men denke aan de Franse
existentialistische romanciers vijftien
jaar terug. De verontwaardiging en de
rebellie van een jonge schrijversgeneratie is in haar grote lijnen dezelfde
in alle tijden en in alle landen; normaal duurt zij totdat de jongere generatie de oudere heeft verdrongen uit
de leidende posities in het geestesleven; dit zal ook zo verlopen met de
Engelse angry men en hun navolgers
(de mislukkelingen uitgezonderd, die
hun leven lang angry men blijven);
Deze nuchtere kijk op de zaak mag
ons echter niet beletten aandacht te
schenken aan de misschien groten=
deels gegronde ver wij ten, die de angry
men richten tegen de bestaande orde.
Dit kan best aan de hand van een
reeks artikelen die acht vertegenwoordigers van de groep lieten bundelen
en die o. m. in Franse vertaling te
Parijs verschenen onder de titel Les
jeunes gens en colere vous parlent.

Zij hebben alien de begeerte gemeen
op een of andere wijze te protesteren
tegen een onrechtvaardige, beestachtige wereld, die met apathie de nakende katastroof afwacht, een wereld
waarin verkalkte tradities, inertie,
gebrek aan verbeelding en hypocrisie
schering en inslag zijn. Maar elk der
acht angry men heeft iets eigens te
zeggen.
De eerste is eigenlijk een angry woman en is bovendien niet zo heel jong
meer. Doris Lessing (° 1919 in Iran)
kende vooral sukses met haar roman
The

Grass

is singing

en onderging

sterke communistische invloeden. Zij
klaagt het aan dat de hedendaagse
schrijvers, in tegenstelling tot de negentiendeeuwse, geen menselijkheid,
geen naastenliefde, geen geloof in de
mens meer verspreiden; wanhoop en
walg tegenover het mensdom is vanwege de schrijver een verraad. Wij
hebben daarom thans een minderwaardige literatuur. Komt daarbij dat
film en televisie het grootste deel
van de belangstelling der massa opeisen, terwijl in de negentiende eeuw
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de romancier de enige artiest was die
de grote massa bereikte.
Colin Wilson (° 1931) is de auteur van
The Outsider en Religion and the Re-

bel en heeft een uitgesproken hartstocht voor de mystiekers en de wijsgeren. Voor hem moet de letterkundige een Outsider zijn en een rebel,
die zich losmaakt van de massa, zich
opwerpt tegen het wetenschappelijk
materialisme, zijn individualiteit heroisch ontwikkelt, zich afzondert van
dit

gigantisch

net van

anarchie en

chaos (Eliot) dat de moderne wereld
is. De maatschappij gaat ten onder
omdat zij godsdienst mankeert; het
humanisme en de wetenschappelijke
vooruitgang a la Russell hebben slechts
verveling, frustratiegevoel en periodische oorlogen kunnen veroorzaken.
Als de Outsider dit heeft begrepen
dan zal hij verder gaan en zoeken een
nieuwe beschaving op te bouwen, die
wederom steunt op een geloof in een
wereldbeschouwing, zoals Eliot het
deed. Van het rationalisme en de filozofie moeten wij terug gaan naar
de godsdienst, niet die van Bill Graham of van de getuigen van Jehova,
maar op de wijze van Thomas van
Aquino en Fra Angelico. Het scepticisme is de dood van alles. Het stands
punt van Wilson is dus een soort religieus existentialisme.
John Osborne, de Engelse Ionesco, is
de befaamde auteur van avantgarde
stukken als Look back in Anger

en

The Entertainer (01929). Zijn essay is
een aaneenschakeling van nogal grove schimpscheuten tegen de politiek,
de anglikaanse godsdienst, de monarchic, de Oxford- en Cambridgekultuur
en de gecultiveerde middenstand. Zijn
moeder behoort tot een geslacht van
pub-uitbaters uit de Londense achterbuurten, wat veel verklaart, zoals hij
zelf erkent.
Een product van Oxford is integendeel John Wain (° 1925), romancier
en criticus. Volgens hem is het mensdom slechts naar het uiterlijk erg
veranderd bij wat het was in 1912;
immers de zogenaamde ideologische
of artistieke nieuwigheden bestonden
reeds toen, zo niet vroeger. Het moeilijke is tegenwoordig zijn hoofd koel
te houden en kritisch te blijven; de
letterkundige mag geen arrivist zijn,
maar moet ernstig en eerlijk werken.
Nog een toneelman : Kenneth Tynan
(1927). Een goed drama is volgens
hem gebaseerd op de uitbeelding van

menselijke wanhoop; de Engelse dramatiek van heden vergat het en is
daarom zo laag gevallen. De dramatiek moet de kleine man en de gruwelen van de eigen tijd op het toneel
brengen, zegt deze bewonderaar van
Brecht. Hij wil een volkstheater, waar
stijl ondergeschikt is, waar antigodsdienstige propaganda gevoerd
wordt, waar de sexualiteit wordt opgehemeld, waar een 'vrolijk' socialisme wordt gepredikt en waar Guy
Burgess als een held en de jazzclubs
als de nieuwe elite worden voorgesteld...
Bill Hopkins (° 1928), die aan zijn
tweede roman toe is, beschuldigt zo=
wel de hedendaagse schrijvers als hun
publiek. Wij zijn physisch en geestelijk uitgeput, wij zijn voor geen enkel enthousiasme meer vatbaar. Daarom zijn er meer schrijvers nodig die
de geestelijke gezondheid herstellen
in plaats van scepticisme en wanhoop
aan te moedigen en het zieldodend
rationalisme te verspreiden of mooie
zinnetjes te fabriceren. Zij moeten
weer geloof brengen. Hopkins onderzoekt drie mogelijkheden daartoe :
hetzij een nieuw geloof vestigen, hetzij het Christendom revitaliseren, hetzij de grondslag van het geloof terug
ontdekken. In elk geval moet de
schrijver een denker zijn, die de nieuwe tijd bereidt; het volstaat niet dat
hij de wreedheid van de hedendaagse
tijd uitbeeldt; hij moet een profeet
zijn, maar tevens een expert in alle
menselijke omstandigheden. Het ergste is dat zovelen alleen maar eraan
denken hun lezers te vermaken en
dat het publiek hen uitlacht zo zij
bv. een tragedie zouden schrijven. Zo
dit niet verandert, dan is onze beschaving verloren, meent Bill Hopkins.
Op filmisch gebied is de toestand zeer
slecht in Engeland, beweert de cineast
Lindsay Anderson (° 1923 te Bangalore). De Engelse film is buiten koers,
eenvoudig omdat hij te Engels is; hij
heeft een typisch middenstandsklassecompleks, hij is snob, beheerst, braaf;
de drie vierden der bevolking wordt
er ter zijde gelaten, evenals de werkelijk actuele problemen. Voor het overige valt Lindsay zo wat alles en iedereen aan.
Stuart Holroyd (° 1933) weigerde universiteit te lopen en werd toneelschrijver, publicist en wijsgeer. Voor hem
is de vrij heidswil het voornaamste,
maar de vrijheid is een innerlijke

hoedanigheid en geen politieke zaak.
Enkel een godsdienstige levenshou=
ding kan de hedendaagse mens zijn
vrijheid schenken. De rol van de
schrijver is juist aan te tonen dat wij
in een crisistoestand leven en de weg
der genezing aan wijzen. Hij verwijst
naar zijn boek Emergence from Chaos
waarin hij het psychologisch proces
beschreef dat van het rationalistisch
humanisme naar het geloof voert. De
schrijver moet de mens de zin van
zijn ware en gespleten existentie terugschenken, hem wakker maken, hem
bevrijden. Passief pessimisme kan
slechts de toestand veranderen. Een
betere toekomst kan men slechts verzekeren door aan de mens de zin van
het transcendente terug te schenken.
De totaal-indruk die deze reeks essays laat is nogal verwarrend; men
vindt hier inderdaad voor elck wat
wils : diepe godsdienstigheid naast
blasfemie, verfijnd schoonheidsbesef
naast platte gemeenheid. Maar deze
tegenspraken zelf tonen hoe radeloos
en stuurloos de jongere Europese letterkundigen zijn. De Engelse angry
men zijn ontegensprekelijk representatief niet alleen voor de jongere intellectuelen van Engeland, maar tevens voor gans West-Europa. Hoopschenkende elementen ontbreken niet.
(Les jeunes gens en colere vous par-

lent. Vert. Michel Chrestien. Uitg.
Pierre Horay, Paris, 1958; 275 biz.;
840 F. F.)

maar tenslotte toch het begrip van
het kunstwerk grotelijks hebben bevorderd.
Zo pas verscheen La magie du dessin,

van de bekende psychiater Jean Vinchon, in de Bibliotheque

neuro-psy-

chiatrique de langue francaise, de reeks

waartoe ook het bekende boek van
Dalbiez over de psychanalyse behoort.
De ondertitel Du griffonage automatique au dessin therapeutique bepaalt

nogal goed de opzet van Jean Vinchon, die een der grote specialisten is
op het gebied der betrekkingen tussen kunst en geestesziekte, waarover
hij reeds verschillende studien uitgaf
zoals L'art et la folie, L'art dans le
traitement de soi-meme en Essai d'autotherapie par l'art.

Dr. Vinchon observeerde en rangschikte een grote hoeveelheid tekeningen uit alle tijden, komende zowel
van kunstenaars als van leken; dit
stelde hem in staat de natuur te benaderen van het geheimzinnig dynamisme dat de mens ertoe drijft min
of meer automatisch iets neer te
krabbelen terwijl hij werkt, of droomt,
of luistert of telefoneert. Deze krabbels hebben ongetwijfeld een zekere
psychologische betekenis en kunnen
dikwijls tot bepaalde arche=types en
tendensen herleid worden, die algemeenmenselijk zijn, met de psychische
toestand rechtstreeks verband houden
en de persoonlijkheid verraden. Wegens hun verbonden zijn met de diepe
krachten van de mens kan men dus
nopens deze spontane tekeningen van
magie du dessin spreken.

KUNST

EN

ZIELKUNDE

Men heeft, niet zonder reden, beweerd
dat onze tijd door de psychologie
meer dan door welke andere wetenschap ook wordt beheerst. Dit is in
velerlei opzichten in het biezonder
waar voor de kunst. Een niet gering
deel der hedendaagse kunstverschijnselen vindt zijn oorsprong en verklaring in de psychologische theorieen
van Freud, Jung e. a., die de aandacht
hebben gevestigd op nieuwe nog onontdekte domeinen voor de kunstenaar of dezes kijk op mensen en dingen veel dieper en rijker hebben ge=
maakt. De kunstenaar zelf en zijn
werk zijn op hun beurt herhaaldelijk
het voorwerp geweest van psychologische onderzoeken, die misschien wel
meer dan eens tot overhaaste en onverantwoorde besluiten hebben geleid,

Maar de automatische tekening is ook
nog in een andere betekenis magisch;
zij bezit namelijk een mysterieus
psychisch-genezend vermogen; kunstenaars hebben er gebruik van kunnen maken om zich van nevrosen te
genezen. Het ligt dan ook voor de
hand dat de spontane tekeningen grote diensten moeten kunnen bewijzen
in de psychotherapie : zij bieden niet
alleen een bevrijdende Abreaktionmethode, maar ook een geschikt middel om een nauwer kontakt tot stand
te brengen tussen de zieke en de geneesheer, zoals uitvoerig bewezen
werd door de onderzoekingen van
Jung en zijn leerlingen. Zij zijn immers uitdrukkingen van het inwendig
beeld en van de ziekelijke obsessies;
de geneesheer kan dan ook langs de
weg der therapeutische tekening brengen tot derivatie, compensatie en zelfs

Paul Klee : De aap Sun
„ Combinaison de spirales simples et doubles
rapprochant le corps du singe d'une machine "
(lean Vinchon, 'La magie du dessin').

sublimering. Zo komt men tot een
soort moderne magie, die aansluit bij
de geheime riten van de oertijden,
waaraan zij als het ware nieuw leven
heeft geschonken.
Uit een zeer aanzienlijk feitenmateriaal dat de auteur aanbrengt om zijn
opvattingen te staven willen wij enkele der vele gevallen reveleren, die
met de kunst onmiddellijk verband
houden. Aldus vernoemt Vinchon talrijke dichters en romanciers, die
voortdurend en spontaan tekeningetjes
maakten om zich van hun onderwerp
te laten doordringen, zoals Musset,
Goethe, Hugo, Verlaine, Rimbaud, Loti, Proust, Mauriac, SainUExupery.
Veel onmiddellijker natuurlijker is het
verband tussen de krabbels en de decoratiemotieven. Men merkt het aanstonds bij sommige oude culturen zoals deze van Kreta en Mykene en deze
der Etrusken. Maar men stelt hetzelfde ook vast in de affichen van de
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twintigste eeuw, met hun sterke contrasten, hun geschematiseerde vormen
waarin men de fundamentele archetypes van de krabbels terugvindt zoals de spiraal, de pijl, het dambord;
zelfs de kunstmatige onbehendigheid
der tekening is een terugkeer tot het
instinctieve, dat in de moderne tijden
de cultuur domineert, het instinctieve
dat in de primitieve tekening der oertijden en in de spontane krabbels van
alle tijden tot uiting komt.
De abstracte kunst, zo betoogt Vinchon, houdt rechtstreeks verband met
de inwendige wereld en zal dus meer
dan andere kunststijlen aansluiten bij
de spontane tekening. De keuze der
vormen verraadt natuurlijk het temperament van de artiest, zoals een
vergelijking tussen Klee en Kandinsky
duidelijk aantoont. Vooral Kandinsky
heeft de theorie van de abstractie als
uiting van een inwendige geestelijke
wereld ontwikkeld. Klee van zijn
kant heeft het meest gebruik gemaakt van de archetypes van de automatische krabbels. Het lijkt ons echter dat Vinchon niet genoeg rekening
houdt met de figuratief-surrealistische
inslag in Klee's werk en aan de abstractie toeschrijft wat eigenlijk het
surrealisme toekomt.
Onder de kunstenaars die zich door
de uitbeelding van hun innerlijke beel=
den van hun obsessies poogden te
bevrijden noemt Vinchon in de eerste
plaats Jeroen Bosch, Michel-Angelo,
da Vinci, Katherine Mansfield, Turner, William Blake en Nijinsky; (de
laatste drie echter zonder of zonder
volledig resultaat); elk van hen is een
interessant psychisch geval, dat de
katharische mogelijkheden van de methode illustreert. Men zal ook met
belangstelling lezen wat Vinchon
schrijft over het zuiver fantastische
element, dat in de moderne poezie optreedt, maar vooral in de Japanse
kunst een grote rol speelt; de betekenis ervan voor de hedendaagse
plastische kunsten wordt door Vinchon, behalve dan voor gevallen als
Leonor Fini, niet zeer groot geacht.
La magie du dessin is een boek dat

wij ten zeerste moeten aanraden voor
wie dieper wil doordringen in de psychologische aspecten van de kunst;
bepaald kan het veel verstandige en
ontwikkelde lieden helpen, die dikwijls ter goeder trouw aannemen dat
de abstracte en de surrealistische
kunst niets anders zijn dan goedkope
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drolligheden van sluwe uitbaters van
het snobisme. Terzelfdertijde kan het
ook dienst bewijzen aan kunstenaars,
die menen deze richtingen te moeten
navolgen zonder er de diepere zin
van te begrijpen of aan de psychische
voorwaarden ervan te beantwoorden.
Wij durven de wens uitspreken dat
het de vele critici, die gewoon zijn
nolle ' seuphorische' woordenkramerijen neer te schrijven, een beetje inzicht zou bijbrengen, als dat mogelijk
is...
(Uitg. Desclee De Brouwer, BruggeParijs, 1959, 150 B. F; 182 biz., ingebonden en rijk geillustreerd).

Het boek van Henri Morier, La psychologie des styles, beperkt zich bijna
uitsluitend tot de literatuur. Hij behoort zoals Dr. Vinchon trouwens tot
de psychologische richting van Jung,
die aan de persoonlijkheid een zo
grote betekenis hecht. Henri Morier,
die te Geneve hoogleraar is in de
Franse taalgeschiedenis en stylistiek,
bestudeert in dit boek het verband
tussen de persoonlijkheid en de stijl
van de schrijver.
Het eerste deel is theoretisch. Er bestaat mogelijkheid, zo betoogt Morier,
om uitgaande van de persoonlijkheid
van een auteur zijn stijl deductief te
bepalen, voor zover althans de auteur
niet bewust imiteert of zijn stijl niet
aanpast aan de psyche van zijn personnages of zijn stijl door allerlei invloeden niet liet misvormen. Het is
immers niet de stijl die de persoonlijka
heid beheerst maar het innerlijk wezen zelf veroorzaakt alle facetten van
de stijl, die dus met het ritme der ziel
overeenstemt. Intelligence en sensibiliteit zijn de dienaars van de ziel en
bepalen onmiddellijk de stijlvormen;
vandaar dat men de verschillende classificaties van de karakters, die vooral
op intelligentie en sensibiliteit zijn
gebaseerd, ook op de stijl der auteurs
kan toepassen. Morier heeft een schematische tekening ontworpen, die de
verschillende ' ingredienten' der persoonlijkheid bevat; daaraan beantwoordt een tweede parallele tekening
met de overeenkomstige stylistische
verschijnselen; daarvan uitgaande kan
hij dan de schematische tekening van
karakter en stijl van een bepaald
auteur uitbouwen.
Maar behalve van de individuele ziel

kan men ook in overdrachtelijke zin
van een collectieve ziel spreken; daarom is de stijl van een Duitser anders
dan die van een Fransman; evenzo is
de stijl van de romantiekers ook anders dan die van de klassiekers. De
stijltheorie van Taine is vals, volgens
Morier, want zij stamt uit de tijd toen
de fysiologie domineerde en de psychologic nog in haar kinderschoenen
stond.
Elk temperament, elke collectieve ziel
heeft feitelijk haar eigen schoonheidscanons en estetiek; zo moet men volgens Morier de estetiek als functioned beschouwen, d. i. afhangend van
de smaak van de onderscheiden geestesfamilie. Men begrijpt dat deze opvatting zeer origineel is en rijk aan
gevolgen, ook voor de plastische kunsten en de muziek. Morier ontwierp
zelf een eerste klassifiering der fundamentele estetieken. Zij volgt hier
met telkens een voorbeeld uit de literatuur :

Vesthetique

de

Vequilibre

(Bossuet), de la grace (Merlaine), de
I'abondance (Rabelais), de Vesprit (de

Montherlant), de Velegance (Buffon),
de la negation (Rimbaud), de l'univer=

sel (Victor Hugo), du reve (deze stijl
kan onirisch zijn zoals bij Rimbaud,
pseudo-dementieel zoals bij Eluard,
paranoisch zoals bij Aragon, gelukkig
zoals bij Francis Jammes, charmerend
zoals bij Mallarme). De auteur poogt
ook voor elk dezer estetieken voorbeelden te zoeken uit de plastische
kunsten en de muziek.
Het tweede deel van La psychologie
des styles bestaat uit een gecommentarieerde bloemlezing. De auteur gaat
uit van een door hem verkozen classificatie der karakters en onderzoekt
welke stijlen aan elk dezer karakters
beantwoorden. Elke stijl beschikt over
eigen geest en stijlmiddelen, wat telkens door een letterkundige tekst
wordt geillustreerd. Morier onderscheidt : les caracteres faibles,
cats, equilibres, positifs, forts,
des, subtils, defecteux;

delihybri-

elk karakter

zou van vijf tot achttien verschillende
stijlen veroorzaken. De benaming dezer stijlen door een passend adjectief
was niet gemakkelijk; zo schrijft hij
volgende stijlen toe aan de 'subtiele
karakters : malicieux, passionnel, dia7

mant, hermetique, tambourin,

nevro-

tomique, surrealiste en loup-phoque.

Het boek van Morier, dat prachtig
uitgegeven is, overeenkomstig deZwitserse tradities, bereidt de grootste ge-

neugten voor een geest, die houdt van
ordening en systematisatie. Anders gerichte lezers zullen zich dikwijls ergeren aan deze zo vergedreven tendensen. Maar is dat niet op zich zelf reeds
een bevestiging der juistheid van des
schrijvers hoofdstelling ?
(Collection Analyse

et Synthese,

4.

Uitg. Georg, Geneve. Gebonden, 375
biz.)
A. S.
TIJDSCHRIFTENKRONIEK
Art d'Eglise wijdt het eerste nummer
van i960 aan de moderne religieuze
kunst in het bisdom Munster, dat
meestal niet beschouwd wordt als een
der vooruitstrevendste bisdommen van
Duitsland. De overvloedige fotografi=
sche dokumentatie brengt ons in bewondering voor de rijkdom en de verscheidenheid van de in de laatste jaren (vooral 1959) in Westfalen tot
stand gekomen werken. Architektuur,
beeldhouwwerk, kunstsmeedwerk, glasramen en paramentiek vindt men er
niet enkel in overvloed, maar overtreft daarenboven in hoge mate, wat
aangaat de gemiddelde kunstwaarde,
de heste werken van de Franse en Belgische bisdommen (we bedoelen hier
vooral kapellen van zusters, kolleges
en seminaries).
In een onbekrompen en doeltreffende
studie houdt de direkteur van het
tijdschrift er aan de constante waarde
van die kunst in het licht te stellen.
Zeer sympatiek werk... en nochtans,
het tikje schalkse humor zorgt voor
de kritische beoordeling. Hij behandelt de twee belangrijkste verwezenlijkingen : de zo juist gerestaureerde
katedraal van Munster en het gedurfde werk van architekt Rudolf Schwarz,
de Sint-Kruiskerk te Bottrop.
Aan de hand van tekst en foto's krijgen wij een zeer volledig beeld van
wat een bisdom verwezenlijkt. Alles is
er niet volmaakt (sommige architekturale verwezenlijkingen, zoals die
van Ennigerloh, werden 'gered' dank
zij het uitstekend gehalte der fotografische dokumenten), maar er is zeker
veel benijdenswaardigs bij; alles legt
getuigenis af van de superieure organisatiegeest derDuitse diocesane kommissies.
De mooie, zeer humane en poetische
tekst van Prof. Fink van de Universiteit van Munster leert ons het werk
van de westfaalse beeldhouwster, Wide SchiirksFrisch, kennen. Haar krach-

tige en tevens gevoelsrijke plastische
visie weerspiegelt een wereld van innig doorvoelde en diep religieuze
waarden. Bij een dergelijke visie kan
men niet nalaten zich niet aan te
sluiten.
Het Ouvroir is bijzonder fijn verzorgd : westfaals ceuvre; een kanttekening over de altaardwalen; ten slotte, gezien van het standpunt van het
kerkelijk recht, een rake en volledige
stellingname aangaande de materie
van de kazuifels, en het gebruik van
nylon voor het kerklinnen.
Het insteekblad zal een zeer goed onthaal kennen dank zij een bijzonder
mooie versiering, ontworpen door Marius de Leeuw, voor een kazuifel van
het klassieke type.
Zoals in de vorige nummers vinden
wij ook hier de Nederlandse vertaling
van de belangrijkste bijdragen.

Pulchra-schrift

3.

Kanunnik Inspecteur Berquin bracht
einde 1959 het derde van zijn zo gunstig onthaalde en sympathieke Pulchra-schrift en ter perse. Het motief
dat hij thans verkoos is : De zin van
de moderne kunst en haar plaats in
klooster

en

priesterhuis.

Hij

zelf

schreef een editoriaal over het kruisbeeld, waarin hij terecht aantoont dat
dit niet alleen lijdensmotief maar ook
verrijzenissymbool is; onze moderne
tijd eist niet dat de zin van het kruis
zou verminkt worden, maar dat de
vormgeving nuchter en zakelijk zou
zijn; dit geldt zowel voor het kruis
in kerk en huis als voor de borstkruisjes en de grafstenen.
Michiel English brengt beschouwingen, die steunen op veel ondervinding, veel goede smaak en veel gezond verstand in een artikel, dat terugkeert op de kunstige verzorging
van de spreekkamer, waarover PuU
chra-schrift 2 handelde. Hij vermaant
terecht de kloosters zich onder allerlei voorwendsels geen oude kostbaarheden te laten ontfutselen.
Het nieuw klooster der Zusters Clarissen te Oostende is het gelukkige
voorbeeld, dat Gaby Gyselen als uitgangspunt nam voor zijn pleidooi voor
eenvoud en soberheid, de twee grondpeilers zijn van de moderne tijd, die
wonderwel overeenstemmen met de
christelijke godsdienst en met de geest
van het klooster; zij zijn overigens

volkomen verenigbaar met persoonlijkheid en karakter.
Z. Hildegardis a S. M . schreef een
ruim kunsthistorisch opgevat artikel
over de zin van de moderne kunst,
geconfronteerd met de vroegere kunst.
Als wezenskenmerken geeft zij aan :
zoeken naar iets nieuws, vrijheidsdrang, drang naar waarheid, voorkeur
voor het gewaagde en sterk uitgesproken intellectualisme; dit wordt
verdedigd aan de hand van zeer bekende voorbeelden. Tot besluit een
leerzame vergelijking tussen een ivoren barokkruis en een ijzeren kruis
van Jan Cobbaert.
Onze redactie-sekretaris Fernand Bonneure breekt opnieuw een lans voor
een zijner geliefkoosde onderwerpen :
de non-figuratieve kunst in kerk en
klooster. Hij doet het op werkelijk
overtuigende wijze. Uitgaande van de
desacralisatie der kunst in de negentiende eeuw zoekt hij naar de kernreden die de non-figuratie deed heropbloeien in de twintigste. Na elkaar
ontmoet hij de courante opwerpingen
die tegen deze kunststijl gericht werden om hem uit de kerk te weren, en
besluit dan met enkele beschouwingen
over de praktijk.
Het schrift brengt nog lezenswaardige
notities over bid- en devotieprentjes
en over knutselwerk in kloosterverband. De uitgevers kondigen voor
i960 een pulchra-schrift aan over religieuse poezie en muziek.
(Uitg. Beenhouwerstraat 64, en DDB,
Brugge; 40 biz.; 45 F te storten op
gironummer 9576, Bank van Roeselare)

Jaarboek van de heemkundige
Maurits van Coppenolle.

kring

Ons blad kondigde vroeger reeds de
stichting aan van deze kring einde
herfstmaand 1958 onder voorzitterschap van Apoth. G. Franchoo en
met het doel de heemkundige studie
der gemeenten St.-Andries, St.-Michiels, Varsenare en Snellegem door
te voeren. Als resultaat van een jaar
werking is thans het Gedenkboek
Maurits Van Coppenolle verschenen.
Men vindt er verscheidene artikels die
de bewonderenswaardige activiteit van
deze heemkundige in het licht stellen.
Het grootste deel van het gedenkboek
bestaat uit een grondige studie van
Maurits Van Coppenolle zelf over het
Westvlaamse weekblad Rond den
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Heerd, gevolgd door bibliografische
nota, bijlagen en inhoudsopgave van
het Archievenboek van Rond den
Heerd.
De bibliografie van Maurits VanCoppenolle, die een zeer gewaardeerd medewerker van ons blad was, besluit
het Gedenkboek; men moet waardering hebben voor deze man als men
aldus de neerslag ziet van een zo
uitgebreide werkzaamheid, die spijtig
genoeg slechts een twintigtal jaren
heeft mogen duren, voldoende echter
om een onvergetelijke indruk na te
laten.
Deze verzorgde uitgave strekt de
kring tot eer en is goed geillustreerd.
(Men kan bestellen bij de voorzitter
van de heemkundige kring Apoth. G.
Franchoo, Rijselstraat 169, St.-Michiels).

Kunstenaars

van heden 3.

Vorig nummer besprak de eerste twee
delen van deze reeks. Het derde deel
brengt studien van Jan Boon (schilder Frans De Boeck), Hendrik Prijs
(letterkundige Jozef Droogmans), Denijs Peeters (schilder Kallist Fimmers),
Miel Kersten (schilder Gerard Hermans), Marcel Leemans (schrijfster
A. Buckinx-Luykx), Br. FranciskusJozef (schilder Gaspard De Vuyst),
Roger Vande Wielle (orgelist Gabriel
Verschraegen), Frans Smets (schilder
Gaston Homble), Tom Assen (schilder Oscar Bronckaers). Talrijke illustraties verluchten deze nuttige uitgave.
Er worden nog andere delen in het
vooruitzicht gesteld en wij wensen
dat er ook Westvlaamse kunstenaars
zullen aan de beurt komen.
(Kunstenaars van heden, Edegemstraat

215, Oude God; 110 F gebonden, 125 F
ingenaaid).
A. S.

D E

W I N K L E R PRINS
V A N DE KUNST
In dit tijdschrift hebben wij vroeger
de eerste twee delen besproken van
dit driedelig werk. Thans is deze publicatie, met het verschijnen van het
derde deel (OO-Z) compleet geworden. Ook dit derde deel werd bijzonder goed verzorgd en blijkt een uitstekend naslagwerk te zijn. Bij zonder
belang wordt in dit derde deel gehecht
aan enkele voorname onderwerpen,
die dan ook telkens uitvoerig en zeer
overzichtelijk worden geillustreerd.
Zo vermelden wij : Ottoonse kunst,
Oudchristelijke kunst,
Perspectief,
Peru, Perzie, Picasso, Porselein (met
prachtige kleurplaten), Prehistoric
Prerafaelieten, Rafael, Rembrandt, Renaissance, Romaanse stijl, Romantiek,
Romeinse kunst, Rubens, Stedebouw,
Stilleven, Toneeldecor, enz. Opnieuw
moeten wij even wijzen op de zeer interessante bibliografie, die praktisch
bij ieder besproken onderwerp wordt
opgegeven, die duidelijk is en bij en
verdere opzoekingen kan leiden.
De Elsevier-uitgeverij heeft met deze
WP aan de reeds indrukwekkende
reeks encyclopedieen een kostbaar werk
toegevoegd dat wij dan ook ten voile
kunnen aanbevelen aan alwie het zeer
complexe gebied van de architectuur,
de beeldende kunst en de kunstnijverheid niet alleen wil verkennen, maar
dieper bestuderen. De uitgave zelf is
zeer keurig verzorgd; overzichtelijk is
de druk, uitgekozen de fraaie illustratie. (Winkler Prins van de Kunst, drie
delen, per deel (600 bladz.) 480 F,
voor leden van de WP-stichting 440 F
- Uitg. Elsevier, Amsterdam-Brussel).
BERICHT
Tijdens de maanden april en mei i960
richt Studio Kortrijk, in het programma 'Toverland van het Woord' een
declamatiewedstrijd in.

N I E U W E

— Kandidaten, die aan deze wedstrijd
wensen deel te nemen dienen hun aanvraag te richten voor 1 april op het
adres : Belgische Nationale Radio-Omroep, 'Declamatiewedstrijd', Rijselstraat 36, Kortrijk.
— Voor deze wedstrijd kunnen er 96
kandidaten in aanmerking komen.
— De lijst der kandidaten zal opgemaakt worden in de volgorde der aanvragen die bij de Gewestelijke Omroep binnenkomen.
— Daar deze programma's worden
opgenomen in verschillende gemeenten in West-Vlaanderen zullen de kandidaten verwittigd worden waar ze
dienen op te treden. Hun verplaatsingsonkosten worden nadien door
Studio Kortrijk als volgt vergoed :
100 F minder dan 40 km; 200 F 40
km tot 80 km; 300 F 80 km en meer.
— Bij de aanvraag waarop dient vermeld : naam, voornaam, leeftijd en
adres, moeten drie voorgestelde declamatieteksten gevoegd worden. De
kandidaten gelieven evenwel hun
voorkeurtekst aan te duiden.
— De jury zal hieruit een keuze maken, daar elke kandidaat slechts een
stuk (proza of poezie) mag voordragen.
— De declamatie van de voorgestelde
teksten mag niet langer duren dan
vier minuten.
— Enkel teksten in de Nederlandse
taal worden in aanmerking genomen.
— Studio Kortrijk schenkt voor deze
wedstrijd volgende prijzen : i
prijs:
voor 800 F boeken naar keuze; 2
prijs : voor 600 F boeken naar keuze;
3
prijs : voor 400 F boeken naar
keuze; 4 prijs : voor 200 F boeken
naar keuze.
— Deuitspraakvan de jury is bindend.
— Studio Kortrijk, noch de plaatselijke inrichters kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen in de zaal of op weg erheen
en terug.
s t e

de

de

de

— vrije tribune

G I D S

— kunst- en geestesleven

het vooruitstrevende dagblad

— economie en financien

voor alle intellektuelen
met zijn :

— buitenlandse bijdragen
— universitaire kronieken
— brieven van lezers

P E R S O N A L I A

Het Provinciaal College heeft de heer
Vansevenant hartelijk gelukgewenst
met zijn onderscheiding en hem de
erewijn aangeboden.
fa Van 20 februari tot 4 maart stelt
kunstschilder A d r i a a r i V a n d e w a 11 e zijn jongste werken tentoon
in de galerie Memlinc te Brugge.

fa De eerste wintertentoonstelling van
de Oostendse kunstkring ging door
vanaf 20 december in het Feestpaleis
te Oostende, met deelname van P. N.
B o e l , J. S t o r y , A c k e , P i l a a e y s
e. a.
fa Van 23 januari tot 5 februari stelde kunstschilder A i m e v a n B e l le g e m zijn werken tentoon in de
galerie Memling te Brugge.
fa Van 13 tot 21 februari heeft kunstschilder F e r n a n d B o u d e n s zijn
werken tentoongesteld in het Concertgebouw te Brugge, waar hij, bij de
opening, werd ingeleid door Dr. A.
Janssens de Bisthoven.
fa In december 1959 verscheen bij de
uitgeverij Flandria n.v. te Sint-Andries
het eerste deel van de drieledige encyclopedic der provincie, verschijnend
onder de titel Dit is West-Vlaanderen
en samengesteld onder de redactie
van L u c i e n D e n d o o v e n . Het
deel telt 696 bladzijden en kost 300 F.
fa De Orff-instrumentariumgroep Ons
Dorado trad onder leiding van P a u l
H a n o u 11 e op in de Kon. Schouwburg te Oostende, op 31 januari.
fa De Oostendse beeldhouwer Ger a r d H o l m e n s werd bekroond
met de beeldhouwprijs der Oostendse
Amities Francaises.
O c t a v e L a n d u y t heeft tijdens de maand december te Miinchen
deelgenomen aan de tentoonstelling
'Hundert Jahre Belgische Kunst'. Dezelfde tentoonstelling werd achteraf
ingericht te Bremen. Einde februari
neemt hij deel aan de tentoonstelling
'Heirs of J. Bosch' te New-York, en
van 2 april tot 1 mei gaat een persoonlijke expositie van Octave Landuyt door in het Hessenhuis te Antwerpen (samen met Emile Veranneman).
fa Le Roi David van Arthur Honegger werd met groot sukses uitgevoerd
door het N.I.R. Koor en Orkest samen

met het koor Singhet ende Weset Vro

onder leiding van Leonce Gras.
fa De Brugse kunstschilder J o s e
S t o r y die societaire is van de vereniging Les Artistes Francais, werd
tijdens het winter salon van deze vereniging te Parijs onderscheiden met de
prijs van het bestuur voor twee stil=
levens en een portret; hem werd deze
prijs toegekend voor het treffende karakter van zijn inzending.

fa Op 30 maart wordt te Brugge in
de Volksschouwburg het werk Glazen
Speelgoed van Tennessee Williams opgevoerd door de Hoofdcamere van de
H. Geest. De regie is in handen van
Remi van Duyn.
fa Op 21 januari concerteerde in de
stadsschouwburg te Brugge het Brugse
Kamerorkest onder leiding van D i r k
Varendonck.

fa De Brugse kunstschilder Gi 1 b e r t
S w i m b e r g h e exposeerde-zijn werken van 16 januari tot 4 februari in
de galerie St.-Laurent te Brussel, waar
hij werd ingeleid door de kunstkritikus Maurits Bilcke.

fa Van 23 januari tot 8 februari greep
in het concertgebouw te Brugge een
tentoonstelling plaats van beeldhouwwerk van F e r d i n a n d V o n c k ,
samen met Kurt Lewy en Jo Delahaut.
Deze tentoonstelling werd ingericht
door het kultureel forum Raaklijn.

fa Dr. A l b e r t S m e e t s , geestelijk
adviseur van het C.V.K.V., werd op 21
januari geinterviewd in de T.V.-uitzending 'Atelier', over de Inleiding

fa Op 20 december 1959 werd door
de stad Kortrijk hulde gebracht aan
de Kortrijkse letterkundigen die onlangs literaire prijzen hebben behaald:

tot de Hedendaagse Schilderkunst, die

Andre

hij bij Desclee de Brouwer uitgaf in
samenwerking met Drs. Casteur.

Germonprez en Br. Dr. Hendrik Peene.

fa Op 9 maart treedt de kunstgroep
Thor uit Torhout, met ballet, vlaggezwaaien, mime en kunstdans op in de
Stadsschouwburg te Brugge.
fa In de kroniek 'Auteurs dragen
voor uit eigen werk 'las L i a T i m m e r m a n s voor de micro van het
N.I.R. uit haar laatste boek Verloren
Tomer dag (22 januari i960). In de se-

rie 'Wijsneus speurt de wereld rond'
verscheen van de hand van Lia Timmermans Van Kat tot Foes, een verhaal met natuurwetenschappelijke achtergrond over de wilde kat, die tot
huispoes getemd werd.
fa De h. R o g e r V a n s e v e n a n t ,
uit Poperinge, laureaat in de internationale prijskamp uitgeschreven door
het publiciteitsagentschap Foote, Cone & Belding U. S. A., werd op vrijdag 15 januari 11. in het Provinciaal
Hof te Brugge plechtig ontvangen
door de heren Gouverneur, leden van
de Bestendige Deputatie en Provinciale Griffier van West-Vlaanderen.

Demedts,

Felix

Dalle,

Fred

Te dier gelegenheid werd Stijn Streuvels ook ingeschreven als ereburger
van de stad Kortrijk.
fa Kunstschilder M a r c e l N o t e b a e r t exposeerde te Antwerpen in
de zaal A.C.W., Meir 75, van 30 januari tot 11 februari. Zijn Kruisweg
werd voor de T.V. in een interview
voorgesteld, in de uitzending 'Atelier'
van begin januari.
fa In de galerie Houwen te Oostende
stelde P a u l P e r m e k e tijdens de
maand december zijn werken ten toon.
In de maand januari was het de beurt
van de schilder en ceramieker uit Gistel Y v e s R a y e e , wiens werk ingeleid werd door ons redactielid J.
Verhelle.
fa Op 30 januari te 20 uur werd in
de stadsschouwburg te Brugge door
de chorale Cantores onder leiding van
Aime de Haene een uitvoering gebracht van het oratorio Christus Rex
van J o s e p h R y e l a n d t . Op 2
april i960 wordt Baron Joseph Ryelandt 90 jaar.
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CENTRALE VERWARMING - SANITAIR

GRYFFROY

G E B R O E D E R S
Ooststraat

37

ROESELARE
Telefoon (051) 203.62

Vakbekwaam
Afwerking
^

Service

Referenties:
kloosters

woonhuizen

werkplaatsen

Wordt U aanbevolen voor het drukken van Moderne en Luxusuitgaven*
GeQlustreerde tijdschriften, Folders,
Catalogussen, Jaarboeken, Jaarverslagen, Kunstplakbrieven, enz.

DRUKKERIJ TYPO & OFFSET

JOS.

VERMAUT

L A N G ESTE E N STR A A T 2 8 ,
TEL.

202.04

Aangenaam

tehuis

=

Gelukkig

huis

FIRM A
BOUCKAERT-VAN ROLLEGHEM

Gesticht

Vierkleurendruk

ALLE
VOOR

DRUKWERKEH
NIJVER A ARS

worden verzorgd uitgevoerd tegen
de v o o r d e l i g s t e voorwaarden*
Massa-oplagen.
Prijsopgaven en bezoek op aanvraag*

•

ROESELARE

KORTRIJK

Specialiteit van Drie- en

Ooststraat 50

i88g

•
MEUBILERING
D E C O R A T I E - W OONINRICHT IN G

KUNSTMEUBELEN

oossens
Werkplaatsen
Kantoren
Toonzalen

I

VAARTDIJK

„ ST^JORIS^TEN^DISTEL
Tel. 050/78607

Richt uw woning in
met onze bestaande modellen
of naar onze ontwerpen

Alles eigen ontwerp
en eigen uitvoering

Katalogus op aanvraag

Bijhuis
Toonzalen
Binnenhuisarchitekt

I

BEERNEM

Tel, 050/78608

op 200 meter van afrit autostrade en station

WOK
CReAne en a i r w a v e vm a! UW

keKkagke

kimszweKkeij

Em^Vandenhoute
Toonzalen, burelen, werkhuizen : 24 & 28 Anderlechtse

onder dewelke
fiwn vertegenwoordiger
Jozef

Seaux,

voor

West-Vlaanderen

Gravenstraat,

52, Roeselare,

Weggevoerdenstraat,

Brussel-Anderlecht.

— Telefoon

nrs. 02.21.64.60 en 02.21.92.06. Magazijn Gent: 26
Limburgstraat,

over St.-Baafs

en het monument Van

en fzwn algemeen vertegenwoordiger

Eyck. Voorheen: De Reuck. — Tel. 09.25.35.48.

Jozef

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

Kerkhof,

te Brussel, op ons adres.

Voorloper van de nieuwe lijn

Vooruitstrevende architecten ter beschikking van het klienteel

K. VANDEKERCKHOVEDE MEESTER
ROESELARE

Ooststraat 13-15

Noordstraat 51

Telefoon 207.63

Telefoon 203.33

Algemene meubilering Binnenhuisinrichting

lees
niet
het

boekhandel ' roeland'
dumont-vuylsteke

nieuwste
maar
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 en privaat=
gebruik. * Bekwame vaklui en een
mier dan dertigjarige ondervinding
staan U ten dienste.

ooststraat 17
7

roeselare
telefoon 201.72
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Christendom en kunst

proeve van een ontleding

De wereld waarin u leeft, is niet de mijne. De wereld
van uw gezin, uw werkgemeenschap en uw stad, ver=
schilt van de werelden waartoe ik als vader, werkende
mens en medeburger behoor. Ieder volk en wereldbe=
schouwelijke groep, iedere geloofsgemeenschap heeft
een afzonder lijke levensomgeving, die met een eigen
visie op het zijnde samengaat, waardoor iedereen van
ieder ander onderscheiden wordt. Zo is de wereld, met
alles wat wij in dat begrip kunnen leggen, anders voor
gelovigen en ongelovigen, christenen en mahomedanen,
katolieken en protestanten. Dat sluit niet uit dat zij in
hetzelfde lartd, in dezelfde stad en straat, zelfs in het=
zelfde huis kunnen wonen.
De wereld van de christenen is een werkelijkheid, die
de anderen niet kennen, of als zij haar kennen, niet
aanvaarden. Het is een werkelijkheid, die uit twee soor=
ten feitelijkheden bestaat. De eerste kunnen door de
wetenschap achterhaald of door zintuiglijke waarne=
ming opgenomen worden; de andere werden alleen door
de openbaring onthuld en worden door het geloof be=
aamd. Vergeten wij nochtans niet dat zij te zamen van
hetzelfde geheel deel uitmaken. Zo bestaat de sterren*
hemel uit hemellichamen die wij kunnen zien en uit
andere die onzichtbaar blijven, of een ijsberg uit een

kleiner gedeelte, dat boven de wateroppervlakte uit=
steekt en een groter deel, dat eronder verborgen blijft.
Het is een wereld vol spanningen en gevaren, een tra=
gische wereld, waarin de christenen leven. De inzet
waarmede zij aan haar bedrijf gebonden zijn, is ont=
zettend zwaar. Het gaat immers om hun eeuwig geluk.
Iedere morele beslissing die zij treffen, heeft gevolgen
die zich verder uitstrekken dan de tijd en de plaats
waarin en waarop zij zich bevinden. Bij elke beslissing
kan hun eeuwig geluk in de weegschaal liggen.
En toch is het een wereld vol harmonie en schoonheid,
die de rust van de geborgenheid en de vrede der on=
ontneembare zekerheden biedt. Want het geloof leert
aan de christenen dat hun wereld zin en betekenis heeft,
dat zij niet nutteloos, vruchteloos, hopeloos in het be*
staan geworpen werden. Het geloof leert hun dat zij ge=
roepenen zijn en dat er dus Iemand is die hen roept.
Deze wereld der christenen is een volledige wereld;
hun waarheid laat geen leemten open. Alles heeft er
zijn plaats gekregen, naar verhouding tot de belang*
rijkheid die de dingen hebben. De christenen kunnen
niet overdrijven en niet verz wij gen, of zij vervalsen het
beeld van hun werkelijkheid. In haar essentie kan hun
wereld niet veranderen. Haar grenzen zijn in kaart ge=
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bracht. Maar binnen die grenzen kan ze beter door*
grond en ontgonnen worden. Dat is even waar voor de
mysterien van de godsdienst als voor de eigenschap*
pen van de stof.
Die wereld is de christenen sedert eeuwen zo vertrouwd
als hun eigen thuis. Die vertrouwdheid is, van geslacht
cp geslacht overgeerfd en doorgegeven, eigener en in*
niger geworden. Hoe ouder het Christendom wordt, hoe
minder het de christenen zal verrassen en ontstellen,
maar terzelfder tijd ook hoe dieper het hen zal bezielen
en verblijden. Het is een bezit dat niet kan verloren
gaan en niettemin voor niemand in het bijzonder veilig
is. Iedereen dient het opnieuw voor zichzelf te verove=
ren. Vandaar dat er een onafgebroken hernieuwing, een
voortdurende vergeestelijking gebeurt, waarvan de ver*
der schrijdende ontwikkeling het grote onderwerp van
de menselijke geschiedenis is.
De mensen, door wie deze wereld der christenen be*
woond wordt, hebben haar alles doordringende invloed
ondergaan. Zij zijn erdoor gevoed en verlicht, geleid en
gevormd geworden. Als zij eerlijk willen zijn, kunnen
zij zich niet onttrekken aan de konsekwenties van de
waarheid die zij kennen. Voor hen bestaat er geen toe*
stand van onverantwoordelijke onbewustheid meer.
Toch zijn zij mens als iedereen, met fouten en gebreken,
tekortkomingen en ondeugden, die des te zwaarder aan*
gerekend worden omdat zij aanwezig zijn bij hen, die
in de overschrijding van het kwaad geloven en daardoor
verplicht zijn naar een hogere volmaking te streven.
De christenen dragen ten andere niet alleen hun eigen
zonden en kwetsuren mede; zij worden eveneens voor
elkanders schulden en die van hun voorgangers ter
verantwoording geroepen .Iedere eeuw voegt een nieu*
we last bij de bestaande last toe.
Zo hebben de christenen hun eigen kenmerken gekre=
gen : het zijn liefde en waakzaamheid. Waakzaamheid
die tenslotte ook een uiting van liefde is. Die liefde
strekt zich tot de gehele schepping uit, van het leven*
loze ding, over de tweeeenheid van lichaam en ziel die
de mens is, tot de geestelijke wezens die wij engelen
heten. De schepping is de christenen een voorwerp van
liefde, omdat er een Schepper bestaat. Een andere reden
is er niet. De christen houdt, zoals Gezelle, van de
bloemen langs de watergracht, omdat hij in de bloemen
Gods werk erkent. Hij zegt ja tot het bestaande en tot
zichzelf — omdat God bestaat.
Maar omdat hij beseft hoe zwak hij in zijn onvol*
tooidheid is, blijft hij voortdurend waakzaam. Hij weet
waaraan hij zich te houden heeft, omdat hij door zijn
geweten altijd Gods stem kan horen. De mens heeft de
vrijheid om kwaad te doen en door die vrijheid doet
hij kwaad. Zo zijn armoede en ziekte, mindere be*
gaafdheid naar lichaam en ziel, bronnen van leed en
onrecht geworden. De verscheidenheid onder de men*
sen werd door het kwaad, d. i. door ontsfentenis van
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het goede, een ongelukkige beschikking. Daardoor zijn
alle tegenstellingen uit bitterheid, wrok en haat ont*
staan. Alleen door te gehoorzamen aan de drang naar
gerechtigheid, kunnen zij overwonnen worden. Voor de
christenen is liefde het enige antwoord op de onvol*
maaktheid van de wereld. Er is geen andere kracht, die
door alles te vergeestelijken ook alles kan verlossen.
De christelijke kunstenaar is degenen die in zijn kunst*
werk van die realiteit getuigt. Hij leeft in de waarheid,
bemint en oordeelt volgens haar ingeving. Dikwijls doet
hij het met een helder inzicht en met nadruk, omdat
hij meent tot een ondubbelzinnige getuigenis verplicht
te zijn. In de laatste eeuw hebben veel christelijke kun*
stenaars dat uitdrukkelijker dan ooit gedaan, omdat in
deze tijd de nood aan waarheid nopens de essentiele
vragen van ons menszijn zo klemmend was. De denken*
de mensen die buiten het geloof gebleven zijn, hebben
slechts de wanhoop van het existentialisme overge*
houden.
Zo beleven wij in de kunst, en inzonderheid in de let*
terkunde, die de meest filosofische van alle kunsten is,
een wedergeboorte van het Christendom. Die weder*

geboorte valt samen met een algemeen verschijnsel dat
zich tot alle domeinen van de menselijke bedrijvigheid
uitgebreid heeft.
Vergelijken we i 8 6 0 bij i 9 6 0 .
i860 betekende de triomf van de positivistische wijs*
begeerte, van het ongeloof der burgers en klerken, voor
wie vrijheidsliefde en antiklerikalisme de eigenschappen
van verlichte geesten waren, van het blinde vertrouwen
in de wetenschap, de materiele en technische vooruit*
gang, als middelen om de mensheid van bovennatuur*
lijke dromen en inbeeldingen te bevrijden en ze zo*
doende een onverstoorbaar geluk te schenken. Het was
de tijd van een verb luff ende economische opbloei, ge=
volg van de industrialisatie, die door een onbeteugelde
kapitalistische winzucht werd geleid, met als keerzijde
wraakroepende arbeidsvoorwaarden en pauperisme,
met alle kwalen en leed, die uitzichtloze armoede ver*
gezellen; de tijd van een opkomende proletarische en
revolutionaire beweging, die zich tegen het christen*
dom keerde en een massa=afvalligheid veroorzaakte on*
der de werklieden, die de indruk hadden dat hun trouw
aan de kerk niet door trouw van de kerk beantwoord
werd. Het was voor de kerk zelf een tijd van verzuiling,
waarin zij, van buiten door de minachting van haar
vijanden vernederd en door hun aanslagen verzwakt,
naar binnen enerzijds door de konservatieve stugheid
van een verlaat jansenisme en anderzijds door de toe*
geeflijkheid van het modernisme bedreigd, tot een lou*
tere verzetshouding werd gedwongen, die, treffend door
zijn treurigheid en de grootsheid van het hulpeloze
gebaar, voor altijd gesymboliseerd blijft in de strijd
van de pauselijke zouaven, die trachten het wereldse
rijk van Christus' stedehouder op aarde voor ondergang
te behoeden.

Pieter Defesche : De kleine muze.
(Foto M a n t z ,

Maastricht)

Gerard Princee :
Bewening Christi - gouache.
(Foto Schulte, Helmond)

i960 betekent een bloeitijd voor de katolieke wijsbe*
geerte en theologie; een uitstralend Christendom onder
alle standen en klassen, zowel van de geleerden als
van de eenvoudigen, gepaard met een wijd vertakte
sociale actie; een oecumenische gezindheid, die open
en vast in de leer, voor een ontmoeting met alle schis=
matieken en ketters opkomt en een missiebeweging
die zich evenzeer tot de andersdenkenden onder ons
als tot de heidenen in vreemde landen richt; een kari=
tatieve en opvoedende bedrijvigheid als nooit werd
ontplooid en waarbij miljoenen beproefden of kinderen,
jonge mensen en volwassenen, geholpen of onderwezen
worden. Het Christendom is veel dichter bij een groter
aantal mensen gekomen en, wonder genoeg, heeft de
orthodoxie daar niet onder geleden. In dezelfde gemeen*
schap met anderen vredig samenleven, onderstelt, in*
dien men het beste verlangt, een nader aansluiten bij
gelijkgezinden en inniger voeling met de anderen ter*
zelf der tijd. Principieler trouw en menselijker vriend*
schap.
Bij de christenen zelf wordt de godsdienst dieper be*
leefd. Zij zijn weer in het licht van de dag verschenen.
Zij meten zich opnieuw met de problematiek van de
tijd; zij zijn een deel van die problematiek, een teken
van tegenspraak, door de enen veracht, uitgespuwd en
vervolgd, door de anderen naar binnen gehaald en on=
dervraagd. Weer wordt iets van hen verwacht. Zij zijn
overal aanwezig en op enigen na, die eronder bezwijken,
overwinnen zij de uitdagingen, de eeuwige, en degene
die door de tijd worden gesteld.
In de kunst hebben hun namen een schone klank, op
ieder gebied, in ieder land. Ook daar, zoals in Skandi*
navie en Engeland, waar de katolieken een kleine min*
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derheid zijn. Zij heten bij ons Streuvels, Verschaeve
en Timmermans, Ryelandt en Meulemans, Servaes en
Permeke. Zoals alle echte kunstenaars geven zij vorm
aan hun levensvisie door haar te konkretiseren. Zij
scheppen waarneembaarheden, die twee essentiele ken*
merken van de schoonheid bezitten. Hun werk is waar*
achtig en het leeft. Die waarachtigheid vloeit voort uit
het feit dat er tussen de werkelijkheid van het kunst*
werk en de werkelijkheid van het wereldbeeld waarin
de kunstenaar gelooft of dat hij ziet, overeenstemming
bestaat. Levendigheid is een gevolg van bezieling. De
kunst der christenen is een kunst van realiteiten, afge*
stemd op een objektieve waarheid, alzijdig en algemeen.
In die realiteiten is derhalve ook het transcendente zijn,
met God en de genade die van Hem uitgaat en alles
naar Hem opheft, ingesloten.
Toen ik op de boerderij van mijn ouders een kleine
jongen was, heb ik vele uren doorgebracht aan de
oevers van de beek, die vloeide tussen de boomgaard
en het bos dat erachter lag. Ik keek naar het beeld van
de hemel en de omgeving, dat op het water weerspie*
geld stond, met tussen die dingen mijn eigen trekken in.
Telkens waren wij wat wij altijd zouden zijn : de lucht,
het water en ikzelf. De essenties bleven. Maar de lucht
was dezelfde lucht en het water hetzelfde water niet,
noch ik was dezelfde van daags te voren. Zo is de
kunst van de christen : de vertolking van een zijn, dat
onveranderlijk is in zijn wezenheid en altijd nieuw in
zijn verschijningsvormen, omdat de gehele schepping
voortdurend op weg is naar God.
ANDRE

DEM E DT S

Hubert De Vries :
Madonna.

volwassen
katholieke romankunst
Toen Jos Panhuysen in 1954 zijn roman, Leven alleen
is niet genoeg publiceerde, brak eigenlijk een nieuwe
periode aan in de katholieke letterkunde der noordelijke
Nederlanden. Men zou kunnen zeggen dat hij er de
veelbesproken emancipatie der katholieken op literair
gebied mee hielp voltooien. Hij was min of meer de
eerste, die als katholiek literator een roman deed ver=
schijnen zonder de nadrukkelijke attributen van het
katholiek=zijn. Er werd niet met een rozenkrans gerof=
feld, er staat geen Heilig Hartbeeld hoog in de kamer=
hoek, er kwam nauwelijks een kapelaan aan te pas
en voorzover die priester toch verscheen, praatte hij
als een gewoon, beleefd, vriendelijk mens en niet als
een catechismus=omroeper. En toch waren de mensen,
die in het boek voortkwamen, katholiek; zij waren het
in hart en nieren. Maar zij zagen op verzoek van hun
schepper af van al te demonstratief praten, zij ge=
droegen zich alsof zij — uiteraard onbewust — van
hun auteur de opdracht hadden gekregen : bewijs dat
je gewoon katholiek kunt zijn, een gewoon mens vooral,
niet anders dan anderen, samen met al die anderen
in een zelfde wereld zonder jezelf voortdurend ge=
noodzaakt te voelen je katholicisme als het fier op=
wapperende vlaggetje van een massademonstratie met
je mee te voeren.
Er waren dan ook brave lezers, die hun ogen uit=
wreven en zich bezorgd afvroegen of dit nu nog wel
echt een katholiek boek kon worden genoemd. Zij
vormden toen, of liever : zij vormen altijd de trouwe
groep van voorzichtig=levenden, die ieder nieuw ver=
schijnsel op het gebied van kunst en cultuur met hun
bezorgdheid en angst begeleiden. Dertig jaar geleden
staken zij vol heilige ijver hun waarschuwende vinger
omhoog toen Antoon Coolen's boeken steeds meer ka=
tholieke lezers begonnen te trekken. Had Coolen niet
een boek geschreven waarin een meisje voorkwam dat
moeder moest worden zonder dat ze keurig in de kerk
getrouwd was ? Verschrikkelijk, — als de jonge mensen
die boeken zouden lezen, waar zou het dan met de
katholieke zeden op uitdraaien ? Een jaar of vijftien
later was het Bertus Aafjes' grote gedicht Een voetreis
naar Rome en toen kwam ook Graham Greene in ver=
taling de gemoedsrust ter gen. Zijn The Power and the
Glory, in Nederland verschenen onder de ongelukkige
titel Het geschonden geweten introduceerde een verre
van deftige priester, die bijzonder veel whisky dronk...
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Maar goed, — al waren dat schrijvers en boeken, die
ontsteltenis veroorzaakten in het keurig beschermde,
defensieve kamp der noord=Nederlandse katholieken,
het ging toch duidelijk om katholieken en hun werk.
Er kon geen twijfel over bestaan : de problematiek was
over het algemeen duidelijk 'rooms', de schrijvers had*
den ervoor gezorgd dat het milieu, waarin hun ver=
halen speelden, en de personen, die er aan deelnamen,
de duidelijk van anderen te onderscheiden eigenschap*
pen van hun eigen, afgezonderde katholieke overtuiging
hadden. (In dit opzicht is het onget wij feld karakte=
ristiek, dat de Engelse bekeerling Graham Greene leeft
binnen in een bevolkingsgroep die vele overeenkomsten
vertoont met die van de katholieken in Nederland,
vooral Nederland boven de grote rivieren). Hun werk
had — hoe men er verder ook over mocht oordelen —
een herkenbare demonstratieve waarde. Maar Pan=
huysen...
Ik herinner mij uit de dagen, dat Leven alleen is niet
genoeg verscheen, een gesprek met prof. dr. Garmt
Stuiveling, de humanist. U kent hem wellicht : feilloos
radiospreker, bekwaam literatuurhistoricus, hoogleraar
in Amsterdam. Hij was bepaald verontwaardigd over
de roman van Panhuysen en hij begreep niet, hoe ik
dat boek katholiek durfde noemen. „ Dat is toch geen
katholiek verhaal ! Dat zal jij nooit kunnen beamen.
Niemand komt voor zijn overtuiging uit ! En jij zult
die mensen toch zondaars moeten noemen! " Ik voel
nu nog de verbazing in mij opkomen, die mij doorvoer
toen ik dit gesprek met Stuiveling had. Ik verbaas
mij trouwens altijd over de niet=katholieken, die zich
zo 'n perfect gestandardiseerde voorstelling hebben ge=
maakt van de Katholieke Kerk en die beter dan de ka=
tholieken zelf menen te weten hoe het hoort. In het
geval=Panhuysen was hun verwonderde verontwaardi*
ging duidelijk genoeg. Het katholicisme was een soort
middeleeuws overblijfsel; zij konden zich best voor=
stellen hoe moderne mensen met bepaalde laat=middel=
eeuwse attributen binnen die Kerk in strijd kwamen,
zij hadden gevoel voor de wijze waarop Graham Greene
in naam van een volledige menselijkheid appel aan=
tekende tegen een al te starre, farizeische opvatting
van de kerkelijke orde. Mauriac was hem daarin voor*
gegaan, — in Nederland zelf deed Dick Ouwendijk het
na. Maar wat moesten ze beginnen met de mensen in
de romans van Panhuysen, met de mensen en hun
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levenssfeer ? Zij schenen zich binnen die middeleeuwse
orde te bewegen met het gemak van een vis in het
water. Wanneer men het zo aanzag schenen zij niet
beter te weten en te belijden dan dat het zo behoorde.
Er was geen protest, tenzij tegen hun eigen tekort, er
was geen honger tenzij die ene : dat leven alleen toch
werkelijk niet genoeg was. Ook dat ant woord liet zich
begrijpen, maar als keurig 'rooms auteur had Pan*
huysen er een duidelijke toevoeging aan moeten ver*
binden : leven alleen is niet genoeg, — het is de Ka=
tholieke Kerk, en zij alleen, die u dit 'genoeg' ver*
schaft.
Maar Panhuysen liet die toevoeging na. Dat wil zeg=
gen : hij is wel van haar werkelijkeid en waar heid over*
tuigd, maar zij behoort niet tot de uitmonstering van
zijn boek, evenmin als zij altijd en overal tot de uit*
monstering van de dagelijkse realiteit behoort. Zoudt
u het hem vragen dan zou hij waarschijnlijk antwoorden
dat leven alleen niet genoeg is, omdat alleen Gods
genade het leven voltooien kan. Betekenen de woorden
'Gods genade' dan in de levenspraktijk niet hetzelfde
als : het instrument waardoor en waarin die genade
uitdrukkelijk tot ons komt, de Katholieke Kerk ? Dat
kunnen zij inderdaad betekenen, zal Panhuysen zeggen,
— het is zelfs bij zonder mooi wanneer zij dat beteke*
nen. Maar die dubbele betekenis is niet noodzakelijk,
— genade en Kerk zijn niet identiek, Gods genade kan
alle wegen kiezen, de Schenker der genade is in zijn
keuze en zijn middelen volstrekt souverein; Hij kan
gaan langs wegen waar Hij nooit zou worden verwacht,
Hij kan zelfs komen langs die veelgesmade, heftig ge=
critiseerde weg der slepende en slapende gewoonte...
En zijn attributen kunnen volstrekt andere zijn dan
die onzer brave devoties.
Men begrijpe mij goed : het komt niet in mij op van
Panhuysen te zeggen dat hij die devoties minacht of
dat hij ze zonder meer zou willen opruimen. Panhuysen
relativeert ze alleen, zijn typisch=Hollandse, wat droge
en stille humor ziet ze in hun betrekkelijkheid. Het
komt ook niet in hem op, te twijfelen aan de waarheid
van de Katholieke Kerk, maar die waarheid ligt anders
dan men vaak schijnt te denken ? Zij is minder een*
voudig, minder demonstratief, minder in overeenstem*
ming met de wetten van het dagelijkse fatsoen en met
de Hollandse stijfheid en bekrompenheid. Zij kan een
haast onzichtbare dimensie van leven zijn, haast on*
zichtbaar, maar overal onbetwistbaar, — Karel van de
Woestijne zou zeggen : een Bestendige Aanwezigheid,
nauwelijks herkenbaar, nauwelijks vanzelfsprekend,
een mysterie, ondoorgrondelijk, af en toe in momenten
van genadevolle verbijstering in verschrikking te on*
dergaan. Zodat wij voor altijd weten dat leven alleen
niet genoeg is.
7

Panhuysen was vrijwel de eerste, die deze wijze van
gelovig zien in de Nederlandse romankunst introdu=
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ceerde. De cosmopoliet Jan Willem Hofstra — zanger,
toneelspeler, dichter, romancier, bekend televisie*artist
— ging hem met een paar verhalen in zekere zin voor,
maar hij slaagde er nog niet in de interesse te wekken
die Panhuysen langzamerhand ten deel viel. Daarvoor
scheen zijn talentrijke prozakunst toch te exclusief, te
zeer bepaald door een Couperus=achtige atmosfeer van
super=beschaafde wellevendheid op de grens van een
zekere decadentie. Panhuysen's verhalen waren en zijn
'Hollandser' van aard en al is ook hun sfeer niet be*
paald geschikt om ze bijzonder populair te maken, ze
vinden momenteel toch een meer algemene erkenning.
Er is in zijn werk een zekere nuchterheid, een voor*
zichtige ironie, een duidelijke afkeer van iedere vorm
van opwinding die makkelijk voor koelte of onver*
schilligheid wordt gehouden en die ook maakt dat zijn
verhalen niet dadelijk 'pakken'; ze zijn er niet op uit
mee te slepen of hevig te ontroeren. Maar ze hebben
een merkwaardig doordringende kracht van overtuiging;
hun schrijfwijze wordt beheerst door een zeer zuivere,
exacte waarneming en een weloverwogen zorgvuldig*
heid van zegging.
Zo heeft hij nu sinds 1954 vijf boeken gepubliceerd :
achtereenvolgens de romans Leven alleen is niet genoeg,
Ieder een weet het beter, Gewoon bespottelijk, Wandel
niet in water, en de novelle Ik kom niet terug. Plannen
voor een toneelstuk zijn onderweg. Het is merkwaardig
om na te gaan in hoeverre dit alles in zijn vroegere
werk al voorbereiding vond. De ruim twintig jaar ge=
leden verschenen roman Zee was op zichzelf reeds op*
merkelijk genoeg, maar bleef te veel in de bespiege*
lingen van de bijzonder erudiete auteur steken. Pan*
huysen is altijd een zeer knap essayist geweest, zijn
kennis van de wereldliteratuur is groot, op het gebied
van vooral de Engelse letterkunde is hij ongetwijfeld
een specialist. Zijn rubriek over Engelse boeken in het
voor=oorlogse ' Boekenschouw' was een der allerbeste,
die men zich denken kon. Deze omvangrijke kennis,
gesteund door zijn critisch bespiegelende aard, maakte
zijn vroegere werk als kunst van het verhaal over het
algemeen niet sterk. Pas toen hij de veertig royaal ge*
passeerd was, vond hij als mens en als artist het even*
wicht, de harmonische beheersing, waardoor zijn sinds
1954 verschenen boeken zich zo duidelijk en verheu*
gend onderscheiden.
Een waarlijk volgroeid, volwassen kunstenaar, die Ne*
derland een waarlijk volwassen katholieke romankunst
schonk. Een kunst die nergens wordt geremd door de
al of niet bewuste behoefte tot demonstratie van een
uitdrukkelijke kerkelijke houding, in verband met de
positie der katholieken in de noordelijke Nederlanden
zeker begrijpelijk en op een gegeven ogenblik mis*
schien zelfs noodzakelijk, maar door de ontwikkeling
van de nieuwe tijd toch overwonnen en achterhaald.
Gelukkig.
GABRIEL

SMIT

bij de eeuwherdenking
van frederik van eeden
De eeuwherdenking van de geboorte van Frederik van
Eeden valt ongeveer samen met die van de verschijning
van Multatuli's Max Havelaar. Als vijfentwintigjarige
schreef van Eeden het eerste deel van zijn Kleine Johan=

nes — op geen groter onderlinge af stand dan een kwart
eeuw verschenen dus de twee boeken, de Max Havelaar
en De Kleine Johannes, die stellig kunnen gelden als
de twee populairste publieke trefpunten van de noord=
nederlandse letteren van hun tijd. Het is hier niet de
plaats om hun populariteit af te meten aan het waarde=
vast gehalte van klassieke reputatie — een zekere mate
van soms rakelings langs kitsch strijkende pathetiek,

die juist de voltreffer op het voorstellingsvermogen van
het grote leespubliek bewerkt, is een dergelijk succes
een onvermijdelijk bijverschijnsel — maar een feit is
het, dat de Max Havelaar en de Kleine Johannes chro=
nologisch slechts een kwarteeuw en psychologisch nog
op geringer af stand van elkaar liggen.
Men zal het er langzamerhand wel over eens zijn, dat
de vernieuwing van de Letteren in de periode van
Tachtig tegelijk een doortrekking was van de Roman*
tiek. Waar ik hier in het bijzonder de aandacht wil
bepalen bij Frederik van Eeden, kan ik niet dan ter=
loops de gelijkenis tussen Multatuli en van Eeden
als romantici, en de overeenkomst van de Havelaar en
de Kleine Johannes als typisch romantische documenten
aanraken.
De Max Havelaar gelijktijdig met veel werk van van
Eeden herlezend, trof mij deze correlatie wel zeer sterk.
Wie uit de lectuur van van Eeden's geschriften zich een
beeld van deze gecompliceerde romanticus vormde, kan
niet zonder enige verbazing het zelfportret beschouwen,
dat in de Max Havelaar Multatuli van zijn dubbel=
ganger ontwierp. Ik moet U hier het portret ten voeten
uit onthouden maar mezelf niet het genoegen een paar
trekken van het portret te tonen :
„ Havelaar was een man van vijfendertig jaren... Vol liefde
voor waarheid en recht, verwaarloosde hij menigmaal zijn
eenvoudigste naastbijliggende verplichtingen, om een onrecht te herstellen dat hoger of verder of dieper lag, en
dat door de vermoedelijk grotere inspanning van de strijd
hem meer aanlokte. Hij was ridderlijk en moedig, maar

verspilde, als die andere Don Quichot, zijn dapperheid
dikwijls op een windmolen. Hij gloeide van onverzadelijke
eerzucht die hem alle gewone onderscheiding in 't maatschappelijk leven als nietig deed voorkomen... Zijn indrukken waren te levendig dan dat men ze voor duurzaam
houden durfde, en toch be wees hij dikwijls dat ze duurzaam
waren. A l wat groot en verheven was, lokte hem aan, en
tegelijkertijd was hij onnozel en naief als een kind. Hij was
eerlijk, vooral waar eerlijkheid in't grootmoedige overging,
en zou honderden die hij schuldig was onbetaald laten omdat hij duizenden had weggeschonken. Hij was geestig en
onderhoudend wanneer hij gevoelde dat zijn geest begrepen
werd, maar anders stug en teruggetrokken... Hij was gevoelig voor liefde en aanhankelijkheid... trouw aan zijn
gegeven woord... zwak in kleinigheden, maar standvastig
tot hoofdigheid toe, waar't hem de moeite scheen karakter
te tonen... nederig en welwillend voor wie zijn geestelijk
overwicht erkenden, doch lastig wanneer men zich daartegen poogde te verzetten... rondborstig uit trots, en bij
vlagen achterhoudend, waar hij vreesde dat men zijn oprechtheid zou aanzien voor onverstand... evenzeer vatbaar
voor zinnelijk als geestelijk genot... beschroomd en slecht
bespraakt waar hij meende niet begrepen te worden, maar
welsprekend als hij gevoelde dat zijn woorden op willigen
bodem vielen... traag als hij niet werd aangespoord door
enigen prikkel die voortkwam uit zijn eigen ziel, maar
ijverig, vurig en doortastend waar dit wel het geval was...
Ik bemerk nu reeds dat ik verzuimd heb als een zijner
hoofdtrekken op te geven, dat hij de belachelijke en de
ernstige zijde der dingen met dezelfde snelheid en tegelijkertijd opvatte, aan welke eigenschap zijn wijze van
spreken, zonder dat hij dit zelf wist, een soort van humor
ontleende, die zijn toehoorders gedurig in twijfel bracht,
of ze getroffen waren door 't diep gevoel dat in zijn woorden heerste, of dat ze te lachen hadden over de koddigheid
die op eenmaal den ernst daarvan afbrak..."

Maar wat vooral opvalt — schreven zowel Multatuli
als van Eeden zich in beider omvangrijk ceuvre niet uit
als altijd herkenbare modellen ondanks al hun maske=
rades en getransformeerde spiegelbeelden, lyrische pam=
flettisten alle twee ? — is de enorme complicatie van,
de innerlijke tegenstrijdigheden in hun persoonlijkheid.
Het dramatische werkmateriaal voor hun ceuvre von=
den zij in het verbijsterend grote scala van hun inner=
lijke tegenstrijdigheden. De Romantiek heeft vele as=
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Frederik Van Eeden
ten tijde van

pecten, die onmogelijk onder een noemer zijn te bren=
gen. Maar een alle romantici verbindende grondtrek
schijnt toch wel te zijn : een perspectivische schake=
ring in het Ik=besef, een inwendige verdubbeling zo niet
wijdere vermenigvuldiging van de persoonlijkheid.
Deze structuurverandering van het persoonlijkheids=
bewustzijn vond, meen ik, een adekwate uitdrukking,
naar een typisch romantisch procede, in de structuur,
de opbouw van de Max Havelaar en de Kleine Johannes.
De Droogstoppel — die in het karikaturale getrokken,
dus wederom romantisch, het thuisfront bij het Have=
laar=drama in Indie vertegenwoordigt — is slechts een
der woordvoerders en wordt met de wisselende spiegel=
beelden van Multatuli, de sombere vorser Sjaalman en
de idealistische dichter Stern, aangevuld en vervolle=
digd. En vindt men eenzelfde soort vermenigvuldiging
van de persoonlijkheid niet evenzeer in de bezetting
van de Kleine Johannes ? Hier zijn de bewustzijns=
graden van de persoonlijkheid, en dan gepersonifieerd
— Windekind, Wistik, Pluizer, Cijfer — voor een be=
langrijk deel chronologisch gerangschikt, maar toch
weer niet uitsluitend. De Rol van Wistik, het optreden
van Windekind aan het einde van de Kleine Johannes I,
bewijzen de functie van continui'teit in de splitsing en
herbinding van de persoonlijkheid.
Deze korte inleiding volsta, nu ik meer bijzonder de
aandacht richt op Frederik van Eeden. De hier volgende
beschouwing heeft een bepaalde genesis. Ze speelt in op
het romantisch procede, waarover ik boven sprak, en
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'VJalden'.

dat ten grondslag ligt zowel aan de Havelaar als aan de
Kleine Johannes, breder nog aan de structuur van de
figuren Multatuli en van Eeden zelf.
Men kan zich in feite de deelfiguren van Frederik van
Eeden — Windekind, Wistik, Pluizer — als woord=
voerders denken van de verschillende facetten van van
Eeden's persoonlijkheid. Zo was inderdaad hun functie
in een litterair voorstadium van deze beschouwing —
de directe dialoog is hier losgelaten, maar ergens zal
men de gesprekvorm nog wel waarnemen !
*
Frederik van Eeden scheen geboren voor een gelukkig,
harmonisch ongecompliceerd leven. Hij had van nature
zoveel blijmoedigheid en humor, hij was een charmeur.
Hij had alles in zich om een prachtige heiden te wor=
den, met een even zegenrijk als zalmkleurig humanisme,
een weldoener der mensheid, een rechtschapen levens=
genieter, een epicurist met zedelijke normen.
Maar deze onmetelijke honger naar geluksgevoel, een
gevoel dat de maatstaf werd van zijn gehele levens=
besef, werd doorkruist door Angst voor het Levens*
raadsel. Van Eeden behoorde niet tot de probleemlozen,
de oppervlakkigen, de gemakzuchtigen, en evenmin tot
de stoi'cijnen. Hij leed aan de geest van de Afgrond,
aan de sfinxogen van het Mysterie. Het grote probleem
was voor van Eeden het Leven zelf, zijn Oorsprong,
zijn Einddoel. Het geluksgevoel werd altijd beloerd
door de angst voor de raadselachtigheid van het Be=
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staan. In die tweeledigheid van te willen ervaren in de
existentie en zich rekenschap te geven van het geheim
— zou men hem mystisch=religieus van aanleg kun=
nen noemen.
Twee zee=verzen van van Eeden's eerste periode geven
de polen aan van dit tweeslachtig levensgevoel.
Eenerzijds de dronkenschap en de verheerlijking :
Het zee-gedruisch zal ik nog dan gedenken
als diep in zand mijn hoorloos oor vergaat,
als lichten mild mijn oogen niet meer drenken,
als zonder woon mijn ijle wezen staat.
Naar 't zeegeruisch zal ik nog dan verlangen
als naar het liefst wat mij de wereld dee,
zij zingt den kroonzang aller

wereld-zangen

de op zandig veld neerdonderende zee.
Verheugt u toch, gij die dit rijmken lezen
en nog in gloed der zonne wandlen meugt
de stranden langs, —

wen mijn verstorven wezen

reeds lang ontbeert wat 't zoozeer heeft verheugd.
Zegent dan uwe zinne' en uwen dag !
Ik die dit schreef, ging met een hart vol

wonden,

handen vol euvel, ooren vol geklag,
en heb het leven toch zoo schoon gevonden.

Anderzijds de bedreiging en de huivering :
Zonne stervend zonk in zee,

—

en een wijde wade spreidde
op de breede kimme neer
't wolkenheer.
Dreigend, dreigend druischt de zee I
'k Zie een grijzen nevel rijzen

—

—

komt uit 't groote zonnegraf
op mij af I
Red mij, red mij van de zee I
Red mij, aarde, die mij baarde I
Vaal-gewiekte

—

oneindigheid

naderschrijdt !

—

Windekind en Pluizer zijn de twee antipoden van van
Eeden's wezen, en in al zijn geschriften duurt de ge=
spannen dialoog tussen beiden onafgebroken voort, een
eeuwigdurend gevecht tussen Droom en Werkelijkheid,
tussen Schijn en Wezen. De plaatsbepaling was telkens
anders, het conflict bleef hetzelfde.
Het zou te ver gaan, van Eeden een universeel genie te
noemen, daarvoor miste hij te zeer de daartoe nodige
constructiviteit, die het bcuwwerk optrekkend geen en=
kele bouwsteen als steun aan de voet kan missen.
Maar ongetwijfeld was hij van al zijn schrijvende tijd=
genoten de meest erudiete, de beweeglijkste en meest
elastische geest. En dat niet uit weetgierigheid enkel,
maar uit een veel diepere drang tot doorvorsen, uit de
schier noodlottige Wist=ik=nooddruft, die het Levens=
geheim wilde doorgronden om zich zelfs wille. En
omdat hij tegelijk een heilsbegerige met een messiaanse
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aandrift was, vertaalde hij het gevcndene voor het
praktisch gebruik tot een metafysieke boodschap, een
sociale utiliteit.
Omdat hij een aristocraat was van nature en tegelijk
bezeten door sociale bekommernis, tot dienstplicht ge=
doemd en tot pionierschap bestemd, vond hij — op dit
stuk — het accoord tussen Windekind en Pluizer in de
cultus van de apartheid bij alle tweeslachtigheid. Zoals
hij dit in zijn opstel 'Over Humaniteit' uiteenzette :
„ Wie thans nog de menschheid beminnen wil, moet wel
weten, dat zijn liefste vuile handen heeft en naar jenever,
kunstboter en petroleum riekt. Dit is voor ons poeten
altijd een zwaar en moeilijk conflict. Heine heeft het reeds
gevoeld, zeggende dat hij alleen volksvriend wou zijn als
hij handschoenen mocht dragen...
„ Als onze liefste nog maar naar petroleum en jenever
rook, — maar goede God ! ze stinkt naar vieze kranten
en rotte novellen, ze muft van benauwde ploertigheid en
bekrompenheid, ze zit vol klein, geniepig ongedierte, vol
brave, burgerlijke luizen, ze ademt onoprechtheid en ze
zweet gemeenplaatsen. En ze is zoo grof, zoo log, zoo
akelig onbehouwen...
„ Maar hier vooral moet ik mij wel doen verstaan. Het
overwinnen van den afkeer mag niet zijn een dooden, een
vernietigen van den afkeer.
Want zoo een fijngevoelig mensch terwille van een ander
zijn edele gevoeligheid verstompt, zoo is er alleen verloren
en niets gewonnen... Dit nu zal de artiest nooit dulden.
Zijn ziel en hare fijn genuanceerde gevoeligheden is zijn
hoogste goed, zijn schat, die hij gehouden is ongeschonden
te dragen door de woelingen en bekommeringen van zijn
wereld-leven. Ter wille van een hartstocht zal hij alles
opofferen wat anderen begeerlijk lijkt, maar dat niet. Zijne
zelfverloochening zal nooit tot zelfverlaging worden... Uit
deze overwegingen volgt voor mij onverbiddelijk, dat ik
gestadig goed moet doen aan wat ik gestadig execreer.
Dat ik nimmer mag verzwakken in mijn actieve liefde en
nimmer in mijnen afschuw ".

Ziehier langs welke subtiele wegen — zou Pluizer
kunnen zeggen — een Tachtiger zijn gezicht redt en
een mensenvriend zijn handen geschoeid houdt. Het
bekende Lieven Nijland=incident is van dezelfde orde.
Men weet, dat van Eeden, toenmaals redacteur van de
Nieuwe Gids, onder de schuilnaam Lieven Nijland een
karakteristiek inzond over Frederik van Eeden, in de
vorm van een Open Brief aan de auteur, een moreel
zelfportret vol bijtende zelf spot. Zo hadden zijn letter=
kundige vrienden hem misschien wel vermoed, maar
niet zo ragfijn kunnen ontleden. Ze wisten niet, dat de
operateur zichzelf als patient onder het mes had. Welk
subtiel spel werd hier gespeeld. Koelbloedig pleegde van
Eeden vivisectie op zichzelf, en vroeg — ja wat? Het
applaus of de verontwaardiging der vrienden. Wie kon
van Eeden zo doorzien als van Eeden zelf, en was het
zelfportret dan ook onmerkbaar vertekend, het bevatte
toch zoveel subtiele trekjes van gelijkenis en dan nog
zo insinuerend saamgevoegd, dat de litteraire vrienden
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hun collega als nu ontmaskerd blijkbaar herkenden.
Het was een meesterstukje van litter aire maar ook lu=
gubere maskerade, en Lieven Nijland vond het applaus
van en de breuk met zijn bentgenoten, die hij mogelijk
allebei begeerde. Van toen af begon in de Nederlandse
litteratuur de grote drijfjacht op het dierbare wild, dat
krijgertjespelen met het ongrijpbare hert, dat een kruis
schemerend tussen zijn horens droeg.
Van Windekind leerde van Eeden een droom die alle
per ken te buiten ging; en van Pluizer de argwaan tegen
zichzelf, het verweer tegen de harde werkelijkheid in
zijn uitzonderlijkheid, zijn bijtende zelfspot en zijn
martelaarspose van zelfkastijding. Windekind en Plui=
er waren in feite zijn onverzoenlijke polen, zijn onge=
neeslijke wonden, die elkaar toch niet konden genezen.
Ongetwijfeld heeft ieder boek van van Eeden ergens
het karakter van Dagboek — objectivering van een al=
tijd aanwezig subject — maar in heel bij zonder e mate
vanzelfsprekend zijn negendelig Dagboek, dat het eeu=
wigdurend gevecht tussen droom en werkelijkheid als
een logboek op de voet volgt. Misschien zal dit Dag=
boek — in tegenstelling met b. v. in de franse littera=
tuur als litteraire vorm in onze letteren nauwelijks ge=
cultiveerd en daarom reeds als zodanig uniek — voor de
verdere toekomst als een uniek document voor de ge=
schiedenis van onze tijd gelden. Het geschrift is weinig
gekend en stellig veronachtzaamd. In zijn Dagboek re=
gistreert van Eeden niet enkel zijn talloze nachtdromen,
die hij cultiveerde als een heelal vol engelen en demo=
nen, maar ook zijn niet minder talrijke dagdromen.
Vroegere dagboekbladen herlezend maakt de schrijver
ergens de opmerking, dat hij telkens weer getroffen
werd door zijn eigen naieveteit.
Het zou te ver voeren in dit bestek de rol van Frederik
van Eeden te boekstaven op de gebieden, waarop hij
zich buiten de letterkunde bewoog. Het zijn er on=
noemelijk vele. De zes delen, uiterst gedenkwaardige,
Studies en de drie delen van het Lied van Schijn en
Weezen zijn slechts de kristallisaties, hetzij wetenschap=
pelijk=medisch of sociaal beschouwend, hetzij filoso*
fisch=theologisch betrachtend, van de veel talrijker on=
derzoekingen en overdenkingen, die uit het Dagboek
blijken.
Maar of men de medicus in zijn psychiatrisch pioniers=
werk of de sociale hervormer in zijn praktische proef=
nemingen volgt, de drang die hem voortdrijft blijkt
altijd overeenkomstig : de geheimenissen te beexperi=
menteren, het levensmysterie en het maatschappelijk
ideaal tot materialisatie te dwingen, de concreetheid
te bereiken, die en de Gevoelsmens en de Daadmens
in hem begeert.
Na de mislukking van zijn maatschappelijke hervor=
mingen, het experiment van Walden en de cooperatie
De Eendracht, begon het grote proces van verstilling
en verinnerlijking in van Eeden, met het drama der ont=
luistering als bijverschijnsel naar buiten.

Het is hier de plaats iets te zeggen over de grote ver=
zoeking en ontgoocheling van van Eeden's schrijvers=
leven, het Drama. Blijkens zijn Dagboek ging er schier
geen dag voorbij, of hij droomde van een nieuw drama,
dat hij zou schrijven om daarmede eindelijk de blinde
wereld te overtuigen van zijn dramatisch genie. Zo
ergens, dan voelde hij zich op dit stuk miskend. Iedere
stof, die op hem toekwam, ervoer hij als allereerst
dramatisch. Het was de altijd voortwoedende oervete
tussen Windekind en Pluizer in zijn binnenste. Maar
hij begreep niet, dat zij beiden niet tot een wezenlijke
dramatische ontmoeting konden komen. Zij spraken
voor een werkelijk gesprek niet dezelfde taal. Winde=
kind vond Pluizer een afzichtelijke duivel en omge=
keerd Pluizer Windekind een onwaarschijnlijke engel.
Van Eeden, doorstormd van deze dramatiek, moet heb=
ben gedacht, dat als hij die beiden tegen elkaar in het
harnas joeg, vanzelf het ideale drama moest ontstaan.
De rauwe polderjongens, die Pluizer als gesprekspart=
ners moest leveren, hadden geen vat op de etherische
wezens, die Windekind moest bij dragen. Ook Pluizer
was maar een arme, dienstbare duivel die niet op eigen
gezag mocht handelen.
De drama's, die van Eeden schreef in de periode der
uitwendige ontluistering, lijden in het bijzonder aan de
zo juist geschetste weliswaar potentiele maar niet uit
de verf gekomen, niet geobjectiveerde dramatiek. Hij
heeft zichzelf daarin bespot als een vogelverschrikker
in een verrafelde profetenmantel. Deze openbare exe=
cutie, die aan de wereldvreemde, de mislukte hervor=
mers werd voltrokken, vond echter een correlatief in
het proces der verinnerlijking, dat zich gelijktijdig af=
tekende. Drie getuigenissen daarvan vertonen een ze=
kere samenhang.
Hieronder valt het enige, harmonische drama, dat van
Eeden geschreven heeft, De Heks van Haarlem. Het is
ook eerder picturaal dan controversieel geboren; het
concept kwam van schilderij en in het Frans Hals=
Museum te Haarlem op hem toe. En bovendien week
de zelf spot voor de totale tragedie; de verpersoonlijking
van de schrijver in die episode is, in de grondtoon van
edele zwaarmoedigheid gedoopt, de figuur van de tra=
gische twijfel, Cousaert.
En in diezelfde tijd rijst in het binnenste van zijn wezen
een figuur op, die zijn kalmerend ant woord is op zijn
bittere desillusie als praktisch sociaal hervormer. Ven
Eeden gaf zijn ideaal voor een gelukkiger mensheid niet
op, maar hij begreep dat niet hij of zijnsgelijken het
konden verwezenlijken. Van Eeden had de steun van
krachtige daadmensen, van idealistische geldschieters
nodig, en doorkruiste driemaal achtereen Amerika op
zoek naar miljonairs uit een sprookjesland. Opduikend,
nu in Amerika, dan in Duitsland, Engeland of Italie,
stellig de beweeglijkste en universeelste van zijn tijd=
genoten, poogde hij luisterrijke geestesaristocraten van
zijn tijdperk tot een ridderschap van de tafelronde te

verbinden. Een kring van waarlijk groten hielp hij vor=
men, een dynastie van geestverwanten boven de natien,
maar de wereldoorlog 'i4='i8 vernietigde ook deze zich
vervullende droom, zoals zijn hele levenswerk aan deze
Oorlog ten gronde leek te gaan. In De Nachtbruid,
Gedenkschriften van Vico Muralto, kondigde van Eeden
de inkeer van het maatschappelijk ideaal, het profeten=
dom van de komende Dichter=Koning, de heerschappij
der Geestesaristocratie aan. Romantisch ten uiterste
wederom, maar de rolverwisselling van messias tot
profeet=en=voorloper was een schrede terug, en nu op
weg naar de ootmoed.
„ Rijper dan de Fransche revolutie was voor de komst van
een organiserend en suggestief-machtig veldheer en heerscher als Napoleon, is onze tijd voor de komst van een
wijzen hooggezinden bestierder, die gebruik maakt van
het groepsverband, de kuddegeest, thans zoveel sterker en
compacter dan ooit. — De Messias van onze tijd moet zijn
de held-organisator, de orde-brengende in de verwarde
bedrijvigheid, in de halfbewuste actie onzer samenleving.
En zooals het in den tijd der veldheer en alleen de dichterveldheeren waren, die groote droomers van een wereldrijk,
zooals Alexander, Cesar en Napoleon, die uitblonken door
alle eeuwen als helden en genieen zoo zal het in onzen tijd
de dichter-organisator zijn, de dromer van een wereldmaatschappij, die nog grooter heldendom en veel duurzamer roem zal verwerven. — Ik zeg het, ik, oude kluizenaar onder de Filistijnen en mijn vrede berust op dit
weten. Ik had geen gaven tot heerschen, tot organiseren,
tot leiden, ik was niet welsprekend, ik had niet de macht
van muziek of dramatiek. Ik kon niet beproeven die Heros,
die Sooter der menschheid te zijn...
„ En zoo ik hem zelf niet kan zijn, zoo kan ik toch zijn
Johannes de Dooper zijn, hem profeteerend, gelukkig en
geestdriftig in mijn eenzaamheid, in deze woestijn van
poenendom en kleinsteedschheid.
„ Het was mij duidelijk, dat zoo er ooit een tijd in de
menselijke historie is geweest waarin gewacht wordt op
een held, een messias, een verlosser, dan is het de onze.
Geen dwazer meening, dan deze, dat er thans geen plaats
zou zijn voor een profeet. Maar hij moet niet zijn een
boetpredikend moralist, niet een bespiegelend systeembouwer, niet een man van klachten en vermaningen, maar
een dichter metterdaad."

Een derde belangrijk geschrift, als document van ken=
tering, was dat kleine, zuivere meesterwerkje, Paul's
Ontwaken, door van Eeden in 1913 geschreven als in
memoriam voor zijn gestorven zoon Paul.
Van Paul's Ontwaken af maakte de ontwikkeling van
van Eeden, aanvankelijk schier onmerkbaar, een wen=
ding naar binnen, naar verinnerlijking en verootmoe=
diging, naar de gedempte toon van gebrandschilderde
ramen. Van Eeden had van jongs af verlangd naar een
onmisduidbaar teken uit de bovenzinnelijke wereld. Hij
wilde de tastbare zekerheid van een teken, zoals de
Kleine Johannes dat met het gouden sleuteltje in han=
den kreeg. Daarom verdiepte van Eeden, als mens en
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als medicus, zich in de geheimenissen van de grens=
streken van het Bovenzinnelijke, de psychologie, de
psychiatrie, het droomleven, het spiritisme, gedreven
door heilsverlangen, in de hoop een teken te ontvangen,
een wonder te beleven. Hooghartig was van Eeden wel,
wezenlijk hoogmoedig niet. Bij de hem geliefde profe=
tentaal ergerde men zich aan de pretentie, en toch lag
het in wezen een weinig anders. Hij zong eerder luid,
en liefst in de psalmtcon, om zijn angst te overstemmen
als een kind dat verdwaald is in het donkere bos van
het leven. Als hij thuis was, in de laatste intimiteit van
zijn Dagboek, ook dan nog ging hij nu en dan voor de
Spiegel staan in een pose om wilde dieren te verschrik=
ken, maar in feite — hoe hulpeloos bleek hij daar vaak,
hoezeer hunkerend naar een Meester, een teken van
Boven. Hij had zichzelf gesteld tot een proefkonijn des
Heren — zoals hij zich met een droeve glimlach in zijn
Dagboek karakteriseerde — , tot een experiment. Dat
was hij aan de standaard van een vrije persoonlijkheid
verplicht; hij vond de maatstaf, de toetssteen voor al
het bestaande louter in zichzelf. Het was minder hoog=
moed, dan noodlot, tragiek, onontkoombaarheid. De
wezenlijke Hoogmoed — als die bestaan kan ! — zou
daar beginnen, waar de Mens zich in Gods zetel neer=
zet, desnoods de denkbeeldige zetel van een denkbeel=
dige god, maar die hij nimmer voor een waarachtige
God zou ontruimen. In een dergelijke zin was van
Eeden geen hoogmoedige, maar de ootmoedigste van
alien. Hij zocht koortsachtig wegwijzers naar de Grote
Onbekende. Paul's Ontwaken was zulk een geheimzin=
nig vingertje, het eerste van deze soort. Niet een na=
drukkelijk wonder van buitenaf, maar een openbaring
van binnenuit. Het vingertje ging daarna verloren in de
mist en op de mist volgde weer verheldering en op de
helderheid weer verduistering. Tot de openbaring bin=
nenin uiteindelijk hem dwong tot de keuze, een knie=
val.
Met Paul's Ontwaken begint in een langdurig en smar=
telijk proces het prijsgeven van het dierbaarste maar
machteloos gebleken privilegie, de hypotheek van soe=
vereine Tachtiger, het loslaten namelijk van de onhan=
teerbaar gebleken maatstaf voor het bepalen van het
Bovenzinnelijke, de zelfheerlijke Mens als almachtige
toetssteen voor het Levensmysterie.
Frederik van Eeden ging over tot de Katholieke Kerk,
uiteindelijk buigend voor een Gezag buiten en boven
hem. De kern van de motivering van deze opzien=
barende, en tegen van Eeden's natuur en levenslang
verweer ingaande, daad lig in deze passages uit de
rede, waarin hij een jaar na zijn over gang rekenschap
aflegde tegenover zijn geloofsgenoten :

bekend, die op een voordrachtavond mij aansprak, zeggende : „En toch zult U nooit Roomsch worden". Ik vroeg : „En
waarom niet?". Hij antwoordde: „Om het leergezag".
Dit antwoord trof mij, want het sloot zich aan bij veel
gedachten, die mij in dien tijd zeer vervulden. Het was wel
een jaar voor mijn overgang en die gedachten stonden er
niet rechtstreeks mee in verband.
Ook zonder speciaal aan het katholieke leergezag te denken, was ik in mijzelven steeds aan 't ooverweegen van het
mij verbijsterende feit, dat het Heelal toch een middenpunt
had en dat dit punt in mijzelven lag. Uit deze gedachte
heb ik mij weten los te maken door te ooverdenken, dat
vrij zeeker in ieder mensch zulk een gevoel bestaat, van
een uniek middenpunt te zijn. En dat dit gevoel dus niet
anders kan zijn dan een schijn en gezichtsbedrog. lets van
denzelfden aard als de schijn dat de aarde stilstaat in het
midden der heemellichamen.
Wat ik hier zeg is, wat ik zou noemen, centraal gezichtsbedrog en de dominee die meende dat ik nooit Roomsch
zou worden, achtte het niet moogelijk, dat ik dat gezichtsbedrog zou kunnen wegdenken of ooverwinnen. Maar ik
heb ooverwonnen, reeds lang voor ik toetrad tot de Kerk.
Ik heb begreepen dat het een bedrog is, een leugen, eevenals het draaien van de zon om de aarde.
Het centraal gezichtsbedrog, zooals ik 't noem, leidt tot
hoogmoed, omdat het alle autoriteit per slot in den mensch
plaatst. Grenzelooze hoogmoed is het beoordelen van Gods
daden door den mensch. Hoogmoed is ook in de verwerping
van het Leergezag, als beneden onze menschelijke waardigheid.
Wee ! den nietigen mensch, die zich als beoordelaar durft
opwerpen van hetgeen hem als goddelijke wijsheid wordt
meegedeeld. Dit voert tot grootheidswaan.
De zekerheid, dat het waarlijk God is, die innerlijk tot
ons spreekt, die ontvangen wij met onbetwistbaar stellig
gevoel. Maar daarin zouden we, alleenstaand, wankelen
en weifelen.
Ook de waanzinnige houdt zich voor de hoogste autoriteit,
hij waant zich God, ondanks de teegenspraak van alle menschen. Dat wij niet waanzinnig zijn, vertrouwen wij juist
door die gemeenschappelijke oovertuiging, waarvan de Kerk
de bron en de draagster is. Eerst het gemeenschappelijke
der goddelijke oopenbaringen geeft ons de hoogste zekerheid. En dat gemeenschappelijke is te vinden in het Leergezag/'

De rest is zwijgen, het laatste zwij gen, dat hij gesym=
boliseerd zag in het teken van de waterlelie, beschreven
in een jeugdvers en levenslang gevoerd als zijn beeld=
geworden devies van Godsverlangen :
Ik heb de witte water-lelie lief,
daar die zoo blank is en zoo stil haar kroon
uitplooit in 't licht.
Rijzend

uit donker-koelen

vijvergrond

heeft zij het licht gevonden en ontsloot
toen blij het gouden hart,

„ En nu kom ik tot het moeilijke punt, wat mij het meeste
te peinzen heeft gegeven. De hoogste muur, die omvallen
moest, voor en aleer ik ingang tot den katholieken hof
kon vinden. Het was een protestantsche dominee, mij on-
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waarheen
met de vlaamse schilderkunst?
Het blijkt niet nodig in dit nummer een nieuwe situering der actuele kunst in Vlaan*
der en te laten verschijnen. Onze lezers zijn inderdaad door vorige nummers en jaar=
gangen voldoende van de toestand op de hoogte. Wij verwijzen in het bijzonder naar
het juninummer van 'West-Vlaanderen' 1958, evenals naar de getllustreerde studien
van Maurits Bilcke, Gaby Gyselen en Marcel Duchateau die door het C. V. K. V.
onder de titel 'Hedendaagse Vlaamse Schilderkunst' in 1958 werden uitgegeven.
Het thans volgend artikel bevat echter de persoonlijke bedenkingen van Lie. Hilaire
Gellynck bij de ontwikkeling van de schilderkunst in onze gewesten; de Directeur der
Kortrijkse Academie brengt nuchtere en wijze beschouwingen van iemand die reeds vele
jaren de kunstbeweging van zeer nabij volgt en zelf een talentvol schilder is. Redactie
f

Zo scherpzinnig ben ik niet dat ik in het werk der
jongere kunstenaars uit onze streek, die met de stroom
mee= of trachten mee te varen duidelijke constanten
kan opvissen die wijzen op hun Vlaamse oorsprong.
Het zal ook niet in hun bedoeling liggen zich als
Vlaamse kunstenaar te bekennen, zomin als het in hun
verlangen ligt zich door hun werk als christelijk=vlaams
kunstenaar te affirmeren.
In zover zij mee zijn, spelen of wedijveren zij in een
cosmopolitisch spel of tornooi waar op heden de Vlaam=
se schilders niet de toonaangevers zijn.
Wie het gebeuren op plastisch gebied volgt, ziet in
buitenlandse tijdschriften naast hun prachtig gerepro=
duceerd werk, regelmatig die namen van auteurs ver=
schijnen, die aan kunstenaars van bij ons, door hun
werk een tip heben gegeven, om het ook zo eens te
wagen.
Honorabeler uitgedrukt, wie bij ons het schilderen in
het bloed zit, en bij hoevelen zit het schilderen niet
in het bloed, vindt bijv. bij Riopelle een revelerend en
verlossend voorbeeld om bevrijd van een figuratief
motief, onder te dompelen in een kleurenorgie, meteen
weet hij dat de classerende criticus gelegenheid heeft
hem onder te brengen, hetzij bij de lyrische, zo nodig bij
de expressionistische informelen. Anderen die minder
explosief zijn leerden bijv. bij Mark Tobey met zuivere
vormelementen een geraffineerd poetisch spinsel uit
te werken.
Het is voor de beschouwer van werk van eigentijdse

kunstenaars vervelend dat hem haast onmiddellijk de
naam naar de lippen komt van een buitenlands voor=
ganger. Zo hij een goed hart heeft, verzwijgt hij die
naam, want hij weet dat de schilder het ook weet en
dat hij te vergeefs heeft gepoogd die naam te over=
schaduwen.
Er hoeft niet verder op gewezen hoe naar geaardheid en
voorkeur en kunnen wordt gekozen tussen de expo=
nenten die een positie innamen op of tussen de klassiek
geworden extremen : Wassily Kandinsky = Piet Mon=
driaan. Enerzijds het informele, het — warme impul=
sieve — het extatische, anderzijds het constructieve, het
koel berekend geometrische, het ascetische.
Als grondmotieven die de constanten opleverden voor
de geijkte Vlaamse kunst kon hier gemakkelijk mis=
bruik gemaakt worden van dezelfde antithese : extase
en ascese, maar dan wordt met een passe=partout ge=
werkt die overal en dus nergens geldend is.
Intussen is het duidelijk dat meer en meer jongeren de
abstracte richting opgaan.
De degradatie tijdens het impressionisme van het onder=
werp tot een louter optisch verschijnsel heeft aan het
hoe de voorrang gegeven op het wat.
Het middel om een equivalent beeld van het geziene
te geven is achteraf het doel geworden, omdat het mo=
gelijk is belevenis en ontroering uit te drukken zonder
reminiscenties aan het visueel waargenomene, door lou=
ter het vlak te animeren met zuivere vormelementen.
Het schilderij, een organisatie op zichzelf, is een nieuwe
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realiteit, of het spoor van een tot realiteit groeiend
scheppingsverlangen. In een persoonlijke schrijfwijze
wordt een psychogram veruitwendigd. Met middelen die
de schilder vroeger wel niet onbekend, maar zeker niet
tot zijn schildersmiddelen behoorden, laboreren jonge*
ren met grote toewijding aan matiereschildering, waarin
zij eigen levensgevoel ondergaan en pogen te doen
ondergaan.
In het kamp der onfiguratieven spant men zich in, om
ofwel relatief abstract de door Kandinsky gewenste
' oergeluiden' uit te stoten, ofwel om absoluut abstract
het materieel uitgedunde spel te wagen van de betrek*
king tussen extremen.
Non=figuratief wordt het duel voortgezet dat vroeger
(daarom niet gelijktijdig) physioplastiek stelde tegen*
over ideoplastiek. De expressieven beschouwen de geo*
metrisch abstracten, weleens als voorbijgestreefd=steriel=
en afzij dig van het leven, terwijl de absoluten het als
een hoogmenselijk avontuur opnemen, over de losban*
digheid heen, souverein het verst bereikbare doelwit na
te streven.
Naast deze jongeren beijveren zich de surrealistisch ge=
richten, om figuratief steeds opnieuw de toeschouwer
te ontstellen met realia die de ongeremde en ongecon*
troleerde verbeelding hen heeft gedicteerd. De nuchtere
toeschouwer heeft wel eens de indruk dat dit werk
hypergeremd en gecontroleerd, de vrucht is van micros*
copische voorlichting van wat kiemt en keest.
Blijven de jongeren voor wie het opzet erin gelegen is,
hun beleven in lijnen en kleuren ontleend aan het vi=
sueel waargenomene en weerneembare in het schilder*
werk door te geven.
Al legt men er terecht de nadruk op, dat ten laatste het
onderscheid tussen figuratief en non=figuratief geen zin
heeft, toch voelt de figuratieve aan dat hij beschouwd
wordt als een traditionalist, die de moed mist zich te
bevrijden van de terzake afleidende gegevens.
De figuratieve schilder die zich niet inzet om het kie=
men van het leven, om het gistingsproces ervan, maar
om het voile leven in zijn veelvoudigheid in beelden en
verbeeldingen om te zetten, verneemt dat hij ter plaats
trappelt, en de vooruitstrevende mens verveelt met het
altijd opnieuw tonen van het reeds geziene. Daartegen*
over kan het vermoeden toch geopperd, dat de heden*
daagse, vooruitstrevende mens ook moe kan worden
waar hij te herhaaldelijk geconfronteerd wordt met een
amalgama van schimmel, as, geronnen bloed en roest*
vlekken.
De situatie der jongeren is niet gemakkelijk in zover
zij wensen tout=court persoonlijk te blijven. Zij worden
gepraamd naar het vreemde, want het vreemde lijkt
tenminste nieuw en zij ervaren dat het opspraakver*
wekkende de meeste kansen loopt.
'Aufgeklart' door de nette schilderijbepaling van Mau*
rice Denis, vinden zij het een bevrijding dat per spec tief
en anatomie, die overigens het realiteitsveld beperken,
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niet meer de pijlers zijn waarop een goed schilderij
moet berusten. Het stemt overeen met hun gevoel voor
eerlijkheid dat een vlak niet illusoir mag doorbroken
worden.
Gelukkig om de eerste bevrijding, aanvaarden zij deze
nieuwe tucht, maar kijken verwonderd naar de surrea*
listen, hun tijdgenoten die voor het trompe*l'ceil niet
terugdeinzen.
Zij weten zeer goed dat kunst iets meer moet te beteke*
nen hebben dan het louter habiele weergeven van wat
het oog heeft gestreeld. Zij geloven het dat kunst uit*
drukking moet zijn van het leven, van de verhoudingen
van mensen en van wat de mens omringt.
Dit beleven, en mededelen van hun verhouding, kan
zowaar abstract of surrealistisch of figuratief meege*
deeld worden, in elk geval zal het kunnen de verlangde
'emanatie zijn van de tijdgeest'.
Wanneer het nu over die tijdgeest gaat kan de indruk
niet weggenomen dat met een ziekelijke voorliefde,
haast te vergelijken aan de opzettelijkheid der laat*
middeleeuwse moderne devoten, te nadrukkelijk de
kl em toon gelegd wordt op het donkere in het leven.
Guido Gezelle mocht nog eens in herinnering gebracht
die kon jubelen 'er zijn nog schone dagen in het leven'.
Het leven is toch niet totaal door brutaliteit en hard*
heid geeclipseerd. Door het cynisch en stelselmatig ont*
sluieren van wat lichtschuw is of door het automatisch
en onderworpen registreren van wat de heldere geest
niet zou verantwoorden, wordt inderdaad een tijdsbeeld

getoond dat ontluisterend=deprimerend en eenzijdig is.
Hedendaagse kunstenaars schijnen erop te bogen, dat
zij minder dan vroeger de welvoeglijkheid in acht ne=
men, door ongeremd bloot te leggen wat de eeuwige
mens wel kent, maar niet nodig vindt te ontdekken,
omdat de blootlegging ervan niet verrijkend is. Een
alzijdig tijdsbeeld moet ook recht laten wedervaren aan
de zonkant der dingen. De kunstenaar die het aandurft
— reagerend — in plaats van louter registrerend een
loflied te zingen zou minder romantisch=gedepasseerd
zijn dan de jongere die tussen pot en pint de pleurant*
houding aanneemt en dat alsof hij elk ogenblik de
waterstofbom op zijn hoofd verwacht.
De jongere kunstenaar zou rustiger, zelfstandiger moe=
ten werken en minder nerveus, altijd omkijken of hij
niet ingelopen wordt. Hij zou meer tijd moeten gebrui=
ken en minder gejaagd met zijn experimenten op het
forum treden. Omdat zozeer de nadruk wordt gelegd
op het nieuwe in de Kunst, put hij zich uit om nieu=
wigheid te vinden.
Picasso verklaarde dat hij niet zoekt, maar vindt. Om=
dat te veel naar het nieuwe wordt gestimuleerd, wordt
veel nieuwigheid gesimuleerd.
Het ware niet mis, zo de jongeren, het optimisme van
Matisse in overweging namen. Zonder omhaal van
woorden durfde hij bekennen, dat zijn doel was, kunst
te scheppen (in een ongedurige tijd) die aan de toe=
schouwer rust geeft en een aangename zekerheid. Velen
zouden dan verlost van de kwelling, zich als getormen=
teerden te moeten voordoen, het manierisme kunnen
afleggen. Hun creatieve kracht zou voorbehouden zijn,
om ongedwongen en waarom niet blijmoedig tot de
vormscheppende daad over te gaan.
Deze vormscheppende daad, ook wanneer zij figuratief
is zal estetisch verantwoord, niet gedepasseerd zijn, zo
de lijnen, kleuren en vormen er zijn in functie van wat
zij in de voorgestelde compositie te betekenen hebben,
en niet in fuctie van wat de dingen die zij voorstellen
in het dagelijkse leven te verrichten hebben. Dit alles
in de veronderstelling dat het zoeken naar de estetische
kwaliteit ook niet een voorbijgestreefd standpunt is.
Mocht de Vlaamse kunstenaar minder meedoen aan het
modieuse geweeklaag, het staat hem niet, mocht hij
zich onthouden, met grafieken, een pseudo=wetenschap=
pelijke begeleiding te geven, zgn. van uit de chaos naar
het cosmische, van het werk der wetenschappelijke
vorsers.
Durfde hij werken zonder poseren dan zou wellicht, de
Vlaming, die lachen kan in zijn miserie, in het cosmo=
politisch koor, een eigen klank bij brengen.
Het komt mij voor dat de visie op het leven om nieuw
te zijn, te veel wordt toegespitst naar de extremen, of=
wel, de exaltatie voor oergeluiden ofwel het zich ver=
liezen in het 'lijzigste gefluister' bij het kiemende leven.
HILAIRE
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situatieschets
van de huidige nederlandse schilderkunst
Wie op het ogenblik de situatie wil schetsen, waarin
de vrije kunst van zijn land verkeert, staat aanstonds
voor een bijzonder grote moeilijkheid. Zie eens rond op
een moderne internationale tentoonstelling. De verschei=
denheid blijkt daar niet meer door de landen bepaald te
worden, maar door mondiaal zich manifesterende
=ismen. Is de situatie der vrije kunst van een bepaald
land nog wel iets meer bijzonders dan een reflex van
de situatie der vrije kunst in de wereld ? Bovendien
werpen die ismen zich met zovele tegelijk in de strijd
om de voorrang, ageren en reageren zij, schijnen zij
elkander te willen weerleggen met de extreemste mid=
delen van hun beeldend arsenaal, dat de beschouwer al
heel wat gepresteerd moet hebben zo hij erin slaagde,
de diepere samenhang erin te ontdekken die zijn begrip
van de kunsthistorie en zijn wijsgerigheid erin doen
vermoeden, kortom : zo hij erin slaagde ze te ontdek=
ken als facetten van een werkelijke verstandhouding
onder de mensen.
Toch zal hij ze eerst zo hebben te verstaan, wil het
zin hebben dat hij erover spreekt en wil vooral zijn
situatiebegrip iets meer zijn dan de optelsom van een
handvol stenen.

teken der vitaliteit" en als „ een overdachte poging
om het onderzoek op elk gebied naar echte creatieve
waarde richting te geven", zodat het mogelijk zou
zijn „ van daaruit een aanvang te maken met het uit=
stippelen van een reeel program, gebaseerd op het we=
zen van de mens en van zijn cultuur ". Voorwaar geen
wissewas ! Georganiseerd door een cultuurcentrum te
Venetie met een comite waarin o. a. de heer Sandberg
zetelde, was deze tentoonstelling, na een verblijf in
de Lagunestad en te Recklinghausen, haar laatste haven
binnengevaren : het Stedelijk Museum te Amsterdam,
Sandbergs eigen citadel mag men wel zeggen. Zij was
gedoopt : Vitaliteit. En om te verklaren wat met deze
term thans bedoeld werd, citeer ik uit Manifest reflex,
„ orgaan van de experimentele groep holland " van 1918
de aanhaling die te vinden is in het poeem dat Sand=
berg ter catalogus aan Vitaliteit wijdde, alsmede enkele
regels van dit poeem zelf.
Het citaat voert ons tevens in ons eigenlijk onderwerp
binnen : de situatie van de nederlandse beeldende kunst
op dit ogenblik.
„ 1940=45

nacht over europa
In januari j. 1. waren in Nederland twee grote over=
zicht=tentoonstellingen te zien die door de landelijke
pers met opmerkelijke onderlinge eensgezindheid ont=
vangen werden. Er was ditmaal niet de gebruikelijke
verdeeldheid tussen de twee globale gevechtsposten die
men normaal de nederlandse critici ziet betrekken zodra
er een tentoonstelling onder de signatuur van Sandberg
of de Wilde open gaat, maar het onbehagen was nu
algemeen : bij de bitse toorn der gewende tegenstanders
— die thans een gegrom lieten vernemen als van een
te lang getergde leeuw, wien de prooi eindelijk in de
klauwen valt — voegde zich nu de spijtige misnoegd=
heid der paladijnen die zich kennelijk blootgesteld voel=
den aan het gevaar, hun gezicht te verliezen.
Wat was er aan de hand met die tentoonstellingen ?
De eerste, international samengesteld, was in de cata=
logus aangekondigd als manifestatie van „ de voorhoede
der schilders en beeldhouwers die in de loop der laatste
50 jaar zichzelf gevonden hebben ", „ staande in het
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1945
in azie, in afrika, roepen volkeren om vrijheid
europa spreekt van bevrijding
maar huivert voor vernieuwing
in plaats van opbouw
komt wederopbouw
' volksherstel'
maar anders gaat het de kunstenaars
kleine groepen en enkelingen
storten zich in gewaagde experimenten
bij de nederlandse groep 'reflex' voegen zich denen
en belgen
zij stichten de 'cobra' beweging en
samen met fransen en duitsers
verwekken zij hier en daar schandaal
— vooral hier — "
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(Volgt aanhaling manifest K. S.) :
„ een nieuwe vrijheid is aan het ontstaan, die de
mens in staat zal stellen zich te uiten
zoals zijn instinct dat eist
onze kunst is de kunst van een omwentelingsperiode,
een schilderij is niet een bouwsel van kleuren, maar
een dier, een nacht, een schreeuw, een mens,
of dat alles samen
De scheppende fantasie zoekt echter in elke vorm een
herkennen, en heeft in de steriele sfeer van het abstracte
een nieuwe relatie tot de werkelijkheid tot stand ge=
bracht, berustend op de suggestie die van iedere na=
tuurlijke of kunstmatige vorm uitgaat voor de actieve
beschouwer — deze suggestie is onbegrensd en daar=
om kan men zeggen dat de beeldende kunst, na een
periode waarin zij niets voorstelde, thans een periode is
ingegaan waarin zij alles voorstelt.
belangrijker dan manifesten zijn de werken zelf
het zijn geen kalm beredeneerde bedenksels
— het instinct maakt zich meester van
de uitdrukkingsmiddelen
een golf van vitaliteit breekt luidruchig los
macht
die als een oerkracht de constructieve bedachtzaamheid
en de bespiegelende beschouwing van de voorafgaande
periode heeft overspoeld
Toen de critici kennis hadden genomen van het erin
bezongen werk hebben zij overigens toch waarheid in
het poeem gevonden en op de vermelde wijze gepro=
testeerd tegen die 'kunst' van dierse kreten en elke
beschouwelijkheid overspoelend oerinstinkt, die zij be=
schouwden als de eindelijk verschenen aap uit de Sand=
bergmouw. Criticus Doelman van de Nieuwe Rotter=
damse Courant, Sandbergiaan als weinigen, was slechts
weinig minder afwijzend dan Charles Wentinck van
'Elsevier', die het ogenblik thans gekomen achtte om,
in navolging van wat Jan Engelman als zeker zes jaar
eerder had gedaan, in een open brief aan 'Beste W i l '
zijn 'oude vriend' met nadruk en voorgoed de bons te
geven. Ik zou van dat alles veel meer kunnen vertellen,
maar interessanter is het, een ogenblik die z. g. vitaliteit
eens goed in het wezen te kijken. Laat mij eerst een
aantal namen van die 'vitalisten' noemen, die ook de
gemiddelde lezer in Belgie wel iets zullen zeggen.
Schilders : de belg Pierre Alechinsky, de nederlander
Karel Appel, de deen Asger Jorn, de fransman Jean
Dubuffet en niet te vergeten de amerikaan Jackson
Pollock. Beeldhouwers : de belg Roel D'Haese, de ne=
derlander Wessel Couzijn en de italiaanse fransman
Cesar (Baldaccini). De grote troeven der internationale
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kunst=auguren schijnen op het ogenblik te zijn Kimber
Smith, de spanjaard Tapiez (die overigens niet op Vi=
taliteit vertegenwoordigd was), de italiaan Burri en de
nederlandse amerikaan Willem de Kooning. Ik voor mij
herken in alien de invloed van Pollock, maar ook al zou
dit ten onrechte zijn, dan blijft hun werk toch getekend
door eenzelfde inslag van automatisme, eens bijzonder
duidelijk omschreven door Karel Appel in een sindsdien
gevleugeld woord : „ Ik rotzooi maar zo 'n beetje aan "
(uitgesproken in perfect Jordaans). Geen extremer te=
genstelling tot 'De Stijl' is denkbaar. En zoals het ex=
perimentalisme van Appel en Corneille (die ook neder=
lander is, Beverloo heet en in Luik geboren werd) van
meet af inderdaad een intern=nederlandse reactie op
Mondriaan geweest is, zo is het huidig beeldend Vita=
lisme stellig een reactie op het geheel der thans 'koud'
genoemde abstractismen : suprematisme, constructivis=
me en hoe het al geheten heeft. Het is de tegenstelling,
die bestond tussen neo=impressionisten en kubisten
enerzijds en fauvisten en expressionisten anderzijds,
op de spits gedreven.
En daarmee is het de polariteit, die aan de kunst zelf
(als beeld van haar maker : de mens) eigen is, in haar
meest extreme gedaante zichtbaar gemaakt, ik zou zelfs
willen zeggen : overtrokken, in tweeen uiteen gelegd,
ontleed en daar door — hier val ik zijdelings de critiek
van mijn collega's bij — van haar eigenlijk wezen :
haar spanning ontdaan. Ik bedoel de polariteit tussen
de twee elementen waaruit kunst bestaat en waarvan
zij het spanningsverhaal be=tekent : logos die zintuig=
lijk waarneembaar wordt, gei'ncarneerd in materie, en
materie die teken wordt van logos, niet langer zichzelf
bediedt maar boven de beperking van haar stoffelijke
gedetermineerdheid wordt uitgeheven en geestelijke
aansprekingskracht verkrijgt. Altijd heeft de kunst tus=
sen de beide polen van die eenheid andere evenwichten
gezocht en gevonden, maar het ging daarbij altijd om
een evenwicht in het enkele kunstwerk. Thans zijn wij
wel gevaarlijk dicht het punt genaderd, waar de span=
ningsdialoog zich niet langer binnen het enkele kunst=
werk voltrekt maar tussen de ene categorie werkstuk=
ken en de andere. De Appels zweten zinnelijkheid uit
naar de Mondriaans als om ze te ontdooien, de Mon=
driaans ijzelen metaphysica naar de Appels uit als om
ze te blussen. Maar binnen de lijst om een Vermeer
leeft een koelte uit een sneeuwen dat niet ophoudt
binnen vuur dat brandt.
Dat de aldus verwilderde Vitaliteit in de nederlandse
schilderkunst op het ogenblik nog heel wat ruimer om
zich heen woekert dan in de dagen van Reflex en Cobra,
dat was niet slechts op Vitaliteit te zien (waar onder
de nederlandse corypheeen ook nog Lataster, Wolve=
camp en de al oudere Parijzenaar Bram van Velde wer=
den opgemerkt) maar ook op de tentoonstelling 'Keer=
punten', overzicht van de jongste 50 jaar nederlandse
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schilderkunst in het Eindhovens Van Abbe Museum.
Daar voerden zij de boventoon in het lied van na de
corlog, vanzelf, want hun toon is luidruchtig en zij
waren zeker niet krapper vertegenwoordigd dan de stil=
leren. Zij hadden overigens nog gemakkelijk met heel=
der aantallen versterkt kunnen worden : bijv. met groe=
pen als 'De Informelen' en de piepjonge 'Nada'. Ge=
lukkig dat de samenstellers dat hebben nagelaten. Er
was ook zo reeds te weinig van wat door Sandberg niet
bemind wordt. Een expressief=realistisch vaartrijk zelf=
portret van Kees Verwey was het enige werkstuk dat
de nog talrijke kunstenaars in Nederland mocht repre=
senteren, die terecht op hun ogen en op hun vorm=
kennis vertrouwen en op de werkelijkheid, zonder de
behoefte in zich op te wekken of te krijgen tot het
creeren van interessante beeldende problemen. En maar
heel enkelen, als Edgar Fernhout (zoon van Charles
Toorop), vroeger pijnlijk=realist, thans beheerst uit vi=
suele indrukken abstraherende evocator van stemmin=
gen, Jef Diederen wiens lyrisch gebleven abstracties
toch weer naar geometrisering tenderen, Friso ten Holt
wiens vreemd=kubische gestalten (rustend, liggend te=
geneen) moeizaam opgebouwd worden als log gewor=
den Wotruba's=in=schilderkunst, mochten iets voelbaar
maken van de boeiende strijd die op dit ogenblik door
zeer veel talenrijke jongeren op de smalle breuklijn
tussen figuratieve, voorstellende, afbeeldende vorm en
de vrij zichzelf de wet voorschrijvende, zichzelf auto=
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noom voltooiende vorm wordt uitgestreden in hope op
een zeer menselijke synthese.
En Willinck en Koch — schilderen die thans niet meer ?
Jawel, maar zij hebben geen forum meer, hun klank=
bord is hen ontvallen en als er in een Westerik of een
Berserik nog iets naklinkt van hun beklemmend trompe
l'ceil, dan is het in een ironische deformatie.
Hoe is nu eigenlijk de situatie ?
Zij is globaal genomen bij ons precies als overal elders.
En ik voor mij geloof dat men niet verhelderender de
eenheid benaderen kan die in de grote verscheidenheid
(de schijnbaar zo verwarde) van de moderne kunst te
ontdekken valt, dan door het verklaren van de anti=
perspectivische tendens (perspectief hier bedoeld als het
wetenschappelijk geconstrueerd ruimtestramien van de
Renaissance).
Met Picasso's 'Demoiselles d'Avignon' is de eerste dui=
delijke stap gezet op de smalle weg die onmiddellijk
tot dat centrale gebeuren in de ontwikkeling van de
moderne kunst zou leiden : de vernieuwingsdaad die
kubisme heet. Want in die negroi'de deformaties en in
de afzonderlijke kopstudies die de geboorte van deze
schepping begeleidden, is reeds met grote stelligheid
de wetenschappelijk perspectivische diepte=illusie ver=
laten in ruil voor een eerste intui'tieve opwekking van
ruimtelijkheid. En dit zou een fundamenteel element
worden in het synthetisch kubisme van 'i2= i4, nadat
het van 1909 af reeds een voortdurend krachtiger wor=
dende tendens in het analytisch kubisme zou zijn ge=
bleken. De aanval op het perspectivische schema is
trouwens in alle fasen van het kubisme fundamenteel
geweest, ook in dat.voorspel van 1908 dat in Horta aan
de Ebro en in La Roche Guyon gespeeld werd en waarin
het beeld wel niet volkomen tot de twee dimensies in
het beeldvlak werd teruggedrongen, maar toch wel ont=
trokken aan zijn bepaaldheid door de starre en onbe=
weeglijke blik van dat ene oogpunt, dat het gehele tra=
ditionele vormen='perspectief' sedert de Renaissance
tot dan toe had beperkt.
Een feit is overigens dat deze voor het kubisme zo
vitale tendens op heel het terrein der schilderkunst na
ca 1880 al virulent was en tenslotte ook doorslag=
gevend is geworden. Ze is reeds aanwezig in het ceuvre
van Cezanne, sterker nog in dat van Seurat en Signac.
Ze leeft ook duidelijk in de werken van Gauguin en
dringt van daaruit krachtiger op in het Fauvisme en
bij eenlingen als Von Jawlensky, Paula Modersohn=
Becker, Sonja Delaunay, Kupka, bij Duitse expressio=
nisten van Die Briicke (terwijl die van 'Der blaue
Reiter' door het kubisme via Delaunay werden bei'n=
vloed); ze was al heel vroeg doorslaggevend bij Kan=
dinsky; ze roept het gehele complex van abstractismen
op die wij sedert Kandinsky, Malevitch en Mondriaan
hebben zien komen en soms ook zien gaan.
Hebben de kubisten niet eigenlijk precies dezelfde er=
/
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varing omtrent de ware werkelijkheid in beeldende taal
uitgesproken als Bergson en de existentialisten in hun
wijsbegeerte, toen zij het objectiverende ruimteschema
verwierpen, niet langer de dingen wensten te bezien
vanuit een enkel onbeweeglijk oogpunt, vanaf een on=
veranderlijk vastgestelde distantie ? Picasso heeft zich
altijd verzet tegen de veelgehoorde opvatting dat het
cubisme slechts een experiment zou zijn geweest, en
geen volwaardig antwoord op de werkelijkheid, geen
volledige kunst. De reden daarvoor kan moeilijk een
andere zijn, dan dat de cubisten met de het perspectief
bepalende 'distantie' ook een zeer wezenlijke gedistan*
tieerdheid, en met het ene, onbeweeglijke oogpunt ook
een zeer wezenlijke starheid van de wereld te bezien,
hebben prijsgegeven.
Is dit de waarheid, dan bezagen zij, in elke zin van die
begrippen, de wereld niet langer als een object, niet lan=
ger als gold het toeschouwer te zijn naar wat zich bui=
tens ons als op een Biihne afspeelt. De dingen openleg=
gende in al hun (vorm)aspecten, bezagen zij ze naar
letter en naar wezen in simultane alzijdigheid, als van
binnen uit; bijna : van een vereenzelviging, in elk geval
van een intui'tieve doordringing, een subjectivering, een
transcendering in die wereld uit. In het ritme dat, na
de openlegging, de nieuwe synthese in het beeldvlak
bepaalt, gaven zij niet anders dan de resonans van het
subject op het 'elan vital', in beweging gezet als een
'evolution creatrice' die het ware werkelijk openbaart
(Bergson). Deden de kubisten en plasticisten dit met
de meest elementaire middelen tot het scheppen van
beeldende klaarheid, de Fauves en vitalistische expres=
sionisten deden en doen iets soortgelijks vooral met het
middel van de beeldende lyriek : de kleur en de toets.
Maar beide groepen zijn een in hun afkeer van de oude
schema's die de dingen, de wereld tot objecten maken,
een in hun ontmoeting in de slechts intui'tief te vitali=
seren ruimte, waarin de dingen ervaren worden als
een subject.
Van meet af heeft de 2o eeuw aldus een kunst te zien
gegeven, die niet meer sprak van dingen die meetbaar
en begrijpbaar waren, beheersbaar door de Ratio, horig=
heden met in hun middelpunt de mens als de heer,
verdeler van het lot, maar van dingen die veeleer doen
denken aan de huiver van het Paulinisch Visioen : geen
oog heeft het gezien, geen oor heeft het gehoord, er
is geen naam voor. Dingen niet tot meten en be=
rekenen, noch tot utilitaire hanteerbaarheid gegeven,
niet tot wetenschap, niet als opgave ter oplossing door
het verstand, geen problemen; maar tot verwondering,
tot schouwen en om ze te ondergaan. Tekenen van
tegenspraak, gegeven tot blinde verwerping of blinde
aanvaarding, kreten van blinde wanhoop (walg, ver=
veling) of van blind geloof : een Mysterie, dat de levenden achtervolgt met de volstrekte eist tot overgave.
Dat, geloof ik, is in de kunst van de 2o eeuw het
karakter, daar ligt haar meest negatieve en haar meest
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positieve kracht in een enkele kiem bij een, dat is haar
gezicht, de eenheid van haar stijl. Daarvan is zij bitter
waar men niet aanvaarden kan, bitter om de uit=gewor=
penheid buiten alle heugenis aan oorsprong en eind=
doel in de eindeloze zinledigheid, om de existentiele
kortsluiting tussen het ' i k en 'de wereld', om de
kortsluiting binnen het 'ik' zelf : tussen geest en zin=
nen (die dubbele kortsluiting is sedert twee wereld=
oorlogen onze ergste bekoring geworden; hoor Luce=
bert : „ O ik ben zo een verwarde inzending van een
verwilderde oplossing, ik zal zeggen de notaris — hij is
een geest — ontzegel mij niet ! ") Maar daarvan is zij
ook hopende en sterk waar men aanvaard heeft.
De volstrekte eis der overgave : wie het verstaan heeft,
heeft in het gezicht onzer onbegrijpelijke kunst gelezen,
door welke huiver zijn trekken zo ontsteld of ver*
wrongen zijn !
7

En toch ! Enerzijds schijnt het waar dat de Renaissance
slechts enigermate de wereld en de mens ontdekt heeft :
zij heeft ze voor het eerst onderscheiden en tegenover
elkander gesteld : de mens en zijn object; en dat eerst
de moderne kunstenaar in die ontwikkeling verder is
gegaan : hij heeft de existerende mens ontdekt en de
wereld als een Mysterie en hij heeft die existerende
mens als subject in de wereld gesteld en doen transcen=
deren, zich doen vertakken, verstrengelen in het ene
enigma dat zijn werkelijkheid is, zich in de wereld en
in de ander doen verwerkelijken.
Maar alle waarlijk levende mensen hebben geexisteerd
en alle waarlijke grote kunstenaars hebben daaraan iets
van een forma gegeven in hun kunstwerken. Ook hun
kunst spreekt van het mysterie, zij het op minder na=
vrante, minder nadrukkelijke wijs — maar dit laatste
is zelfs een voordeel dat uiteindelijk voor hen zou kun=
nen pleiten. Stellig: zelfs de renaissancisten wisten 66k
iets van het mysterie voelbaar te maken zodra zij de
schoonheid werkelijk beroerden — want schoonheid
zelve is een mysterie ! Maar zij maakten het voelbaar
in de tekenen waarin het zich zelve hult. Sommige mo=
dernen echter, vooral veel abstracten, stellen het ons
voor ogen als een onverzoenbaarheid, een hand die
haar handschoen tot leugen maakt, in vijandschap met
hem leeft. En heeft de moderne kunstenaar onze aan=
dacht met nadruk op het mysterie willen richten, te
zeer heeft hij de ons connaturele verschijningsvorm
harer incarnaties soms veronachtzaamd. En indien het
juist is, dat kunst een teken zij van de geest, niet altijd
deed de moderne kunstenaar de geest tot teken worden.
In de abstracte kunst ontbeert de geest soms de vorm
waaraan hij voor mensen op natuurlijke wijze gebonden
is : een menselijke gestalte !
7

7

Als reactie op een al te materiele werkelijkheidsopvat=
ting was dat geruime tijd nog te rechtvaardigen. Het
was een kwestie van geestbehoud. Thans is er een
kwestie van geestelijk lijfsbehoud ! Na 6o jaren gaat het
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beroep op verweer niet meer op. Nu moet men veeleer
op een verzoening hopen : dezelfde die immers in de
werkelijkheid het diepste mysterie is en waarvan juist
de mens als het edelst onderpand is gemaakt : de ver=
zoening tussen geest en stof. Zo ergens, dan zal die
verzoening — waar het de kunst aangaat — moeten
aanvangen in de opvatting van het werkstuk zelf. Maar
juist hierin zijn wij meestal nog altijd de voortzetters
van die wrede Renaissance die gescheiden heeft wat de
natuur zo goed verenigd had. Nog altijd is de kloof niet
gedempt tussen, aan de ene zijde, de wereld van de
productie, de materie, het nut, de doelmatigheid, waar
de waarden worden uitgedrukt in p. k. en calorieen en
geld, en, aan de andere kant, de autonome wereld van
de geest waarin de schoonheid tot haar ijlste, meest
abstracte hoogte wordt opgevoerd.
Maar de kunst behoort van nature zowel tot de ene als
tot de andere wereld. Hier is m. m. van toepassing wat
Jung schreef : „ Het eindeloze dilemma cultuur=natuur
is in de grond van de zaak steeds een kwestie van een
teveel of te weinig, geen of=6f : teveel dier verminkt de
cultuurmens, teveel cultuur maakt zieke dieren !
Zo is de mens, zo dus ook de kunstenaar. Wil deze zich
nog verweren tegen de doodgeborduurde traditie, zoekt
hij nog steeds de voorwaarde voor zijn vrijheid, laat
hem dan de artistieke hovaardij te lijf gaan in zichzelf.
Ook dat is een menswording, maar een waaraan wij nog
niet alien schijnen toe te zijn. Integendeel vertoont de
kunst bij velen nog steeds onverminderd de neiging,
een toegepaste wetenschap van haar eigen wetten te
zijn en in het creatief proces alle werkzaamheid toe te
bedelen aan een afgezonderde sector uit de menselijke
totaliteit, nl. dat deel van ons praktisch intellect (en ik
heb hier speciaal een menigte — niet alle — abstractis*
men op het oog) dat in staat is een plastische orde te
construeren tot een abstract teken.
Het teken is er echter om wat het be=teken=t. Het kan
geen autonomic zijn, geen souvereiniteit die zich buiten
het leven en de werkelijkheid stelt. Het moet daarom
van de stoffelijkheid alles aanvaarden wat een teken
nodig heeft om meer te zijn dan een dode letter : ver=
wij zing, herinnering, zinspeling, kortom, om waarlijk
iets te kunnen betekenen voor menselijk ervaren.
Inderdaad : het is niet genoeg dat de kunst geest open=
baart. Het is zelfs niet genoeg dat zij laat zien wat zij
voor de geest is (zomin als het voldoende is dat zij
zinnen streelt). Zij moet ook ondubbelzinnig laten zien
wat de geest voor het lichaam is en omgekeerd. Men
zou willen zien dat wij aan de toegang tot zulk een
kunst staan.
7 7

Hoe is ten opzichte van deze wens de situatie van onze
christen kunstenaars ? Brugge zal het u tonen. Met heel
wat namen die in de Sandbergtempels niet verluiden !
KO

SARNEEL

O N T M O E T I N G E N

HET

JUBILEUM

DER KUNST VRIENDEN

Men vergeet soms hoe belangrijk de plaatselijke kunst*
verenigingen zijn voor de bevordering van het kunst=
leven. In de schoot dezer verenigingen vinden de kun=
stenaars — zowel beroepskunstenaars als liefhebbers
— de steun en de vriendschap, die het hen mogelijk
maakt in een sfeer van gezonde en kameraadschappe=
lijke wedijver zich toe te leggen op de ontwikkeling
van hun artistieke capaciteiten en de ontmoediging en
eenzaamheid te overwinnen, die zo dikwijls het lot zijn
van wie een hogere streving in zich draagt en deze
spijt de onverschilligheid en het onbegrip van zijn
omgeving wil verwezenlijken. Ook bieden de collectie=
ve tentoonstellingen dezer kunstkringen de gelegenheid
aan de kunstenaars om in eigen streek bekendheid te
verwerven, wat dikwijls de aanlobp is voor het ver=
overen van een ruimer publiek. Maar daarbij beperkt
zich niet het nut dezer tentoonstellingen voor de deel=
nemende kunstenaars. Men hoort soms smalend spreken
over dergelijke plaatselijke groepstentoonstellingen,
waarvan men het weinig selectief karakter wat al te
geredelijk en o. i. overigens ten onrechte schandvlekt.
Men neme de volgende vergelijking niet kwalijk. Wat
is er belangrijker voor het volkswelzijn en voor de
sport : dat er een stevige en onoverwinnelijke nationale
ploeg zou zijn in het land, of dat er tientalien plaatse=
lijke verenigingen werken, die voor iedereen open staan
en waarin met ijver aan sport gedaan wordt zonder die
belachelijke verwaandheid, welke de nationale vedetten
kenmerkt ? Wat waar is voor de sport is me dunkt nog
meer waar voor kunst en kultuur. Wij denken niet zo=
zeer aan de betreurenswaardige methodes, die aange*
wend worden om op kunstgebied een nationale en inter=
nationale vedette te worden; dat is van alle tijden, na=
tuurlijk, maar waarschijnlijk hebben hierbij niet=artis=
tieke elementen — politieke, commerciele, e. a. — nog
nooit een zo grote betekenis gehad als thans, nu de
artistieke waardecriteria stelselmatig overboord gewor=
pen werden. Een intens plaatselijk kunstleven is de

V k N HARELBEKE

EN
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ideale voedingsbodem waaruit sterke individualiteiten
kunnen opgroeien, die weldra boven het plaatselijk
milieu zullen uitstijgen waar aan zij het ontwaken van
hun talent te danken hebben. Inderdaad, het deelnemen
aan een plaatselijke tentoonstelling is in vele gevallen
voor jonge mensen, die ervan droomden kunstenaar te
worden, een onvergelijkelijke vuurproef geweest; zij
hebben er immers in de letterlijke zin hun mogelijk=
heden kunnen meten. Als zij er niet in slaagden deze
vuurproef te doorstaan dan zullen zij er geleerd hebben
hun ambities te matigen en zich bij een roemloos maar
eervol kunstgeliefhebber te beperken. Als de uitslag in=
tegendeel positief was dan hebben zij er de spoorslag
gekregen, die hen in staat moest stellen om te vol=
harden, en het zelfvertrouwen zonder hetwelk men
niets dat groot is kan bereiken.
De Kunstvrienden van Harelbeke en Leiestreek, Vereni=
ging ter bevordering van de beeldende kunst, werd in
1935 gesticht en bestaat dus vijfentwintig jaar. Reeds
maanden beijvert men zich om dit zilveren jubileum te
vieren met de grootsheid en luister, die eigen is aan de
heugelijke feesten in Zuid=West=Vlaanderen. Het hoog=
tepunt van het jubileum is onget wij feld de interprovin=
ciale openluchttentoonstelling Vlaamse Skulptuur in het
prachtige Stedelijke Peter Benoit=park. Zij staat onder
de hoge bescherming van de Minister van Openbaar
Onderwijs, van de Gouverneur der Provincie en van
de Burgemeester der stad, en wordt gehouden met de
medewerking van het Christelijk Vlaams Kunstenaars=
verbond. Vlaamse skulptuur zal de gehele zomer te be=
zichtigen zijn, nl. van 2 juli tot 15 September, en belooft
een manifestatie van grote betekenis te worden, die in
het gehele land weerklank zal vinden.
Deze viering biedt meteen een gepaste gelegenheid om
enkele figuren uit de talrijke groep van de Harelbeekse
kunstkring voor te stellen, in de hoop dat later ook
nog andere artiesten uit de kring zullen aan de beurt
komen.
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BEELDHOUWER

GUSTAAF

CALLU

Het is de huidige voorzitter van de Kunstvrienden,
beeldhouwer Gustaaf Callu, die met enkele vrienden
het initiatief nam te Harelbeke een kunstgroepering te
stichten; tot de eerste medewerkers behoorden o. m.
gemeentesecretaris Herreman, inspecteur Vermander,
kunstschilder Brabant en directeur De Vleeschouwer.
Met een beetje heimwee vertelt Gustaaf Callu over de
jaren voor de tweede wereldoorlog. De prestaties van
de Kunstvrienden bestonden vooral uit tentoonstellin=
gen van het werk der leden. Alles was blijkbaar ge=
kenmerkt door een zeer spontaan en volks karakter.
De leden waren mensen die midden in het volk stonden
en zich over het algemeen maar weinig bekommerden
om de nogal pretentieuze stromingen die de internatio=
nale kunstwereld periodische omwentelingen doen on=
dergaan. Zij schrikten er niet voor terug hun tentoon=
stellingen te verbinden aan typisch populaire feeste=
lijkheden, zoals stads= en dorpskermissen; zij waren er
blij om als de man van de straat, vergezeld van het
feestjolijt, de tentoonstellingszaal binnentrad om er een
ogenblik te komen verpozen en zich te laven aan hogere
geneugten; de kunstvrienden zelf misprezen allerminst
de gewone volksvreugden.
Na de oorlog kreeg de vereniging dikwijls een meer aka=
demisch karakter met spreekbeurten, gasttentoonstellin=
gen, studiereizen en zo meer; maar we voelen wel dat
voor de voorzitter de grote jaren der vereniging deze
waren van voor de oorlog. Is dit niet zo voor alle
verenigingen, die reeds een zeker verleden achter zich
hebben ? Onze fijnste en best georchestreerde realisaties
van thans kunnen niet opwegen tegen de ongekunstel=
de, maar door spontane geestdrift gekruide esbattemen=
ten van onze jeugd, die naarmate de tijd voorbijgaat
winnen aan heerlijkheid.
Gustaaf Callu was twintig jaar oud toen hij de Kunst=
vrienden hielp stichten (° 17 oktober 1914, Harelbeke).
Hij had academie gelopen te Kortrijk en ook vakschool.
Het is zijn schrijnwerkersberoep dat hem meer en meer
tot een beeldhouwer deed ontwikkelen; als jongen was
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hij altijd aan het kerven geweest in alle haut dat hem
onder de handen viel en zo heeft hij stilaan zichzelf
gevormd tot een beeldhouwer met een scherp oog en
een vaste hand en een delikaat aanvoelen van materie
en vorm in de vingers. Hij vond het nodig kunstboeken
te doorworstelen, de kunstkritiek te lezen, met het
woordenboek bij de hand de geleerde uiteenzettingen
der 'kunstkenners' te ontcijferen; maar hij had te veel
gezond verstand om in het euvel te vallen van de meeste
autodidakten, die met gulzige monden alles slikken wat
onze kunstpedanten in hoogdravende bewoordingen
orakelen. Bij de opiniepeiling, die West=Vlaanderen en=
kele jaren geleden onder zijn lezers hield, zond hij
maar een bemerking in : Het is niet nodig van al die
grote woorden te gebruiken...
De kunst van beeldhouwer Callu. Wel, hij vertelt zelf
hoe het hem gegaan is. Eerst werkte hij onbeholpen
omdat hij de stiel nog niet kende. Met de tijd verwierf
hij een groter nauwkeurigheid, zodat zijn werk meer
naar het natuurgetrouwe overging. Maar in de laatste
jaren is hij teruggekeerd naar het onbeholpene of liever
naar het ongekunstelde, evenwel niet meer uit gemis
aan stielkennis, maar om aldus meer spontanei'teit en
meer persoonlijkheid aan zijn werk te geven. Hij ver=

KUNSTSCHILDER
De verdienste voor de activiteit der Kunstvrienden se=
dert de oorlog komt in zeer ruime maat toe aan hun
sekretaris kunstschilder Marcel Callaert.
Deze activiteit is inderdaad voorbeeldig. Telken jare
worden er talrijke en uiteenlopende prestaties door de
kring verwezenlijkt. Behalve de collectieve tentoonstel=
lingen houdt men er ook meerdere individuele tentoon=
stellingen en dit niet van leden alleen; onder de kunste=
naars die als gast werden uitgenodigd om te Harelbeke
te exposeren vinden wij de namen van Adam (Moes=
kroen), Bosteels (Gent), Bonduel (St.=Andries), Colar=
dijn (Kortrijk), Steel (Granada), Rover (Kwaremont);
het is het vermelden waard dat Octaaf Landuyt toen hij
nog te Kortrijk verbleef lid was van de Kunstvrienden
en te Harelbeke zijn eerste belangrijke expositie hield.
Een viertal jaar konden de Kunstvrienden voor hun
kunstmanifestaties gebruik maken van de keurig ver=
zorgde galerij Bruegel. Bovendien toonde het Stads=
bestuur en in de eerste plaats Burgemeester Lanneau
zich zeer inschikkelijk en bereidwillig o. m. door het
vrij ter beschikking stellen van ruime en aangepaste
lokalen.
Met ziet dat de Kunstvrienden een intense kunstpropa=
ganda voeren. Daartoe dragen ook de groepsreizen bij,
die geregeld en vooral bij gelegenheid van belangrijke
nationale tentoonstellingen worden ingericht. Verder

brandt dikwijls wat hij uren lang heeft bewrocht en
brengt veel tijd door met staren naar het vuur van de
open haard in zijn atelier. Zijn voorkeur gaat natuurlijk
naar de taille directe in hout, maar hij werkt ook met
beton.
Gustaaf Callu hield meerdere persoonlijke tentoonstel=
lingen, naast de groepstentoonstellingen met de Kunst*
vrienden, de Westvaamse of de Provincie; hij behaalde
overigens de premie voor beeldhouwkunst van de pro=
vincie West=Vlaanderen in 1953. Fred Germonprez e. a.
hebben zich over zijn werk lovend uitgesproken. Als
kunstenaar wil Callu geen enkele bepaalde kunststijl
aankleven; hij verstaat dat men een bepaald merk aan=
kleeft voor sigaretten of bier of wat ook, maar zich
aan een kunststijl binden wil hij niet. Hij hecht meer
belang aan de aard van de blok, die hij moet bewerken
om er een beeld uit te kappen, dan aan welk =isme ook.
Het leek ons dat Gustaaf Callu heel wat eenvoudige
Vlaamse en volkse wijsheid zou kunnen verkopen aan
vele van onze verlichte vrienden, die pralen met uit den
vreemde gestolen pluimen, gelijk de hen met de pau=
wenveren.
(Adres : Pevernagestraat 58, Harelbeke).

MARCEL

CALLAERT

zijn er nog de kunstvoordrachten, die zich overigens niet
tot de plastische kunsten beperken; onder de voordracht*
gevers vernoemen we Andre Demedts, Dr. F. Devleesch=
ouwer, Lie. H. Gellynck, J. Vermander en Drs. F.
Vromman.
De kring hecht terecht een groot belang aan de jeugd.
De nabijheid van de Academie van Kortrijk maakt de
oprichting van een Academie te Harelbeke niet onmid=
dellijk noodzakelijk. Maar toch meende men dat er ter
plaatse zelf iets diende gedaan te worden om de be=
langstelling der jeugd voor de kunst te ontwikkelen en
jonge talenten te ontdekken, te leiden en aan te moedi=
gen. Enkele jaren geleden reeds had Marcel Callaert
lessen ingericht over plastische kunsten; de idee werd
in 1959 terug aangepakt en is onder de leiding van
J. Corijn uitgegroeid tot een Oefenschool voor Plastische
Kunsten, die haar naam waardig is en elke zondag
voormiddag in het Oude Stadhuis doorgaat. Deze in=
spanningen werden gei'nspireerd door de actie van de
Lodewijk de Raet Stichting voor 'Scheppend werk'
en vooral door het Nederlandse initiatief dat onder de
naam De Werkschuit bekend staat. Op de Amstel te
Amsterdam is er inderdaad een werkgemeenschap tot
stand gekomen, die een studiecentrum wil zijn voor
vernieuwing van opvoeding en onderwijs; het doel is :
aan kinder en de gelegenheid geven door vrije uiting
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hun creatief vermogen te ontwikkelen. Men werkt te
Amsterdam met kinderclubs, die dagelijks gehouden
worden en waarin de meest diverse kunstvormen wor=
den beoefend : tekenen, schilderen, boetseren, spel, ge=
baar en dans, poppenkast, naaldwerk, werken met hout,
ijzer en drukpers, muzikale expressie e. a. Het zijn
deze vooruitstrevende methoden die men, aangepast aan
een vlaams jeugdpubliek, te Harelbeke heeft willen
toepassen. Het accent ligt er eveneens op de waarde
van de vrijmakende technieken en de vormgeving naar
eigen aard. De belangstelling der jongeren bleek zo
groot dat thans naast J. Corijn ook Gustaaf Callu en
Andre Debaveye in het onderricht moesten worden in=
geschakeld. Een kunstbibliotheek staat ter beschikking
van de ingeschrevenen en belangstellenden.
In het najaar zal de kring ook het salon Hedendaagse
schilderkunst in WestA/launder en herbergen, dat om de
vijf jaar in het kader der Provinciale Kultuurdagen
doorgaat. Maar in de laatste maanden vroeg de orga=
nisatie van de jubileumtentoonstelling Vlaamse skulptuur het grootste deel van de werkzaamheden van se=
kretaris Marcel Callaert. Men had eerst aan een pro=
vinciale expositie gedacht, maar op voorstel van Best.
Afgev. Jozef Storme, die de zaken terecht graag ruim
ziet, werd besloten tot een Interprovinciale openlucht=
tentoonstelling. De vereniging wenste alle kansen aan
haar zijde te plaatsen en nam daarom in haar advies=
commissie naast gekende kunstcritici ook vertegenwoor=
digers op van de staats= en provinciale diensten voor
Schone Kunsten en van het CVKV, en verzekerde zich
de financiele hulp van staat, provincie en stad. Men
verwacht de medewerking van een vijftigtal Vlaamse
beeldhouwers, zodat de tentoonstelling een waarachtig
beeld van de actuele Vlaamse beeldhouwkunst zal bie=
den. Het kader der openluchttentoonstelling, het Peter
Benoitpark, is overigens uitstekend voor dit doel ge=
schikt.
Deze talrijke en uiterst tijdrovende activiteiten van de
sekretaris der Kunstvrienden brengen spijtig genoeg
zijn werk als kunstschilder te zeer op de achtergrond;
hij beklaagt er zich erg over dat er voor het schilderen
en tekenen zo weinig tijd overblijft. Marcel Callaert
(° 1922 te Bever bij Edingen) is sedert 1933 te Harel=
beke gevestigd. Hij behaalde het diploma van onder=
wijzer in Nieuwland te Brussel, waar hij zich vooral
op de literatuur en de Germaanse talen toelegde. Hij
werd na de oorlog definitief benoemd te Harelbeke. De
literatuur heeft nog steeds zijn belangstelling; hij heeft
overigens zelf reeds heel wat in tijdschriften en bladen
geschreven. Zijn passie voor de schilderkunst dateert uit
de oorlogstijd, toen hij een tentoonstelling van Rover
te Kortrijk had bezocht; het is vooral Roger Vercruysse,
die hem inwijdde en door private lessen de grondslag
legde van zijn kunstontwikkeling. Marcel Callaert is
vooral uitstekend in zijn met houtskool afgewerkte
schetsen; dikwijls zijn deze ontstaan naar aanleiding

J. Coryn

van reizen, die hij in de zomer in binnen= of buitenland
doet en die steeds nieuwe inspiratiebronnen bieden. In
1956 hield hij een suksesrijke tentoonstelling van schet=
sen en olieverven.
Wij wensen dat het Marcel Callaert, die reeds zoveel
gedaan heeft in dienst van de gemeenschap, zou gegund
worden ook zijn eigen talenten vrij te kunnen ontwik=
kelen; dan mogen wij ongetwijfeld veel mcois van hem
verwachten, want wat hij tot nog toe heeft gedaan
waarborgt zijn grote mogelijkheden.
(Adres

: Groeningestraat

32,

Harelbeke).

KUNSTSCHILDER

JACQUES

Deze jonge veelzijdige begaafde artiest is ongetwijfeld
een der rumoerigste leden maar ook een der beloften
van de Harelbeekse kunstkring. Hij werd te Waregem
geboren in 1929 en wel op Onnozelekinderendag, zoals
hij zelf cynisch releveert. Voor het Middelbaar Onder=
wijs toonde hij maar weinig belangstelling, althans voor
zover het de letterkunde niet betrof. Hij kwam weldra
op de Kortrijkse Academie terecht maar volgde boven*
dien als zijn oudere vriend Marcel Callaert de private
lessen van de Waregemse maar onder de oorlog te
Kortrijk verblijvende kunstschilder Rcver; deze was op
dit ogenblik nog niet tot de abstractie overgegaan en
had een zeer grote invloed op zijn leerlingen. Later
kwam Corijn met Landuyt in betrekking, wiens werk
vele jonge kunstenaars uit het Kortrijkse eveneens sterk
impeneerde, vooral nadat hij op nationaal plan was
doorgebroken.
Jacques Corijn trad als tekenaar in dienst bij de Gas en
Electriciteit van West=Belgie te Kortrijk. Weldra werd
hij met estetische en publicitaire opdrachten belast door
de leiding van deze ins telling, die zijn ontwikkeling
steeds met waardering volgde en hem o. m. het orga=
niseren van exposities en de lay=out van het bedrijfs*
blad toevertrouwde. In dit blad verschenen reeds een
aantal zijner gedichten, want Jacques Corijn heeft reeds
een hele bundel dichtwerk ter publicatie gereed liggen.
Wij laten hier uit een gedicht volgen :
TRAJECT

II

Iemand speelt vier maien muziek,
in mijn straat gebeurt dat wel meer.
Ik hoef niet te weten wie er speelt
maar ik herken de melodie steeds weer.
De zang uit de grijze straat
met haar plaveien waarop kinderen

schrijven

CORYN

met wit krijt waarmee zij de grijsheid verdrijven
met wit krijt waardoor het bij eenieder binnengaat
dat Johan Lora bemint
en Lora Johan.
De kinderen schrijven het steeds weer,
net zolang tot iedereen het weet,
zelfs Johan en Lora en
iemand speelt vier maten muziek...

Wij kozen bij voorkeur een gedicht dat goed de be*
fekenis van een andere kunst, nl. de muziek, voor
Jacques Corijn illustreert. Inderdaad Jacques Corijn,
wiens jongere broer Roland een prachtige carriere als
virtuoos altviool en piano schijnt te wachten en die
reeds in het buitenland herhaaldelijk optrad, is als het
ware helemaal bezeten door de muziek, waarnaar hij
steeds terugkeert. Jacques Corijn heeft ook reeds radio*
en televisiespelen gemaakt en bereidt een paar romans,
waarvan wij de uitgave hoopvol tegemoet zien.
In zijn schiiderwerken gaat Jacques Corijn steeds van
een idee uit; nu eens is het een passage uit een boek,
zoals Honger van Knut Hamsun, die inspireert, dan
weer een gedicht van Pre vert; een andere maal zijn het
een paar door het neonlicht van een bioskoop spook*
achtig belichte gelaten, of de dans der insekten rond een
kaars, of de muziek van een zijner geliefde compo*
nisten. Het is onloochenbaar dat de interferentie der
andere kunsten in zijn plastisch werk zeer sterk kan
aangevoeld worden; zij maakt er overigens voor een
goed deel de rijkdom van uit. Alles is er sterk melan*
cholisch getint, ja zelfs wanhopig en cauchemaresk.
In zijn vroegere werken gaat hij vooral de surrealisti*
sche richting uit; maar hij streeft ernaar zich steeds
meer daarvan te ver wij deren, omdat hij zich van het
ziekelijke karaker ervan bewust is; hij zoekt nu meer
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zijn weg in dti zin van het magisch realisme, een genre
waarvan hij in Johan Daisne de letterkundige tegen=
hanger ziet. Corijn heeft vooral aan atmosfeerschep=
ping gedaan, waarbij het blauw met al zijn nuancerin=
gen een grote rol speelt. De sfeer zijner schilderijen
heeft hij soms in parallelle gedichten welen uit te druk=
ken, zoals in :
DROEVIGSTERRENBEELD
En, komt er geen einde aan,
dan is dit geen begin,
dan is iedere zin
een bede tot de maan,
de man, tot de witte zwaan
tot de bomen in de laan
waarrond ik verloren

loop,

met dat stuk verloren hoop
onder mi n huid verborgen.
}

En tot de ladders mensen,
waarop and're mensen staan,
waarrond zich adders streng'len
als binddraad van het bestaan
in 't wercldbeeld

verzworen,

roep ik m jn stem verloren,
een geluid, dat openspat
op bloederige ruggen
op het warme levensnat
op menselijke

bruggen,

waarvan het loopvlak glad is
J. Corijn : Insekten op rond-licht (olie).

Foto Lutso

en glib'rig als geheimnis.
Nee, er komt geen einde aan
omdat eind'loos sterren staan
als was ied're ster een traan
waaruit een wereld kan ontstaan.

J, Corijn : Sierjuffer-Mannequin

(olie).

Foto Lutso

Sedert 1959 heeft Jacques Corijn ook de 'Oefenschool
voor plastische kunsten' der Hareibeekse kunstvrienden
in handen genomen. Elke zondag morgen wijdt hij jon=
geren in in de schilderkunst; een kortelings gehouden
tentoonstelling te Harelbeke heeft aangetoond dat hij
in die korte tijd reeds merkwaardige resultaten heeft
bereikt; onder de meest talentvolle letrlingen vernoemt
hij E. Vande Meulebroeke, F. Dupont, F. Declerck,
J.=M. Dewinter, Ch. Cossement e. a. Ook hier houdt
hij vast aan zijn beginsel der interferentie van de kun=
sten, want hij acht het nodig ook het muziek genieten
en de literatuurbeleving aan de jongeren bij te brengen.
In de laatste maanden is er te Kortrijk een kleine groe=
pering van jonge artiesten tct stand gekomen onder
de naam 'De dwergen', waarvan J. Corijn eveneens
de leiding heeft. Hun tentoonstelling te Kortrijk in het
V.T.B.=zaaltje Roeland Savery heeft waarderende op=
merking gevonden maar wij waren niet in de gelegen=
heid ze te bezoeken. Naar de getuigenis van Jan Thur=
man toonde J. Corijn er dat hij zich bevrijd had van
het 'landuytisch' surrealisme; het abstracte werk van
Roger Baert leek hem innerlijke overtuiging te man=
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keren; Jan Patoor zou behoren tot het klassieke sur=
realisme en Thurman wenst aan deze begaafde jongere
een menselijker en hoopvoller levensgrond als thema;
het werk van Wim Deneckere heet hij echt en onge=
kunsteld; terwijl Pol Patoor een zuivere bouw van kleur
en be weeing bereikt. Behalve Corijn geldt het hier uiter=
aard schilders in hun beginstadium en waarvan drie
nog aan hun kunststudien toe zijn. De tijd zal moeten
uitwijzen of zij hun beloften zullen inlassen, wat wij
hen ten zeerste toewensen; Thurman meent immers
dat de groep interessant en hoopgevend is om wat eruit
groeien kan. 'De Dwergen' hebben allerlei plannen,
ook op het gebied van de publicatie; wij zien de ver=
wezenlijkingen ervan met belangstelling te gemoet;
onder de dynamische leiding van Jacques Corijn heeft
de groep ongetwijfeld toekomst.
(Adres : Mellestraat

356,

KUNSTSCHILDER

Heule).

ANDRE

DEBAVEYE

Een der voornaamste figuren van gelijk welke vereni=
ging is de schatbewaarder, aan wie een ondankbare
maar niettemin onontbeerlijke taak is voorbehouden.
Bij de Harelbeekse Kunstvrienden wordt deze functie
waargenomen door een hunner jongere leden, de uiterst
toegewijde Andre Debaveye. Maar het werk van een
schatbewaarder is niet geschikt om er veel literatuur
aan te wij den, zodat wij best onmiddellijk over Andre
Debaveye als kunstschilder spreken.
Van huize uit behoort hij tot het decoratiebedrijf, waar=
uit reeds zovele onzer meest talentvolle schilders ge=
groeid zijn (° 11 juli 1937, Harelbeke). Het is ook voor
dit bedrijf dat hij grondig opgeleid werd gedurende
drie jaar aan de Vakschool en gedurende zes jaar aan
de Academie te Kortrijk en tenslotte aan de Hogere
Schilderschool te Brugge. Zo werd hij een vaardig
decorateur, die echter bij zijn beroepskennis ook ware
kunstzin en openheid voor de hedendaagse estetiek
heeft weten te voegen.
Inderdaad reeds als kind nam hij alle gelegenheden
waar om zich in het tekenen en het schilderen te be=
kwamen. Het was vooral de natuur die hem aantrok.
Hij heeft haar uitgebeeld in alle seizoenen, in haar
gewone doen en even zeer in verborgen schoonheden
of uitzonderlijke verschijningsvormen. Zijn militaire
dienst in Duitsland bracht hem in vcor hem onbekende
streken, die aanleiding werden voor begeesterde toch=
ten; in tientallen schelsen en schilderij en vonden zij
hun neerslag. Daaruit groeide een mooie tentoonstelling,
die onder de titel 'Herinneringen aan mijn legerdienst'
in Galerij Bruegel te Harelbeke verleden jaar doorging

Andre Debaveye aan het werk in Duitsland

en een werkelijk groot sukses vanwege de bevolking
kreeg.
Tot voor kort schilderde Debaveye tamelijk natuur=
getrouw en met een speciale voorkeur voor het pitto=
reske. In de laatste tijd is dit hem al te gemakkelijk en
te gewoon gaan schijnen, zodat hij naar stijlvernieu=
wing zocht, en op zijn beurt de surrealistische pro=
cedes aanpakte. Het schilderij Ontgoocheling, dat hier=
naast gereproduceerd wordt, is in deze geest ontstaan.
Wij hebben hem gevraagd of hij niet de indruk had dat
dit genre nogal kunstmatig en gesofistikeerd voorkwam.
Neen, meende hij, want hij heeft er zeer grote moge=
lijkheden in gevonden om zijn reacties op het leven
tot uiting te brengen. Wij betwijfelen niet dat hij in=
derdaad een nuttig experiment zal doormaken, maar
zijn uiterste gevoeligheid en zijn weemoedige aanleg
zouden hem misschien ertoe kunnen verleiden zich al
te diep te dompelen in de verstikkende en muffe at=
mosfeer van vele surrealisten; het leven mag ons niet
verpletteren, maar moet overwonnen en beheerst wor=
den. Steeds stoot men bij jonge schilders op het grote
probleem dat elders in dit nummer door Directeur
Gellynck wordt behandeld : het veroveren van een
eigen en onafhankelijke stijl. Wij zijn overtuigd dat
de experimenten, die Andre Debaveye thans doet een
verruiming voor hem zullen betekenen, en de aanloop
zijn voor persoonlijke veroveringen. Hij verdient het
dat men betrouwen hebbe in zijn werkkracht en zijn

Andre Debaveye : Ontgoocheling.
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talent; de schone ernst waarmede hij zijn kunstenaar=
schap begrijpt en zijn openheid van geest en hart
maken van hem een zeer sympathieke jonge artiest,
die men met waardering in zijn ontwikkeling zal
vclgen.
(Aires : Pevernagestraat 113, Harelbeke).
Dr. Albert Smeets

GESPREK

M E T KAMIEL

Van Vrasene=Waas tot Brugge telt men ongeveer 75 km
in vogelvlucht. De afstand langs de baan is langer en
loopt over Nieuwkerken, Sint=Niklaas, Gent en Eeklo.
Vrasene ligt daar waar de moeren en polders van de
linkeroever van de Schelde langzaam overgaan in
vruchtbaar akkerland; resultaat van eeuwen labeur der
bewoners van het Land van Waas.
Voor Kamiel D'Hooghe, die op 17 november 1929 te
Vrasene werd geboren, Hep de weg naar Brugge, waar
hij thans organist is aan de Sint=Salvatorskathedraal,
over Nieuwkerken, Sint=Niklaas, Mechelen en Antwer=
pen. Moeizame omweg ?
— Hoe komt het dat de weg niet over Gent Hep ? vroe=
gen wij Kamiel D'Hooghe. Alle wegen hoeven niet over
Gent te lopen antwoordde hij meteen en er fonkelde
iets ondeugends in zijn donkere ogen. — Vertelt U ons
iets over het gedeelte tot het eerste kruispunt. Kamiel
D'Hooghe werd geboren uit een landbouwersfamilie
waar de levenstragiek al vlug het rustige lot veranderde
toen vader en een der kinderen binnen een tijdsbestek
van een week stierven. Moeder was verplicht in het
dorp te gaan wonen en ontzegde zich alles om haar
kinderen te laten studeren. Haar rijk gemoed bloeide
open tot een diep begrijpen en intens volgen van de
ongewone loopbaan van Kamiel. De harde, eenvoudige
en onromantische struggle for life tekende de jonge
D'Hooghe. Hij voelde zich aangetrokken tot het rustige
kostersbestaan, mocht school volgen aan de kosters=
school te Sint=Niklaas, werd er opgemerkt door Ignace
De Sutter die de begaafde jonge man doorstuurde naar
het Lemmensinstituut te Mechelen. Net hiervoor had de
jonge koster=organist een volgens hem onvergetelijk
concert van Flor Peeters bijgewoond in de Sint=Baafs=
kathedraal te Gent. Dit concert bracht in het gemoed
van Kamiel D'Hooghe een diepe verandering en deed
de vonk overslaan op een hogere ambitie dan die van
koster=organist. Zijn opmerkelijke talenten en zijn noes=
te studax=geest hielpen hem van het Uitgangsdiploma
van het Lemmensinstituut in 1951 tot het Hoger Di=
ploma met de grootste onderscheiding aan het Kon.
Vlaams Conservatorium te Antwerpen in 1954. Zowel
te Mechelen als te Antwerpen werd hij gevormd door
Flor Peeters en D'Hooghe behoort tot de beste jonge or=
ganisten die de eminente organist en pedagoog voort=
bracht. In 1956 behaalde D'Hooghe een eerste prijs
voor fuga aan het Conservatorium te Gent.
Toch... zeiden we toen, Uw carriere schijnt zich af te
spelen tussen Antwerpen, Gent en Brugge ? — ]a, voor
fuga had ik destijds Gent nodig replikeerde D'Hooghe
en weer lachte hij ondeugend. Sedert 1952 was hij reeds
benoemd tot organist aan de Sint=Salvatorskathedraal
te Brugge, als opvolger van Albert de Meester.
— Is Brugge nu het eindpunt ? — Voorlopig wel. Brug=
ge was eerder het beginpunt van alles zeiden we zacht,

D'HOOGHE

doelende op het historisch, cultuur=historisch, econo=
misch verleden van de fraaie stad.
— Men kent wel het beginpunt, zei D'Hooghe toen,
doch tegenwoordig is het eindpunt van alles vaag, nog
niet te overzien; niets kan zo maar weggeschoven wor=
den, alle mogelijkheden dienen onderzocht; elk eindpunt
kan een nieuw beginpunt zijn.
Het onderhoud tussen Kamiel D'Hooghe en onszelf
kreeg nu het karakter van een samenzwering, zij het
dan op artistiek terrein en even gemilderd door realis*
tische en opportunistische gevoelens die we beiden zo
graag koesteren.
— Geeft U nog verdere details over Uw carriere. Vijfde
laureaat van de Bachwedstrijd te Gent in 1955, eerste
laureaat (samen met J. D'Hoir) van de Internationale
Orgelwedstrijd te Miinchen in hetzelfde jaar en de
onderscheiding in 1956 van de Engelse 'Foundation
Harriet Cohen' voor de beste interpretatie van het werk
van Bach; monitor van Flor Peeters aan het Conserva=
torium te Antwerpen (sedert 1955), lid van de diocesane
Commissie van Kerkmuziek en lid van de Brugse Kul=
tuurraad (beiden sedert 1959).
— Dus mag ik aannemen dat Brugge een vruchtbare
stimulans is voor uw werk. — Brugge is veel meer dan
een dode stad met rondzwervende toeristen, zei D'Hoog*
he, er is een klimaat dat voor de christelijke kunst zeer
gunstig is; wat de orgelkunst betreft heb ik veel te
danken aan Z. E. H. Kan. P. Francois; dat de orgeU
koncerten tijdens de zomer er konden komen hebben wij
aan hem te danken.
Brugge, en heel West=Vlaanderen trouwens, is een cen=
trum voor zangkoren. Zowel de Schola Cantorum van
de kathedraal als de Cantores hebben een standing die
aan internationale eisen voldoet. D'Hooghe spreekt hier=
over met vuur. — Haalt de periferie het op het cen=
trum 1 vroegen we. — Dat wil ik niet zeggen replikeerde
D'Hooghe, doch het klonk eerder zwak, de geografische
ruimte waarin wij ons bewegen is ook niet het centrum
van de wereld... Dat de economische betekenis van
Brugge op Antwerpen overging is de schuld van de
centralisatiepolitiek van de Bourgondiers en niet de
mijne... Er volgde een kort intermezzo over wolstapel
en graanhandel, over de aantrekkingskracht van de zee*
kust en over de rol van de vrouw in het leven van
kunstenaars.
Wie is Agnes Dumon, vroegen wij terloops, ons een
huwelijksaankondiging herinnerend. Agnes was lid van
het Kon. Sint=Lutgardiskoor waarvan ik de leiding heb
en dat in 1958 eerst geklasseerd werd in het 'Festival
du Hainaut. — U bent dan getrouwd... — Ja, en on=
danks het feit dat we nu met zijn drieen zijn doet zij
heel veel voor mijn carriere : organisatie van concerten,
ook hier te Brugge, correspondentie e. d., het eerste
klankbord van mijn geestelijk leven vind ik in haar.
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Het was toen even stil tussen ons beiden. Wij namen
terug de zorgvuldig opgestelde curriculum vitae ter hand
en lazen over pedagogische activiteiten : medestichter
van Jeugd= en Volksmuziekscholen te Brugge, leraar
van zang en muziekgeschiedenis aan de Patroons= en
Handelsschool te Brugge en het geven van orgelles aan
het Seminarie te Brugge. Dit buiten de functie als mo=
nitor van Flor Peeters' orgelklas te Antwerpen.
En toch blijft het orgel hoofdzaak ? — Uiteraard. Dit
'uiteraard' werd ons meteen duidelijk toen Kamiel
D'Hooghe zei dat de echte organisten hun taak als een
roeping aanzien terwijl de wereld van het orgel een
voor de buitenstaander moeilijk te begrijpen rijkdom
oplevert waarin men zich zowel naar het gevoels= als
naar het intellectueel leven kan uitleven. Geen enkel
ander instrument buiten de menselijke stem kan op
zulk een rijk verleden bogen. Sedert ca 1400 is het orgel
ingeburgerd in onze kerken van West=Europa. Dank zij
haar vooraanstaande positie op politiek en economisch
gebied kon Brugge in deze ontwikkeling een belangrijke
rol vervullen. Zeer vroeg leest men in opwindende
archieven over Brugse orgels in Sint=Donaas en Sint=
Salvator. Sedert de i 5 eeuw speelt het orgel in onze
kerken en kathedralen de rol van sublimatie der geeste=
lijke gevoelens der gelovigen, ver heft zij de moeilijk uit
te drukken aspiraties van de gewone mens in zijn gods=
dienstige belevenis en is zij een essentiele binding tussen
officiant aan het altaar en de gelovige in de kerkbeuk.
De muziek voor orgel sedert 1500 gecomponeerd door
Sweelinck, Titelouze, Frescobaldi, Bach, Buxtehude,
de
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Franck, Tournemire weerspiegelt doorheen verschillende
geloofbelijdenissen een intens geestesleven en een zo
diep aanvoelen der dialectiek van de kunst dat orgel=
koncerten buiten de liturgie even noodzakelijk werden
als de traditionele omspeling van de kerkdienst en dat
de huidige organist, meer dan vroeger, een geheel
nieuwe taak krijgt.
Hierdoor wordt een oude traditie der barok terug opge=
nomen. Bewust, gaat Kamiel D'Hooghe verder, heeft de
20
eeuw niet slechts een grote voorkeur voor Bach en
de vroege barok wat de componisten betreft, doch de
gans=bijzondere ' Auffiihrungspr axis' der iy en i 5
eeuw dringt langzaam door en wint het van de massale
zaalkoncerten.
De reactie tegen de overdreven belangstelling die de
romantiek had voor de kunstenaar als individu doet
thans de opvatting veld winnen van de kunstenaar als
artisan. Perfekte beheersing van het vak, sociale ver=
houding tot de gemeenschap, kunst voor de gemeen=
schap primeren, anno i960, de voor tachtig jaar zo
importante allerindividueelste expressie van de allerin=
dividueelste emotie. Dat deze vernieuwing in de kunst
niet zonder revolutionnaire kreten gepaard gaat noch
zonder onvermij delijke botsingen tussen gemeenschap
en individu is iedereen wel duidelijk.
Volgens Kamiel D'Hooghe is de positie van het orgel in
deze strijd de volgende : belast met een enorme erfelijk=
heid wat traditie en conditionering betreft is zij tege=
lijkertijd zeer goed in staat de nieuwe tendenzen door
te voeren omdat deze in de orgelmuziek uiteraard niet
op dezelfde extreme wijze kunnen voorkomen dan bij
de andere instrumenten, laat staan bij de profane
muziek.
De erfelijke belasting die de orgelkultuur meedraagt uit
zich in het bedenkelijk peil van de muziek op vele
dorpsdoxalen en in niet weinige stadskerken, in de
merkwaardige opvatting van vele geestelijken dat orgel=
muziek nu eenmaal rustig, star en conventioneel moet
zijn, en in de bepaald slechte smaak der gelovigen
met wie de organist meer dan welk instrumentist ook
in nauw contact staat.
Doch de organist uit de twintigste eeuw kan juist in
de kerk, waar de samensmelting van traditie en vernieu=
wing essentieel is, teruggrijpen naar een overdadige
rijkdom van goede orgelmuziek uit het verleden, terwijl
sedert Bach nooit een generatie van orgelkomponisten
heeft bestaan die zo degelijk, zo religieus en zo har=
monisch met het tijdgebeuren hun scheppingsdrift uit=
leven als thans. Wanneer een geestelijk en muzikaal
centrum zoals de kathedraal te Brugge een organist
heeft die door deze ideeen begeesterd wordt en op de
weg der verwezenlijking ervan reeds een flink eind
gevorderd is, mag iedereen zich hierover ten sterkste
verheugen.
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— Zullen we even teruggaan naar het curriculum vitae
dat de 'braintrust' zo netjes opstelde ?
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Concerten in Belgie, Nederland, Engeland, Duitsland
en een eerste tournee in Zweden.
Waarom Zweden ? — Toevallig, o. m. langs contacten
met Zweedse collega's in Flor Peeters orgelklas te Ant=
werpen. Zeer interessant land, hoog cultureel peil van
de bevolking, hoog gemiddelde van ' Auffuhrungspr axis'.
— Toekomstplannen 1 — Concerten voor het N. I. R.
met het Trio Orpheus, integrate uitvoering te Brugge
van 'La Nativite du Seigneur' van Messiaen en als
vertegenwoordiger van de Belgische orgelschool naar
het Eucharistisch Kongres te Munchen in opdracht van
Flor Peeters.
Steeds komt deze naam terug; bevvies van een hechte
vriendschap die de verhouding professor oud=student,
de bewondering en de genegenheid voor elkaar niet ver=
vangt doch primeert. Het doel is gemeenschappelijk, de
persoonlijkheid van de leraar boeit en leert de oud=
student; het succes en de rijpheid van de oud=student
stimuleert de pedagoog.
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Kamiel D'Hooghe heeft zich tot doel gesteld door zijn
orgelspel in de kathedraal te Brugge de binding te ver=
wezenlijken tussen gelovigen en celebrant; door zijn
algemene activiteiten op muzikaal gebied nieuwe hori=
zonten te openen voor de hedendaagse muziekpraktijk;
door zijn concerten, een verinnerlijking en verdieping
van het geestelijk leven van de gewone mens tot stand
te brengen. Bij de verwezenlijking van dit levensdoel
heeft hij recht op steun van alle geestelijke en wereld=
lijke overheden wier taak het is de resp. morele, intel=
lectuele en sociale verheffing van het volk waarvoor
zij verantwoording hebben na te streven.
Dat D'Hooghe van zijn doel reeds heel wat heeft kun=
nen verwezenlijken siert de geestelijkheid en het stads=
bestuur van Brugge en de provinciale autoriteiten van
het zo bloeiende West=Vlaanderen.
Dr. Guido Peeters, Antwerpen

JOZEFSINSTITUUT
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KORTRIJK

Klassiek toneel in 20eeuwse *Darstellung' met 'mime' als binding in het koor-element*
Klassiek toneel opvoeren in de vijfde decade van onze
twintigste eeuw blijft altijd een experiment. Opdat het
een werkelijk revelerend, geslaagd experiment zou wor=
den, moet aan heelwat eisen voldaan zijn.
Men kan een Caesar, een Lucifer, een Oidipous 'spelen'
zonder de minste moderne innovatie, maar... dan wordt
zo 'n opvoering door de moderne mens gewoonweg ge=
negeerd en kan men zelfs bezwaarlijk van 'experiment'
gewagen. Anderzijds is daar het gevaar van een uit=
beelding van 'n klassiek stuk, uitbeelding die even ge=
waagd als gezocht en potsierlijk zou goochelen met de
nieuwste vondsten en inncvaties, zodanig dat er van
de klassieke geest en atmosfeer van het werk weinig
of niets meer rest.
De toeschouwers echter die een van de zeven opvoe=
ringen van Sophocles' Oidipous door het St. Jozefinsti=
tuut van Kortrijk hebben bijgewoond, wel... die hebben
werkelijk een 'klassiek' stuk 'modern' zien uitvoeren
en dat zonder, noch door het 'klassieke' noch door het
'moderne' uit hun smaak=evenwicht te zijn gebracht.
Regisseur Remi Van Duyn heeft onbetwistbaar die idea=
le, harmonieuze binding 'klassiek=modern' sterk en deli=
kaat langs de mime om, weten te realizeren. Daarom
noemen wij deze regie, deze realisatie gewoonweg re=
velerend voor ons Vlaams toneelleven. Of West=Vlaan=
deren hier niet iets op toneelgebied heeft gepresteerd
dat we als klassiek=avant garde mogen bestempelen !...
De tekst van 'Oidipous' werd geeerbiedigd. Dialogen
en actie waren deze van Sophocles' creatie. Dat was
het klassiek fundament waaraan niet werd getornd en

waarop trouwens, op gevaar af van vervalsing van het
ceuvre niet mocht afgedongen worden.
Waarin dan wel de revelerende innovatie mocht be=
staan ? Wel, in het hanteren van het element 'koor',
immanent element van de klassieke Griekse of Latijnse
tragedie. De rol van het koor in klassieke stukken zal
wellicht voor heel wat regisseurs als 'de vervelende
lastpost' in hun Darstellung zijn aangevoeld. Een koor
kan wel met een tikje fantasie als een belangrijke
esthetische waarde rendabel gemaakt worden, maar...
in de dramaturgie stremt het toch de hoofd=pion : de
handeling, en leidt het de aandacht af voor, wordt een
onoverkomelijke hinderpaal tot de actie=Gestaltung.
Bij Seneca bijvcorbeeld zien we het koor totaal her=
leid tot die esthetische of esthetiserende funktie.
Hoe heeft nu Van Duyn in zijn regie de rol van het
koor begrepen ? Aangezien het koor werkelijk de han=
deling praktisch niet vooruithelpt, heeft hij ze nood=
zakelijk ook als actie-element uitgeschakeld maar... dit
kcor als zwijgende toeschouwer langs de mime uitbeel=
ding van M . A. J. Hoste ingelast. De gevoelens van
vrees, hoop, fataliteit, afschuw, gevoelens door het koor
herhaald, werden in de 'Oidipous' naar regie van Van
Duyn, gecreeerd, gemimeerd door onze Vlaamse mime=
artiest Hoste. Dit was de revelerende innovatie. Dat
was het moderne en zo geslaagde experiment. Het koor
werd uitgebeeld door een acteur en in mime, en dat
op magistrale en toch... zo sobere wijze. Natuurlijk was
die ene acteur omringd door enkele gemaskerde koppen,
zodat dan toch de illusie bleef van een groep=koor en
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Twee opnamen van de opvoeringen van Oidipous
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traden er een drietal van dit koor ook handelend op in
het stuk.
Met dit modern procede werd niet de minste afbreuk
gedaan aan de klassieke geest van het stuk, want het
koor was er en... hoe diep=sterk in zijn oer=bedoeling
van klassieke atmosfeer=schepping. Trouw aan de klas=
sieke tragedie ? Ja ! Traditionalisten verwachtten wel=
licht een grootser, statischer koor waar het zogenaamde
'koninklijk woord' tot voile recht komt.
Van Sophocles erf den wij historisch enkel zijn konink=
lijk woord. Maar zo wij nu van de zevende kunst, de
film, spreken, is het omdat de Grieken zes kunsten
kultiveerden. Als allereerste gold de lichaamsbeweging
of danskunst; de muziek bleek de noodzakelijk bege=
leidende kunst en slechts ten derde kwam het woord de
muzikale lichaamsbewegingen, het drama=tiseren in de
etymologische zin van het woord — vervolledigen.
Toen V. Martin in 1958 voor het eerst de integrale tekst
van Menanders Duskolos publiceerde, trof ons daarin,
dat het Koor als sprekend deel totaal weggevallen was,
met nochtans de summiere aanduiding 'Koor'. Wat kan
op het einde van elk bedrijf het woord 'koor' wel an=
ders bedoelen dan choreografisch en muzikaal akteren,
dramatiseren ?
Modern innoverend was derhalve de terugkeer naar en
het verder doordenken van een oeroude Griekse opvat=
ting. De zwijgende toeschouwer kon met de zwijgende
koorleider samen de tragedie van Sophocles beleven.
Het koor had in Van Duyns regie een zwijgende=akte=
rende rol : het zuivere drama; het woord diende de
'koninklijke handeling'.
Het woord diende eveneens de muziek. Hoe paradoxaal
het ook moge klinken, een modern middel onderstreepte
des te sterker het antieke noodlotsmotief nl. het geluids=

dekor gerealiseerd door Mark Liebrecht. Of de oude
Grieken wel ooit zouden vermoed hebben dat experi=
mentele muziek met haar schrijnende tonen aan hun
moira=obsessie zo een diabolische door merg en been
dringende supersonische reactie zou verleend hebben!
En weerom kunnen we ons geen volledig denkbeeld of
gevoelsbeeld vormen van wat ' Oidipous' ons zo al aan
modern esthetisch beleven heeft geschonken als we
niet zouden spreken van de atmosferische belichting.
Alles wat we tot hiertoe hebben geschreven is dus
noch min noch meer synoniem van bewondering en
waardering voor de geslaagde moderne Oidipous ver=
toningen.
We zouden echter de acteurs groot en hoogst onver=
diend onrecht aandoen, moesten we hen niet betrekken
in onze hartelijkste gelukwensen. 'Oidipous' werd ge=
speeld door de studenten van het St.=Jozefinstituut en
was dus studenten=toneel. We willen niet overdrijven en
van hen vertellen dat ze beroeps=toneel hebben ge=
presteerd. Dat ware eerst en vooral een contradictio in
terminis op zich zelf. Maar... ze mogen ervan over=
tuigd zijn dat ze uit hun studenten=toneel het maximum
hebben gehaald van hun kunnen en dat we nergens een
spijtig hiaat hebben aangevoeld. De prestatie die Erik
Verlinde in de rol van Oidipous en Renaat Carpreau in
de rol van de herder voor het voetlicht brachten, laat
voor die twee jongens 'echt' het beste verhopen. En...
van al de spelers was de dictie 'af.
Laten we echter daarmee besluiten dat ze zeer trots
mogen zijn op hun Oidipous die boven gewoon studen=
ten=toneel is uitgegroeid en wellicht een mijlpaal kan
betekenen voor verdere modern=klassieke opvoeringen
in het genre.
Lie. Fr. Boutique

De St Jozefsbibliotheek te Kortrijk onder leiding van Dr* Peene
Voor enkele maanden op een congres voor bibliothe=
carissen werd de bibliotheek van het St. Jozefinstituut,
Plein 26 te Kortrijk als voorbeeld gesteld en maakte
men terecht de lof van de moderne conceptie, die deze
inrichting kenmerkt.
Zonder afbreuk te willen doen aan de vele nobele in=
spanningen, die worden gedaan om het boek dichter tot
het publiek te brengen door vele officiele diensten en
vrije bibliotheken, moet toch worden erkend dat deze
vrije St. Jozefbibliotheek sedert haar ontstaan in 1951
en nadat zij voor het publiek in 1952 toegankelijk ge=
steld in enkele jaren een hoge vlucht heeft genomen en
ondanks de karige staatstussenkomst baanbrekend werk
verricht, die de bewondering verdient.
Men mag ons niet van chauvinisme verdenken wanneer
we de lof maken van deze vermaarde onderwijsinstel=
ling der Broeders, maar naast de degelijke vorming en

het onderricht aan hun talrijke leerlingen behoort de
bibliotheek tot een der mooiste verwezenlijkingen waar=
op de Broeders in de eerste plaats doch ook de Leie=
stad fier mogen zijn.
Broeder Hendrik, wiens faam niet meer moet gemaakt
worden en in de registers van de Burgerlijke Stand op=
getekend staat als dr. Peene, is er de toegewijde en
dynamische bibliothecaris, die tussen zijn vele uren les
en andere opdrachten, met zijn geroemde nauwgezetheid
zich van zijn schone taak weet te kwijten : het boek te
brengen bij onze mensen. Hij was dan ook onze veilige
gids ter gelegenheid van een bezoek aan zijn instelling.
Wat de bezoeker onmiddellijk vaststelt wanneer hij de
ruime lokalen betreedt, waar de 12.000 boeken onder=
gebracht zijn, is de moderne opvatting en architecturale
eenvoud. De muren met afwisselende kleurenvlakken
beschilderd en de neonbelichting scheppen een warme
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atmosfeer. Men moet evenmin angst hebben, hoe talrijk
het publiek ook tijdens de uitleningsuren mocht op=
komen, geen bewegings vrij heid meer te bezitten. Men
wordt er niet tegen de muur gedrumd in een smal hokje
doch men kan rustig ofwel in de ruime en luchtige
leeszaal plaats nemen om zijn beurt af te wachten of
even een kijkje nemen in de afdeling tijdschriften, waar
niet minder dan 92 publicaties kunnen geraadpleegd
worden en zeer aanschouwelijk op een lange tafel zijn
tentoongespreid. Alles werd zo opgevat dat de lezer
zelf zich geen problemen moet stellen. Men volgt er,
zoals de meeste bibliotheken, het decimaal of tiendelig
stelsel, doch dit wordt ook naar de letter in de praktijk
toegepast, zodat men onmiddellijk de noodzakelijke tien
catalogi volgens dit stelsel in voege kan raadplegen.
De boeken zelf zijn ondergebracht op het gelijkvloers
en een verdieping. Het geheel werd in de diepte uit=
gebouwd en niet in de hoogte, zodat het uitgesloten is
dat de bibliothecaris bij middel van ladders de boeken
uit de rekken zou moeten halen. Alles werd zo berekend
dat de boeken waarlijk in 'het handenbereik' liggen.
Men heeft ook voor het eerst in de provincie de op=
vatting gehuldigd van de metalen, mobiele rekken of
magazijnen naast het open reksysteem wat de bezoeker
toelaat zelf zijn boek te kiezen, wat psychologisch ge=
zien van zeer groot belang is en de lezer onprettige
verrassingen bespaart, wanneer hij zich soms alleen
door een titel zou laten leiden of misleiden. Twee man
zorgen voor het materiele werk terwijl een derde kracht
de lezer in zijn keuze helpt en hem ter zijde staat bij
het raadplegen in de rekken.
Alle banden werden ook voorzien, — of zullen dat
weldra zijn, — van een 'filmoluxbewerking', wat het
voordeel biedt dat de kaften niet meer kunnen bevuild
worden daar dit procede het afwassen toelaat en even=
min de titel of nummering door de tand des tijds zou
worden aangevreten, zodat ze moeilijk leesbaar blijven.
Het boek biedt steeds een prettige indruk van netheid
en frisheid.
Men beperkt zich niet uitsluitend tot de ontspannings=
lectuur en alle genres zijn er vertegenwoordigd tot boe=
ken in het Spaans en Italiaans en kostelijke weten=
schappelijke studies en werken over filosofie, filologie
en techniek.
Op onze vraag of het publiek de inspanningen wist te
waarderen, antwoordde dr. Peene niet zonder trots, dat
men in het voorbije jaar 18.675 uitleningen had inge=
boekt wat een stijging betekent in vergelijking met
1958 van 7.545 uitleningen. De leerlingen van alle
onderwijsinstellingen zowel van de technische, sociale
scholen of van het college als athenea behoren tot de
meest getrouwe bezoekers. Het getal uitgeleende werken
aan de jeugd bedraagt 6.6645. Dit jaar zal dit getal
denkelijk de 25.000 overschrijden. Terloops vroegen we
of de intellectueel nog leest, waarop men ons antwoord=
de dat men evengoed geneesheren als advokaten alsook

gewone bedienden en arbeiders onder de ingeschrevenen
telt. Dr. Peene was van mening, dat de televisie de lees=
honger niet schaadt maar dat bv. na een uitzending van
een voorstelling van het boek voor het T.V.scherm de
vraag naar dit bepaald werk zeer groot is. Ook onze
Vlaamse auteurs mogen zich verheugen over een groei=
ende belangstelling en de degelijke Vlaamse roman
doet het nog steeds.
Even zinspeelden we op de mogelijkheid een vakbiblio=
theek in te richten, die als een unicum zou zijn in het
Kortrijkse. Dr. Peene hoopte ook dat te kunnen ver=
wezenlijken wanneer de bevoegde instanties daarvoor
hun steun en toelating zouden verlenen. De St. Jozef=
bibliotheek biedt immers ruimte voor 60.000 boeken.
Tot slot spraken we nog even over de financiering. Dr.
Peene bracht hulde aan de h. best, afgev. Storme en het
Provinciaal Bestuur, dat een subsidie verleent van
100.000 F. De materiele zorgen, de aankoop der boeken,
het inbinden, het personeel, de tijdschriften benaderen
een uitgavecijfer van een half miljoen. De gemeentelijke
toelage voorziet in de stadsbegroting de schamele aal=
moes van 6.000 F wat met de inkomsten van de uit=
leningen (1 F per boek) betekent dat het St. Jozef=
instituut het jaarlijks financieel offer brengt van meer
dan 350.000 F deficit ten bate van de Kortrijkse ge=
meenschap.
Om dit heerlijk werk van volksopvoeding en culturele
ontvoogding ons volk ten bate, was het maar billijk
dat we eens de mooie verwezenlijking van het St.
Jozef instituut onderlijnden en niet het minst de edele
arbeid en toewijding van dr. L. Peene.
Fx. Germonprez

P O K T I S C H

lazarus

luchtkasteel

Vier dagen en vier nachten
lag ik in 't gesloten graf,
toen hoorde ik mijn naam, gesproken
met onzeggelijk gezag;
en ik ontwaakte, en het was dag,
verblindend helder aangebroken.
Ik rukte de zweetdoek af,
keek ontsteld naar boven :
de steen was weggeschoven,
en 'k zag de grote verbaasde ogen
van mijn zusters, en,
liefderijk neergebogen,
mijn verheven Vriend, die weende
toen ik klam en mat,
tastend naar buiten trad.
Zij gaven mij brood en wijn, en meenden
dat ik nu wel heel mijn beleven
onthullen zou, en dood en leven
(het schrikbarend geheim) meteen
ontraadselen. Etend zag ik voor mij heen :
daarover te spreken was niemand gegeven,
ook niet een dode. Dit kon ik getuigen :
goud noch aanzien gelden, daar beneden
maar wat men levend heeft geleden,
wat men bemint. Niet het vrome buigen
is van gewicht, niet praal en schijn,
maar de barmhartigheid, de pijn
die gij hebt gestild, de getrooste nood,
het gedeelde brood.
Geven uit jonste, de reine daad,
dat kennen weinigen, hoon en smaad
zijn hun deel, ten alien tijde —
maar 't hart alleen, niet het gelaat
hoedt U voor de nacht, en 't lijden.
Zij wachtten, hakend naar meer,
maar ik at zwijgend voort;
en de goede, gezegende Heer
beaamde zonder woord.
Ferdinand Vercnocke

b e r i c h t

Het kleine meisje met de witte handen
heeft in de verre ijlheid van zichzelf,
een paard getekend.
Welks dunne poten zijn als ranke lijnen,
als hoge tonen uit een nog onberoerde snaar,
welks zachte manen teer en ragfijn trillen
in de gedempte sneeuwvalvan haar stille stem,
wiens bruine, ruige vacht is als de schaduw
die zij in lange nachten heeft gestreeld.
Het kleine meisje met de witte handen
heeft in de verre ijlheid van zichzelf
een paard getekend
en half ontwakend heeft zij reeds geleerd
dat zij het nooit berijden zal.
Kristin

Gruwez

*
verwaten
Zal
dat
Of
om

de dag mij eenmaal wekken
ik voor 't leven open zal staan ?
moet deze wereld eerst vergaan
al mijn zonden te dekken ?

Zwetend grijp ik in mijn leven
zie vreemde gezichten gluren
ben mijn zwarte ziel aan 't puren
tevergeefs... ik kan niets geven.
Gedesabuseerd staar ik in
de nacht die mij wakker houdt.
Regen volt, ik heb het koud
Zoek... begrijp het woord niet :

'Bemin'.

Altijd weer plaagt me die kwaal
achtervolgt mij en lacht me uit.
Verwaten bekijk ik m'n kind
dat wringend door't leven maalt.
Frans Cornelis
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na

de

station

begrafenis

Bondgenoot Dood, het vensterkruis valt groot
op het voor altoos onbeslapen bed...
Hier werd ons oud verbond een wet,
waar aan ik mij tot bloedens stoot,
maar nooit ontkom... Het venster
men op de wind — maar 't kruis,
slagschaduw der getekenden, op
zijn dwarse balken, Bondgenoot

sloot
het zet,
't bed
Dood!"

Niet langer vader, hij staat alleen,
verbijsterd... slechts zijn eigen stem
als stukgeslagen water over hem,
slechts eender klagelijk geween
verweg... En raadselachtig schrijft
het vensterkruis zijn wanhoop op
het bed, waar zelfs geen indruk blijft
van't kleine leven. Met elke klop
van't in het donker bonzend hart
wankelt hij naar een wassend water,
levensvreemd... Men vond hem later
kaarsrecht aan de rand van 't bed verstard.
Willy

Spillebeen

*
beeltenis
Zij is een mei
van tederheid;
als in zijn dons
een vogeljong.
Zo jammer is 't
dat zelfs de wind
het zilver vist
uit dag en dauw;
dat uit de vrouw
't verleden spreekt
en dat — zo jong —
de dag zich breekt
op't horde spel
Herinnering.
Paul
1ZQ

Vanderschaeghe

De mensen hebben zoveel
Voeten
Bijna geen witte
Handen zelfs hun lichaam
Valt moeilijk te ontcijferen.
Los hangt hun gerucht
Tegen het korrelend licht
En een halve blik lang haken
Hun wangen in elkander.
Een vrouw toont zo graag
Haar korte tanden. Bejaarden wijzen
Op hun zwerende maag.
'Dag bladgroen bloesje
Dag wijze baard'
Mijn uurwerk staat een dag terzijde.
Schuin op mijn rug zit in code
Gespeld : dit is de held
Der paarden van zijn weide
Losbollig tot van onderen
Dat ieder reiziger hem mijde.
En drie stappen achteruit
Sluipen (ik zie ze niet)
Twee gele tijgers.
Zolang ik roerloos fluit
Tussen mijn glazen lippen
Blijft hun sprong wel uit.
Georges Van

Vrekhem

*
voorbijgang
Een rit door de avond,
in onze armen die bloemen,
en hoog aan de hemel
een vogel die vlucht.
De wolken drijven ons mee,
in onze armen die bloemen,
en diep in de verte
een vogel die vlucht,
verdwijnt
Jozef Deleu

in roerloze zee.

V E R B O N D S B E R I C H T E N

NEDERLANDS-VLAAMSE

KUNSTDAGEN

Reeds lang bestaat in het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond de begeerte meer toenadering te zoeken met onze
christelijke kunstbroeders uit het Noorden. Een paar jaar
geleden werden in deze zin besprekingen gehouden met
dhr. Bernard Verhoeven, voorzitter van het Algemeen Katholiek Kunstenaarsverbond uit Nederland. Intussen werden
door onze verbondssecretaris ook contakten aangelegd met
de directie van de Katholieke Radioomroep Hilversum, meer
bepaald met dhr. programmaleider Rammelt. Uit de besprekingen van de leiding van het CVKV met deze Nederlandse organismen is dan tenslotte het opzet gegroeid in
beide landen kunstmanifestaties te houden, die de christelijke kunstenaars nader tot elkaar zullen brengen en de
wederzijdse waardering moeten ontwikkelen. De eerste dezer reeks Nederlands-Vlaamse Kunstdagen zal doorgaan
van zaterdag 23 april tot 8 mei te Brugge.
Het programma bestaat uit een groepstentoonstelling, een
Nederlands-Vlaamse Kunstavond en een ontmoetingsdag
voor Vlaamse en Nederlandse kunstenaars.

Twintig Nederlanders
en twintig Vlamingen

exposeren

Op zaterdag 23 april gaat te 16 u de vernissage door van
de Nederlands-Vlaamse schilderkunsttentoonstelling. Een
twintigtal Nederlanders en een twintigtal Vlamingen, alien
representatieve vertegenwoordigers der actuele kunst in hun
onderscheiden landen, zullen er met een drietal werken
vertegenwoordigd zijn. Het selectie- en inrichtingscomite
bestond uit dhhr. Hilaire Gellynck, Gaby Gyselen, Dr. A.
Janssens de Bisthoven, A. Rammelt, Ko Sarneel, Seelen,
Dr. Albert Smeets, Best. Afg. Jozef Storme, Urbain Van de
Voorde, Bernard Verhoeven en Staf Weyts. Het Provinciaal
Bestuur stelde bereidwillig de grote benedenzaal van het
Gouvernementspaleis ter beschikking.
Van Nederlandse zijde zal men er werk kunnen bewonderen
van : Ton Orth, G. Eggen, Elenbaas, J. Min, Jacq. Vonk,
Aad Dehaas, Albert Termote, Dries Engelen, Fr. Verhaak,
Rob. Stultiens, Fr. Gast, Johan Van Reede, Hub. Leyendeckers, Ger. Vaniersel, Arthur Spronken, Jos. Jansen, Ad.
Maas, P. Killaers, Pieter Defesche, Tony Van Bragt, Harry
Opde Loek, Dick Elffers en Gerard Princee.
De Vlaamse schilders die zullen exposeren zijn : Jan Cobbaert, Theo Humblet, Willem Van Hecke, Devries, Hildebrandt, Meersman, Marstboom, Guy Vanden Brande, Pierre
Devos, Willy Bosschem, Pierre Cox, Jan Burssens, Jos Demaegd, Jan Gezel, Luc Verstraete, Rik Slabbinck, Marcel
Notebaert, Luc Peire, Van Sevenant, Elseviers en Geroen
Debruycker.
De h. Jozef Storme, voorzitter van het C.V.K.V., zal de ope-

ningstoespraak houden bij de vernissage der tentoonstelling.
Deze confrontatie van Nederlandse en Vlaamse schilders
zal ongetwijfeld van beide zijden zeer leerzaam zijn.

Nederlands-Vlaamse

Kunstavond

Dezelfde zaterdag 23 april wordt om 20 u in het Brugse
Concertgebouw een zeer belangrijke kunstavond gehouden,
waarin Nederlandse en Vlaamse letterkundigen aan het
woord zullen komen.
De schrijvers Senator Dr. Victor Leemans en Dr. SchulteNordholt zullen korte referaten houden over Christendom
en Kunst in Noord en Zuid. Zij zullen het element getuigenis in de kunst omschrijven en de functie ervan bepalen.
Daarna zullen twee belangrijke figuren, waarvan de honderdste verjaring van hun geboortedag dit jaar plaats heeft,
gehuldigd worden; Bernard Verhoeven, voorzitter van het
Alg. Katholiek Kunstenaarsverbond herdenkt Frederik van
Eeden, terwijl Andre Demedts hulde brengt aan Prosper
Van

Langendonck.

Deze vier bondige toespraken zullen muzikaal opgeluisterd
worden door het Antwerps Vokaal Kwartet en door het
instrumentaal Haydn-kwartet van Brussel.
De kunstavond wordt georganiseerd door de Katholieke
Radio-Omroep Hilversum, in aanwezigheid van Hunne Excellencies Mgr. E. J. De Smedt, Bisschop van Brugge en
Ridder Pierre van Outryve d'Ydewalle, Gouverneur van
Wes t-Vlaanderen.
Zondag 24 april zendt KRO-Hilversum vanaf 20 u 30 dit
programma volledig uit. De Vlaamse Televisie zal er een
uitvoerige reportage aan wij den.

Ontmoetingsdag
van Nederlandse

en Vlaamse artiesten

Daarvoor wordt zondag 24 april, Beloken Pasen, voorbehouden. Na een Misgelegenheid om 9 u in de Basiliek van
het Heilig Bloed wordt een receptie voorzien door Z. Exc.
de Gouverneur in de voormiddag te 10.30 u in het Provinciaal Hof (Burg), terwijl Zijne Excellence de Bisschop de
kunstenaars zal ontvangen te 16 u in het Bisschoppelijk
Paleis.
Een demokratische gezamenlijke maaltijd zal Nederlanders
en Vlamingen bij elkaar brengen in de spijszaal Gouden
Hoorn op de Simon Stevensplaats te 12 u. In de voormiddag
en namiddag zal men van geleide bezoeken aan de stad
kunnen gebruik maken.
Het is te wensen dat deze Nederlands-Vlaamse Kunstdagen
de inzet worden van een vruchtbare en vriendschappelijke
samenwerking tussen de kunstenaars van Noord en Zuid
en dat nuttige contacten zullen kunnen gelegd worden, die
in de toekomst goede resultaten moeten afwerpen.
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IN M E M O R I A M

Voor de tweede maal in enkele maanden tijd wordt ons
kunstenaarsverbond en tevens het kunstminnende Vlaanderen getroffen door een smartelijk verlies.
Nog is bij ons de wonde niet geheeld, geslagen door het
verlies van de zo geliefde en geeerde geestelijke adviseur
Kanunnik Jozef Dochy, of daar komt een nieuwe onvoorziene, onverwachte slag de weelderig groeiende boom van
onze kunstenaarsvereniging verminken.
Stichtend lid van het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond, was de heer Roger Fieuw tevens een gewaardeerd en
trouw lid van de redaktieraad van het kunsttijdschrift
West-Vlaanderen en gezagsvol bestuurslid van het verbond,
na dat hij eerst een tijd lang als penningmeester had gefungeerd.
Zijn juridische kennis had hij ten dienste gesteld van de
in wording zijnde vereniging door er de statuten van te
ontwerpen.
Uitzonderlijk begaafd met een klare, scherpe geest was
hij niet alleen een man van wetenschap, doch tevens een
waarachtig kunstenaar.
Drager van drie universitaire titels : licenciaat in de Germaanse filologie, doctor in de rechten en licenciaat in het
notariaat, titels welke hij op schitterende wijze wist te behalen, was deze knappe geest allerminst afgestemd op het
utilitaire, doch gedreven door een nooit voldane weetgierigheid en zin voor verdieping. Eenmaal dat hij een probleem
had aangepakt liet hij het niet meer los en kon er geen
vrede mee nemen het slechts aan de oppervlakte te beroeren, doch drong met een verrassend scherpe blik tot in
de kern van de zaak. Dit verklaarde zijn schier totale veronachtzaming van het materiele en zakelijke en zijn spontaan en natuurlijk voorbijgaan aan alles wat hem klein,
bijkomstig en onbelangrijk voorkwam. Daarvan getuigen
zijn vele artikels, die hij, als trouw medewerker aan het
tijdschrift West-Vlaanderen liet verschijnen.
Het vergde veelal inspanning deze artikels te lezen, doch
wie ze aandachtig doornam wist zich inwendig verrijkt met
een verhelderd inzicht in de behandelde stof.
Als man met een voor zijn nog jeugdige leeftijd verbazende
eruditie, begaafd met een verfijnde smaak en een verdiepend aanvoelen van de kunst en de schoonheid, wist hij in
zijn artikels en geschriften iets van het mysterie van de
kunst en de schoonheid aan anderen mede te delen.
Doch niet alleen de kunstkritiek trok hem aan, hij wist, hij
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ROGER

FIEUW

voelde zich zelf in staat tot scheppend werk van hoog
kunstgehalte. Zijn eerste delikate en verfijnde novelle 'De
kristallen SchaaF, jaren geleden in het licht gegeven, was
de beloftevolle aanloop tot verder letterkundig werk van
grotere omvang.
Zijn veelzijdig talent deed hem tegelijkertijd meerdere genres en met evenveel succes beoefenen : de journalistiek, de
kunstkritiek, het essay, het toneel, de roman.
In alles gaf hij blijk van een heldere geest en een verrassend creatief vermogen.
In 1956 werd te Roeselare, als besluit van de grootse
Rodenbachfeesten en plechtig slot van de interprovinciale
kultuurdagen, zijn toneelstuk Albrecht Rodenbach opgevoerd, stuk waaraan hij tevens de titel gaf De Dichter en
de Dood. Het was niet alleen een dramatische bewerking
van het leven van Rodenbach, doch tevens de tragische
konfrontatie van de jonge dichter met de dood, die al te
vroeg dit jeugdig genie uit het leven rukte.
Was het een louter toeval ? of een geheimzinnig en dieper
aanvoelen van de jeugdige dramaturg dat hem eenzelfde lot
zou beschoren zijn ?
Ook bij hem diezelfde rusteloze geest, diezelfde rijke veelzijdigheid, diezelfde scherpte van verstand, diezelfde drang
tot scheppen, hetzelfde bewustzijn van evenwaarde : „ Ik
kan dat ook " en, helaas, ook diezelfde wankele gezondheid,
waardoor het zwakke lichaam letterlijk bezweek onder de
last van de geest. De Dichter en de Dood. Roger, Gij hebt
enkele jaren geleden, onbewust wellicht, uw eigen tragedie
geschreven. De dood, onverbiddelijke spelbreker, die plots
alle dromen en verwachtingen kwam vernietigen.
Dromen en verwachtingen! Wat leef de er al niet in die
wakkere geest, die rijke verbeelding, dat overgevoelige hart?
Twee jaar naeen behaalde Roger Fieuw een belangrijke
onderscheiding in de provinciale prijs vraag voor letterkunde. Eerst met een vulgarizerend wetenschappelijk essay,
daarna met zijn roman De ]apanse Vissers, onlangs gepubliceerd en door de literaire kritiek zeer gunstig onthaald.
Roger te vroeg zijt Gij gestorven. Pas had Gij de aandacht
van een ruimer publiek op U gevestigd en de verwachtingen
van uw vrienden hoog gestemd, wanneer plots de niets
ontziende dood U uit ons midden heeft gerukt.
Uw verscheiden betekent niet alleen een onherstelbaar verlies voor uw geliefde echtgenote en uw lieve kindjes waar
Gij zoveel van hield, doch tevens een werkelijk verlies voor

onze Vlaamse kultuur, die Gij ongetwijfeld met nog veel
hooggestemd werk zoudt hebben verrijkt.
Het ware U evenwel onrecht aandoen hier alleen uw uitzonderlijke begaafdheid te loven. Degenen die U van dichtbij gekend hebben en uw geliefde echtgenote en beminde
kindjes weten welk goed, diep menselijk hart Gij had. Uw
scherpe geest en uw overgevoehge natuur konden U bijwijlen scherp maken zoals de hoekigheid van uw gelaat.
Doch wij weten hoe diep in U er een goedheid en een mildheid schuilging die U bekommerd maakten, niet alleen voor
de uwen, doch ook voor uw vrienden, voor onze kunstenaars en voor uw medemensen.
In U verliezen wij de rijkste belofte die wij in onze provincie hadden. In U verliezen wij niet minder een goed
en met zijn medemensen meevoelend mens.
Hard heeft hij gewerkt, voor zijn echtgenote, voor zijn
lieve kinderkens, voor ons kunstenaarsverbond en voor zijn
medemensen. Wij zijn hem dankbaar voor hetgeen hij ons
schonk.
Thans geniet hij, die grote rusteloze de rust bij de Heer,
die hem alzo geschapen had.
Zijn drang tot kennis en beschouwen, zijn liefde voor de
schoonheid en voor de goedheid, kan hij nu, bevredigen
aan de onuitputtelijke Bron van alle kennis, schoonheid
en goedheid. Dit weze onze troost.
Roger, goede vriend, met snijdende pijn in ons hart, maar
met berusting in Gods ondoorgrondelijke en heilige wil,
nemen wij afscheid van U. Van U ? Neen, alleen van uw
stoffelijk overschot. Uw ziel zal blijven leven in ons aller
harten.
Wij vergeten U niet.
Jozef Storme
Lijkrede uitgesproken door de heer Jozef Storme, voorzitter
van het C.V.K.V., bij de uitvaart van Roger Fieuw.
•

Onze betreurde vriend Roger Fieuw was een zeer gewaardeerd medewerker van het tijdschrift West-Vlaanderen.
Over de acht verlopen jaargangen van ons tijdschrift liggen een aantal artikelen verspreid van zijn hand, die alle
blijk geven van zijn rusteloos zoekende geest, zijn vaak
scherpe kijk op verschillende kunstproblemen. Ten behoeve
van onze lezers geven wij hierna een opsomming van zijn
bij dragen :
Evenwichtsoefeningen

in het luchtledige (II, biz. 112-115),

waarin hij een gefundeerd pleidooi houdt voor een modern,
up to date humanisme, waarop de komende esthetiek moet
berusten : een kunst van de mens voor de mens.
Vondel's Lucifer (III, 111-112), een bijdrage over de opvoeringen van Vondel's drama in de interpretatie van Antoon
Van der Plaetse te Roeselare ten jare 1954.
Magie van het toneel (IV, 31-33), een artikel waarin hij

achtereenvolgens de auteur, de speler, de regisseur en de
toeschouwer bekijkt in verband met het toneel.
Oidipoes (IV, 130-131), een bijdrage over de merkwaardige
Oidipoesopvoeringen in 1955 te Torhout onder de regie
van Ast Fonteyne.
Lotsbestemming van een jonggesiorven genie (V, 180-183),

Over Rodenbach.
Het moderne drama (V, 21-29), enkele aspecten van

hedendaagse toneelliteratuur in het buitenland.

de

De geschiedenis van een kassier, kritische bijdrage over
de opvoering van dit stuk van Andries Poppe, te leper.
De Spitsboog (V, 203-204), artikel over de opvoering van
dit stuk van Bert Peleman te Roeselare onder regie van
Ast Fonteyne.
De Rodenbachstoet te Roeselare (V, 274-276), artikel over

de Rodenbachstoet in het Rodenbachjaar te Roeselare bepaald over de aanbreng van Arno Brys, die voor deze stoet
de kostumes ontwierp.
Een nieuwe wereld (V, 328-331), bijdrage over de verhoudingen tussen techniek, wetenschap en kunst.
Lodewijk

van Gruuthuse

(VI,

51-52), over het

licht- en

klankspel in het Gruuthuuse te Brugge.
Dialoog met kunstenaars en kritici (VII, 159-163), enkele

beschouwingen n. a. v. de hedendaagse kunstkritiek.
Expo 55 : guide bleu voor de toekomst (VII, 237-242), waar-

in bepaald opvallend is zijn ontleding van de verschillende
soorten humanisme.
Gabriel Marcel : toneelauteur en criticus (VII, 107-109), be-

schouwingen over de bekende Franse filosoof en auteur en
zijn werk, dat door R. Fieuw zeer werd bewonderd.
Cyriel

Verschaeve,

dramaturg (VIII, 266-272), enkele be-

schouwingen over het dramatisch werk van Verschaeve en
vergelijking ervan o. a. met het werk van Claudel en Eliot.
Jozef Hanoulle (VIII, 298-299), huldeartikel n. a. v. de 65

ste

verjaardag van Jozef Hanoulle.
De kruisweg van Notebaert (IX, 38-41), postuum verschenen

artikel over de kruisweg van M. Notebaert, bestemd voor de
kerk van Winkel St.-Elooi.
Het zal wel onmogelijk zijn alle artikels te achterhalen die
Roger Fieuw, in zijn vinnig geschrift, aan talrijke tijdschriften toestuurde. Wij vermelden nochtans dat hij een
even gewaardeerd medewerker was van V. E. V.-berichten,
het tijdschrift van het Vlaams Ekonomisch Verbond, en van
Le Phare dimanche, waarin hij bijdragen publiceerde over
de Vlaamse Letteren en in welk blad trouwens zijn overlijden werd herdacht. Sinds korte tijd was hij ook medewerker aan de rubriek Boekenschouw van Radio Kortrijk.
Zijn eerste en laatste roman De Japanse Vissers werd door
de literaire kritiek buitengewoon goed onthaald. Maurice
Roelants schreef tot tweemaal toe over dit werk in 'Elseviers Weekblad' en beweerde dat men tot Jozef Conrad
en Jan de Hartog moest teruggaan om een aangrijpende
beschrijving te vinden van het bestaan van simpele vissers
zoals Roger Fieuw dit heeft gedaan in enkele hoofdstukken
van zijn roman. Raymond Herreman verklaarde in een
bespreking voor de Vlaamse Televisie dat De Japanse Vissers een werk is van een van onze beste kunstenaars en
had bepaald veel lof voor de buitengewoon gevoelige bladzijden waarin de auteur de liefde beschrijft tussen prof.
Tamura en zijn vrouw Miva.
Wij weten dat Roger Fieuw nog vele plannen had voor ander literair werk, o. m. een nieuwe roman en een toneelstuk. Hij werkte ook sinds een paar jaar aan een uitvoerige
'Inleiding tot de Film', een groot werk over de historiek,
de techniek en de esthetiek van de filmkunst. Ook had
hij plannen voor monografische studien over Gabriel Marcel
en Paul Claudel, twee Franse kunstenaars die door hem
zeer werden bewonderd.
fb
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IN M E M O R I A M J U L E S
Kunstschilder Jules Boulez werd geboren te Sint Eloois
Vijve op 6 mei 1889. Na lessen in dictie en enscenering te
hebben gevolgd, studeerde hij aan de Koninklijke Academie
voor Schone Kunsten te Gent onder leiding van Jan Delvin
en Georges Mlnne. Twee medeleerlingen bleven goede
vrienden : Albert Saverijs en Albert Claeys. Hij studeerde
ook te Parijs aan de Louvre-school. In 1916 vestigde hij
zich te Oudenaarde alwaar hij in de Tussenbrugstraat een

BOULEZ

woonst betrok die getuigde van een onberispelijke smaak.
Exposities van zijn werk werden ingericht o. m. te Parijs,
Stockholm, Boedapest, Brussel, Tel-Aviv, Rotterdam, Dresden en in eigen land o. m. te Brussel, Gent en Kortrijk
(Veranneman). Na in de laatste twee decennia een ruime
werkkracht te hebben getoond, bleef hij niettemin al te
veel opgesloten in zijn 'ivoren toren'. Zonder dat zijn kunstenaarschap de nodige erkenning kreeg, overleed Julez
Boulez schielijk te Oudenaarde op 23 februari i960.
Boulez was tussen beide wereldoorlogen reeds een twistappel in het kunstgebeuren in Vlaanderen. De Oostvlaamse
kunstschilder maakte het ons met zijn werk niet gemakkelijk. Op zijn oeuvre liet men liefst het etiket achter. Degenen die achtereenvolgens geloofden dat hij in het impressionisme, het expressionisme, het animisme, 'zijn' richting
en stijl had gevonden, kwamen telkens bedrogen uit. Boulez
had geen voorliefde voor het broderen op een gevonden
iets. Hij was de zoeker en ook de schilder die het intellect
niet uit zijn werk kon weren. Hij huldigde de primauteit
van de afzondering en het bewust zoeken. Met een zeker
gemak ging hij even verwijlen in het cubisme om sinds het
einde van de tweede wereldoorlog ook op non-figuratief
plan een sprekend resultaat te beogen. Voor hem bleef
het schilderij een gesloten, op zichzelf bestaande wereld.
Een ongebreideld gevoel was hem vreemd. Hij zocht telkens
een evenwicht waarin compositie, materie, koloriet en geest
hun taak hadden. Dit aanhoudend gevecht met een wereld
waarin classificatie een voorname rol vertolkt, heeft Boulez
gebracht waar hij het wenste : de eenzaamheid maar ook
de trouwheid aan zichzelf.
Uit zijn ruime productie zal men niet alles kunnen aanvaarden. Verscheidene werken zullen echter mettertijd worden 'ontdekt'. Dat dit te laat gebeurt is, helaas, het lot van
een ceuvre waarvan de maker-de afzondering, de eerlijkheid
verkoos boven het luidruchtige en de hang naar het knalRaoul De Keyset

effect.

IN

MEMORIAM JOZEF

Op 14 maart i960 overleed te Kortrijk de heer Jozef Impe,
geboren te Tielt op 31 juli 1882 en in leven apotheker.
De aflijvige was medestichter en secretaris-generaal van
het Algemeen Belgisch Verbond 'Pro Pedri Sede', medestichter en secretaris van het werk 'Kapel en Beeld', stichter en voorzitter van de Westvlaamse werkgemeenschap
'Voor Kruis en Kapel', lid van de 'Scriptores Catholici',
werkend lid van de 'Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk'. Hij was een der oudste leden
van ons 'Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond'.
Zeer jong ging zijn interesse vooral naar de folklore van
zijn land en volk met een trouwe voorliefde voor de kapelletjes, die onze gebouwen en lanen sieren. Hij publiceerde
ontelbare bijdragen in meerdere tijdschriften w. o. 'Zonneweelde' en vooral in het folkloristisch blad 'Kapel en
Beeld', die de vrucht waren van onvermoeibare opzoekingen en wetenschappelijk-verantwoorde bevindingen. Hij
schreef eveneens onder het pseudoniem Scarleier enige novellen en twee dichtbundels, 'Verzen', zijn van hem bekend,
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IMPE

waarvan de Stadsbibliotheek te Kortrijk, helaas, geen exemplaren bezit. (Terloops wijzen we er op hoe zo 'n nalatigheid te betreuren valt).
Zonder grote literaire pretenties werden zijn publicaties
graag gelezen en menig folklorist deed op zijn uitgebreide
kennis beroep, daar hij over een unieke documentatie beschikte en we terecht mogen verklaren, dat geen kapelletje
of beeld hem onbekend was.
Hij was met de Leiestad vergroeid, waar hij vele decennia
als apotheker bewees een meester in zijn beroep te zijn
maar ook de wijze raadgever, die vooral de minder gegoeden lief had en altijd in hun nood hielp.
Kortrijk verliest in hem een edel mens en de folklore een
bevoegd en toegewijd vorser. Hij, die de eenvoudigen zo
lief heeft gehad werkte ook in de schaduw van de eenvoud
tot de culturele verrijking van Vlaanderen en zijn volk.
Op 19 maart werd hij onder de toeloop van vele vrienden
ten grave gedragen. Zijn arbeid voor 'Kapel en Beeld'
vooral zal zijn nagedachtenis in ere houden.
Fr. G.

IN M E M O R I A M
Willy Jocque, die ons de tragische grap heeft gespeeld er
op 1 april van onder te gaan, naar het oord van vrede,
rust en niet meer te beroeren geluk, was een van die Vlamingen, die de kleur en het schilderen in 't bloed had zitten
vanaf zijn geboorte te Eeklo, nog geen zestig jaar geleden.
Vader Jocque had zijn drie zonen voor het confectiebedrijf
bestemd, dat hij had uitgebouwd, doch Willy die wel hield
en steeds heeft gehouden van een fijne snit in de herenkleding, had andere verzuchtingen.
Zijn academische scholing was niet bijster groot en zijn
academie-lopen te Eeklo bij de heer Arthur Locufier, die
zelf was gevormd in de school van Baron Courtens, daargelaten, heeft Jocque het vak onder de knie gekregen, door
zelf hard werken, tekenen, schilderen en nog tekenen en
nog schilderen, reizen en zelf-studie.
Wij zijn er getuige van geweest, hoe heel wat doeken, die
misschien sommigen al vlug het exposeren waard zouden
geoordeeld hebben, door hem ongenadig naar de rommelhoek werden verwezen om terug overschilderd te worden.
Toen hij in 1928 in de 'Cercle artistique et litteraire' te
Gent samen met Blomme zijn eerste tentoonstelling hield
dan waren zijn geexposeerde werken het uitgelezene van
wat hij jarenlang had uitgewerkt. De geeerde en bevoegde
kunstcriticus Dr. Jozef Muis heeft hem toen in 1928 zijn
oprechte aanmoedigingswoorden niet gespaard.
Nadat hij te Roeselare nog eens had geexposeerd, samen
met de Gentse beeldhouwer Louis Dubar zaliger, kwam
zijn reis naar Bretagne. Hij werkte er hard, had heel wat
schetsen mee en was onder de diepe bekoring gekomen en
van het landschap en van de geheimzinnige geestelijke
aantrekkingskracht der 'calvaries' en der 'pardons'.
Het was ook de periode van de 'Van Gogh-begeestering'
en ook het mysterieuze in het werk van Albert Servaes
werkte op hem in.
Willy Jocque is diep onder de invloed geweest van de
figuur Vincent Van Gogh. Zijn werk en niet minder zijn
bibliotheek leggen er getuigenis voor af.
Door verschillende tentoonstellingen te Brussel, Gent, Antwerpen, Den Haag, Haarlem werd hij beter bekend en

LOUIS SOURIE

Op 24 mei i960 wordt Louis Sourie vijftig jaar. Het bereiken van deze leeftijd is wel een eerbiedwaardige gebeurtenis, die op zich zelf echter weinig betekenis heeft. En wij
zijn ervan overtuigd dat Louis Sourie het zien van Abraham
in de stilte zal willen meemaken, en dat hij dus absoluut
niet akkoord zal zijn met de regels die wij hier schrijven.
Maar er is voor West-Vlaanderen wel een bijzondere reden
om deze gebeurtenis te memoreren. Sourie heeft namelijk
tijdens de vele vergaderingen die in de loop van 1951 werden gehouden en tijdens de besprekingen en onderhandelingen die hebben geleid tot de oprichting van ons tijdschrift een belangrijke rol gespeeld. De vereniging 'kunstenaars voor de jeugd', waarvan Sourie ondervoorzitter is,
wilde in dit jaar in West-Vlaanderen een af deling oprichten.

WltLY

JOCQUE

gaandeweg beter en naar verdienste gewaardeerd.
Willy Jocque had een veelzijdig talent. Zijn palet was even
speels als zijn geest. Hij was zo in zijn kunst als in zijn denken, „ l'enfant de Boheme, qui n'a jamais connu des lois ".
Zijn palet was zo rijk aan kleur als de sprankelende verscheidenheid van zijn onderwerpen.
Hij kon bekoord worden door een bonkige, naar geneverriekende dokwerker der Gentse haven, die hij dan breedzwierig tekende met de Gentse stadsbeelden als stille achtergrond. Hij kon de tragiek van een ' klown-aangezicht'
of figuurschilderen met een waarheidsaccent, dat ontroeren
moest. Hij waagde zich zelfs aan een paar doekjes 'a la
Picasso', die vermeende kenners der nonfiguratieve kunst
in doling dreigden te slaan, wanneer het op raden aankwam wie er de auteur van was.
Wij willen op het werk van Jocque geen 'isme' plakken,
hij zou het nooit hebben gewild. Hij was een kunstenaar
bij de Gave Gods, de vogel die zingt zoals hij gebekt was
en die 'fijne liedjes' zingen kon vol diepe veruiterlijkte
ontroering in tere kleur, vol woest leven en ongebreidelde
fysische kracht. Hij was een meesterlijk tekenaar en hij
eindigde zijn schildersloopbaan daar waar hij zijn werkelijke kunstenaarsziel heeft uitgeleefd : de aquarel. Zij die
hemzelf konden horen over zijn aquarellen, die het hele
Oostendse en strandleven vastlegden, de haven, de renbanen en alles wat er rondom leeft en roert, waren ervan
overtuigd dat hij in dat kunstgenre, meer dan in welk
ander ook zijn kristallisatie had gevonden.
Willy Jocque, de man met zijn talenten allerhande, werd
door zijn vrienden en omgeving op de handen gedragen.
Hij heeft ons werk geschonken, dat zeker de bezitters ervan veel kunstgenot zal blijven verschaffen. Hij heeft het
geluk gehad in het beleven van zijn kunstliefde het grootste
genot te kennen van iemand, die dit alles beleven kon
zonder vele andere zorgen.
Nu Willy Jocque is binnengestapt in het eeuwig paradijs
waar hij de Grote Kunstenaar zal kunnen vinden, buigen
we voor zijn nagedachtenis en we bidden opdat God hem
moge genadig zijn.
R. D. M .

VIJFTIG

JAAR

Na diverse bijeenkomsten groeide deze stichting uit tot
een groter en meer omvattend verbond, en wij zouden niet
in Vlaanderen zijn, moest er uit deze gerede teelbodem niet
een tijdschrift zijn ontstaan. Wij hebben het zelfs beleefd
dat Louis Sourie op de eigenlijke stichtingsbijeenkomst met
zijn gewone nonchalante onstuimigheid teksten en dummy
en foto's van een nooit verschenen eerste nummer kant en
klaar op tafel legde, en bij middel van een tweezijdig foldertje aan Vlaanderen had kond gedaan dat er in het Westen iets ging gloren. Deze mislukte poging zou later met
hem door anderen hernomen worden; maar als wij dus
zeggen dat Sourie medestichter is van West-Vlaanderen is
dit ten voile en in eerste instantie waar; hij bracht de stenen aan het rollen. En tot op heden is hij een trouw en
gewaardeerd lid van onze redactie gebleven; in ieder jaargang kan men meerdere bijdragen van zijn hand aantreffen.
Wij zullen hier niet een opsomming noch ontleding geven
van zijn literair werk; het is meer de mens die ons thans
interesseert dan de schrijver. Maar toch mogen wij niet nalaten te vermelden dat Louis Sourie een aantal romans in
het licht gaf

(o. a. Het hart van mijn stad en

Ludwina),

waarvan wij de literaire betekenis, zoals hij zelf trouwens,
niet overschatten. Hij heeft echter wel zijn plaats in onze
literatuur als essayist en biograaf. Op dit terrein vermelden
wij zijn studie over Prosper van Langendonck en zijn twee

werken over de betekenis en de historiek van 'Van Nu en
Straks'. Het feit dat deze werken in later gekomen studies
van anderen herhaaldelijk worden geciteerd, bewijst wel de
degelijkheid ervan. Om dezelfde reden vermelden wij
'Vlaams Letterkundig Lexicon' dat in 1951 verscheen en op
enkele maanden tijds was uitverkocht. Dit boek blijft de
brede basis voor een herwerkte en aangevulde uitgave, die,
zo hopen wij, niet te lang meer zal uitblijven. Louis Sourie
bracht voorts biografische studien over Basiel de Craene,
Emiel Van Hemeldonck, Ferdinand Verbiest, Constant Lievens, Jozef De Voght, Jozef Simons, Amaat Vyncke, Stijn
Streuvels, Ernest Claes, Albrecht Rodenbach, Ludovicus
Van Haecke en Franciscus Heldewijs. In zijn bundel Mens
en Kunstenaar verzamelde hij een groot aantal interviews
met levende kunstenaars.
Deze summiere opsomming van Sourie's werken illustreert
op overtuigende wijze de doordrijvende werkkracht van
deze auteur. Aan deze werkzaamheid brengen wij hulde
bij deze gelegenheid en meer nog aan de trouwe goede
mens die er zich achter verschuilt. Louis Sourie heeft het
in zijn leven niet onder de markt gehad, maar hij is altijd
optimist geweest en hij is dit nu nog. Aan deze levensmoed
heeft ook West-Vlaanderen zich in den beginne kunnen voeden en daarom moge Louis Sourie hier de dank krijgen van
de redactie en van de lezers van ons blad. Nog vele jaren ! fb

Foto J. Breyne, Brugge

BARON
JOSEPH

RYELANDT

90 J A A R

Begin april is toondichter Baron Joseph Ryelandt 90 jaar
geworden. Een viertal Brugse musici gingen hem op 7 april
begroeten met een kleine uitvoering van enkele zijner
kamermuziekwerken. Er werden gespeeld : Sonate in Re gr.
voor viool (R. Poppe) en klavier (G. Paelinck); een sonate
voor cello (Mevr. A. Reyngout-Helewaut, klavier en A.
Messens, cello) en het trio voor viool, klavier en cello, uitgevoerd door R. Poppe, G. Paelinck en A. Messens.
Met levendige belangstelling heeft toondichter Ryelandt
deze uitvoering beluisterd. Hij was zeer getroffen door
deze onverwachte uitvoering, die hij zeer op prijs heeft
gesteld. Tijdens de uitvoering ontving de jarige een per126

soonlijk telegram met gelukwensen van Hare Majesteit
Koningin Elisabeth van Belgie.
Het Christelijk Vlaams Kunstenaars verbond waarvan Joseph Ryelandt eredeken is, sluit zich aan bij de vele blijken
van waardering hem betuigd, bij zijn negentigste verjaardag, en wenst hem nog menig jaar.

Bij de foto : Toondichter Baron Joseph Ryelandt

op zijn

negentigste verjaardag gezeten in het midden van de uitvoerders : Mevr.

A.

Reyngout-Helewaut

en rechtstaande

van I. n. r. : de hh. R. Poppe, G. Paelinck en A.

Messens.

K U N S T A K T U A L I T E I T E N

BRUGGE
In de loop van deze zomer zal Brugge
een drietal keer in de Vlaamse Televisie verschijnen.
Vooreerst is er een historische evocatie van het huwelijk

van Margareta

van York met Karel de Stoute, waar-

voor de filmopnamen gebeuren te
Brugge en te Damme en die tijdens
de maand april door de Vlaamse TV
wordt uitgezonden. Tijdens de maand
juli zal hetzelfde programma in Eurovisie worden uitgezonden in aansluiting met de uitzending van de Gouden
Boomstoet. Ongeveer 500 figuranten,
uit de Brugse toneelgroepen en culturele verenigingen, werken hieraan
mede. De productie van dit werk is
in handen van Dries Waterschoot, terwijl de realisatie wordt verzorgd door
Eddy Steylaert, Mark Liebrecht en Jo
van Eetvelde. De opnamen gebeuren
door Fons Van Acker met een staf
van elf man. De toneelregie en de
coordinatie is in handen van Remi
van Duyn, terwijl Eerw. Heer Antoon
Viaene medewerkt als wetenschappelijk adviseur. Raf Dusauchoit en Frans
Vromman werken ook mede.
Op 10 juni zal de Vlaamse T V een
uitzending wij den aan de middeleeuwse sproke van Beatrijs, waarvoor de
kloosterscenes worden opgenomen in
de St.-Trudoabdij te Male bij Brugge.
Ten slotte zal in de serie 'Vlaamse
Kathedralen' een uitzending worden
gewijd aan de S. Salvatorskathedraal
te Brugge, in September e. k.

^ Van 14 mei tot 12 juni wordt te
Brugge in het Provinciaal Hof (markt)
en in het stedelijk Concertgebouw
(St. Jakobstraat) een grote retrospectieve tentoonstelling ingericht van
het werk van Floris Jespers.
Deze tentoonstelling wordt ingericht
door de Aloude Rhetorycken Camere
van het Heylich Cruys en staat onder
de bescherming van Hare Majesteit
Koningin Elisabeth van Belgie, de h.

Minister van Openbaar Onderwijs, de
h. Gouverneur-Generaal van Kongo,
de h. Gouverneur van West-Vlaanderen, de h. Gouverneur van Antwerpen, de hh. Burgemeesters van Brugge
en Antwerpen.
De plechtige opening van deze tentoonstelling grijpt plaats op zaterdag
14 mei te 17 h. De inkomprijs bedraagt 10 F. Een catalogus wordt uitgegeven (prijs 80 F) die een curriculum van de artiest zal bevatten, een
uitgebreide studie van zijn werk. Deze
catalogus wordt opgemaakt door Prof.
Andre de Ridder, lid van de Koninklijke Vlaamse Akademie.
Floris Jespers is onlangs zeventig jaar
geworden. De retrospectieve tentoonstelling te Brugge zal een overzicht
bevatten van zijn vijftigjarige kunstactiviteit, ook van zijn Afrikaanse
periode, resultaat van een zesjarig
verblijf in Kongo.

BRUSSEL
Tijdens de maand September i960
wordt door het Ministerie van Openbaar Onderwijs de tweejaarlijkse wedstrijd voor de beeldhouwkunst ingericht met het oog op de toekenning
van

de

Berthe

Art-befurzen.

Deze

beurzen, voor een globale som van
80.000 F, moeten de laureaten de mogelijkheid bieden een studiereis in
het buitenland te ondernemen.
Enkel de Belgische beeldhouwers, die
op 1 januari i960 de leeftijd van 35
jaar niet hebben overschreden, worden tot deze wedstrijd toegelaten.
De aanvragen om inschrijving worden aanvaard tot 15 augustus i960.
Zij moeten gericht worden aan het
Bestuur voor Kunst, Letteren enVolksopleiding, Residence Palace, Wetstraat
155 te Brussel, waar nadere inlichtingen kunnen worden verkregen.
Bij deze aanvragen dienen een nationaliteitsbewijs en een uittreksel uit de
geboorteakte te worden gevoegd.
Elke deelnemer mag slechts drie wer-

ken maximum insturen. De vervoeren eventuele verzekeringskosten vallen te hunnen laste.

KORTRIJK
Het past (en van verschillende zij den
werd dit reeds opgemerkt) dat de
jaarlijkse grote 11 juli-viering, met
nationale en zo mogelijk met internationale weerklank, doorgaat te
Kortrijk zelf, de stad van de Slag der
Gulden Sporen, zoals dit in 1952 gebeurd is, (6^o verjaring van de slag
van 1302) op een bijzonder luisterrijke
wijze die velen zich thans nog zullen
herinneren.
De Groeningestad heeft beslist voortaan jaarlijks ter gelegenheid van
Vlaanderen's hoogdag grootse feestelijkheden in te richten.
Doch deze keer zullen niet langer alleen de strijders van 1302, de verdedigers van de vrijheid van ons land,
worden gehuldigd, maar ook de even
onsterfelijke dichters en schrijvers
van Nederlandse meesterwerken, die
voor ons taalgebied een voorname
plaats in de wereldliteratuur hebben
veroverd, van Ruusbroec tot Karel
van de Woestijne, van Willem die Madoc Maecte (de schrijver van de zo
sappige 'Reynaert deVos') tot August
Vermeylen, Guido Gezelle, Stijn Streuvels en zovele andere.
ste

De Luister der Nederlandse

Taal, zo

luidt inderdaad het rijke, bijna onuitputtelijke thema der Taalfeesten, die
voortaan telkenjare op 11 juli zullen
worden ingericht, en waarvan de
'Praalstoet der Nederlandse Taal', die
dit jaar voor de allereerste keer zal
uitgaan op zondag 10 juli, het hoogtepunt zal worden.
Het was Gilbert Dewilde, leraar aan

twee Kortrijkse onderwijsinrichtingen,
kunstcriticus, essayist en tekenaar,
die het eerst het idee naar voor bracht
feestelijkheden in te richten in het
teken van de Taal.
Aanvankelijk werd vooral gedacht
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aan de uitbeelding van spreuken en
typische gezegden.
Het voorstel werd door het Kollega
van Burgemeester en Schepenen aanvaard en ook eenparig goedgekeurd
door de Kortrijkse gemeenteraad.
Na deze principiele beslissing werd
het ontwerp gedurende twee maanden
grondig besproken door een Taalkundig Komitee, bestaande uit de onlangs
bekroonde letterkundige Fred Germonprez, de bekende taalkundige Dr. Leo
Peene (Broeder Hendrik), en de Kortrijkse historicus Dr. Jan Soete.
Samen met het Dagelijks Bestuur
werden de hoofdmomenten van de
Nederlandse Letterkunde omgewerkt
tot een 'Praalstoet der Nederlandse
Taal'.
De realisatie van deze Praalstoet werd
door het Kollege van Burgemeester
en Schepenen toevertrouwd aan een
driemanschap, bestaande uit Gilbert
Dewilde, de in gans Vlaanderen bekende deklamator Antoon Vander
Plaetse, die voor het eerst sprak van
'De Luister der Nederlandse Taal',
en

kunstschilder

Marcel

Notebaert,

grote prijs van Rome, die, naast zijn
uitzonderlijke tekenvaardigheid ook
over een grondige kennis van onze
letterkunde en een zeer rijke verbeelding beschikt, die op zich de zware
taak heeft genomen de stoet te tekenen en de vaste definitieve vorm te
geven.
In het Taalkundig Komitee werd beslist dat deze 'Praalstoet' zal uiteenvallen in drie grote delen :
In een eerste deel zal de herkomst en
groei van het Nederlands worden uit-

gebeeld, en meer bepaald de vier volkeren waaraan wij onze taal te danken hebben.
Een tweede deel zal de bloei en luister
van het Nederlands in het licht stellen : vanaf de legende van Siegfried
van de Nederlanden, in zijn gevecht
met de draak (de Germaanse letterkunde in de Merovingische tijd), over
de aloude ballade van Heer Halewyn
en de zo pittoreske Reinaert de Vos
tot de plechtstatige Rederyckers.
Na de dreigende geuzeliederen van de
Renaissance krijgen we de schitterende Gouden Eeuw, die haar hoogtepunt
bereikt met Vondel's Lucifer.
Na de dode periode volgt dan, in een
derde deel, met de romantiek, de herleving van het Nederlands.

Deze herleving breekt definitief door
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met Hendrik Conscience, de man die
zijn volk leerde lezen. Doch hebben
de drie fondsen : het Davidsfonds,
het Willemsfonds en het Vermeylenfonds, geen baanbrekend werk verricht voor de kulturele ontvoogding
van ons volk ?
Na de zo fijn besnaarde Guido Gezelle
werd het een moeilijke keuze tussen
talrijke werkelijk merkwaardige schrijvers en dichters waarop onze taal kan
bogen : Karel Vande Woestyne, Felix
Timmermans, Paul van Ostayen, de
nog levende Herman Teirlinck en Stijn
Streuvels, die onlangs tot ereburger
van Kortrijk werd uitgeroepen, zijn
zovele hoogtepunten, naast nog zovele andere, die in het vierde deel
van de stoet hun plaats hebben gekregen.
Het slot van de stoet wordt een verheerlijking van de Nederlandse Taalgebieden en van de algemene beschaafde omgangstaal.

zondag 10 juli :

Voor de aanplakbrief werd een openbare wedstrijd uitgeschreven : uit de
tien binnengekomen ontwerpen werd
de eerste prijs door de jury toegekend

Door het Westvlaams Verbond van
Kringen voor Heemkunde wordt in
i960 een prijskamp ingericht ter bevordering van de heemkundige studien in de Provincie West-Vlaanderen.
Het reglement van de prijskamp zal
opgenomen worden in het nummer 4,

aan

de heer Boudewijn

Delaere

van

Kortrijk.
Een speciale poststempel werd reeds
in gebruik genomen, 50.000 publicitaire sluitzegels en speciaal briefpapier, beide met het vignet van Marcel
Notebaert, werden in druk gegeven,
en zeer binnenkort zal een folder worden uitgegeven bestemd om te worden verspreid langs verschillende kanalen, maar dan vooral langs de kulturele verenigingen en de scholen.
Ofschoon het programma nog verre
van volledig is, kunnen reeds volgende punten worden meegedeeld :

zaterdag 9 juli :
— Kongres der Vereniging voor Beschaafde Omgangstaal.
— Finale van de Grote Kwis der Nederlandse Letterkunde, die zal worden
georganiseerd tussen de vijf Vlaamse
provincies.
— Verlichting der stadsmonumenten
en van het Groeningepark; beiaardspel en uitzending van Vlaamse liederen.
— Uitstalramenwedstrijd : uitbeelding
van Vlaamse spreuken.

— Grote sterrit der Nederlandse Letterkunde : met vertrek uit de hoofdsteden der vijf Vlaamse provincies,
en aankomst aan het Guldensporenmonument.
— Eerste uitgang van de 'Praalstoet
der Nederlandse Taal'.
— Groots avondfeest, en feestelijkheden in de ganse stad.
— Verlichting der stadsmonumenten
en van het Groeningepark; beiaardspel en uitzending van Vlaamse liederen.

maandag 11

juli:

— Herdenking van de Slag der Gulden Sporen.
— Kongres van de Kultuurraad voor
Vlaanderen.

SINT - A N D R I E S

jaargang

1959-60,

van

Ons

Heem,

tijdschrift van het Verbond voor
Heemkunde. (Secretariaat Openluchtmuseum te Bokrijk). Het reglement
kan ook bekomen worden op het
adres van de voorzitter van de inrichtende vereniging, Leeg weg, 99 h, te
Sint-Andries.

SINT - MARIA - OUDENHOVE
Doorde Vereniging 'Kunstenaars voor
de Jeugd' wordt een Prijs genaamd
Sint-Maria-Oudenhove
uitgeschreven
ten bedrage van 3.000 F. Er zijn tevens twee premien voorzien van 1.000
F ieder.
De prijs zal voor het werkjaar 19591960 toegekend worden voor de plastische kunsten. Onder die benaming komen voor : schilderijen, akwarels, grafische werken (etsen, houtsneden),
druksels met een artistiek grafisch
karakter (gelegenheidsgrafiek), halfverheven beeldhouwwerk, glasraam en
binnenhuiskunstontwerpen.
Opvatting, thema of onderwerp zijn
vrij, maar moeten rechtstreeks of on-

rechtstreeks de jeugd kunnen aan trekken of ten goede komen. Zo begrepen
dat het artistiek gehalte doorslaggevend moet zijn.
De beoordeling zal geschieden op het
ensemble van de ingezonden stukken,
die minstens twee en hoogstens drie
stuks voor schilderij en, glasraam of
beeldhouwwerk, minstens zes en hoogstens twaalf voor grafisch werk moeten bedragen.
Elk mededinger kan slechts een der
genres ter beoordeling voorleggen.
De inzendingen moeten gebeuren voor
15 juni i960 op het Sekretariaat Prins
Boudewijnlaan, 51, Berchem (Antwerpen), op kosten van de inzender. De
werken zullen in de beste voorwaarden be waar d blijven maar zijn niet
verzekerd. De vereniging neemt geen
e n k e l e verantwoordelijkheid voor
eventuele schade.
De jury die de werken zal beoordelen

D E

zal samengesteld zijn als volgt :
Voorzitter : Albe, leden : Z. E. H. V.
de Meyer, Directeur Stella Matutina,
St.-Maria-Oudenhove; M. Severin, graficus; Z. E. Pater Fimmers, kunstschilder glazenier; 7os de Maegd, kunstschilder.
De prijs zal plechtig overhandigd
worden ter gelegenheid van het weekend van 'Kunstenaars voor de Jeugd'
in juli e. k. te Sint-Maria-Oudenhove.

OOSTENDE
De vierde groep der deelnemers aan
de prijs van Oostende begon op 19
februari en bevatte o. a. werken van
J. Callaert (Middelkerke), Serge Detriaux (Koksijde), Olga No ter man
(Blankenberge), Medard Tytgat (Damme), en Robert Vanheste (Oostende).
Daarna is de vijfde groep aan de

N I E U W E

GIDS

het vooruitstrevende dagblad
voor alle intellektuelen
met zijn :

beurt gekomen tot 18 maart. Als
Westvlaamse deelnemers vernoemen
wij : Georgette Arnoudt, Jean-Jacques
de Grave, Norbert Feliers, Albert Hagers, Raoul Servais en Roger Vercruysse (Rover).
Bij de laatste groep, die op zaterdag
23 maart inzette behoort slechts een
Westvlaamse schilder nl. Door Gevaert.
De Westvlaamse schilders die tot nog
toe geselectioneerd werden om in aanmerking te komen voor de grote prijs
zijn : Anne Dubois, (een onbekende
schilderes uit Oostende, die tot de
derde reeks behoort), J. J. de Grave
(Nieuwpoort), Door Gevaert en R. Servais (Oostende). Tot de andere geselectioneerden behoren o. m. Louis Vander Meirsch, A. Van Meirvenne, Luc
Verstraete en Jos. de Maegd.
De prijs van Oostende zal op 23 mei
worden uitgereikt.

— vrije tribune
— kunst- en geestesleven
— economie en financien
— buitenlandse bijdragen
— universitaire kronieken
— brieven van lezers
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V A K L I T E R A T U U R

DE

BEELDHOUWKUNST
V A N ONZE EEUW

Michel Seuphor werd in 1901 te Antwerpen geboren. Sinds zijn jeugd
staat hij op de bres voor de abstracte
kunsten. Hij was 24 jaar oud toen hij
ons land verliet en zich vestigde te
Parijs, waar hij de vereniging Cercle
et Carre en het gelijknamige tijdschrift in het leven riep, die beide een
belangrijke rol hebben gespeeld in de
opgang van de non-figuratieve kunst.
Zijn activiteit ter zake heeft hij trouwens bevestigd met de oprichting van
de belangrijke groep
AbstractionCreation in de jaren dertig. Nadat hij
zich een tijdlang in Zuid-Frankrijk
had teruggetrokken, waar hij gedichten, romans en essays schreef, kwam
hij in 1948 terug naar Parijs en sindsdien bekleedt hij een vooraanstaande
plaats in de wereld van de kunstkritiek. In 1949 publiceerde hij L'art
abstrait, ses

maitres
Knaurs

en

origines,

ses

premiers

het

bekende

abstrakter

Malerei.

in 1957

Lexicon

Zijn grootste werk tot hier toe is ongetwijfeld zijn omvangrijke biografie
van Viet Mondrian, een rijk gei'llustreerd boek, dat in meerdere talen
werd vertaald en kan gelden als de
definitieve studie over leven en werk
van deze zeer belangrijke artiest.
Thans heeft Seuphor een groots opgezet compendium van de hedendaagse beeldhouwkunst uitgegeven Die
Plastik unseres Jahrhunderts (376 biz.

met 411 illustraties, Verlag M . Du
Mont-Schauberg, Keulen, D M . 56,—).
In dit werk peilt de auteur naar het
wezen van de beeldhouwkunst, stelt
verschillende grote beeldhouwers voor
en geeft ten slotte onder lexicografische vorm biografische inlichtingen
over 438 beeldhouwers.
De kunst van onze tijd wordt door
Seuphor nogal origineel vergeleken
met de mens die op twee voeten gaat:
op een linkervoet die verovert, en op
een rechter die bewaart. Het feit dat
beide strevingen elkaar niet zozeer
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tegenspreken dan wel in de tegenstelling elkaar aansporen, is wellicht een
uitleg voor de hoge vitaliteit van de
kunst in onze eeuw. De vooruitstrevende, veroverende vleugel vindt de
auteur eerder vertegenwoordigd in de
schilderkunst; uit de uiteraard meer
materiaalgebonden
beeldhouwkunst
spreekt strenger gebondenheid, groter rust, klassieker instelling. Zonder
de schilderkunst echter zou er geen
vrijheid bestaan, zonder de beeldhouwkunst geen kracht. Naast het tachisme, het informele primitivisme,
het abstract of figuratief expressionisme, die de hedendaagse schilderkunst
kenmerken, verschijnt de beeldhouwkunst als een ietwat vervreemde, arme
en verdrongen broer. Maar armoe is
geen schande. De arme vervreemde
kan inderdaad de zekerste toevlucht
worden. Op de duur wordt de revolutionnaire waan even vervelend als
een litanie; wanneer een wilde situatie een zekere tijd heeft geduurd verliest zij aan levenskracht. Is het niet
een verademing zich te bevinden in
het atelier van een beeldhouwer,
wanneer men genoeg heeft van de
verwarrende schilderij ententoonstellingen van deze tijd ? Men vindt er een
menselijk ritme, een eeuwige maat,
opbouw en toespitsing van de dingen
op het wezenlijke van de kunst. De
plastiek belichaamt de leer van de
bescheiden terughouding. De beeldhouwer van thans is ook nog arbeider.
Na deze inleiding waarin Seuphor bovenstaande ideeen vooruitzet, illustreert
en motiveert, volgt dan een buitengewoon interessant overzicht van de
vooraanstaande beeldhouwers sinds
Rodin, die de actuele plastiek hebben
gemaakt. Rodin was inderdaad het
uitgangspunt; met een slag heeft hij
een einde gesteld aan het weee academisme; voor de sculptuur betekent
hij zo veel als Van Gogh, Gauguin
en Cezanne samen betekenen voor de
schilderkunst. Na Rodin zijn het de
schilders die de beeldhouwkunst hebben gered : Daumier, Degas, Renoir,

Gauguin, Matisse, Picasso, Braque,
Ernst, Permeke, Wouters, Boccioni,
Modigliani, Rosso. Het ontdekken van
het kubisme en van de architectonische lijn brengt in de beeldhouwkunst
figuren te weeg als Archipenko, Duchamp-Villon, Lipchitz, Zadkine, Laurens. Daarop beleven wij de geboorte
van de abstracte plastiek, waarbij de
Rus Wladimir Tatlan in 1914 met zijn
hangende reliefs als peter stond. In
figuren als Vantongerloo, Brancusi,
Pevsner, Gabo, Gongalez, Freundlich,
Calder en Moore werd de continuiteit
van de sculptuur verzekerd. Meer bezield dan ooit komt nog de figuratieve sculptuur terug — als reactie
wellicht — in de heerlijke werken
van Richier, Picasso, Wotruba, Marini,
Giacometti. Tegelijk en daarnaast ontwikkelt zich de abstracte sculptuur
nog op onze dagen over geheel de
wereld. In enkele hoofdstukken, die
Seuphor's overrompelende studie afsluiten, vinden wij ten slotte nog zeer
interessante bedenkingen over architectuur en beeldhouwkunst, alsmede
een aparte beschouwing over de waarde van het relief als kunstwerk.
Volgens Seuphor bestaat ieder kunstwerk uit twee dwangelementen : architectuur en poezie. Wanneer men de
beeldhouwkunst van onze tijd beschouwt, vindt men er deze elementen, met beurtelings wisselend overwicht, op overtuigende wijze terug.
En de auteur steekt het niet onder
stoelen of banken dat de verfrissing
die de kunst van de twintigste eeuw
nodig heeft, komen zal en komt van
de beeldhouwkunst en niet van de
schilderkunst, die volgens hem vaak
verstikkend werkt, te kort heeft aan
licht en lucht, nucleair en cosmisch
wil zijn, bedreigend en tegensprekelijk is. De sculptuur daarentegen is
doorheen alle artistieke revoluties getrouw gebleven aan de deugd van het
maat-houden en aan de poetische zininhoud.
Het tweede deel van Seuphor's werk
bevat biografische notities over 438

beeldhouwers. Dit deel is opnieuw
zeer rijk geillustreerd vooral met interessante portretten van de artiesten
en hier worden, wat ons verheugt, de
Nederlanders en Belgen niet vergeten,
zoals dat wel meer gebeurt in zulke

zijn eigen werk of over de kunst in
het algemeen. Zo vinden wij er Marc
Chagall (Ik ben onbewust een bewust
schilder); Fernand Leger (grote kleurenmassa's op een groot vlak...);

wereldoverzichten. Die Plastik unseres

et la mort un assissinat); Henri Matisse (elk schilderij is een unieke
gebeurtenis); Henri Laurens (In diepste wezen zijn kunstenaars religieus,
ook de niet-kerkelijken); Pablo Picasso (ik zou willen dat men nooit
zag hoe mijn schilderijen gemaakt
worden); Le Corbusier (schilderen is
niets anders dan de nodige tijd vrijmaken om een kleur juist aan te
brengen); Maurice Utrillo (un certain 'Bordeaux' dont je suis fort
epris); Jacques Villon (ik begin altijd
met naturalistische schetsen); Hans
Arp (men zou het kunstzinnig scheppen dromen moeten noemen in plaats

Jahrhunderts is een nieuw groot werk
van Michel Seuphor; het is een ernstig en degelijk, uitermate sterk gedocumenteerd overzicht waarin de
auteur geregeld zijn persoonlijk oordeel vooruitzet, maar toch objectief
genoeg blijft om ook de waarde te
erkennen van werken of richtingen
die hem blijkbaar minder goed liggen
of aanspreken. De uitgave van dit
werk is onberispelijk verzorgd.
fb

DE K U N S T E N A A R
IN ZIJN
ATELIER
Naast de rage voor het pocket-book,
dat onderhand een ware industrie is
geworden, schijnt er een steeds groter
wordend publiek te bestaan voor fotoboeken, althans als men dit mag afleiden uit het feit dat er steeds meer
en steeds mooier fotoboeken verschijnen. De moderne mens wil zien, wil
kijken. Hij wil ook ideeen a. h. w.
met zijn ogen kunnen betasten. Niet
het minst is dit waar in de bij uitstek
visueel ingestelde wereld van de plastische kunsten. Naast de talloze kunstboeken die met een ritme van tientallen per week alleen maar in WestEuropa verschijnen en waarin uiteraard de foto, de reproductie een vooraanstaande rol spelen, willen wij thans
even de aandacht vragen voor een
bijzonder fotoboek : Portret en Atelier,
samengesteld door Wilhelm Maywald
en uitgegeven door Heynis, Zaandijk
(voor Belgie : Manteau, Brussel) / 14.90. Dit boek bevat foto's van
twaalf artiesten uit onze tijd, waaronder wij ook zeker de beste hedendaagse kunstenaars kunnen rekenen;
foto's echter niet van hun werk, maar
portretten van hen zelf, soms echte
portretstudies, en ook opnamen van
hun atelier, terwijl ze aan het werk
zijn, of zo maar tussen hun eigen
werk poseren. Ieder van deze series
foto's wordt begeleid met een tekstbladzijde (gedrukt op papier van een
andere kleur), waarin wij een biografie van de geportretteerde en een korte slaande tekst van de artiest over

Georges Rouault (la vie est un songe

van

werken);

Georges

Braque

(Het

enige wat in de kunst telt, is : datgene wat men niet verklaren kan);
en Joan Miro (wat

belangrijk is, dat

is onze ziel bloot te leggen). De teksten, waaruit wij enkele kerngedachten lichtten, zijn zeer goed gekozen
en illustreren soms in kort bestek op
treffende wijze de artistieke visie van
de kunstenaar. De kwaliteit van de
foto's is maar met een woord aan te
duiden : schitterend. Het gehele boek
is overigens juwelig uitgegeven. Het is
niet alleen het bezitten waard, maar
men zal er herhaaldelijk naar teruggrijpen om nog eens te kijken, dichtbij in close-up, in de ogen van de
kunstenaars die de hedendaagse kunst
hebben gemaakt. Die ene blik verraadt soms veel meer dan hele geleerde boeken. Dit is ook de eigen
wezenheid van een fotoboek, die in
Portret

en

Atelier

wijze wordt getoond.

op

voorbeeldige

fb

MODERNE
VLAAMSE SCHILDERKUNST
Voor acht jaar was de Bank van Roeselare omzeggens de enige bankinstelling in den lande, die erom bekommerd was door haar mecenaat bij te
dragen tot een ruimere bekendmaking
van het werk onzer Vlaamse kunstenaars. Het is een verheugend feit dat
ook andere financiele groepen deze
weg zijn ingeslagen. In 1956 bezorgde
de Bank van Parijs en de Nederlanden

de uitgave" van 100 speciaal door de
Blankenbergse artiest Frans Masereel
gemaakte houtsneden onder de titel
Mijn

Land

(Drukker Jan

Van

Hoo-

rick). Einde 1957 bracht dezelfde
bank, naast een franstalig werk van
Carlo Bronne, een bundeltje pittige
Middeleeuwse teksten betiteld Den
Sack

der

Consten

en

samengesteld

door Willem van Eeghem met tekeningen van Roel d'Haese. In 1958
waren het de Middeleeuwse

Miniatu-

ren, met 50 kleurreproducties uit de
Librije van Boergondie der Koninklijke Bibliotheek, gecommentarieerd
door J. Delaisse.
De mooiste prestaties waren echter
de twee prachtige kunstboeken, die
einde 1959 door de Bank van Parijs
en de Nederlanden werden uitgegeven,
enerzijds Moderne

Vlaamse

Schilder-

kunst door Walther Vanbeselaere en
anderzijds UHistoire
moderne

de la peinture

en Flandre van Paul

Hae-

saerts. Het zijn twee zware boekdelen
van groot formaat, mooi ingebonden
door het huis Austraet van Brussel in
papier d'arches a la cuve met rug in
echt velijn en voor de uitgeverij De
Arcade gedrukt door de n. v. Leemans
& Loiseau op 2.800 exemplaren; elk
werk bevat een honderdtal zeer verzorgde kleurreproducties van hedendaagse Vlaamse meesterwerken vervaardigd door de clicheur De Schutter.
Wij moeten in de eerste plaats de
keuze der twee aangestelde auteurs
loven; beiden zijn immers bekend om
hun zeer grote competentie en om hun
onafhankelijkheid, wat een wetenschappelijke objectiviteit waarborgt,
die in al te veel kunstboeken ontbreekt en niet het minst in de staatsuitgaven. De periode, die zij te behandelen kregen was dezelfde nl. de
tijdspanne van 1850 tot 1950; ook
hebben zij zich over de keuze der
honderd te reproduceren schilderwerken — dezelfde voor beide boekdelen
— moeten onderling akkoord stellen.
Maar voor het overige kregen zij volledig de vrije hand zodat zij volkomen
zelfstandig een grondig, hoewel breed
en bevattelijk geschreven, overzicht
hebben uitgewerkt van een periode
die men gerust roemrijk mag heten,
hoewel zij in binnen- en buitenland
nog onvoldoende waardering oogstte.
Want men vergisse zich niet; het gaat
hier niet om een reeks platen, die
voorzien werden van ronkende, sono-
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re en wijds gedrukte teksfen, welke
verspreid liggen over een groot aantal hoofdzakelijk wit gebleven vellen
papier; neen, beide werken zijn ernstige en uitvoerige studies, die elk rond
de 300 dicht opeen bedrukte bladzijden tellen.
Dat beide auteurs in feite ook volledig onafhankelijk van elkaar zijn te
werk gegaan blijkt reeds onmiddellijk
bij de inzet. Paul Haesaerts laat zijn
boek beginnen met een synchronische
tafel : over twee kolonnen verdeeld
hij de voornaamste artistieke gebeurtenissen van de jaren 1850 tot 1950,
links de gebeurtenissen in Belgie en
rechtsdeze in West-Europa; het zal ten
andere over het gehele boek zijn aanhoudende bekommernis blijven parallellen aan te leggen tussen de Vlaamse
kunst en deze in andere landen, speciaal in Frankrijk. Hij wil nochtans
de Vlaamse kunst niet als afhankelijk
van de Franse voorstellen, want hij
erkent het autochtoon karakter onzer
kunst; hij citeert ten andere Dorival
(„Fait etonnant, aux portes presque
de Paris et au cceur d'un monde qui,
de l'Asie a l'Amerique, peint francais
seuls les peintres beiges ne le font
pas ") en Charensol („ La Belgique est
actuellement le seul pays qui possede
des peintres de classe qui, prives de
toute attache avec notre Ecole de Paris, puisse rivaliser avec ses representants ").
Maar wijl Haesaerts in feite toch
voortdurend denkt aan de buitenlandse en vooral Franse kunst, daar is het
eigen Vlaams karakter onzer schilderscholen voor Vanbeselaere iets
vanzelfsprekends, zodat hij zijn parallellen niet in het buitenland maar
veeleer in ons eigen kunstverleden
gaat zoeken. Hij neemt zelfs — en
wij menen terecht — soms een agressieve houding aan tegen de tendensen,
die bestaan, om onze schilders ertoe
aan te zetten zich door het buitenland
volledig op sleeptouw te laten nemen :
Vooreerst heerst er in ons land, sinds

1945, verklaart Vanbeselaere in zijn
inleiding, een steeds meer groeiende
malaise, waarbij het geloof in de kunst
van eigen bodem meer dan aan het
wankelen

werd gebracht.

Kunststro-

mingen en kunstenaars die voor het
ogenblik in het buitenland en op de
wereldmarkt, al of niet terecht opgang
maken, worden op zo fantastische wijze ten onzent verdedigd en naar voren
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gebracht, dat gaandeweg bij de jongeren een pijnlijk gebrek aan bekendheid met de kunst van hun eigen land
en een nijpende twijfel aan de betekenis van

onze oorspronkelijke

be-

gaafdheid diep hebben wortel gevat.
Met het gevolg dat het teloorgaan van
de eigen traditie als een

angstwek-

kende bedreiging om ons heen grijpt.
Het wederzijds

elkaar voorlichten en

opwinden van kunstenaars en kritici
om het laatste eendags-isme, dat ergens in Parijs of in New-York

werd

geboekt, toch niet onopgemerkt en zeker

niet

onnageprobeerd

te

laten

voorbijgaan, uit angst voor achterlijk
gescholden te worden, is alles bij elkaar

een

bedenkelijk

verschijnsel.

Was het een aansporing om koppiger
dan voordien

aan de eigen tradities

voort te bouwen, dan zouden we alle
redenen hebben om ons erover te verheugen. Men moet bij lange niet altijd
akkoord

zijn

met de wijze waarop

iemand als de essayist Urbain Vande
Voorde

door

dik

en dun een lans

breekt voor kunst naar Vlaamse

ge-

aardheid, voor kunstuitingen waarvan
hij meent dat ze ons verleden

voort-

zetten, maar zijn systematisch hameren is ongemeen veel

sympathieker

dan

houding

de

tegengestelde

die

blijkt te ignoreren dat heel ons verleden ervoor borg staat, dat van het
napraten van wat over de grenzen geschiedt nooit enig heil was te verwachten.

Men vergeve ons dit lang citaat, dat
wij ons verplicht voelden hier op te
nemen, gedeeltelijk omdat de tendens
ervan overeenstemt met wat wij zelf
zo dikwijls in dit blad en elders hebben verdedigd, maar vooral omdat
Vanbeselaere hier inderdaad de vinger
op de wonde legt en het grote euvel
aan wij st waaraan onze schilderkunst
vooral sedert de laatste oorlog lijdt.
Ook wat de algemene bouw van hun
boek betreft gingen de auteurs verschillend te werk. Vanbeselaere volgt
een stricte en vaste methode : vijf
hoofdstukken gewijd aan de vijf voornaamste richtingen (Realisme, Impressionisme, Symbolisme, Synthetisch Impressionisme, Expressionisme) en bij
elk hoofdstuk de afzonder lijke behandeling der voornaamste figuren, tweeendertig in totaal. Haesaerts gaat veel
losser te werk; zijn zeventien hoofdstukken zijn meestal geconcentreerd
op telkens een schilder (Braekeleer,

Stobbaeits, Ensor, Evenepoel, Smits,
Wouters, Vande Woestijne, Permeke,
Tytgat,
Brusselmans,
Servranckx),
waarrond hij talrijke andere kort bespreekt of in het voorbijgaan even
groet terwijl sommige die niet vernoemd werden zich toch nog kunnen
troosten met een biografische noot
achteraan.
Paul Haesaerts is een meester wat
betreft de beknopte en treffende formulering; zijn stijl is dikwijls schitterend; hij bezit een sterk evocatievermogen en een zeer grote beweeglijkheid, die hem voortdurend met
een captiverende handigheid doet goochelen met de meest uiteenlopende
zaken; het is een echt vuurwerk dat
men geboeid aanschouwt. Walther
Vanbeselaere is heel wat zakelijker,
nuchterder; hij blijft langer staan bij
de onderscheiden schilders, ook al
moet hij daartoe een aantal nevenfiguren laten vallen; hij aanschouwt
aandachtig tientallen kunstwerken,
verklaart hun ontstaan, hun betekenis, de gebruikte techniek, enz.; hij
betovert niet, maar onderwijst. Paul
Haesaerts zal bvb. over Permeke een
vijf tal werkelijk schitterende bladzijden schrijven; Vanbeselaere schenkt
er hem zeventien, die niet alleen alle
essentiele zakelijke gegevens bevatten
over de schilder en zijn kunst, maar
bovendien deze kunst grondig ontleden en de voornaamste meesterwerken van de schilder bestuderen. Men
kan dit voorbeeld slecht gekozen heten vermits Vanbeselaere zopas de
prachtige Permeke-retrospectieve heeft
georganiseerd. Maar nemen wij dan
het geval Ensor, waarover Paul Haesaerts kortelings een merkwaardig en
definitief boek schreef; aan hem besteedt Haesaerts in zijn Histoire de
la peinture moderne en Vlandre min-

der dan de helft van het aantal bladzijden dat Vanbeselaere aan hem
wijdt. Vanbeselaere is dus grondiger
en Haesaerts brillanter; wij zouden
talrijke voorbeelden kunnen geven,
die dit overduidelijk aantonen; het
ligt hem, bemerk wel, niet aan de beknoptheid van stijl, want hetgeen
Vanbeselaere schrijft is in feite meestal substantieler en meer inhoudrijk,
terwijl Haesaerts soms de indruk geeft
veel te offeren aan de eisen van de
stijl en de taalmuziek. Wij weten niet
welk van beide genres te verkiezen is;
zij hebben beide hun voor en tegen.

Het heeft ons genoegen gedaan dat
men in beide werken de betekenis
van Laermans en vooral van Albert
Servaes eerlijk erkent; Paul Haesaerts
doet het op een nogal voorzichtige
manier en neemt slechts een reproductie van Servaes op, maar toch
geeft hij volmondig de baanbrekende
rol van deze schilder toe. Vanbeselaere neemt drie Servaes-reproducties
op, behandelt hem zeer uitvoerig en
stelt hem onder de drie groten van
het Expressionisme (wat Haesaerts
niet heeft gedurfd). Zonder een fanatiek verafgoder te zijn van Servaes
of Fritz Vandenberghe te verafschuwen mag men toch vragen dat beiden
recht zouden wedervaren; Haesaerts
en Vanbeselaere hebben er goed aan
gedaan zich niet te onderwerpen aan
het naoorlogs officieel conformisme,
dat reeds zoveel kwaad veroorzaakte.
Wanneer de grote Servaes-retrospectieve, vragen we ons met Vanbeselaere af, om de grootheid en beperktheden van deze schilder aan het licht
te brengen; maar zal Brussel een dergelijke expositie ooit toelaten ?
Het uitvoeriger en grondiger karakter
der uiteenzettingen van Vanbeselaere
heeft o. a. ook voor gevolg dat hij
reeds biz. 313 bereikt heeft eer hij
het hoofdstuk van het Expressionisme
kan afsluiten; Paul Haesaerts is op
dat ogenblik van zijn studie maar
aan biz. 206 gekomen, spijts zijn inleidende synchronische tafel. Ligt daar
niet voor een deel de onuitgesproken
reden waarom Vanbeselaere hier zijn
uiteenzetting afsluit, terwijl Haesaerts
nog een aantal bladzijden toevoegen
kan o. a. over het Surrealisme en de
abstracte kunst, die door Vanbeselaere volledig ter zijde gelaten werden; deze laatste is ook zeer beknopt
over het animisme, dat nogal uitvoerig door Haesaerts — die er zo
niet de vader dan toch een beetje de
peter van was — wordt behandeld.
Vanbeselaere maakt zich af van deze
drie richtingen in een kort slotwoord
van twee bladzijden; we betreuren het
ten zeerste want aldus ontbreken er
tenslotte drie hoofdstukken aan zijn
boek, dat er acht had moeten tellen
i. p. v. vijf. Vanbeselaere is zich hiervan wel bewust : er zou een afzonderlijk boek te schrijven zijn over de
generaties die het Expressionisme
volgden, en bovendien een dergelijke
studie zou moeilijk met de nodige

onpartijdigheid kunnen doorgedreven
worden, aangezien men zich waar het
actuele kunst betreft onmogelijk op
een sereen plan kan plaatsen : grote
meesterwerken zouden fataal verdrongen worden door werken, die om een
of andere dikwijls niet artistieke reden aan de orde van de dag staan.
Ook Haesaerts is zeer voorzichtig in
zijn behandeling van Surrealisme en
abstractie. Voor het surrealisme beperkt hij zich wijselijk tot een vijftal
bladzijden en tot evenveel voor de
abstractie en hij is bovendien niet erg
lyrisch en enthousiast in zijn betoog;
geen enkele onzer glorieen van na
1945 schenkt hij veel meer dan een
regel en hij laat hen zich totaal versmelten en verliezen in de internationale koek, waarvan zij meestal onbeduidende ingredienten zijn. Aldus
schijnt hij zonder het uitdrukkelijk te
zeggen de opinie te vervoegen, die
Vanbeselaere in zijn inleiding uitsprak.
Moderne

Vlaamse

Schilderkunst

van

Walther Vanbeselaere en Histoire de
la peinture moderne en Flandre

van

Paul Haesaerts zijn twee uitzonderlijk belangrijke werken. Zij zullen
in grote mate ertoe bijdragen om de
minachting, die onze hedendaagse
Vlaamse kunst in het binnen- en buitenland maar al te dikwijls te beurt
valt, te vervangen door waardering
en bewondering. Wij raden de overweging ervan vooral alle kunstenaars
ten zeerste aan; zij kunnen er misschien het geheim ontdekken waarnaar alien zoeken, het geheim van de
ware oorspronkelijkheid.
A. S.

TIJDSCHRIFTE NKRONIEK
Kunst en Religie, tijdschrift (driemaandelijks) voor religieuze kunst, is
het officieel orgaan van de S. Bernulphusgilde in Nederland. Einde '59
heeft dit blad een bijzondere af levering gewijd aan de moderne kerkbouw in Nederland. Dit nummer
wordt geopend met een kort, maar
belangwekkend historisch overzicht
van de Nederlandse kerkbouw sinds
de oorlog, waaruit o. m. blijkt dat de
zogenaamde Bossche school ver af
bleef staan van een levend bloedecht
verlangen naar religieuze uitdrukkingskracht en spontaan durvende levensdrift en zich ook onvoldoende reken-

schap gaf van de werkelijke noden
van de zielzorg. In de laatste jaren
is grote verandering ingetreden (als
gevolg van de doorgedreven woningarchitectuur ?) en in dit zelfde tijdschrift wordt dit bewezen met 140
foto's van buiten- en binnenzichten,
grondplannen en schetsen van talrijke
nieuwe kerken in Nederland. Bovendien bevat deze af levering een lijst
van onlangs voltooide, in uitvoering
of voorbereiding zijnde kerken, gerangschikt volgens bisdom. (Kunst en
Religie, Haarlemstraat 138, Leiden,
Nederland).
Graphis, het bekende Zwitserse tijdschrift over grafiek en publiciteit
brengt in zijn nummer 86 o. m. een
belang wekkende bijdrage over de
grafische kunsten in dienst van de
televisie. Voorts een serie uiterst geslaagde cartoons van de groten :
Steinberg, Francois, Giovanetti, Lindi en Searle. De Amerikaanse auteur
Truman Capote stelt er ten slotte de
Amerikaanse portretfotograaf Richard
Avedon voor, van wie enkele geraffineerde portretten worden afgedrukt
o. m. van Marian Anderson, Picasso,
Bardot en Maugham. Een buitengewoon geslaagde aflevering van een
tijdschrift dat terecht al om zijn presentatie wereldbekend is. (Graphis,
6 nrs per jaar - 750 F - Amstutz und
Herdeg, Zurich).
Magnum biedt in zijn nummer 28 met
meer dan 20 bladzijden prachtige foto's een overzicht van de situatie van
het hedendaagse ballet, waarbij ook
een drietal merkwaardige artikels zijn
opgenomen. Hierbij wordt zowel gewezen op de danskunst zelf, als op
het aandeel die plastische kunstenaars
en toondichters hebben bij de samenstelling van een ballet. (Magnum, 6
nrs per jaar, D M 18,—, Verlag M .
Du Mont-Schauberg, Breitenstrasse
70, Koln).
L'Oeil, het reeds bekende Franse tijdschrift, in Zwitserland uitstekend gedrukt, heeft zijn januarinummer i960
gewijd aan enkele aspecten van het
artistieke leven in Italie. Het merkwaardigste artikel lijkt mij dat van
Franco Russoli over de hedendaagse
museografie in Italie. In meerdere
Italiaanse musea zoals het Palazzo
Bianco te Genua en de Castello Sfor-
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zesco te Milaan werden merkwaardige restdtaten bereikt met het op een
moderne wijze exposeren van oude
schilderij en en sculpturen. In het februarinummer i960 verscheen een bijdrage over de naakten van Rembrandt, door Claude Roger-Marx, van
wie bij Tisne een groot werk over
Rembrandt wordt aangekondigd. In
ditzelfde nummer ook een documentair artikel over de Nabis. (L'Oeil,
voor Belgie : Wolvendaellaan, 155,
Brussel 18).

Das Schdnste begon in zijn februarinummer een interessante en rijk geillustreerde artikelenreeks over de
musicerende mens in de schilderkunst.
In hetzelfde nummer ook bij dragen
over Albert Camus en de toondichter
Werner Egk. (Das Schdnste, Verlag
Kindler und Schiermeyer, Munchen).

In deze tijdschriftenkroniek hebben
wij uiteraard minder belangstelling
voor Vlaamse of Belgische tijdschriften, omdat die over het algemeen beter bereikbaar zijn. Toch willen wij
even wijzen op een artikel van P.
Elias De Roeck, in het tijdschrift Innerlijk Leven, over verschillende uitingen van de religieuze kunst in WestVlaanderen. Hierbij dienen wij op te
merken dat het gereproduceerde kruisbeeld uit de kapittelzaal van de Monasterium der Zusters Clarissen te
Oostende verkeerdelijk wordt toegeschreven aan Roger Bonduel. Dat
kruisbeeld is namelijk een werk van
Harry de Groot uit Utrecht.

An ticket staande klokken
(ongeveer 150 jaar oud)
in eikenhout

Mekaniek in perfekte,
herstelde toestand

Zeer sierlijk voor studeerkamer,
hall en wooplaats

Huis SchotteVan ryckeghem
Dadizelestraat, 16
MOORSLEDE
Tel. 772.61
Alle inlichtingen zonder verbintenis
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Het jongste nummer van het tijdschrift
Roeping (Jrg. 35, nr. 9) werd nagenoeg volledig gewijd aan het leven
en het werk van de dichter Gabriel
Smit, die in februari 50 jaar werd.
Verschillende Nederlandse dichters
hebben aan hem in dit nummer een
gedicht opgedragen. Veruit het belangrijkste artikel uit deze af levering
lijkt mij 'De ene naam', enkele suggesties over het probleem van de
christelijke kunst, van de hand van
redactiesecretaris Lambert Tegenbosch.
Een bijdrage van tien bladzijden,
waar op men gerust tien jaar zou kunnen mediteren, omdat hier op zo indringende en pregnante wijze wordt
gezocht naar de wezenheid van de
christelijke kunst, en omdat deze
denkoefeningen op zo 'n persoonlijke
wijze zijn ingesteld. (Roeping, voor
Belgie : Standaard-Boekhandel, 200 F
per jaar).

P E R S O N A L I A

•fo Dezangeres T h e r e s e A l l a e r t
trad op voor het i i 5
concert van
jonge artiesten der ' Gemeinschaf t der
Kiinstler und Kunstfreude' van Keulen in het Kunsthuis met werk van
Scarlatti, Haendel, Schubert, Negro
Spirituals enz. Vooral haar interpretatie van Wagner kende veel bijval
bij het Duitse publiek.
d e

P a u l B o u r g o i s , stadsbeiaardier van Nieuwpoort, heeft op 24
april te Nieuwpoort en te Izegem een
beiaardconcert uitgevoerd gewijd aan
werken van Jef van Hoof. Op 26 april
houdt hij te Oostende in het Prinsenhof, op verzoek van de heemkundige
kring 'De Plate' een lezing over beiaarden en klokken geillustreerd met
klank- en lichtbeelden.
ft L'Orfeo, de vereniging voor muziekinitatie wijdde op 12 april een
avond aan Igor Stravinsky. Een overzicht van diens werk werd gegeven
door W a r d B o v e e .
•fa De Oostendse kunstschilders Willy B o s s c h e m en J a n D e l e e
exposeren te Parijs in de Galerie du
XVI° in de maand maart; zij exposeerden eveneens te Parijs maar in de tentoonstellingszaal van de rue de Boulogne in februari.
•fe W i l l y B o s s c h e m had de leiding der decoratie werken van de
Oostendse Kursaal ter gelegenheid
van het bal van de Dode Rat van
5 maart, gewijd aan het masker door
de eeuwen heen.
ft Bij de uitgeverij Spatbord te Roeselare verscheen de gedichtenbundel
Door

een bii gestoken

van

Mark

D a n g i n. De illustratie bij de gedichten werd uitgevoerd door Maurice Haccuria.
K a m i e l D ' H o o g h e gaf op
20 februari te Roeselare en op 14
maart te Brugge een voordracht over

'Het orgel, koninklijk instrument' en
over 'Orgelmuziek gegroeid uit- en
bestemd voor de eredienst'. Op 6 april
bezorgde hij de orgelpartij in de
Mattheuspassion welke doorging in
de stadsschouwburg te Brugge, op 10
april gaf hij een concert op het nieuw
orgel van de St.-Dyonisiuskerk te
Moerkerke.
Op 2 juni i960 zal Kamiel D'Hooghe
op het orgel van de kathedraal te
Brugge een uitvoering geven van La
Nativite du Seigneur van Olivier Mes-

siaen. Deze uitvoering grijpt plaats
op uitnodiging van Raaklijn, het
Brugse onafhankelijk kultureel forum.
Kamiel D'Hooghe staat ook aan het
hoofd van het St.-Lutgardiskoor te
Brugge dat onlangs eerste werd geklasseerd in het 'Festival van het
Scheldelied'.
In de loop van de maand april
verscheen het historisch verhaal Heer
Torfinn van de hand van L u c i e n
D e n d o o v e n . (Uitg. Ter Doest, Lissewege - 21 x 13,5 cm - 64 biz. - ing.
20 F, geb. 30 F.
^ Op 6 april had te Brugge in de
stadsschouwburg een uitvoering plaats
van de Mattauspassion van J. S. Bach,
door het koor Cantores en het knapenkoor van de kathedraal en het
Brugs kamerorkest, onder leiding van
A i m e de H a e n e .
ft Op 22 februari werd te Roeselare
hulde gebracht aan A u g . D e N o l f
C. ss. R. bij gelegenheid van zijn 8o
verjaardig. Zijn laatste toneelstuk
Chiara werd er door de Graalmeisjes
opgevoerd. Aan de auteur werd het
gulden ereplakket van de stad Roeselare toegekend en hij werd tevens vereerd met het ereburgemeesterschap
van de stad.
ste

De Antwerpse baryton Frans Meulemans zong liederen van de Oostendse toondichter M i c h i e l D e c r o o s
op 16 maart voor Studio Antwerpen

en op 28 april voor Radio Keulen
W.D.R. Op 24 maart was het Victor
Van Frachen, die liederen van hem
zong voor Studio Gent.
^ R e n a u d D e r o o , van Brugge,
kandidaat van de wedstrijd Koningin
Elisabeth hield te Oostende een pianoconcert samen met Lucienne Stassaert
de tweede Belgische kandidate. Wij
wensen hem veel sukses.
ft De te Brugge geboren schilder J.
J. G o i g n e behaalde een premie
van 1500 F voor zijn doek 'Atelier',
in de jaarlijkse prijs van het huis der
architecten. Meer dan honderd schilders namen deel aan de prijskamp.
^VJoris H o u w e n exposeerde op
zijn beurt in de maand maart in zijn
galerij der Van Iseghemlaan te Oostende.
^ Zoals bekend is werd de prijs van
de 'Jeune peinture Beige' 1959 niet
toegekend; wel werden er drie artiesten met een vermelding onderscheiden. Buiten deze drie werden nog 50
werken door de jury onder scheiden,
o. m. een stilleven van M a r i e - R o z e
L a n n o y uit Kortrijk.
^ Van 1 april tot 1 mei grijpt in het
Hessenhuis te Antwerpen een tentoonstelling plaats van schilderijen van
O c t a v e L a n d u y t en meubelen
van E m i l e Veranneman. Bij de
opening op 1 april werden beide artiesten er ingeleid door de h. Emile
Langui, Directeur-Generaal voor schone kunsten.
ft De Oostendse schilder R a y P y s o n werkte zeer opgemerkt decoratie werk af voor de S. Rembertskliniek
en voor een nieuwe kerk te Torhout.
Eveneens bezorgde hij de decoratie
van een der zalen van de Kursaal voor
het Dode ratbal.
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ft Van de hand van E. R a m o u d t
uit Roeselare verscheen de roman
Venusberg (Uitg. Rolarta, Roeselare).
ft De jonge Oostendse linosnijder
A n d r e S o r e l houdt in zijn vaderstad een tentoonstelling van zijn werken in de galerij La chevre folle. Hij
is de zoon van kunstschilder Gustaaf
Sorel, Directeur der Academie van
Oostende.
^ R i k k e S c h m i t z deed na zijn
ziekte zijn eerste heroptreden als regisseur op 20 maart met Medailles
voor een oude vrouw.

ft Op 28 maart en op 29 april heeft
H e r m a n S a b b e voor het N.I.R.Brussel de kommentaar verzorgt van
de Internationale Komponistentribune
onder de auspicien van de Internationale muziekraad van de Unesco.
ft Van 2 tot 14 april heeft kunstschilder J o s e S t o r i e zijn werken tentoongesteld, hoofdzakelijk portretten en bloemstukken, in de galerie
Rubens te Brussel.

ft Kunstschilder H i l a i r e V a n
B i e r v l i e t heeft van 19 maart tot
1 april een tentoonstelling gehouden
in de galerij Jordaens te Gent.
ft Bij de uitgeverij Desclee de Brouwer verscheen een monografie over
Alain-Fournier, in de serie 'Ontmoetingen', van de hand van J a n V a ndamme.
ft A n t o o n V a n d e r P l a e t s e
hield te Oostende in het Cenakel een
passieavond op 8 april.
ft Vijf jaar na de eerste voorstellingen wordt thans te Gistel het St.Godelievespel terug opgevoerd. Regie
R e m i V a n D u y n . Decor A r n o
B r y s. Muzikale opluistering M a r c
L i e b r e c h t . (13, 14, 15, 18, 20, 21,
25, 27 en 28 augustus). De tekst is
van F e r d i n . V e r c n o c k e .
^ R e m i V a n D u y n regisseerde
tijdens de afgelopen twee maanden
de opvoering van De bannier van de
koning

te

Diksmuide;

Het

het

kleine

eiland

te

ft Duel met twee doden, een toneel-

spel in drie bedrijven van Jos. V a n
D a e 1 e werd op 27 en 28 maart te
Wakken gecreeerd door de Rederijkerskamer 'De Lelie'. De auteur zelf
bezorgde de regie van dit werk, dat
zoals men zich zal herinneren, tijdens
de jongste provinciale wedstrijd voor
toneel met een premie werd onderscheiden.
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Hooglede;

Glazen speelgoed te Brugge; De
dringer te Oostrozebeke en

met de kunst en Opgang naar

God,

met leerlingen van het Sint Andreas
Lyceum van Oostende.
ft

De Sja en de waterdrager

is

de

titel van een sprookjesspel van de
hand van J a c k V e r s t a p p e n uit
Blankenberge, dat opgevoerd werd in
de Vlaamse televisie. Het is de bewerking van een sprookje uit de bundel 'Avondsprookjes' die verleden
jaar verscheen. Jack Verstappen bezorgde tevens een TV-script over
Middelkerke uitgezonden op 22 maart
en waarin een interview werd afgenomen van Daan Inghelram.
ft Vanaf 16 april gaat de tentoonstelling door van P a u l V e r m e i r e ,
in het Feestpaleis van Oostende. De
jonge Oostendse artiest stelt keramiekwerk voor. Burgemeester Piers
sprak bij de vernissage.

Chinese

Landhuis te Roeselare; De grote heer
op

Voor deze gouwdag had Mevr. P y son-Demarest een zeer opgemerkte koreografie geleid over Ontmoeting

in-

Oidipoes

te Kortrijk.
ft De KSA-Zeefestival op 29 mei te
Oostende staat wat het Kursaalprogramma betreft onder de leiding van
Gerard Vermeersch.
Dezelfde regisseur trad eveneens op
in de VKS-gouwdag te Oostende op
21 februari samen met S. Deruwe
en Mevr. L a m s .

ft Beeldhouwer Ferdinand V o n c k
van Blankenberge werd op 17 maart
door de Vlaamse Televisie gepresenteerd in de uitzending atelier, waar
hij de ruimtelijke beeldhouwkunst
verdedigde.

G E Z O C HT
De h. W. L. Calliau, Kasteleinplein
5 te Brussel 5 zoekt de eerste twee
jaargangen van West-Vlaanderen aan
te kopen.
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BOEK

EN

GRAFIEK

— geest en vorm — schepping van verstand

en verbeelding, en het materiele schrijn waarin zij wordt omvat. Kunnen
wij een verhevener opgave vinden voor de grafische kunstenaar, een
zuiverder werkmotief, dan de architectuur van dit schrijn ? En bestaat
er een boeiender object dan een perfect vormgegeven boek ? Kennen wij
een subtieler genot dan het strelend doorbladeren van een mooie band ?
Boek en grafiek — en misschien mogen wij voor een bepaald aspect van
dit begrip speciaal enige aandacht vragen ? Niet zozeer dan voor de
fraaie illustraties die de boeken sieren en die grafische meesterwerken
op zich zelf vormen; doch voor de grafiek in dienst van het boek, beter
nog : voor de grafiek van het boek. Een grafisch verzorgde en verfijnde
uitgave is inderdaad niet noodzakelijk, zelfs niet in de eerste plaats,
een geillustreerd boek, zoals velen het steeds zien. Eventuele illustraties
dienen derwijze een passend onderdeel te vormen in het geheel van de
lay-out dat zij er een volmaakte en volstrekte eenheid mede uitmaken.
Doch precies deze grafische vormgeving, deze architectuur van het boek,
is een heerlijk spannend gegeven, zoals wij zeiden, doch zwaar meteen.
Het vergt een verregaande graad van kennis op vele gebieden, en een
zeer verfijnde smaak; eruditie en intuitie.
In zijn 'Traite elementaire de l'imprimerie' dat in 1793 verscheen, kon
A. F. Momoro er zich reeds om ergeren, op een scherpe en geestige wijze
trouwens, dat de eerste de beste ' charlatan' en leegloper kon menen dat
hij de nodige bekwaamheid en smaak bezat om boekdrukker te worden.
„ O schande, zegt hij, en die lui beschouwen een boekdrukkerij als een
fabriek ".
Zo inderdaad bij de geboorte van het boek de drukker meteen graficus
was, volgden toch vrij spoedig periodes waar het drukkersgild vervoegd
werd door lieden als die waarop Momoro zinspeelde. En die tijden zijn
helaas nog niet volledig afgesloten, zeker niet, althans wat West-Europa
betreft, in ons eigen land. Vele boekdrukkers zien nog steeds niet de
noodzaak in, zich ook tot op een minimum hoogte, als graficus op te
werken. Of beroep te doen op iemand die het vak beheerst. Er worden
nog steeds triestige producten voortgebracht. Doch er is vooruitgang,
in de laatste dertig, veertig jaar weer een enorme vooruitgang. De grafische verfijning van het boek — die in ieder kultuurgebied hoe langer
hoe meer haar eigen typische normen heeft — houdt immers veelal gelijke
tred met de geestelijke en materiele welstand van het land.

Foto T o r t o h ,

Firenze

En de architectuur van het boek heeft gemeen met de ruimtelijke en
de zogenaamde binnenhuisarchitectuur, dat voor het esthetisch grafisme
niet noodzakelijk kostbaar materiaal gevergd wordt. In grote taalgebieden
kunnen zich nog wel een paar grafici de woorden eigen maken van de
grote Bodoni (1740-1813) : „ Ik wil enkel prachtprojecten realiseren; ik
werk niet voor het gewone publiek ". En Goddank, de bibliofilie is niet
uitgestorven. Maar, hoewel wij ook hier moeten betrachten een 'nivellement par le haut', is pracht of praal niet een noodzakelijk element voor
een geslaagde vormgeving; echter wel eenvoud en echtheid.
Deze grafiek van het boek : het is de uitzonderlijke verdienste van de
redactie van West-Vlaanderen,

in dit nummer er speciaal de aandacht

voor te vragen, en haar ruime en scherpzinnige lezerskring meer vertrouwd te maken met dit zo aantrekkelijke en belangrijke aspect van
wat wij toch beschouwen als het hoogtepunt van de menselijke prestatie,
als de duurzame vriend, als het preventieve middel tegen afstomping
en vervlakking : het boek.
Nergens ook zo sterk als bij de materiele structuur van het boek wordt
de techniek —

tot in haar nieuwste mogelijkheden —

door de creatie

van de graficus de geest dienstbaar gesteld.
Een evenwichtig titelblad, een juist gekozen letter, een harmonische verhouding van formaat en bladspiegel, een gelijkmatige druk, kortom : een
mooie vormgeving : wij moeten die bij ieder boek ontdekken om de
activiteit van de geest een steun te zijn en om het genot van de lectuur
intenser te proeven.
Mijn gelukwensen, West-Vlaanderen,

voor deze poging van U om de

aandacht te vestigen op een nog te veelvuldig voorkomende disharmonie
tussen inhoud en vorm en om dit pleidooi voor een waardig schrijn.

boekstijl en uitgeverij in vlaanderen 1909-1959
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Een boek is, te alien tijde en in al de vormen die het
heeft gekend, een cultuurdaad geweest — ten goede of
ten kwade. En daar zijn er — heel oude al — die het
aangezicht van de wereld hebben gewijzigd. Zeer vaak
was het vroegst geschrevene, het in ene of andere ge=
daante tot boek geworden cultuurgebeuren, ten innigste
verbonden met het hoogste zielegebaar van de mens :
zijn Godsverering. Van Mozes' stenen tafelen af, over=
heen de germaanse beukstaafjes met hun gewijde runen
(== geheimenissen); het griekse Biblos, dat de tot boek
verzamelde papyrusbladen benoemde; het latijnse liber,
dat op bast van bomen doelde; tot de antieke codex,
zo genoemd naar de met was bestreken houten tafeltjes
waaruit die oorspronkelijk heeft bestaan : alle dienden
zij het vroegst ter codificering van wat een gezond volk
tot zijn heiligste bezit rekent — zijn gebed, zijn dogma,
zijn geconsacreerde wetteksten, zijn tot heldendicht
uitgepuurde volkssage.
De vormwijzigingen zelf, die dat cultuurinstrument=
bij=uitstek heeft doorgemaakt, werden meestal door het
historisch gebeuren — oorlog en vrede — bepaald.
Schreef men de eerbiedwaardige heldenzangen van Ho=
meros en ook nog onze oudste bijbelrelikwien op pa=
pyrusbladen, waarvan de rijkste voorraden door Egypte
geleverd werden, dan moest, na de grieks=egyptische
conflicten, waarbij de grootste papyrusfabrieken te
gronde gingen, in Pergamon een autarchische perkament=
industrie geschapen worden. Noodgedwongen wijzigde
de rolvorm van het boek zich daarna tot cahiervorm :
want perkament, uit diervellen vervaardigd, liet zich
moeilijk in rolvorm bewaren.
De duurte van die schrijfstof echter werd een hinder=
paal voor de verspreiding van het boek en voor de
verbreiding van de cultuur, waarvan het de drager was.
Geleerde cultuur werd, eeuwenlang, het cryptisch bezit
van weinigen. En het mocht dus een zegen heten voor
de beschaving, wanneer, rond 1300, de uit China her=
komstige papierfabricage het gebruik van het perka=
ment kwam verdringen. De hierop gevolgde uitvinding
van de boekdrukkunst, d. i. de bijna onbeperkte ver=
menigvuldiging van boek=exemplaren naar een oer=
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exemplaar, betekende een zo onbegrensde ontwikke=
lingsmogelijkheid voor de mensheid, dat hiermee een
nieuw tijdvak in de cultuur geschiedenis kan geacht wor=
den te beginnen.
De Renaissance, de humanisten vooral, hebben aan het
gedrukte boek als kunstproduct nog een zorg besteed,
die verwant was aan de eerbied waarmee de vroegste
eeuwen van onze tijdrekening het Boek der Boeken —
De Bijbel — in zijn uitvoering plachten te omringen.
Denk aan de Codex argenteus, ook Codex aureus ge=
heten, wegens de koninklijke rijkdom van zijn verschij=
ningsvorm. Nu nog staat de moderne boekenliefhebber
in bewondering voor de zuivere, schone harmonie van
formaat, bladspiegel, lettertype, papiertint, ruimtever*
deling in de vroege producten van de nog jonge boek=
drukkunst, wedijverend met de keurigste handschriften
die zij kwamen verdringen.
Al spoedig heeft de verruiming van de lezerskring de
vervlakking van het boekbedrijf veroorzaakt, ongeveer
zoals nu, onder onze ogen, de veldwinnende bijval van
de ' pocketbooks' de zin voor een keurig uitgevoerd
boek ernstig schijnt te willen bedreigen. Een bewijs te
meer dat elke stijgende mecanisering geen onverdeelde
winst blijkt te zijn voor de cultuurverfijning. Wat aan
vlugger en overvloediger cultuurspreiding werd gewon=
nen, heeft vaak trivialisering en esthetische ontaarding
van de boekenproductie betekend. Dat was al gebleken
bij de overgang van de perkamenten codex naar de pa=
pieren handschriften en verder naar het gedrukte boek :
of was het geen zwaar cultuurverlies, dat al spoedig
duizenden waardevolle en vaak kunstig uitgevoerde
handschriften werden verknipt voor het verstevigen van
boekbanden of het ordenen van archief stukken ? God
weet hoeveel betekenisvolle litteraire en wetenschappe=
lijke voortbrengsels op die manier geheel of gedeeltelijk
te loor gingen, als zoveel verstoven of verminkte scha=
kels in het beeld van de menselijke cultuurontwikkeling.
Zo bedreigde ook de sedert 1800 machinaal voortge=
brachte papierproductie, ten behoeve van het massaal
boekenbedrijf, de duurzaamheid van het boek, zelfs

Uit een rede uitgesproken te Tielt op 6 juni 1959, bij gelegenheid van het vijftigste verjaren van de uitgeverij Lannoo.
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van hoogste artistieke of wetenschappelijke standing.
Voorzichtige uitgevers of op hun onsterfelijkheid be=
dachte auteurs troffen hiertegen soms de voorzorg, dat
van voorname uitgaven althans enkele exemplaren op
minder vergankelijke papiersoorten — Kozovellum of
van Gelder — werden gedrukt. Het vervaardigen van
keurwerken op de handpers — men denke aan Streuvels'
Lenteleven door De Praetere — was, nog in het begin
van deze eeuw, zo een reactie tegen de reddeloze ver=
gankelijkheid van wat het alledaags machinaal druk=
bedrijf bij ons ging voortbrengen.
Ook de Londense snelpers van 1811, de Amerikaanse
rotatiepers van 1870, om van de latere linotype en
monotype zetmachine, of van nog meer miraculeuse
vervolmakingen, niet te gewagen, al hebben zij de pro«
ductie honderdvoudig verhoogd, zijn voor het scheppen
van het esthetische boek niet direct bevorderlijk ge=
weest. En toch zegent men de voortschrijdende auto=
matisering van het drukbedrijf, wanneer men zijn ne=
gentiendeeuwse producten naast die van thans gaat
leggen. Wat een afstand ! Toen Rodenbach in 1879
besloot voor zijn Gudrun beroep te doen op een Gents
uitgever, de liberaal Ad. Hoste, kwam er, helaas post=
huum, een boek ter wereld in 1882, dat waarlijk niet
tot de esthetische mens spreekt : het kwam nochtans
uit een der aanzienlijkste drukkerijen van Nederland
in die jaren : Thieme te Zutfen. Daarnaast gelegd is
de Hollandse uitgave van 1909 een parel.
De grote stoot tot een meer esthetisch verantwoord
boek=als=boek kwam uit Engeland, bij de zgde. Nineties,
de negentigers, voorafgegaan van de prae=raffaelitische
'Brotherhood'. J. Ruskin en W. Morris predikten aan
het jonge West=Europa het 'evangelie van de schoon=
heid , ook voor het boek. Een nieuwe boekstijl kwam
in de mode, waar ook onze Van Nu en Straksers hun
eerste tijdschriftnummers en boeken zouden mee sieren,
zeer principieel en een beetje opzichtig. Emmanuel
D e Bom en de tot wereldfaam voorbestemde architect
Henry van de Velde wierpen zich op als prota=
gonisten van dat nieuwe boektype. Het is dus geen
wonder dat Antwerpen het centrum werd van die 'new
look' in het boekwezen. Samenwerking van grafische
kunst, — plastiek, monumentale kunst en architectuur,
muziek zelfs — met de letterkunde moest aan het boek
een nieuw uitzicht gegeven, waarin alles zoveel mo=
gelijk zou harmonieren met inhoud en levensvisie van
het werk. Buschmann in Antwerpen behoort onder
de eersten in ons land om het Vlaamse boek waardig te
maken van een oude, eerbiedwaardige Vlaamse traditie,
die tot Plantijn, de aartsdrukker, terugreikte. In die=
zelfde jaren van over gang naar de 2o eeuw is het
trouwens, dat de Antwerpse archivist Genard de eer=
ste Antwerpse boekenbeurzen inrichtte en dat het Plan=
tijn=Moretus=huis tot een nieuw leven ontwaakte, zij
het dan een Museum=leven.
7
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Die namen Plantijn = Moretus roepen nog een an=
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dere, oude relatie op tussen drukker en boek, die in de
tijden van al te slaafse, gemecaniseerde ambachtelijk=
heid een beetje buiten de traditie was gaan v alien.
De humanistische drukker immers was tevens een ge=
leerde, zelf een humanist geweest. Welnu, tot de gun=
stige ontwikkeling van ons boekwezen in de 2o eeuw
behoort het feit, dat thans de drukkers, casu quo de
uitgevers van onze boeken, opnieuw tot een ongeveer
gelijkwaardig intellectueel standing zijn gaan opstijgen
als de auteurs, die zij drukken of uitgeven. Wij hoeven,
ook in Vlaanderen, niet ver te zoeken om voorbeelden
van die nieuwe drukker=uitgever=stijl met ere te ver=
melden. Ik denk aan Maurits De Meyere, nu zo wat
meer dan vijfendertig jaar de ziel van de Standaard=
Boekhandel en =Uitgeverij, en die binnen en buiten onze
grenzen een reputatie van wetenschapsmens geniet, op
het stuk van zijn specialisatie — de folklore — waar
menig Universiteitsprofessor met afgunst zou naar op=
zien, indien het geen zware zonde was de geestelijke
goederen van zijn evenmens te benijden. En zijn over=
buurman, Eugeen De Bock, zijn concurrent in de andere
parochie van onze Belgische ' ideologieen', — ook al
een jubilaris dit jaar — begon in de zuivere, schep=
pende literatuur, als zovele van mijn generatiegenoten,
maar werd al spoedig uitgever, gelijk die andere Ant=
werpenaar L. J. Kryn, maar met meer succes dan deze
laatste. Hij was uitgever en medewerker tevens, om niet
te zeggen alleenheerser, van het meest representatieve
tijdschrift der korte maar hevige expressionistische
koorts in onze Vlaamse letterkunde. Later heeft hij, slag
op slag, boeken gelanceerd door hemzelf geschreven,
en die bij de cultuurhistorici een goede roep genieten.
Zijn laatste werk over de rederijkers en dat over J. B.
Houwaert worden door de vakpers van de filologen,
dat anders nogal vitziek volkje, met grote onderschei=
ding onthaald.
ste

De vraag wens ik open te laten, of de combinatie
boekhandeUuitgeverij beter werkt, cultured gezien, dan
de cumulatie drukker=uitgever. Beide typen hebben al
vroeg bij ons, in Vlaanderen, gefloreerd, en het is
wellicht niet restloos te berekenen welk van beide typen
de wonderbare culturele ontvoogding van ons volk het
best heeft gediend. De drukker=uitgever dunkt het mij
gemakkelijker te hebben, bij het handhaven van zijn
'beroepsgeweten'. Hij behoudt het recht die boeken te
drukken, die hij verkiest. De uitgever=boekhandelaar
moet een beetje 'schipperen' : en het gebeurt, dat hij
meer 'slechte' boeken afzet, in t geheim, onder de
toog, dan hij er 'goede' kan etaleren in zijn uitstal=
raam. Menig uitgever=boekhandelaar heeft zo meer
centen verdiend met verkochte ' contrabande', dan hij
met zijn eigen uitgaven het goede beginsel hielp ver=
spreiden. Dat is't gevaar van die formule. En de bittere
noodzaak van een gunstige eindejaarsbalans noopt wel=
eens tot soortgelijke inconsequenties.
S i f f e r en Hoste heb ik te Gent geweten, reeds
7

voor het begin van onze eeuw, die een 'klavertje van
drie' plukten op de boekenmarkt. Zij waren drukker,
uitgever en boekhandelaar, ieder voor zijn eigen 'pa=
rochie'. Siffer stond als man van rechts bekend, Hoste
als man van links. En ik durf getuigen dat zij beiden
een culturele invloed ten goede hebben ontwikkeld.
Door hun tijdschriften al konden zij het nuchtere en
vrij armtierige wereldje uit ons cultuurloos gewest
vooruithelpen. Siffer, met zijn Dietsche Warande (z
reeks) en zijn Belfort ( i reeks), die hij in 1900 onder
een hoedje zou vangen. Niet minder met zijn Frans
Magasin litteraire, waarmee hij de esthetische bescha=
ving onder de katholieken merkelijk heeft gediend,
toen iedereen begon toe te geven, dat die een grote
culturele achterstand hadden in te halen. Hostes Ne=
derlandsch Museum, en later zijn Tijdschrift van het
Willemsfonds dat eigenlijk een ' bondsorgaan' was, —
twee voorstadia, mag men zeggen van de nog levende
Vlaamse Gids — hebben aan hun kant trouwe ontgin=
ningsarbeid geleverd en in hoofdzaak de vervlaamsing
van een wetenschappelijk leven voorbereid, dat zou
leiden tot de Universiteit van 6ns volk : de Vlaamse.
De Nederlandsche Boekhandel te Antwerpen combi=
neerde eveneens de verkoop van boeken met de uit=
gave ervan. Maar van de aanvang af kende hij zijn
speciale roeping : middelaar te zijn tussen het Hollandse
boek en het Vlaamse publiek. Hij hielp, wat Pol De
Mont als kunst= en literatuurpropagandist van 1880 tot
1900 zo trouw had voorgedaan, ten behoeve van een
aan inteelt prijsgegeven, verschrompelde cultuurge=
meenschap de ramen opengooien, en dwong haar blik
als het ware naar de vier windstreken in de richting
van een wereldcultuur. Wat zulks voor de cultuur=
spreiding in 't groot heeft betekend, is na te rekenen
aan wat de mensen van mijn generatie in hun klein,
provinciaal wereldje beleefden • in het Oostende rond
1900 was er een boekhandeltje, dat van de gebroeders
Vlietinck, waar een Duits, Frans of Engels boek te be=
stellen was. Vooral de onooglijke rode deeltjes van
Reclames bibliotheek waren er altijd overcompleet in
voorraad. Gezelle en Streuvels stonden met die twee
Liliputters van de Vlaamse boekhandel in handelsver=
keer : daar ontdekte de Avelgemse bakker Ibsen, Tol=
stoi, Gogol e. a. die zijn jong talent zo diep hebben
getekend.
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Dat wij op dit ogenblik, in het verre en lang verwaar=
loosde Limburg een uitgeverij aantreffen, die het stoute
en prijzenswaardige initiatief aandurfde van een Nobel=
prijsbibliotheek, pleit voor het verhoogde peil van onze
culturele belangstelling. De boekhandel, die ik in mijn
Alkense jaren op de hoek van de grote markt te Has=
selt wist zijn, lanceerde in hoofdzaak de uitgaven van
het limburgs driemanschap : Winters, Lenaerts en Cup=
pens. Maar in de Antwerpse Kempen drong de tweede
wereldoorlog een op kerkboeken gespecialiseerd bedrijf,
dat van Brepols, er als het ware toe zich op een geluk=

kige specialisatie in woordenboeken om te bouwen.
De onmisbare 'petit Larousse' van Pater Verschueren
s. j. en het zo handzame en erudiete 'Juiste Woord'
van Pater Brouwers s. j. zagen aldaar het licht.
Maar zo breed mag ik mijn observatiegebied niet blij=
ven spannen, wil ik mijn gegeven woord van daarstraks
gestand doen. Wij vieren feest en jubileren in West=
Vlaanderen. Daar wil ik verder verwijlen vandaag. Dat
curieuse West=Vlaanderen, in mijn jeugd zo ingedut
in schijn, zo wereldvreemd en 'abwegig', zo wanhopig
' particularistisch' en, in het oog van velen, katholiek
' geborneerd'. Maar het had ons toen toch al Gezelle
en Verriest en Rodenbach en Streuvels gegeven ! Achter
die schijn van zelfgekozen afzondering, welke uitzon=
derlijke bewijzen van culturele expansiedrang in dat
gewest aan de zeekant ! Twee uitgeverij en uit Roeselare
en ene uit Brugge waren, ondanks dat Westvlaams
isolement, met hun uitgaven tot ver buiten de grenzen
doorgedrongen, van in het derde kwart der ig eeuw.
Gailliard te Brugge was een drukker=uitgever van het
humanistisch type. Hij drukte zijn eigen, wereldbefaamd
Inventaire met het daarbij horend Lexicon, dat nu nog
voile waarde heeft voor historici, taalkundigen en ar=
chivisten. Hiermee forceerde hij verder gespannen gren=
zen, dan met de eerste uitgave van Gezelle's Gedichten,
Gezangen en Gebeden, die het in 1862 niet veel verder
hadden gebracht dan de genadeloze ontleedtafel van de
aartspedant J. F. Heremans, waarop zij voorlopig wer=
den afgemaakt, — voorlopig, want het nageslacht heeft
dat vonnis herzien.
Ae

In Roeselare werkte, merkbaar links en uitsluitend lit=
terair, de uitgever=drukker Deseyn=Verhougstraete, de
titelvoerende bezorger van het slappe werk van een
krachteloos letterkundig tussengeslacht, van het twee=
span Teirlinck=Stijns bvb. Maar niemand minder dan
'het zingende hart van Nederland', de jeugdige Helene
Swarth, liet bij hem haar eerste bundels verschijnen.
Tegen het einde van de eeuw was die firma naar 't
ajuinland Aalst uitgeweken, en de uitgeverij verdween
er in de anonymiteit.
Naast hem, en meer speciaal in het devote, werkte er
de ijverige Jules De Meester. Hij gaf verzorgd
werk, zoals de Eerste Verzen van Rodenbach of Rij=
zende St err en van de nog katholieke Pol De Mont be=
wijzen en de tweede reeks Verzamelde Gedichten (1892
vlg.) van Gezelle. Dat was, voor die tijd, typografisch
verantwoord werk. Maar hij slaagde er niet in de groot=
ste dichter der Nederlanden in de %g eeuw, van
Roeselare uit, over geheel Nederland te lanceren. Met
Gezelles Loquela daarentegen drong hij door tot ver in
Duitsland en hoog in Friesland. Boeken moeten soms
hun tijd afwachten. Ook De Meester verdween, door de
eerste wereldoorlog, uit zijn gewest, en zijn firma werd,
in Wetteren, de gespecialiseerde drukkerij van het
Westeuropees orientalisme.
Ae
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Meer drukkerij dan uitgeverij was, reeds op het einde
van de i o eeuw, de tot in Amerika befaamde Sinte=
Catharinadrukkerij te Brugge. De keurigheid van haar
typographie maakte dat niemand minder dan P. C.
Boutens, de grootste nederlandse dichter van het eerste
kwart der 20 eeuw, zijn vroegste bundeltjes etherische
poezie, in confidentieel=beperkte doch verfijnd uitge=
voerde plaketten, bij haar liet drukken.
Een korte poos had het de schijn dat, rond 1904, het
huis Vermaut te Kortrijk, tot een bloeiend bedrijf van
keurig Vlaams drukwerk zou uitgroeien. Uit mijn jeugd
herinner ik mij werk van Caesar Gezelle — o. m. zijn
ten onrechte vergeten Uit het Leven der Dieren, — dat
daar in royaal kl. 4 zeer leesbaar en smaakvol aange=
boden, door zijn typografische verzorging alleen al tot
lezen noopte. En te Maldegem, dat nog bijna West=
Vlaanderen is — zeker naar de taal en naar de cultuur=
spreiding — floreerde toen, het was een van de hoofd=
schotels in de letterkundige opvoeding van onze gene=
ratie — Delille's DuimpJesuitgave. Zijn 't Getrouwe
Maldegem deed, vijftig jaar na datum, in datzelfde ge=
west het werk van Gezelles 't Jaer 30, op het stuk van
de volksjournalistiek.
De eerste wereldoorlog, die zoveel uitmuntende dingen
in onze beginnende cultuurgemeenschap stuk moest
slaan, is ook voor onze boekindustrie niet genadig ge=
weest. De Beyaerts, die reeds te Kortrijk plaketten
en losse gedichten in beperkte prive=uitgave voor Ge=
zelle hadden gedrukt, in een gedaante die thans, voor
onze smaak, een beetje 'opgedirkt' aandoet, evolueer=
den steeds meer in Franse richting en waren een tijd=
lang de drukkers van het Brugse Grootseminarie, voor
de theologische cursussen en de Collatianes Brugenses.
Maar dat soort 'literatuur' pleegt meer voor de geest
dan voor het oog te werken. De Desclee=De Brouwers,
ook een eerder Frans en aanvankelijk pedagogisch ge=
richte uitgeverij, veroverde zich, na de vrede van Ver=
sailles, onder de kundige leiding van de heer Francois,
een eervolle plaats ook in de Vlaamse cultuurbeweging.
Op haar actief staat het lanceren van een zo begaafd als
bescheiden Westvlaams talent, Andre Demedts, bene=
vens vertalingen van betekenisvolle wereldwerken en
een nuttige reeks Ontmoetingen.
De meest bewonderenswaardige opgang echter maakte,
binnen het verloop van de laatste vijftig jaar, de uit=
gever=drukker die dit jaar, hier in Tielt, in het goud
staat — laat ik hopen in de letterlijke evenzeer als in
de figuurlijke zin. Mij werd formeel verboden de lof=
trompet over die uitgeverij en haar fonds op te steken,
hoezeer zij het zou verdienen en... hoe welsprekend
ik het immers zou doen. En Joris Lannoo's Morinen=
gezicht, met de donkere tint en het doorgroefde voor=
hoofd — een figuur om Rodenbach's woedende en
profetische Wate=gestalte indrukwekkend te vertolken
— zou mij vernietigende blikken toewerpen, waagde ik
het hem hier te noemen in het gezelschap van hen,
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die wij daarstraks als de nieuwe humanisten van ons
Vlaams boekbedrijf hebben gekenschetst. Maar Gaston
Durnez heeft in De Standaard genoeg verhaald over
Lannoo's debuut als drukker=uitgever, opdat wij weten
zouden dat hij zich niet als een quasi=analfabeet, zuiver
empirisch en zakelijk, in het gilde heeft geworpen. Hij
kwam uit Tielt, het stille, rustige Wytewa uit Roden=
bach's roerige tijd; het studieuse Tielt van Verschaeve
en Rob. Desmet. Hun stempel droeg hij in de ziel, een
heel, trouw mensenleven. Hij ontving cultuur van hen;
hij ontwikkelde smaak. Hij had karakter, wilskracht
en durf. Het front 1914=18, dat zoveel bloeiende jeugd
van ons in de bloem opeiste, werd hem een harde, maar
nuttige levensschool. Hij werd er officier, niet om te
paraderen en boven zijn volk te kroonhalzen als zo=
velen, maar om de jongens van dat volk te dienen. Hij
streed er eerlijk voor Belgie, zijn vaderland, maar mis=
prees zijn inniger volksbinding niet, die met Vlaande=
ren. De groei, de vijftigjarige wonderbare opbloei van
zijn bedrijf hield hij trouw in het teken van het dubbel
ideaal dat zijn jeugd had gevormd :
Alles voor Vlaanderen en Vlaanderen voor Christus.
De afgelegde weg is best te meten, waar men de tijd=
schriften van Hoste en Siffer legt naast het heerlijke
West=Vlaanderen, het typografisch mooiste tijdschrift
dat, bij mijn weten, in de beide Nederlanden verschijnt,
en esthetisch ook het meest voorlijke. Hij geeft het niet
uit, hij drukt het alleen maar. Hij doet het met de
liefde van de meester=drukker, die het hoogste zoekt te
verwezenlijken. Het is wellicht niet naar zijn geest,
evenmin als naar de mijne : het doet te gewild, te
exclusief modern, zoals de jeugd van nu en haar leer=
meesters, helaas, dat willen. Maar het is progressistisch
en algemeen, ondanks zijn particularistische titel : een
tribune van modern, non=conformistisch esthetisch voe=
len. Het is daarbij een vrucht van het modernste der
Mecenaten : dat van een bloeiend Bankbedrijf. En het
is het orgaan van een kunstverbond, zoals elk onzer
gouwen er een diende rijk te zijn. Lannoo drukt het,
met liefde en toe wij ding, omgeven met al de praal, die
de modernste technieken de huidige drukker=uitgever
toelaten er aan te besteden. Het tekent de afstand !
Hij moge nog lange jaren voortdoen in een vruchtbare,
onvermoeid=bezige dag, maar die van geen versagen
weet en van geen rusten. Kome over hem die grote
voldoening van de vaders, die hun levenswerk veilig in
de handen overdoen van hun zonen, de kroon van hun
voornaam en vruchtbaar leven. Hij moge hen zien ge=
dijen in zijn eigen levens= en familiestijl : Trouw aan
het oude, open voor het nieuwe ! Leie=snekke en Leie=
schippers, vaart voort onder Gods overvloedige zegen!
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zien - lezen - begrijpen
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Toute une geometrie

lyrique

Toute une figuration

parlante

Eluard

Het gedrukte beeld staat in het middenpunt van de drie
begrippen „ zien = lezen = begrijpen ".
Het woord is er om begrepen te worden.
Het schrift is er om gelezen te worden.
Wat is lezen ?
Lezen is zien; dit zien kan van begrijpen niet geschei=
den worden.
Lezen is begrijpen door zien.
Het woord heeft maar een bestaan (is 'eenmalig', om
een germanisme aan te durven) en dit moet ook zo;
want eenmalig is ook de mededeling die eraan over=
gedragen wordt.
Ieder woord is onderscheiden van een ander door zijn
beeld, dat van de mededeling niet te scheiden is.
De aan het woord overgedragen — of toevertrouwde
— mededeling (of begrip) vormt een geheel. Het kan
niet onderverdeeld worden zonder dat de zin ervan
volledig te loor gaat. Aldus hebben de abstrakte vor=
men V l a a n d e r e n en afzonderlijk en elk op zichzelf
beschouwd niets meer te maken met de mededeling
of het begrip V l a a n d e r e n .
Voor het lezen=begrijpen is dus de letter afzonderlijk
zonder betekenis, maar niet voor het lezen als zien.
In tegenstelling met de mededeling is het beeld van het
woord in kleiner onderdelen — abstrakte vormen —
te analyseren, namelijk in de letters waaruit het gekon=
strueerd is.

Afzonderlijk, en op zichzelf beschouwd, is de letter
slechts abstrakt beeld zonder mededeling. Wordt ze
echter in het woord met andere letters samen gebracht,
dan vormen die samengebrachte letters nog steeds een
beeld met een betekenis op het vertikale plan; dit beeld
wordt een mededeling. Op de achtergrond van het
woordbeeld, treedt dan het beeldkarakter op.
De lezer die alleen op begrijpen is ingesteld, slaat geen
acht op het beeldkarakter van het gedrukte woord.
Enkel als het beeld in konflikt geraakt met de vlotte
leesbaarheid en de gewenste ambiance, wordt de lezer
zich bewust van het beeldkarakter van het schrift.
Dit negatief resultaat is het logisch gevolg wanneer
betracht wordt van het woord 'n beeld te maken (dat
het begrijpen bemoeilijkt) in plaats van de mededeling
als hoofdmotief te beschouwen.
Dit principe dient nochtans met alle soepelheid gei'nter=
preteerd te worden. Het kan best gebeuren dat het
beeldkarakter van het schrift op het voorplan dient ge=
bracht om aan een woord of wellicht aan een letter een
bijzondere betekenis te geven.
In dit geval wordt dan het eigenlijke beeld van dit
woord of van die letter, drager van een mededeling.
Zien, lezen en begrijpen zijn dan gelijktijdige en gelijk=
berechtigde fazen.
Wat eisen wij dan van een schrift ?
Wij eisen van de samenstellende elementen van het
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gedrukte woord een dienende taak : het gemakketijk
lezen om de betekenis ervan in de geest spontaan te
kunnen opnemen. De op het woord overgedragen mede=
deling mag niet geschonden of gestoord worden door
een te autonoom beeldkarakter.
Toch moeten het woord, de letter nog genoeg beeld=
karakter (en dus schoonheid) bezitten om het ons mo=
gelijk te maken — zelfs op een afzonderlijk naar voren
gebracht woord of zelfs op een letter — een mede=
deling over te dragen en/of toe te vertrouwen, gebaseerd
enkel op het beeld.
Het schrift moet zo zijn, zowel in de afzonderlijke kon=
struktie als in het woordverband, in de ganse regel en
op de ganse bladzijde, om de stap van lezen naar be=
grijpen zoveel mogelijk te vergemakkelijken.
Daarom moet het schrift schoon zijn in snit en korps
opdat zijn beeld harmonisch en ritmisch zou blijven,
opdat ook het afzonderlijk woord reeds in zijn beeld,
drager van een mededeling zou kunnen worden. Het
gaat immers niet om het lezen alleen, of om het be=
grijpen alleen, het gaat om : zien, lezen en begrijpen.

De subjektieve waarde van het

'beeldtype'

Het hoeft niet nader onderstreept dat de ambachts=
kunsten — ook de grafische kunsten — aldus gelijke
tred hebben gehouden met de minder of meerdere sma=
keloosheid van de opeenvolgende strekkingen.
Tijdens de laatste decennia hebben wij de krisis van
de typografische kunstnijverheid bijzonder kunnen na=
gaan in de bedenkelijke tirelantijnenstijl, in de liederlijk
geblazeerde ornementatie, de smakeloze gril van de sym=
metrie=opbouw met overvloedige aanpassing van ter
hulp bijgehaalde lijntjes, blokjes, rondjes, in het ge=
bruik van de uit Duitsland geimporteerde blikvangers,
en van suikergoedkleurige randen en bloemenslingers,
kortom in de lijnenoverdaad.
Hier en daar — bijzonder in Engeland en Duitsland —
zagen zeer goede uitgaven het licht; doch er was nog
veel meer vereist dan deze pogingen die meer uitblon=
ken door hun technische verzorging, dank zij de mecha=
nische ontwikkeling, dan door hun streven naar een
esthetisch vernieuwde opbouw.
De stoot daartoe gaf William Morris in 1890 bij het
stichten van de Kelmscott Press.
Hij greep terug naar het verleden en ging op zoek naar
de stijl die hem de zuiverste en edelste leek.
Hij was, onbewust en intuitief, aangetrokken door de
Gothiek, omdat de kunstenaar van toen in de nuchtere
zakelijke weergave van de werkelijkheid steeds bereid
was om mede te delen uit de rijkdommen van zijn
persoonlijk innerlijk gemoedsleven en alle elementen
samenvatte in een harmonierend geheel.
In de magere en ziekelijke lettervormen van zijn tijd,
vond hij geen blijvende innerlijk=levende heerlijkheid.

Daarom ontwierp hij de ' Golden Type', de ' Troy Type'
en de 'Chancer Type'.
Hij begreep dat het gedrukte letterbeeld — 'n uitvin=
ding enkel gewenst en gezocht door het steeds groeiend
beschavingspeil, de godsdienstige twisten en de geeste=
lijke woelingen — natuurlijk geboren is uit het hand*
schrift.
Zijn types zijn de weerspiegeling van de wetenschap
dat de drukkunst niet een heel nieuw iets is, dat 'uit=
gevonden' werd, doch dat deze ambachtskunst een
oplossing was om aan een nood te voldoen : het ge=
makkelijker vermenigvuldigen van de gedachte, een
nood gesproten uit de evolutiegeest der tijden.
In de oorspronkelijke uitbouw heeft het type in zich
het volledig wezen van de met de hand geschreven let=
tervorm overgenomen en zo perfekt mogelijk betracht
om het minste vormendetail te imiteren. De gedrukte
gedachte, de mededeling, moest in alle mogelijke as=
pekten aan het karakter van het schrift eigen zijn.
Voor William Morris stond dit ene principe vast : „ dat
drukken boven alles een kunst is, om van het hand*
schrift, dat enkelvoudig is, te geraken, langs een procede
om, tot een meervoudige spreiding van het vastgelegde
woord, van de menselijke gedachte."
Over de betwisting betreffende de vorm van de over*
gangskonstruktie van de schrijfletter naar het primi=
tieve druktype, schrijft C. Nypels : „ Wij staan voor
een glorieus begin, maar ook aan een einde ". Nypels
bedoelt hiermede dat de evolutie van het boek in twee
verschillende zeer waarneembare delen te splitsen is
nml. „ de aanvang van het gedrukte en het kordate
einde van het geschreven boek."
Het verging het lettertype toen zoals alle nieuwe vor=
men. Telkens wanneer in de wereld iets nieuws ver=
schijnt, poogt dit nieuwe, hetgeen het vervangen of ver=
dringen gaat, zo bedrieglijk mogelijk te evenaren.
Wie herinnert zich niet uit eigen waarneming of van
afbeeldingen, de eerste carosserieen, die... rijtuigen
zonder paarden waren.
Eerst later en dan nog geleidelijk ont stond de fraaie
en eigen 'autovorm'.
Volgens Nypels dus — en contra Morris — is de uit=
vinding van de drukkunst door Gutenberg een gans
nieuwe werkelijke uitvinding, zoals de fonograaf de
uitvinding van Edison is, zoals wij de telefoon aan
Graham Bell te danken hebben en zoals Denis Papin
en James Watt elkaar de ontdekking van de stroom=
kracht betwisten.
Heel begrijpelijk is het aldus dat een lettervorm met de
hand gelijnd en een letter naar de eisen van de druk=
techniek geproduceerd, een essentieel verschil veron=
derstelt in het manuaal van de vorming van de letter*
opbouw.
Is het alleen uit hoofde van dit manuaal dat men de
handgevormde letter van de mechanisch gekonstrueerde
wil scheiden ?
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Is het omdat twee gans essentiel verschillende werk=
tuigen aangewend werden, opdat daar in de produktie
van beide methodes geen zelfde gemoedsleven, geen
zelfde atmosfeer, geen zelfde aanvoelen zou kunnen
tot uiting gebracht worden ? Kan een beeldhouwer in
de harde blauwsteen evengoed dezelfde kracht, dezelfde
durf, dezelfde onverwoestbare energie en hetzelfde
doordrijvingsvermogen incarneren voor zijn uit te wer=
ken monument ' Zeevissers', als de boetseerder het zou
doen in de mollige kleiaarde met behulp van zijn vor=
mende duim in plaats van de staalharde beitels ?
Moet men bij dat voorbeeld het verband zoeken tussen
blauwsteen en klei of is er een enige vergelijking mo=
gelijk tussen het manuaal (hamer=beitel en de gevoelige
toets van de boetserende handen) ?
En toch herkennen we in beide kunstgewrochten de
gemeenschappelijke compositievormen, de kleur, de
struktuur en het bijzonder=eigen karakter van de zee=
vissers.
De typografie als een alleenstaande gei'soleerde am=
bachtskunst beschouwen, met een gans individueel ka=
rakter zoals de smeedkunst, de meubelkunst, is absurd.
William Morris heeft dit aangevoeld, intuitief, zonder
dat hij dit aanvoelen ooit verder heeft willen uitdiepen,
analyseren of wetenschappelijk bewijzen. Zijn kunst,
zijn vormgeving, getuigend van een fijngevoelig be=
grijpende persoonlijkheid, zijn niet nieuw, doch zijn
kunst was een wekroep, was een opgefriste vernieuwen=
de opvatting.
Dank zij zijn aanwijzingen, de immer groeiende tech=
nische vooruitgang, de genegen belangstelling van en=
kele uitnemende geesten en de ondervinding opgedaan
in de verschillende opeenvolgende strevingen, schijnt de
typografische kunstnijverheid heden voortgestuwd in
een zuiver spirituele richting.
Het typografisch letterbeeld is natuurlijk geboren uit
het handschrift, beweerden we.
Welnu het handschrift is een karakteristieke uitdruk*
kingsbeweging van de mens, het handschrift wijdt ons
in in de mens, omdat deze uiting iets van het innerlijk
leven van de schrijver in zich besloten houdt.
Niet het letterbeeld alleen geeft een gemoedstoestand
van het individu weer; ook andere bewegingen kunnen
identiek hetzelfde bewijzen.
Dansen, bij voorbeeld, zingen, spreken, zijn uitdruk=
kingsbewegingen, want uit de dansbeweging, uit de
zang, uit de spraak wordt ons de karakteristiek van
het gebeuren medegedeeld : een dramatisch feit, ofwel
een medelijdend gevoel, een wild=teugelloze macht of
een beredeneerd=kalm overleg en dit naargelang de
waarderingen, tonaliteiten, nuances, variaties van snel=
heid, heftigheid, gezapigheid, kalmte, gevoeligheid die
uit het voorkomen kan waargenomen worden.
Het is het begrip van een innig beleven van ieder
vorm, van ieder voorkomen eigen aan al het geschapene

in de natuur, dus niet enkel van de mens alleen, maar
ook van alle aards leven (dieren, mensen, planten), van
alle zinnelijk leven (dieren, mensen) en elk verstandelijk
leven (het beredeneerde leven van denken en willen bij
de mens).
Volstrekt verkeerd is het aldus het drukwerk, de me=
chanische vermenigvuldiging van het manuskript „ the
direct product of the writer's vital impulses ", te be=
schouwen als een zuiver zakelijk produktieproces.
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Het mechanisch vermenigvuldigd schrift is, in zijn
essentie zelf, 'n werktuig van de dienende kunst.
Aldus zijn de typotecte en de typograaf gebonden aan
bepaalde eisen van technische, sociologische en ekono=
mische orde in de

typografie.

Uit het retrospektieve onderzoek is gebleken dat sinds
vier eeuwen de basisvormen in de typografie stagne=
rend zijn gebleven.
Andere kunsten beschouwend, de architectuur bij voor=
beeld — laat ons even een gothische kathedraal inbeel=
den en die tegenover de kapel van Ronchamps stellen
(Le Corbusier) — is een revolutie te konstateren, zowel
op technisch als op esthetisch vlak.
De typografische industrie kan ternauwernood gewagen
van een evolutie in dit opzicht.
Niettegenstaande het drukkerijwezen
een zeer grote
technische vooruitgang heeft gekend, is de zetterij on=
veranderd dichtbij haar eerste vormen gebleven.
Vastgehecht aan de schriftuur, hebben we gezien dat
de typotecte zich in het begin ingesteld heeft om zo
getrouw mogelijk — omzeggens slaafs — het paleogra=
fisch letterbeeld te kopieren; ook de ver doorgedreven
ligatuurvormen werden precies overgenomen. De Guten=
berg=bijbel is daarvan een kommercieel voorbeeld.
Op het tijdstip van de uitvinding van de losse letter=
druk heeft een neo=karolingische tendens de 'scrittura
umanistica' geimponeerd, een schrift dat van de karo=
lingische letter afstamt en waarvan men het beeld dan
ook in de 'Romein' van Jenson terugvindt.
De typografie is dus nauw verbonden met — om niet
te zeggen afhankelijk — van de schrijftechniek. Enkele
aanwijzingen illustreren onze gedachte : de beitel in de
steen waarvan de schreven aan de letter ons zijn over*
gebleven; de sporen van de ganzeveder waarvan de
horizontaal gesneden schrijfpunt de unciaalletter vormt
en waarvan het schuingesneden einde het determines
rend element is geweest voor de vormen van het karo*
lingisch beeld.
De harmonieuse opeenvolging van stammen en haar=
lijnen zijn meestal in de types bewaard gebleven zoals
we de sublieme penseelhalen in de Chinese en Japanse
schrifturen terugvinden.
En niettegenstaande het volledig werkterrein openligt
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Er wordt geen dekoratief effekt gezocht in een
of andere versiering. Het funktionalisme zoekt
de schoonheid in het organische waarmede het
verhonden is. De moderne schoonheid is geen
stijlschoonheid maar ze is een technische, een
funktionele schoonheid; het resultaat van de
samenstellende elementen, het kontrast tussen
de aktieve punten en de passieve delen.
„ Het oog en het verstand moeten elkaar aanvullen " (Cezanne).

voor een gans nieuwe zetwijze — de fotozettechniek —
ten nadele van het decadent geworden loden drukbeeld
en welke ook op haar beurt met het spontane hand=
schrift niets te maken heeft — toch vertonen de zopas
verschenen drukalfabeten dezelfde oervaste schrijftech=
nieken (zie Mistral, Amazone, enz...)
Buiten de technische invloeden zijn er ook ekonomische
faktoren die hun invloed hebben laten gelden.
Zo zien wij in de XIX eeuw de lithografen die, om
reden van tijdbesparing, het letterbeeld zo homogeen,
zo vlak mogelijk hielden : de steenkapitaaltjes.
In de Bodoniperiode hebben de gietmogelijkheden, de
uitvinding van de mikroskoop en het zeer glad gewor=
den papieroppervlak de mogelijkheid geboden de schre=
ven haarfijn te maken.
Ten slotte hebben sociologische faktoren zich laten
gelden bij de opbouw van te types.
Aldus is in de kunst van de XVIII eeuw, een sterke
drang naar vaste verhoudingen, naar een sterke en ab=
solute vorm doorgebroken. Het is de uiting van de in=
vorm=gegoten nieuwe denkbeelden over de mensen, over
de godsdienst, over de staat en de maatschappij.
En verder ontlook uit de nijverheidsrevolutie de re=
klame; op het handelsaffiche poseerde aldus de zware
Egyptienne zoals de perspubliciteit de Scripts ' en vo=
gue heeft gebracht.
de

de
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De band:

letter...

Van waar dit rijk koloriet ?
Steeds komen nieuwe lettertypes bij en — in tegen=
stelling met andere toegepaste kunsten — blijven de
oudere vormen — toch bruikbaar. Een XVII eeuwse
letter is in het boek van i960 geen storend anachro=
nisme.
De stijl van het drukwerk wordt immers meer geleid
door de toepassing van bepaalde hedendaagse thema's
inzake ruimteverdeling en door het gebruik van een of
ander dekoratief motief, dan door de werking van deze
of gene lettersoort. De stijl van een drukwerk wordt
ook essentieel gedefinieerd door technische faktoren
waarvoor onze zintuigen — het zicht en het gevoel —
zeer vatbaar zijn, bv. de aard van het papier : de kleur
en de kwaliteit ervan scheppen een welomlijnde sfeer.
Een 'stijl' is een produkte van samenstellende elemen=
ten : ,, Un style ne nait pas de l'humeur d'un artiste
ou sur l'ordre d'un grand seigneur, mais de la nature
des problemes que des generations reprennent a celles
qui l'ont precedees ". (Paul Renner).
De technieker weet deze diverse elementen en de va=
rianten ervan te onderscheiden en toe te passen; de
leek en de lezer ondergaan de atmosfeer van het geheel.
Het samenstellen van een drukwerk lijkt aldus meer een
psychologische oefening : het begrijpen en het eerbie*
digen van een tekst, het afwegen van de kleureffekten
en de ruimteverdeling maken samen „ toute une geometric lyrique, toute une figuration parlante ".
de

en typografie
PIERRE

De letterkunstenaars en de techniekers in de typografie
zijn en verrukt over en meteen slachtoffer van de
enorme spreiding aan lettertypes.
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oude boekdrukkunst te brugge

De zon van de gotiek was nauwelijks twintig jaar „ on=
dergegaan achter de gigantische drukpers van Mainz ",
toen de Brugse ' boecscrivere' Colard Mansion, een
geboren Fransman, zijn Jardin de Devotion besloot met
het explicit : „ Dit is het eerste werk gedrukt door mij
Colard Mansion. Te Brugge. Geloofd zij de Almach=
tige."
Mansion heeft de datering van zijn eerste boek over=
gelaten aan de moderne geleerden. Algemeen wordt het
jaar 1474 als datum voor de eerste Brugse wiegedruk
aangenomen. Mansion wordt dan ook, in de geschie=
denis van het gedrukte boek in de Nederlanden, op de
lengte van niet meer dan een jaar geklopt door Jan
van Westfalen, Dirk Martens en Jan Veldener te Leu=
ven en te Aalst, en door de eerste drukkers (Ketelaer
en de Leempt) van Utrecht. Brussel (Broeders van het
gemene Leven) volgt op twee jaar, terwijl Arnold de
Keysere (Oudenaarde en Gent) en de grootheden van
Antwerpen (Mathijs van der Goes en de allergrootste
Gerard Leeu) op een af stand van vijf jaar volgen.
Het prestige van Brugge in de Nederlanden was in de
jaren 1470 nog onaangetast. Stond de stad als werekU
markt reeds in een dalende curve, als residentiestad van
de Bourgondische hertogen kende zij de onvergelijke=
lijke culturele en artistieke bloei die van Eyck en van
der Goes uit het 00sten en talrijke miniaturisten uit
het zuiden binnen haar muren had gelokt. En Hans
Memlinc, die alsdan in zijn grote schilderjaren stond,
was aangetrokken geweest ook uit dat Rijnland van=
waar nu de boekdrukkunst, via een Engels koopman=
diplomaat, naar Brugge zou overkomen.
De bezoeker van de heerlijke King's Library in het
British Museum te Londen krijgt in de eerste Engelse
vitrine, als eerste boek dat in de Engelse taal werd ge=
drukt, het Recuyell of the Histories of Troye onder
ogen dat door William Caxton te Brugge werd gedrukt
in samenwerking met Colard Mansion. De geschiedenis
van het Engelse boek begint steeds met de geschiedenis
van de boekdrukkunst te Brugge.

William

Caxton

William Caxton was een zakenman uit Kent die jaren=
lang in de Nederlanden had vertoefd en enige tijd aan
het hoofd had gestaan van de Merchant Adventurers

te Brugge. In 1469 werd hij secretaris van Margareta
van York die het jaar te voren de echtgenote van
Karel de Stoute was geworden. Op zijn reizen leerde
hij te Keulen de nieuwe kunst van het boek kennen
en zo vatte hij het plan op zijn Engelse vertaling van
de Histoires de Troye (een werk van Raoul le Fevre,
kapelaan van hertog Filips de Goede) op de markt te
brengen volgens het nieuwe procede van de drukkunst.
Met grote last en zware onkosten heb ik dit boek
voortgebracht 'in prynte', zegt Caxton in de inleiding,
volgens de manier die gij hier kunt zien en het „ is not
wreton with penne and ynke, as other bokes ben ".
Hier ontmoeten we onmiddellijk de twistvraag wie de
eerste boekdrukker te Brugge geweest is : Caxton of
Mansion. Vast staat dat de twee mannen in de jaren
1474=1476 hebben samengewerkt. De vraag is : was
Caxton een leerling van Mansion te Brugge, of omge=
keerd : heeft Caxton de eerste drukpers te Brugge op=
richt en heeft Mansion het vak bij de Engelse proto=
typograaf aangeleerd ?
Engelse geleerden hebben zich in de jongste tijd uitge=
sproken voor een prioriteit van Caxton : deze zou,
nadat hij in 1471=1472 te Keulen (misschien samen
met Mansion ?) de nieuwe kunst had aangeleerd, zijn
eerste boek te Brugge hebben gedrukt voor het einde
van 1473. Het Jardin de Devotion,

dat het eerste typo*

grafische werk van Mansion geweest is, kan volgens
hen ten vroegste in 1474 gedrukt zijn. Caxton zou dus
de eerste boekdrukker te Brugge geweest zijn. En Man=
sion, die zijn beroep van boecscrivere voort uitoefende,
heeft het boekdrukken bij Caxton aangeleerd. En de
ongedateerde Brugse drukken die tot nu toe aan Man=
sion werden toegeschreven, dienen op de naam van
Caxton gesteld te worden...
Deze jongste kijk op de zaak heeft niet alle vraag=
tekens weggenomen. Zoveel is zeker, dat Caxton, ook
als drukker, vooruit en vooral een businessman geweest
is. Meer dan Mansion heeft hij de economische beteke=
nis van de nieuwe uitvinding ingezien : met het 'pryn=
ten' wist hij voordelig te concurreren tegen het 'boec=
scriven'. In Engeland teruggekeerd werd hij de eerste
drukker van zijn vaderland. Tot aan zijn dood, in 1492,
heeft hij belangrijke zaken gedaan als uitgever (die
voor eigen rekening boeken liet drukken o. m. te Parijs)
en als boekhandelaar. Caxton is een der eerste figuren
van de nieuwe Europese boekenmarkt.
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Bladzijde uit de 'Ovide

Moralise'

gedrukt door Colard Mansion
in 1484.
Illustratie in houtsnede

!Lllxi

voorstellend de dood van
Pyramus en Thisbe.

Explicit van het
'Jardin

de

door Colard

Devotion'
Mansion

in grote bastaardschrift
gedrukt voor

1476.
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Colard Mansion. Bladzijde uit de 'Somme
van 1479 uitgevoerd in 'lettres de

Rurale'

somme'.

Drukkersmerk

van Hubrecht De

(Stadswapen

Croock

met het Beertje
als schilddrager)

van

Mansion.

Colard

Mansion

Mansion daarentegen, die vanaf 1475 voor zichzelf
drukte, schijnt als drukker (en als copii'st en illustrator)
geen goede zaken te hebben gedaan. Financiele moei=
lijkheden hebben in 1484 een einde gesteld aan zijn
bedrijvigheid en aan zijn verblijf te Brugge.
Men kent van hem een twintigtal uitgaven van Franse
en een paar van Latijnse werken. Zes werken : Jardin
de Devotion, Boece, Boccace, Quadrilogue, Somme ru=
rale, Ovide, zijn gedateerd en liggen tussen 1474 en
1484. De betekenis van Mansion ligt echter minder
in de inhoud van zijn boeken dan in de vorm die hij er
aan gegeven heeft.
De gebruikte letter is een bastaardschrift, trouw nage=
sneden naar de schrijfletter die Mansion bij zijn co=
pffsten=arbeid gebruikte. Sommige werken zijn gezet in
lettre de somme. De eigen aard van de lettertypes van
Mansion laat vermoeden dat zij te Brugge gegoten zijn.
Als prentere trachtte Mansion het geschreven boek
van zijn tijd te evenaren, niet alleen in de luister van
het lettertype doch ook in de miniaturen. Zijn Boccace,
van 1476, is het allereerste met kopergravures geil=
lustreerde boek in de geschiedenis. Deze gravures wer=
den op opengespaarde plaatsen toegevoegd (ingelast of
opgeplakt). In de bekende exemplaren zijn deze pren=
ten meestal wit=zwart gebleven, hoewel ze bestemd wa=
ren om door de miniaturist verlucht te worden,
Het laatste werk van Mansion, zijn Ovide moralise, een
door hemzelf gemaakt vertaalwerk, is met houtsneden
versierd. Sommige van deze prenten volgen de verluch=
ting na van een handschift van hetzelfde werk dat
tot de librije van Lodewijk van Gruuthuse heeft be=
hoord. Heeft deze laatste, groot verzamelaar van rijk
verluchte handschriften, Mansion op de weg van de
nieuwe kunst en techniek aangemoedigd, of hem eerder
geremd ? Gegevens ontbreken om daarop positief te
antwoorden.
Mansions Ovide van 1484 was het tweede geillustreer=
de boek dat in de zuidelijke bourgondische provincien
van de pers kwam : alleen Jan Veldener was in 1476
te Leuven met zijn Fasciculus Temporum voorgegaan.
Om technische redenen worden de gravures van de
Boccace van 1476 hier buiten rangorde gelaten.
7

7

Jan Brito
Een andere Fransman, eveneens te Brugge gevestigd,
liet het boekschrijven varen om drukker te worden. Je=
han Breton „ escripvant, ne de Bretaigne " kwam in
1456 uit Doornik naar Brugge wonen. In 1477=1478
drukte deze Jan Brito er, met vier soorten bastaard=
schrift, een Deffense de monseigneur le due et madame
la duchesse de Bourgogne, een octavo van 80 bladen;
daarop volgden een Doctrinal van Gerson, de Franse

berijmde vertaling van Maerlants Wapene Martijn en
de Disticha Catonis met Franse en Vlaamse tekst. In
het beruchte Doctrinal verklaart de drukker dat hij het
middel gevonden heeft om te drukken zonder dat ie=
mand het hem leerde.
Een bijzondere vermelding verdient Jan Brito nog wel
om de volgende reden. Op de Brugse drukpers was
het Frans overheersend; in geringe mate zijn het Latijn
en het Engels (met Caxton) aan de beurt gekomen.
Brito is de eerste en enige Brugse drukker uit de incu=
nabeltijd die — in de Disticha Catonis — Vlaamse
woorden heeft gezet en gedrukt. Met dit ca. 1/8 diets
van zijn tot ale productie neemt hij een treffende plaats
in nevens de Antwerpse drukker Mathijs van der Goes
(t 1491) die op een productie van tachtig grote en
kleine boeken niet meer dan een zestal Vlaamse in het
licht zond.
In de mededinging naar het glorierijke vaderschap van
de nieuwe kunst is Brugge niet zover gegaan als de
steden Haarlem in het Noorden en Feltre in het Zuiden
die de 'prioriteit van hun Coster en van hun Castaldi
in het brons van standbeelden hebben staande gehou=
den. De plaats van Brito in de curiosa van de legen=
darische geschiedenis der drukkunst mag niet doen
vergeten dat hij feitelijk te Brugge heeft gewerkt en
goed werk heeft geleverd : in een karakteristieke letter=
vorm — type bastaardschrift — en met een persoonlijk
accent in zetspiegel en tekstschakering bracht hij een
vijftal werken voort die Caxton in zijn Londense pe=
riode hebben gei'nspireerd.
7

Het fat ale jaar 1488 in de Brugse geschiedenis — het
conflict met aartshertog Maximiliaan — is ook het
eindjaar van de Brugse incunabeltijd. Na Mansion,
Caxton en Brito vertoont de drukkunst te Brugge een
gaping van een voile genera tie. Eerst in de jaren 1520
zou een drukpers te Brugge weer boeken op de markt
brengen.
Het tijdsgewricht van dit dertigjarig typografisch zwij=
gen is buitengewoon belangrijk. Het laatste Brugse in=
cunabel is nog middeleeuws naar inhoud en vorm, de
eerste Brugse Vives=uitgave (1526) weerspiegelt de
geest en de visie van een nieuwe tijd. Het is, in plas=
tische waarden gezien, de overgang van het stadhuis
van Damme naar de Schouw van het Brugse Vrije.
Het humanisme is in wezen en verschijning doorge=
broken.
Brugge heeft in deze overgangsjaren zeer snel en on=
herroepelijk aan rang en standing verloren. Als toets=
steen van het culturele peil is het gedrukte boek onbe=
driegelijk. Tot meer dan 'brillant second brengt de
oude residentiestad het niet meer, hoewel zij door de
humanistische retoriek met de vleinaam Nederlands
Athene wordt getooid. De economische inzinking
spreekt duidelijk uit het feit, dat geen drukker er een
zaak commercieel weet te organiseren. Bij gemis aan
7

7

7
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Drukkersmerk van Hubrecht De Croock.
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Titel van de 'Statuta Generalia'
voor de Minderbroeders gedrukt
door Hubrecht De Croock in 1523.

kapitaal en handeisbetrekkingen trekt de stad niet lan=
ger meer meesters van de zwarte kunst' aan, terwijl
Neurenberg (Koberger) en Basel (Froben), Parijs( Gour=
mont en Badius), Venetie (Aldus) en in onze Neder=
landen Antwerpen (Hillen en Vorsterman) een tech=
nisch en artistiek hoogtepunt bereiken, en grote namen
worden op de boekenbeurs van Frankfort in Keizer
Karels tijd en grote namen blijven in de geschiedenis
van het boek. Zelfs de werken van eigen auteurs over
onze eigen Vlaamse geschiedenis zullen niet te Brugge
(ook niet te Gent !) doch op Antwerpse persen gedrukt
worden. Dit werd het lot van de Excellente Cronike,
Meyerus, Oudegherst, Marchantius : de zestiende=
eeuwse klassieken van onze geschiedschrijving. Onze
Joost de Damhouder zal nog (zoals Meyerus) een eerste
werkje laten drukken te Brugge; zijn grotere werken
staan echter op namen van Antwerpse en Leuvense
drukkers. Ook Pamelius liet zijn geleerde patristische
en liturgische werken drukken te Keulen en te Ant=
werpen, steden met kapitaal en handelsgeest. En met
een krachtiger geestesleven dan Brugge.
7

Hubrecht

de Croock

Van 1523 tot 1544 was Hubrecht de Crook als meester=
drukker te Brugge gevestigd. Hij was een vakman die,
mits ruimer commerciele mogelijkheden, het even ver
had kunnen brengen als de beste van zijn Antwerpse
tijdgenoten. Hij noemt zich ' figuersnyder' en waar=
schijnlijk heeft hij verscheidene fraaie letterreeksen zelf
gesneden. Hij verlaat de bastaardschrift voor een ge=
zuiverde fractuur en voor de antiqua van de italiaanse
humanisten : de smaakvolle combinatie van karolingi=
sche minuskel en romeinse majuskel. Garamond is hier
blijkbaar in de buurt. De figuursnijder toont zijn kunst
vooral in het mooie snijwerk van zijn initialen en titel*
omlijstingen. Hij werkte meestal voor de Brugse uit=
gever en boekhandelaar Simon Vermeulen. Zijn naam
is verbonden met deze van de Spaans=Nederlandse hu=
manist Luis Vives die een vijftal tractaten op zijn pers
liet drukken. De Croock drukte ook het eerste werk van
Meyerus en Damhouder. Zijn keurige typografie ver=
tegenwoordigt Brugge op bescheidene doch eervolle wij=
ze in de catalogus van de Nederlandse postincunabelen.

Pieter De Clerck
De werkstede van Hubrecht De Croock werd voort=
gezet door zijn leerling Pieter De Clerck. Typografisch
bekeken is het werk van deze drukker een stilstand
eerder dan een vooruitgang. Geen vernieuwing van
de letter, geen oorspronkelijkheid in het zetwerk. En
dat terwijl Christoffel Plantin te Antwerpen met de
heerlijkheid van zijn eerste drukken debuteerde.

Zo De Clerck liier een bijzondere vermelding verdient,
dan heeft hij dit te danken aan de illustratie van zijn
drukken die op naam staat van Pieter Pourbus (Loterij=
kaart van 1574) en vooral van Marcus Gerards.
Tot in en na het Wonderjaar kent Brugge nog een
opflakkering van levenskracht. Het Plus est en vous
van de Bourgondische eeuw is nog geen grafschrift
geworden. In 1566 publiceerde Plantin een Anatomia
van Vesalius met 42 nagestoken platen, een van de
eerste belangrijke boeken die in onze gewesten met
kopergravures werden verlucht. Enkele maanden later
verscheen bij Pieter De Clerck te Brugge een werk dat
meer dan deze chronologische Antwerpse voorganger
als een datum in onze boekillustratie mag beschouwd
worden; namelijk De Warachtighe Fabulen der Dieren
met 108 fraaie originele koperplaten tot illustratie van
de Esopus=vertaIing van de Brugse rederijker Eduard
De Dene. De illustrator was de talentvolle schilder en
etser Marcus Gerards, de beroemde auteur van het
stadsplan van Brugge. Het boek werd voor rekening
van Gerards door De Clerck gedrukt.
De platen van de Fabulen zijn echte meesterstukjes die,
meestal op een voile quarto=bladzijde, het spel van die=
ren, landschap en personages uitbeelden met persoon=
lijke visie en in een pittige tekentrant die technisch
feilloos is afgewerkt. Nooit te voor had een Neder=
landse graveernaald op zo 'n poetische wijze in een
boek meegesproken. De waardering voor dit werk
blijkt uit het feit dat deze platen van Gerards later
door goede uitgevers te Antwerpen, Keulen en Amster=
dam voor nieuwe uitgaven werden gebruikt.

Hubrecht

Goltzius

De Fabulen waren opgedragen aan Hubrecht Goltzius,
humanist en archeoloog, die alsdan zelf als drukker te
Brugge werkzaam was. Met Goltzius bereikte de oude
boekdrukkunst in deze stad haar tweede en laatste
glanspunt.
In de loop van een twaalftal jaren (1563=1576) brengt
een Brugse pers vier grote werken op de markt in een
typografie en met een illustratie die tot dan toe in
Brugge onbekend waren. Bekijkt men deze prachtboe=
ken van de Officina Goltziana — die hun naam en
faam tot heden in de internationale bibliofilie hebben
gehandhaafd — dan ontkomt men niet aan de indruk
dat deze prestatie de normale ontwikkelingsgang van
het Brugse drukkersbedrijf doorbreekt. Men staat hier
feitelijk voor de onderneming van een tweespan van
humanisten die, geheel opgaand in de passie voor de
antieke archeologie, hun rijke verzameling van Griekse
en Romeinse munten — en hun ontzaglijke Europese
documentatie over dat onderwerp — wereldkundig wil=
len maken. Het was een uitgave 'in eigen beheer',
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gefinancieerd niet uit commercieel kapitaai doch uit
het grondbezit van een der vennoten.
De humanist Marc Laurin, heer van Watervliet, was
een schatrijk grondeigenaar. Hij bewoonde een kasteel,
het Blauwhuis, buiten de Kruispoort en had tegelijk
een statig herenhuis intra muros in de Oude Burg.
Hij was een geesteskind van Erasmus; Griekenland en
Rome waren de vaderlanden van zijn hart, en de men=
sen en dingen van zijn geluksdroom vond hij terug in
de taal en de kunst van oude munten en medailles.
Uit heel West=Europa kocht en ruilde hij antieke stuk=
ken. De numismatiek werd de weg die Marc Laurin
en Hubrecht Goltzius zou samenvoeren.
Goltzius, een schilderszoon uit Wiirzburg, had veel
gereisd en heel wat oudheden en munten verzameld.
In 1557 publiceerde hij te Antwerpen een werk over
oude medailles : deze uitgave, waarvan de 134 gegra=
veerde portretten op ondergrond in bister waren uit=
gevoerd, overtrof alles wat tot dan toe op het gebied
van de numismatiek verschenen was.
Door bemiddeling van de bekende cartograaf Abraham
Ortelius trad Goltzius in dienst van Marc Laurin. Op
dezes kosten bereisde hij Duitsland, Italie en Frankrijk;
in deze landen bezocht hij talrijke humanisten en ver=
zamelaars van oudheden en keerde met een rijke oogst
van munten en tekeningen van munten in zijn bagage
naar Brugge terug. In 1562 richtte hij, in verstandhou=
ding met Laurin, een drukkerij op. In deze werkstede
kwamen de vier grote numismatieke uitgaven tot stand
die voor het beste werk van zijn tijdgenoot Plantin niet
moeten onderdoen : Julius Caesar (1563), Fasti (1566),
Caesar Augustus (1574) en zijn zeldzame Sicilia et
Magna Graecia (1576), het oudste verzamelwerk over
antieke stadspenningen. Deze statige boeken waren
rijkelijk met gegraveerde afbeeldingen van munten en
penningen geillustreerd. De typografische vormgeving
was eveneens merkwaardig en alleszins baanbrekend te
Brugge. In de werkplaats van Goltzius waren immers
Vlaamse noch hoogduitse typen — destijds in de Ne=
derlanden meest gebruikelijk — meer voorhanden.
Goltzius zette in de fraaie Italiaanse lettersoorten die
op wetenschappelijke uitgaven berekend waren. In deze
typen was hij rijk; van garamond, dessendiaan, mediaan
en paragon bezat hij romein en cursief. Toen de serie
van zijn grote uitgaven onderbroken werd, kon alleen
Antwerpen de voortzetting opnemen. Het Thesaurus
werd uitgegeven door Plantin in 1579 : een jaar dat
ook reeds voor de Antwerpse aartsdrukker onzekerheid
en verwikkelingen allerhande medebracht.

van Farneses bestuur in Vlaanderen moet men de ln=
neming van Oostende (1604) en het Bestand van onze
Aartshertogen afwachten om de boekdrukkunst te
Brugge weer met verzorgd werk te zien op de markt
komen. Een eervolle vermelding verdienen hier GuU=
laume De Neve met zijn eerste drukken van de Costu=
men van Brugge en van het Vrije, en Nicolaas Breyghel,
die enkele goede werkjes uitgaf en o. m. de editie van
een kleine courant 'Nieuwe Tijdinghen' aanpakte.
Toch zal de stad in lang niet meer uit de schaduw van
een middelmatig vakmanschap treden. Brugge is voor=
goed provinciaal geworden. Antwerpen heeft nog, voor
het sluiten van de Schelde, het boek als kunstwerk op
het peil van zijn schitterende baroktijd weten te houden.
Doch na 1650 treedt ook daar in de beste werksteden,
ook bij Plantin=Moretus, een snelle en onherroepelijke
kwijning in. Een technische ver starring die overigens
in harmonie is met het vacuum van het verstandelijk
en wetenschappelijk leven in de Zuidelijke Nederlanden.
De moderne geschiedschrijving moge hier de dingen
wenden en keren en herwaarderen, geen trouwer spie=
gel van het cultuurleven dan het boek naar inhoud en
vorm. Een confrontatie van het boek uit Noord en
Zuid na 1650 levert een getuigenis dat elke twijfel
uitsluit. De luister van het Franse boek uit deze periode
moet hier natuurlijk buiten beschouwing blijven. Na
het Schilderboeck van de uitgeweken Karel van Man=
der wordt de Flandria Illustrata van de Ieperse kanun=
nik Sanderus te Amsterdam gegraveerd en (als Keulse
editie) uitgegeven; de latere Latijnse en Nederlandse uit=
gaven zullen het Noorden niet meer verlaten. De Elze=
viers en de namen van Blaeu, Wetstein, Waesberghe
vestigen over de wereld de roem van Amsterdam en
Leiden. Zowel voor de typografie als voor de illustratie.
Alleen de Harrewijns, uit Amsterdam overgekomen,
zullen hier een reeks goede uitgaven van Foppens te
Brussel met ongemeen talent illustreren.
Het betaamde echter dat een particularistische Vlaming
als Olivier De Wree (Vredius) zijn historisch 'ultra=
montaanse' Flandria niet buiten de grenzen van het
graafschap zou laten drukken. Te Brugge vond hij
geen drukker die uitgerust was om zijn geleerde werken
op de pers te leggen. Uit Gent liet hij J. B. Van den
Kerckhove overkomen om in een nieuw ingericht atelier
in de Hoogstraat, in 'Den Bibel', zijn meesterlijke mo*
nografie over de Zegels van de Graven van Vlaanderen
te drukken. Deze Sigilla Comitum — die tegelijk in
Franse en Nederlandse versie op de markt kwamen —
zijn het merkwaardigste wetenschappelijk boek dat ge=
durende de i 7 en i 8 eeuw te Brugge verschenen is.
Doch zelfs in dit werk ligt de typografie ver beneden
de prachtige gegraveerde reproductie van de zegels.
Vredius, de hartstochtelijke penningkundige en sigillo=
graaf, Hep in het spoor van zijn voorgangers, Laurin
en Goltzius, doch gelukkig ditmaal op het terrein van
d e

De Baroktijd en later
De grote namen in de geschiedenis van de boekdruk=
kunst te Brugge zijn hiermede genoemd.
Na de donkere jaren van het calvinistisch bewind en
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Gravure van Marcus

Gerards

uit De Warachtighe

Fabulen

der Dieren, gedrukt door
Pieter De Clerck,

de nationale numismatiek. En ook zijn uitgaven misten
een gezonde commerciele basis. Zijn onderneming,
die boven de stand van Brugge leefde, werd dan ook
met een zware verliespost afgesloten.
Toch zal het, na de Franse Oorlogen van Lodewijk XIV,
weer de nationale Vlaamse geschiedenis zijn die be=
langrijke werken op de Brugse drukpers laat afwerken.
De vierdelige Chronycke van Vlaenderen, in 1735 door
Andreas Wydts gedrukt en uitgegeven, mag gerust ver=
geleken worden, zowel voor de typografie als voor de
illustratie, met het beste werk dat alsdan van Zuid=
nederlandse drukpersen kwam. Dat is : voor de ver=
nieuwing die alsdan ophanden was.
In de tweede helft van de i 8 eeuw bereikte de nieuwe
Franse typografie de verouderde Brugse persen. Bij
enkele drukkers komen de lettertypes en de ornamen=
ten van Fournier en Didot bovenkijken. Ook de zet=
wijze wordt vernieuwd. Een paar drukkers, vooral De

Busschere en Van Praet, leveren dan werk dat, op de
vooravond van de Omwenteling, een gelukkige op=
heldering van de geest weerspiegelt en aankondigt dat
voor Brugge een veelbelovende typografische toekomst
in de negentiende eeuw is weggelegd.
ANTOON

VIAENE

Appendix
OUDE DRUKKERS
IN A N D E R E W E S T V L A A M S E

STEDEN
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Alleen leper, Kortrijk en Oostende hebben, samen met
Brugge, voor 1800 de drukkerij binnen hun wallen
gekend.
Enkele namen van Brugse drukkers in 1650=1800 zijn

1567-

nog : Michiels, Van Pee, Clouwet, Roose, Beernaerts,
Van de Cappelle, De Sloovere, Bogaert, De Moor.

leper
De eerste drukpers werd hier opgericht in 1544 door
Josse Destree. De eerste bekende druk is Een dialogus
of tsamensprekinghe der ziele door broeder Franchoys
Amery, karmeliet te leper : een klein boekje gedrukt
in 1547, met houtsnede op titelblad en met een portret
van de auteur.
De belangrijkste drukkerij was deze van Franciscus
Bellet en opvolgers (1609=1624); vermeldenswaard is
hier de uitgave van het werk van Adriaen van Scrieck,
een herdruk (1615) van de Nomenclator van Junius en
een uitgave van de Costumen van Poperinge (1621).
Andere drukkers van voor 1800 zijn : De Lobel, Ra=

maut, de Backer, Arnout, Moerman, De Rave, de gebroeders Walwein.

Kortrijk
Hoewel Kortrijk de eerste papiermolen van West=Vlaan=
deren heeft gehad (Antonius vanGhemmert 1555=1577),
toch kreeg de stad haar eerste drukkerij niet voor
1623. Pierre Bouvet uit Edingen kwam zich in dat jaar
in de Leiestad vestigen en was er werkzaam tot in
1629. Het eerste bekende Kortrijkse drukje is het Traicte
spirituel van pater Ange de Nivelles uit 1625; een hout=
snede versiert de titel van dit boekje waarvan heden
maar twee exemplaren bekend zijn.
Tot de goede drukken van Bouvet behoren de Poemata
sacra van de kunstzinnige Kortrijkse kanunnik Roger
Braye (1627) en de Costumen der Stede ende Casselrye
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Portret van Hubrecht Goltzius uit de Sicilia', 1576.
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Titelplaat van de Costumen gedrukt door Guillaume De Neve in
In medaillon de portretten van de regerende Aartshertogen.

1619.

Allegorie van het
Vrije van Brugge
(landleven)
uit de Chronycke

van

Vlaenderen van
Andreas Wydts,

1733.

Op de achtergrond
het Paleis van het Vrije.

van Corteryck met een gegraveerde titel van Guillaume
du Tielt. Dit werk uit 1627 is de eerste Vlaamse uitgave
die te Kortrijk verschenen is.
Waren verder werkzaam te Kortrijk : Jan van Ghem=
mert (1630=; voortgezet door zijn weduwe en erven tot
ca. 1677); Jan van Mullem die in 1656=1693 de pro=
gramma's voor het locale Jezuietentoneel drukte. De
jaren 1695=1715 wijzen een onderbreking van de druk=
pers aan. Daarna volgen : Moreel, Bernaert, De Langhe,
Ovyn, Callewaert, Blanchet (1781=).

Oostende
De eerste bekende drukker is hier Jacobus de la Riviere
die in 1705 klein drukwerk leverde. Ook de volgende
drukkers : Jacobus vande Kerchove, Pieter=Jan Ver=
eecken (1781), Jan Rodenbach en Bernard Bricx hebben
alleen klein drukwerk voortgebracht. Bowen's Beschrij=
ving van Oostende werd in 1792 te Brugge gedrukt.
De andere steden lieten voor 1800 hun administratief
en kerkelijk drukwerk uitvoeren te Gent en te Brugge;
voor Veurne hebben tot ca. 1700 ook drukkers in Duin=
kerke gewerkt.
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Albert Visart de Bocarme, Recherches sur les imprimeurs
brugeois, Brugge, 1928. — W. Nijhoff, L'art typographique

dans les Pays-Bas. II. Den Haag, 1926. — A. J. J. Delen,
Uillustration

du livre en Belgique, Brussel, 1930. — A. J. J.

Delen, Histoire de la gravure dans les anciens Pays-Bas, III, Parijs-Brussel, 1924-1934. —

M . Funck, Le livre beige a

gravures, Brussel, 1925. — A Guide to the Exhibition in the

King's Library, Londen, 1926. —Hermann Barge, Geschichte
der Buchdruckerkunst, Leipzig, 1940.
De monografie van J. van Praet over Colard Mansion
(Parijs 1829) is verouderd doch nog niet vervangen. Over
de verhouding Mansion-Caxton werd in de laatste jaren
in Engeland, o. m. door L. A. Scheppard, heel wat gepubliceerd dat de voorstellingen van W. Blades (monografie
over Caxton, 1882) wijzigt.
Het geval Jan Brito werd, na de monografie van L. Gilliodts (1897), nog weer opgehaald, het laatst in Unigra
(1952) door P. Verbeke.
Belangrijk zijn de bijdragen over De Croock, Goltzius en
Vredius in de Bibliotheca Belgica van Gent, alsook de biobibliografische studien van A. Schouteet over de Brugse
drukkers van de zestiende eeuw in de Handelingen van
de Societe d'Emulation 1940-1949.

A. V.
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Titelplaat van de Chronycke van Vlaenderen, gedrukt door Andreas Wydts,

1735.

uit de geschiedenis van het papier

Neem het papier weg, een chaos zou op aarde neer=
dalen : geen dagbladen meer, geen aanslagbiljetten van
de fiscus, geen bankbriefjes, geen romans, studie= en
schoolboeken, geen kalenders en speelkaarten, enz. enz.
Niets meer van wat onze hedendaagse westerse bescha=
ving zo aangenaam of onaangenaam maakt...
Het is de uitvinding van de drukkunst door Guten=
berg, omstreeks het midden van de i 5 eeuw, die
Europa in de mogelijkheid heeft gesteld, dank zij de
snelle accumulatie en verspreiding van verworven ken=
nissen, zich te verheffen boven het toen nog veel be=
schaafder Azie, en in een paar eeuwen tijd de ganse
wereld in haar greep te krijgen. Het overwicht van
Europa was gesteund op de drukkunst en het is juist
door de verspreiding van de drukkunst dat dit over=
wicht in Amerika, Azie en Afrika is aangetast ge=
worden. Doch neemt het papier weg — en van Guten=
bergs uitvinding schiet niet veel meer over : onze he=
dendaagse beschaving is gebouwd op papier, en staat
en valt met papier.
Dit wil dus zeggen dat het papier enkel als bond=
genoot en onderdaan van de drukkunst rijke dividen=
den heeft afgeworpen. Op zichzelf is het geen nood=
zakelijke voorwaarde geweest voor het ontluiken van
beschavingen : de Egyptenaren en de bewoners van
Mesopotamia, de Grieken en de Romeinen, hebben ook
zonder papier merkwaardige prestaties verricht.
De vraag is echter of ze niet veel meer hadden bereikt
indien ze wel papier ter beschikking hadden gehad.
In elk geval hebben de bewoners van de wereld rond
de Middellandse zee veel kostbare tijd en energie ver=
spild met het zoeken naar geschikte schrijfstoffen; en
dienden ze zich gedurende lange eeuwen met zeer pri=
mitieve, onhandige en onhandelbare schrijfstoffen te=
vreden te stellen : met stenen, kleitabletten, loden en
bronzen platen, linnen, hout, bladeren. Uiteindelijk
werden een drietal min of meer geschikte schrijfstof=
fen gevonden, die dan ook de dragers zijn geworden
van de late antieke kultuur en van de middeleeuwse
beschaving : met name wastafel, papyrus en perkament.
Hun voordelen wogen evenwel niet op tegen de na=
delen... De wastafels werden door de Grieken en Ro=
meinen gebruikt voor notariele acten en briefwisseling.
Een dergelijke wastafel bestond uit twee (of meer) hou=
ten planken, van binnen uitgehold en met was bestre=
de

ken. In die was werd de acte, brief of rekening gegrif=
feld. De plankjes werden dan dicht geklapt, met snoe=
ren omwonden, met lak verzegeld. Ze konden hun reis
beginnen — om hier terecht te komen in het archief
van bankier of notaris, daar in de woning van een
correspondent. Moesten we dit systeem nog volgen,
dan dienden de notarissen in wolkenkrabbers te huizen
en moesten de postboden hun ronde doen met tien=
ton=vrachtwagens : de wastafel had enkel iets te be=
tekenen in een tijd toen weinig acten werden opgesteld
en het epistolair verkeer tot een minimum was beperkt.
Papyrus is een soort plantaardig weefsel. De grondstof
werd geleverd door de gelijknamige plant : uit de bast
van de papyrus=plant werden repels gesneden; na dro=
ging werden die repels kruiselings over elkaar gelegd,
gelijmd, op elkaar geperst en tenslotte met een dieren=
tand of steen geponst en glad gewreven. De papyrus
was een niet al te dure schrijfstof, die evenmin veel
plaats innam : ontstaan in Egypte in het 3 millenium
voor Christus, is ze, van de 6 eeuw voor Christus af,
in de antieke wereld rond de Middellandse Zee, de
schrijfstof bij uitnemendheid geworden voor boeken
en teksten van enige lengte.
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Doch ze bood eveneens grote nadelen. De papyrus is
een moerasplant die enkel in het Nijldal voorkomt.
Dit betekende dat Egypte het monopool bezat van de
voortbrengst : geraakten om een of andere reden de
handelsbetrekkingen met Egypte verstoord, dan moch=
ten elders dichters en schrijvers tijdelijk de pen neer=
leggen. Ander, nog groter nadeel : papyrus is vrij broos
en niet goed bestand tegen de vochtigheid. Indien de
archeologen uit het poerdroge Egyptische woestijnzand
massa's papyrusrollen hebben opgehaald, die na een
paar duizend jaar nog steeds fris en ongeschonden
waren, dan jammerde reeds de Romeinse redenaar en
schrijver, Cicero dat, in het Italiaanse klimaat, een
boek op papyrus het geen halve eeuw uithield.
Tenslotte hebben we nog het perkament, een onge=
looide neef van het Ieder. De eer van de uitvinding
schijnt toe te komen aan de bewoners van het staat je
Pergamon in Klein=Azie; vandaar de benaming perka=
ment. De uitvinding moet in de derde of tweede eeuw
voor Christus haar beslag hebben gekregen. Volgens de
traditie zou een Egyptische farao, jaloers op vorst
Attalos III van Pergamon, die een bibliotheek aan het
171

aanleggen was die deze van de Egyptenaar dreigde te
overvleugelen, de uitvoer van papyrus naar Klein=Azie
hebben verboden; waarop de leeslustige Attalos zijn
technici aan het werk zette, met het gekende gevolg. De
archeologen hebben evenwel in Klein=Azie perkament
gevonden dat van even voor de tijd van Attalos III moet
dagtekenen. Het is echter mogelijk dat een kibbelpartij
tussen de Egyptenaar en de Pergamener niet de uit*
vinding maar wel de verspreiding van de nieuwe schrijf=
stof in de hand heeft gewerkt.
Perkament is even duurzaam als papyrus broos is, en
overtreft zelfs in dit opzicht verreweg het papier —
doch in ieder boek van perkament kruipen tal van lam*
meren of kalveren ! Perkament is steeds zeer duur ge=
weest... Zo tekende zich, inzake schrijfstoffen, de toe*
stand af op het einde van de Romeinse tijd; zo bleef
de toestand aanvankelijk in de Middeleeuwen. Met
dien verstande, dat, toen de volgelingen van Moham*
med, in de loop van de zevende eeuw, Egypte verover*
den, het voor Europa moeilijker en moeilijker werd
zich verder te bevoorraden in papyrus : deze werd een
overwegend muzelmaanse, perkament een overwegend
christelijke schrijfstof.
Daarmede waren de twee partijen tevreden gesteld —
en noch de muzelmaanse noch de christelijke technici
hebben zich ernstig ingespannen om iets anders en
beters uit te vinden. De vernieuwing, de grote revolutie
zou uit het Verre Oosten komen... De Chinezen heb=
ben eveneens eeuwen lang gezocht naar een geschikte
schrijfstof. Het was tenslotte de keizerlijke ambtenaar
Tsai=Lun, die, in het begin van de tweede eeuw van
onze tijdrekening, iets vond dat aan alle vereisten vol*
deed : het middel om, met plantaardige afval, door
vervilting, een schrijfstof te vervaardigen, die tegelij*
kertijd duurzaam en goedkoop was.
Om het met de woorden te zeggen van de Chinese
kroniekschrijver Fan Yeh : „ Sedert oudsher werden
voor het schrijven bamboetafels gebruikt, die men sa=
menbond. Ook was er een schrijfstof, die uit zijde*
afval werd bereid. Doch de zijde is te duur en de bam*
boetafels te zwaar, zodat beide niet geheel geschikt
waren voor een dergelijk gebruik. Zo vatte Tsai=Lun
het plan uit boomschors en bastvezels, hennep en ook
uit oude lompen en visnetten een schrijfstof te ver*
vaardigen. In het jaar (105 na Christus) deelde hij dit
mede aan de keizer, die hem hierom zeer prees. Sedert*
dien wordt deze schrijfstof algemeen gebruikt en in
het ganse keizerrijk noemt iedereen het 'de schrijfstof
van de genadige Tsai' ". Het papier was uitgevonden !
De genadige Tsai heeft een tiental jaren later vergif in*
genomen, doch zijn papier was hier voor niets tussen.
Tsai*Lun moet een zeer vindingrijk en energiek man
zijn geweest : van kleine klerk bracht hij het tot di=
recteur van de keizerlijke arsenalen, werd markies en
hoog paleisambtenaar, bekwam, buiten zijn wedde, vrij*
stelling van grondbelasting en de huuropbrengst van
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300 woningen. Doch hij gaf waar voor zijn geld :
buiten de uitvinding van het papier, wist hij eveneens
een voortreffelijk staal te vervaardigen, dat in even
voortreffelijke zwaarden kon worden omgezet. Kortom,
een zeer bruikbaar man — zo bruikbaar dat Keizerin
To hem in de arm nam om te intrigeren tegen de
grootmoeder van een vooraanstaande edele, een zekere
An=Ti. Ongelukkiglijk voor Tsai=Lun werd An=ti op
een zekere dag zelf keizer. De nieuwe Zoon van het
Hemelse Rijk verzocht Tsai=Lun zich in verbinding te
stellen met de minister van justitie. Tsai=Lun gaf er
echter de voorkeur aan zijn mooiste gewaad aan te
trekken en vergif in te nemen.
Zijn uitvinding zou hem echter overleven en langs
allerlei kronkelwegen tenslotte ook Europa bereiken.
Het papier buiten China volgde aanvankelijk de weg
van de zijdekaravanen, die met hun kostbare lading
doorheen de Gobi*woestijn trokken, naar het verre
Perzie en Indie — en van de Chinese legers die deze
strategische baan met forten en blokhuizen beveiligden.
In maart 1901, bij een tocht in de woestijnstreek rond
Lob=Nor, stuurde de bekende Zweedse ontdekkings*
reiziger Sven Hedin een zijner mensen terug om een
in het vorig kamp vereeten spade weer te halen. De
man verdwaalde en botste op enkele half door het
zand bedolven mines. Een nader onderzoek kon uit*
maken dat men hier te doen had met de povere resten
van wat in de derde eeuw na Christus de militaire post
van Lou=San was geweest, de meest westelijke schakel
van de Chinese fortenlinie langsheen de zijdeweg en
meteen de meest vooruitgeschoven post van het Chinese
Han*keizerrijk in het hart van Azie. Deze en andere
details konden worden nagegaan in wat nog overbleef
van het archief van het Chinese regiment dat eens in
dit fort had gelegerd. Deze documenten waren geschre*
ven — op papier ! De schrijfstof van de genadige Tsai
was rond 200 reeds enkele duizenden kilometer voorbij
de Chinese muur geraakt !
Doch dan was het gedurende ettelijke eeuwen ter plaats
rust. De politiek zou tenslotte het papier weer in be*
weging brengen. De volgelingen van Mohammed had*
den in de zevende eeuw hun Arabische woestijn ver*
laten om in adembenemend tempo een groot deel van
de Middellandse zeewereld te veroveren. Terwijl ze in
het Westen over de straat van Gibraltar in Spanje
drongen, rukten ze in het Oosten, vanuit Perzie (Iran),
langs de oude zijdeweg Centraal*Azie binnen. Net op
het ogenblik dat ook de Chinezen hier opnieuw voor*
uitdrongen. Beide imperialisten stootten op elkaar : in
751 kwam het aan de oevers van de Thala*stroom tot
een bloedige veldslag. De Chinezen leden de nederlaag
en trokken zich terug. De overwinnaars echter voelden
zich, ver van hun bases, even weinig behaaglijk, en
vingen eveneens de terugweg aan.
Tussen China en het Arabisch imperium kwam weer
een vrijwel onbewoond niemandsland te liggen — doch

het korte, bloedige contact aan de Thala=oever in 751
had niettemin een vonk doen overslaan, en het papier
van de Chinese in de westerse beschavingswereld over=
gebracht. Door een toeval bevonden zich onder de
Chinese krijgsgevangenen, die naar Samarkand (Turke=
stan) werden gevoerd, enkele papiermakers, die zich
bereid toonden de geheimen van hun ambacht te ver=
openbaren aan hun nieuwe meesters : te Samarkand
richtten deze Chinezen de eerste muzelmaanse papier*
molens op. In China zelf hadden ze als grondstof voor
de papierbereiding hetzij de bast van de moerbezie=
boom (in het Noorden) hetzij bamboeriet (in het Zui*
den), gebruikt. Maar moerbeziebomen en bamboeriet
komen niet voor in Turkestan : na enig zoeken vonden
ze een ersatzstof, die nog beter bleek dan de oorspron=
kelijke materie — vlas en hennep en de daaruit ver=
vaardigde stoffen, die voor normaal gebruik niet meer
deugen (lompen).
Vanuit Samarkand begon het papier een ware zegetocht
doorheen de muzelmaanse wereld. Rond 1000 had de
kloeke Chinese spruit reeds het zoveel brozer Egyptisch
papyrus gedood — maar terzelfdertijd de naam van de
verslagene overgenomen : papier betekent inderdaad
zoveel als papyrus.
Met het papier wandelden ook de papierfabrieken, of,
zoals men hen gewoonlijk heet, naar hun voornaamste
uitrustingsstuk, de papiermolens, langzaam naar het
Westen : via Perzie, Mesopotamia, Egypte, bereikten ze
tenslotte, in de twaalfde eeuw, Spanje. Te Xativa bij
Valencia verrezen voor 1150 de eerste papiermolens op
Europese bodem. In 1099 namen de kruisvaarders Je*
ruzalem in. Gedurende bijna twee eeuwen behielden de
'Franken' steunpunten in het Midden=Oosten. Maar
noch de ambtenaren van de westerse ridders, noch de
Italiaanse handelaars in het Heilig Land, schijnen be=
vroed te hebben dat de nederige schrijfstof die ze zich
in de bazars aanschaften iets heel speciaals was, en
hebben in elk geval geen pogingen aangewend het
fabricatiegeheim te doorgronden. De enkele bladen en
registers van papier, die men voor de twaalfde eeuw in
christelijk Spanje en Italie aantreft, zijn alle van Ara=
bische oorsprong.
Men zou moeten wachten tot de grote slag van Las
Navas de Tolosa (1213), die de muzelmannen achteruit
dreef in de bergstreken van Zuid=Spanje, om eindelijk
christelijke papiermolens te krijgen, en met name de
herdoopte muzelmaanse papiermolens van Xativa.
Vanuit Xativa begon nu eindelijk het papier een grot ere
verspreiding te krijgen in het christelijke Europa. De
Italianen zagen thans in dat er met papier geld was
te verdienen : hetzij door muzelmaanse relaties, hetzij
door economische spionage te Xativa of elders, wisten
ze eveneens het fabricatieprocede te achterhalen. In
1276 wordt te Fabriano (bij Ancona) de eerste Italiaanse
papiermolen vermeld.

regelmatig papier aan te Brugge, en het Venetie van het
Noorden zorgde voor de verdere verzending en ver=
spreiding in West=Europa.
De Fransen en Duitsers slaagden er echter in, na enkele
dekaden, het Spaans en Italiaans papiermonopolie te
verbreken : in 1338 verschijnt te La Pielle bij Troyes
de eerste Franse papiermolen; in 1390 richtte Ulman
Stromer te Niirnberg de eerste Duitse fabriek op.
Ulman Stromer had het niet gemakkelijk om zijn be=
drijf in te richten en heeft zijn wedervaren in een
bewaard gebleven notaboekje te schrift gesteld. De
koopman, die het Italiaanse papiermonopolie in Duits=
land wilde verbreken ten bate van de eigen beurs,
smokkelde twee Italiaanse specialisten naar Niirnberg.
Hij liet hen zweren „ aan deze zijde van de Lombar=
dische berg (Alpen) voor niemand anders papier te
maken ". Doch de twee papiermakers kregen hiermede
in de gaten welke onmisbare personages ze waren, en
begonnen allerlei streken uit te halen met de kenne*
lijke bedoeling het Stromer zo beu te maken dat deze
hen uiteindelijk de molen zou overdragen. Doch de
Duitser stopte de twee saboteurs in een donker kamertje
en zette hen op een dieet van water en brood tot de
weerstand begaf. Dat was de oorsprong van de Duitse
papierfabricatie.
In Belgie bouwde Jean l'Espagnol in 1405 de eerste
papiermolen op de Hoyoux te Hoei. In de eerste helft
der zestiende eeuw waren er een paar bij Gent en te
Tourneppe. Later, in de zeventiende en achttiende eeuw,
werd, met steun van de regering, een reeks fabrieken
in Brabant opgericht. Doch alles bij alles is de papier=
vervaardiging in ons land niet zeer groot en niet zeer
actief geweest en zijn we afhankelijk gebleven, in de
vijftiende en zestiende eeuw van de Fransen en Duit=
sers, in de zeventiende = achttiende eeuw inzonderheid
van de Hollanders.
Om te besluiten : toen Gutenberg omstreeks 1440 de
boekdrukkunst uitvond, had het papier overal in Europa
het perkament in het defensief gedrongen. De uitvin=
ding van Gutenberg kwam in de eerste plaats het
papier ten goede : perkament is niet alleen zeer duur,
het is ook zeer moeilijk om bedrukken (het slorpt de
de vette drukinkt niet op). Voortaan zou het papier
onbedreigd triomferen !
Gecombineerd met Gutenbergs uitvinding, als dienaar
van de drukkunst, heeft het bescheiden papier het
overwicht van Europa helpen verzekeren over zijn
voedstervader, de muzelmaanse wereld, en zijn natuur=
lijke vader, China. Het is meteen de grondslag gewor*
den van onze hedendaagse atoombommaatschappij :
gans onze westerse beschaving berust in feite op het
fragiele papier.
DR.
Conservator van het Museum
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Nog geen twintig jaar later brachten Genuese galeien
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de verluchting van het boek in de nederlanden

Wij moeten de zaken zuiver stellen en beginnen met
de vraag of enige illustratieve verluchting van het boek
noodzakelijk is om, wat de Maastrichtse meester=druk=
ker Charles Nypels noemde : een 'af' boek te krijgen.
Wij zijn de laatste op deze vraag bevestigend te willen
antwoorden. Een tijdperk van vele malen meer dan een
eeuw geeft talloze zichtbare bewijzen dat men zonder
enige verluchting of illustratie boeken kan maken van
een zo grote schoonheid, gevormd door een aesthetisch
spel met letters, vorm en verhouding, dat geen illustra*
tie van node is om dit spel te vervolmaken. Denken
wij slechts aan het geen de boeken van Plantijn ons
dienaangaande tonen !
Het zou echter van onwerkelijkheid getuigen de aristo*
cratische soberheid van de 'typographic pure' de enige
edele verschijningsvorm van het boek te noemen. Want
in dit geval tonen ons de eeuwen een eveneens zo groot
aantal geillustreerde boeken die het tegendeel bewijzen
door een gelijkwaardige schoonheid als de boeken naar
het beginsel der 'typographic pure'.
Want dit principe maakt de illustratie geenszins over*
bodig of niet gewenst, tenzij men een zo verstokt typo=
grafisch puritein is om zelfs de wenselijkheid tot ver*
luchting te ontkennen, daarmede tegelijk de weg banend
voor een verstarring van de genoegens van de geest en
de den mens ingeboren drang van 'de lust tot versie*
ren'. Men mag in nog zo klassieke soberheid of ab*
stracte zakelijkheid willen denken en handelen, de lust
tot versiering, tot uitdrukking van onze verbeelding
vindt reeds een exponent in het kind, dat met onbe*
holpen lijnen zijn fantasie op papier poogt te brengen.
Later kan men deze lust willens of wetens, om welk
principe dan ook, willen terugdringen of wegredeneren,
ergens zal er altijd een hang zijn naar een tastbare
verbeelding van hetgeen wij horen, lezen en zien. Wat
dit laatste betreft bevredigt een steeds groter wordende
massa zijn verlangen naar het vastleggen van hetgeen
men waarneemt door middel van foto* of filmcamera,
eenvoudig uit reactie op het niet vaardig zijn met
penseel of tekenstift.
Men zou niettemin kunnen tegenwerpen dat een voor*
treffelijk geschreven tekst geen nadere illustratie be=
hoeft, omdat zo 'n tekst verhaal en illustratie in zich
verenigt. Ook in dit geval zijn wij de laatste dit te
ontkennen, maar zelfs deze con stater ing maakt de il=
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lustratie nog niet ongewenst of overbodig, zij maakt
haar hoogstens niet noodzakelijk.
Doch tegelijk doet dit 'niet=noodzakelijke' ons de vraag
stellen of niet juist het vele niet=noodzakelijke datgene
is wat het leven veraangenaamt. Is er, om bij ons
onderwerp te blijven, iemand die zou durven ontkennen
dat hij graag en zonder noodzaak plaatjes kijkt ?
Het is niet moeilijk een antwoord te geven op deze
vraag, want dit antwoord kan enkel een zeer besliste
bevestiging zijn van het feit dat wij graag 'plaatjes'
kijken. Vanwaar trouwens de miljoenen=oplaag der ge=
illustreerde bladen ? Niet alleen om de van romantiek
en tranen druipende verhalen en levensgeschiedenissen
van terecht of te onrechte 'beroemde' medemensen,
maar ook en vooral om de gelegenheid tot plaatjes
kijken, veel plaatjes, en hoe meer hoe liever. En hoe*
velen vonden, om een voorbeeld te noemen, niet een
'eindeloos genoegen' in de prenten welke Jo Spier
maakte voor boek en blad ?
Doch tegelijk maakt dat 'graag plaatjes kijken' — en
wij schakelen het geillustreerde blad verder uit — de
zaak van het geillustreerde boek in de Nederlanden tot
een wel zeer raadsel* en twijfelachtig geval. Want het
is ternauwernood voorstelbaar dat een volk, hetwelk
eeuwen lang gekarakteriseerd kon worden als een bij
uitstek schilderend en tekenend volk, gedurende zovele
decennia in het geheel of in niet voldoende mate be*
langstelling zou hebben voor het geillustreerde boek.
Zijn wij zo rechtzinnig in onze typografische principes
dat wij daarom de illustratie in het boek vrijwel geheel
weren of zijn wij, sinds lange tijd, zo verzakelijkt en
nuchter geworden dat wij het 'plaatje' in het boek
niet meer nodig achten, zij het dat wij nog een uitzon=
dering willen maken voor het jeugdboek, als ware het
'plaatjes kijken' een specifiek kinderlijk genoegen, of,
zijn wij nog altijd, ook in de zaken van het boek, de
Hollandse koopman die in plaatjes geen heil ziet, tenzij
dit heil tot uitdrukking komt op giro= of bankrekening ?
Wij vrezen dat het laatste maar al te jammerlijk en al
te dikwijls de beschamende waarheid is. Er zijn geluk*
kig, doch helaas te weinig, zowel in de voorbije eeuw
als tot vandaag de dag toe, steeds en vaak voortref*
felijk geillustreerde boeken verschenen. Maar welke
betekenis heeft dit aantal op het geheel van de boeken*
productie der voorbije honderd jaar ? Het is niet meer
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En haren steert traag heen en weere gaan
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Die iemand is een meisje, en dat
meisje is een melkmeisje.
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het lieve kind rusten. Ja, zoo gij
met al te grootsch of al te stijf zijt,
knoopt gij een praalje met haar aan en vergezelt haar tot aan het hek van de
wei, waar ZIJ wezen moet
Gedurendedien tijd hebt ge overvloedige gelegenheid haar op le nemen.
Wa t ziet zy er fnsch uit, niet waar > Alsmelk en bloed, een regie Galathea,

dan een druppel op de gloeiende plaat of, met andere
woorden : de beroemde uitzondering op de evenberoem=
de regel.
Anders dan de wandversiering van 'echte' tot kitsch
of zondagsschilders=schilderijen of reproducties, zijn
prent noch boekillustraties tot gemeengoed geworden.
Zovele illustere voorbeelden van boekillustraties ten
spijt, kan men, en het is spijtig het te moeten neer*
schrijven, moeilijk zeggen dat de uitgeverijen zich be*
ijveren de boekillustratie tot de lezer te brengen, om
daarmede tevens aan zovele in vakmanschap als artisti=
citeit kundige grafici de gelegenheid te geven hun ver*
mogen tot het maken van boekillustratie te tonen.
Men durft nauwelijks denken aan de vele kansen die
daardoor zijn gemist, aan het 'eindeloos genoegen' dat
men de lezer heeft onthouden !
Het is verleidelijk een aantal boeken uit de eigen tijd te
noemen waarbij men zich de kostelijke illustraties zou
kunnen denken, ware het niet dat wij daardoor op on*
billijker manier met de vinger zouden wijzen naar
bepaalde uitgeverijen, alsof zij in het bijzonder verstek
lieten gaan of groter verplichtingen zouden hebben
dan de anderen.
Wel zouden wij in gemoede alien, wie het uitgeven
van boeken tot vak is, willen vragen in voile ernst te
overwegen of het brengen van illustraties in die boeken
waarvan de tekst een verluchting waard is, werkelijk tot
de onmogelijkheden behoort, zonder zich ogenblikkelijk
te verschuilen achter het steeds in allerlei toonaarden
herhaalde motief dat illustrering het boek 'te duur'
maakt. Want wij zijn minder goedgelovig op het punt
van 'te duur' worden, dan wel gelovig aan de gedachte
van overbodig uitgegeven en dus eigenlijk weggegooid
geld, omdat het boek ook zonder plaatjes toch wel
wordt gekocht !
Er zullen nog maar weinig idealisten zijn die in de
verschijning van een boek een daad van louter culturele
betekenis zien. Het boek is naast een cultuurgoed een
gebruiksvoorwerp in de gewone betekenis van het
woord, hetwelk men, en terecht, zo goed, zo goedkoop
en in zo groot mogelijke mate aan de man wil brengen.
Doch waarom kon, de reeds voor de oorlog voor een
luttel bedrag te kopen 'ordinaire' Franse roman ver*
lucht worden met oorspronkelijke grafiek en waarom
kan hier vrijwel niets ?
Wij geloven dat het simpel klinkende 'waar een wil is,
is een weg' al te gemakkelijk voor onmogelijk wordt
gehouden, ook al schijnen ons de mogelijkheden steeds
groter te worden. Meer dan een boekenproducent denkt
allang niet meer in oplagen van 1500, 2 of 3000. Op*
lagen welke tot voor enkele jaren voor de uitgever
een sprookjesachtig droombeeld waren, zijn vandaag
de dag geen uitzondering meer.
Toch schijnt, ondanks de grotere mogelijkheden, de
kans meer dan ooit kleiner dat de illustrator een kans
zou krijgen zijn kunnen te tonen. Toch was het in een
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onlangs verschenen Nederlands 'pocketbook' blijkbaar
wel mogelijk, oorspronkelijke illustraties van een er*
kend kunstenaar te geven en toch was de oplaag aan*
zienlijk beneden de 25.000 !
Kan dit ene feit niet tot overweging stemmen ?
Geldt voor het illustreren van de tekst blijkbaar alge*
meen het wachtwoord 'geen man en geen cent', het
geillustreerde stofomslag kan even algemeen niet gauw
mooi genoeg zijn.
Laten wij onszelf niet wijs maken, dat het stofomslag
enig direct verband met het boek zou hebben, een we*
zenlijk deel van het boek zou zijn. Het vervult niet
allereerst meer de functie van beschermer van de band,
want al te dikwijls moet op de band worden bezuinigd
ten gunste van het stofomslag. De functie van het
stofomslag is voor alles die van een reclameaffiche op
klein formaat, een blikvanger welke tot kopen moet
prikkelen. Het is daardoor geen deel van het boek,
maar een noodzakelijk geworden toevoegsel om het
boek zoveel mogelijk verkoopbaar te maken, waarbij
uiteindelijk zelfs de koper belang heeft.
Ook al zien wij in het stofomslag meer een reclame*
affiche, wij zijn zeker niet blind voor het feit dat niet
alleen menig lezer juist door het stofomslag tot het
kopen van een boek overging, maar ook dat juist door
het stofomslag menig tekenaar zijn kans heeft gekre*
gen. Vele waarlijk fraaie omslagen vormen het resultaat
en zijn meer dan eens een begerens waar dig bezit. Het
zou bovendien dwaas zijn het stofomslag te willen
negeren omdat zijn functie de verkoop wil bevorderen.
Hoezeer de normen van schoonheid en verkoop tot een
voortreffelijk samenspel leiden, tonen ons de vele om*
slagen welke wij met 'eindeloos genoegen' beschou*
wen, want al met al zou men het stofomslag niet meer
kunnen, noch willen missen.
Maar zou, al wat voor het stofomslag geldt, 66k niet
van toepassing kunnen zijn op het illustreren van het
boek ?
Al hetgeen door ons naar voren werd gebracht over
de boekillustratie is welhaast een bittere aanklacht over
het, zovele malen, verstek laten gaan van de mogelijk*
heid tot verluchting van het boek. Maar de voorbije
decennia dwongen ons als het ware om, eerder dan het
geven van een catalogus met kunstenaarsnamen en
stijlen, open kaart te spelen en te wijzen op de situatie
waarin de boekillustratie nog steeds verkeert : die van
de stiefmoederlijke behandeling.
De bij deze bijdrage geplaatste reproducties mogen enig,
zij het zeer onvolledig beeld geven in de wijze waarop
en hoe men in de Nederlanden het boek illustreerde
en hoe dit illustreren zich in de loop des tijds heeft
ontwikkeld, een ontwikkeling welke analoog is aan het
gehalte van onze letterkunde en de typografische vorm*
geving van het boek.

Illustratie van Henk Kriiger voor 'Het
DrukkersiveekbladlAuto-lijn,

Boek Jona'.

Kerstnummer

1950.
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zi|/^Ke was helder zichtbaar bij dat water, want de zon legde
het vroege licht als een dun goud tegen dien oever Terwijl
zij zacht en vroohjk zong bewogen haar witte tange armen
zij hi tide een glinsterende kam door het neerhangend haar,
dat zoo goud was als de zonnebloemen wanneer zi| opengaan
Haar schouders waren als de sneeuw vanecne nacht, soms was
er een klem nnkelen van losse sieraden of eenflitsenvan het
licht in de lange gouden gesp, die het kleed van zilve rzijde
bijeen hield ZIJ was daar zoo helder met hare stem als het
schuim op een dwalende golf, die nog met wil breken Toen
de koning nader kwam gereden zag zij hem wel, en zong een
klem lied
Zaltkvan u zyt,of gij van mu
komng, du komt gereden
Ik bit// maar een wule u terztj,
ungeni van lieverude
?

Mt/n haar u lick, en uw kroon is zwaar
en danker is uw woning.
Ik zit u door nujn hchte haar,
donkere koning
Toen hij haar, voor zich op het paardgeheven, stapvoetsterug
reed naar waar zijn burcht stond, vroeg zij hem met die koele
lachendestem velerlei—ofer vaak feestehjke gelagen gehou
den werden waar hij heerschte, of er vele harpspelers waren
•n zangers, of er gestreden werd — en hi) antwoordde met
-eklemde stem, want hij weende bijna, meenend, dat hij nu
eindelijk het schoonste en hefehjkste dan toch gevonden had,
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Er is en er wordt voortreffelijk werk gedaan ten be=
hoeve van het geillustreerde boek. Als wij toch een
enkele naam niet onvermeld willen laten, dan denken
wij, ook al hebben normen en smaak zich gewijzigd,
aan mannen als Derkinderen, Bauer, Veth, Dijsselhof
en Koning in Noord=Nederland en aan Vermorcken,
Doms en Ligny, ook al moeten wij vermelden dat de
meeste hunner illustraties een plaats vonden in Frans=
talige boeken, zoals de bekende ' Geschiedenis van Bel=
gie" van Th. Juste. Wij denken aan het onvermoeide
werken van S. H. de Roos, aan het vele schoons ge=
bracht in de boeken van Charles Nypels en A. A. M .
Stols en in deze tijd aan het werk dat wordt verricht
door de Stichting 'De Roos' te Utrecht, al zijn bij de
door 'De Roos' uit te geven bibliophiele boeken, de
mogelijkheden aanzienlijk groter dan bij het gewone
handelsboek. Maar ook Vlaanderen gaf prachtige voor=
beelden van boekverluchting en wij behoeven, al zijn
het helaas maar enkele voorbeelden, slechts te herin=
neren aan het werk van Max Elskamp, Jozef en Jan
Frans Cantre, Frans Masereel, Joris Minne, Victor E.
van Uytvanck en Edgar Tytgat. Al deze activiteit was
echter onvoldoende het geillustreerde boek tot een
begrip te maken.
Het is niet in opgewekte woorden dat wij schreven
over de verluchting van het boek. Oorspronkelijke gra=
fiek blijft tot de uitzondering behoren en meer en meer
wint de foto terrein. Enerzijds is dit begrijpelijk en
aanvaardbaar, en met alle respect voor het kunstzin=
nige of directe dat de fotografie kan bieden, anderzijds
zal originele grafiek immer onvervangbaar blijken. Het

n an zlat dat da muren barookt z||n op plaataan wi
ot uiterlijk raa ruin* an hij naamt da nagal van lljn rlagor
n hat roet an zla hij zlat xl|n alf.n vull dat If stark » f t Mj
»t hij daad an van ham was gablavan an hij alat wbt lolida
eeld gabracht omschravan daar gaan wat aa aan gaan voor> >chrift*lijkboid gabondan hat vpltr.kt zich alt huwalijk an
Eh In ankalan wordt da wolk tot bawaganda vbla an dia

Bert Schierbeek : 'De andere

namen',

verzorging Han de Vries. Amsterdam, De Bezige Bij, 1952.

is uit deze gedachte dat wij dit alles schreven en het
werd gedaan enkel en alleen om wille van het verluchte
boek, om het genot dat de oorspronkelijke illustratie
kan geven, en, met een hoop op een betere toekomst.
De bekwame boekverzorger heeft geen illustratie — in
welke vorm dan ook — nodig om een schoon boek te
maken, maar wij denken bij dit alles aan William
Morris en aan hetgeen hij over de boekillustratie heeft
gezegd. Want deze evenveel gesmade als geroemde ver=
nieuwer van het boek in Engeland moge voor de her=
leving van het schone, geillustreerde boek op een niet
juiste wijze hebben teruggegrepen naar de oude voor=
beelden, zijn pionierswerk heeft niet alleen het Engelse
boek uit zijn verval gered, het is van directe invloed
geweest op de herleving van het schone boek in de
Nederlanden en van zijn illustrering.
Hoe men ook over het eigenlijke werk van Morris
moge oordelen, men kan zich nog immer bezinnen op
de door hem volkomen zuiver gestelde beginselen over
het boek en zijn verluchting :
,, Het geillustreerde boek is — misschien — niet abso=
luut nodig voor 's mensen leven, maar het geeft zulk

Vondel:

'Lucifer',

illustraties van Henk Krijger.

Utrecht, Stichting De Roos, 1954.

een eindeloos genoegen, en is zo innig verbonden met

de andere absoluut noodzakelijke kunst van verbeel=
dingrijke litter a tuur, dat het tot de meest waardevolle
moet blijven behoren, op welks tot stand brenging het
streven van redelijke mensen zij gericht".
Een ernstige bezinning op deze woorden lijkt ons alles=
zins gerechtvaardigd.
Utrecht

ALDERT

WITTE
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Fred Wallecan

Menen, de vaderstad van de dichters Raymond Herre*
man en Willy Spillebeen, heeft nooit een zeer grote
betekenis gehad op kunstgebied in het verleden. Als
ingangspoort der Nederlanden kende het in de loop
der geschiedenis herhaaldelijk oorlogsgeweld en ver=
woes ting, die aan de stad een uitzicht van bijna per=
manente bouwvalligheid en voorlopige wederopbouw
gaven; de pogingen om hieraan te ontsnappen werden
keer op keer door nieuwe oorlogen te niet gedaan. Het
steeds wisselende karakter der bevolking dezer grens*
stad en de onzekerheid der economische conjuncttiur
bemoeilijkten bovendien het wortelschieten van be=
stendige kultuur* en kunsttradities ten zeerste.
Des te meer eerbied moet men hebben voor de inspan=
ningen van mensen, die zich niet alleen hun leven lang
ingezet hebben om hier aan kultuurspreiding te doen
maar er ook een verdienstelijke kunstenaarsloopbaan
hebben door gemaakt. We denken hierbij in de eerste
plaats aan kunstschilder Fred Wallecan (° Menen, 20=8=
1894), de directeur der plaatselijke kunstacademie, die
zich vooral door zijn Leielandschappen onderscheidde,
zoals men nog enkele maanden geleden bij zijn ten=
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toonstelling in het Yvonne Serruysmuseum te Menen
kon vaststellen. Over hem schreef oudminister R. De
Man in 'De Standaard' : Wie met de kunst van Walle*
can mocht

kennis

maken,

de uiterst fijne vermogens
over het natuurbeeld.
scherpe

Wallecan

opmerkingsgeest

die mooie brokken

wordt zeker getroffen

van beschrijvende

die over de Leierivier

tegen*

hezit onbetwistbaar

en in zijn meeste

een

Leiezichten,

schilderkunst

valt het u steeds op hoe alles is gezien
atmosfeer,

door

van ontvankelijkheid

in een

een ontroerende

zijn,
grijze

melan=

colie legt.

Het meest verwonderlijke en op het eerste gezicht on=
verklaarbare is echter het bestaan te Menen van een
talrijke groep waardevolle beeldhouwers; in geen enkele
Westvlaamse stad kan men zulks in die mate aantref=
fen. Van een echte school zal men niet gewagen in de
gewone zin van het woord, want zij vertonen onderling
zeer grote stijlverschillen; en toch is het niet verkeerd
van de beeldhouwersschool van Menen te spreken om=
dat — wij kunnen er een tiental opsommen — bijna
alien, die ertoe behoren, Meester Gustaaf Delafontaine
als hun voorloper en hun voorman beschouwen.

GUSTAAF

D E L A F O N T A I N E

De vader van Gustaaf Delafontaine (° 2 februari 1887)
was schrijnWerker=meubelmaker te Dentergem en kreeg
zijn eerste kunstonderricht te Tielt, naast zijn vak=
opleiding voor het meubelbedrijf. Omdat zijn moeder
van mening was dat het goed zou zijn voor het fami=
liaal bedrijf als een der jongens zou leren figuurtjes
te kappen mocht hij naar S. Lukas te Gent; hij was
er van 1906 tot 1911 bestendig primus en behaalde ten=
slotte de Grote Prijs voor beeldhouwkunst met bijzon=
dere gelukwensen. De betreurde Kortrijkse schilder en
tekenaar Jos Speybrouck en de eredirecteur der Kort=
rijkse academie Pauwels waren zijn studiegenoten te
Gent.
Intussen had hij veel gewerkt in de uitgebreide deco=
ratiewerkhuizen van de Duitser Mathias Zens, die een
zestigtal vaklieden in zijn dienst had te Gent; van
creatief werk was hier natuurlijk voor Delafontaine om=
zeggens geen spraak, maar hij ontwikkelde er een tech=
nische bekwaamheid, die hem later zeer nuttig zou zijn.
Een viertal jaren werkte hij bij de grote beeldhouwer
Al. De Beule, die toen in zijn grote periode was en een
belangrijk deel van zijn opdrachten aan Gustaaf De=
lafontaine overliet. Ook nadat deze zich in 1913 een
eigen atelier had opgericht in de vaderlijke woning te
Dentergem, zou De Beule zijn knappe helper nog dik=
wij Is bij zich roepen. Talrijke reizen in het buitenland,
Engeland, Frankrijk, maar vooral Italie, openden zijn
geest voor de eigentijdse kunstbewegingen, maar vooral
de grote beeldhouwers uit het verleden, wat hem zou
toelaten zich uit de greep der neogotiek, die nog alom
heerste, te be vrij den.
Zijn huwelijk in 1922 met Edmonde Dosfel, die een
verwante is van de grote Vlaamse voorman Dosfel,
bracht mede dat hij zich vestigde te Menen op een
ogenblik waarop men overal in de frontstreek aan de
arbeid was geslagen om de zware schade die de kunst=
werken door de oorlog i4= a8 hadden ondergaan, te
herstellen. Het ruime atelier dat hij in de Statiestraat
oprichtte zou de kliniek worden waar de beelden en
kerkmeubelen uit de verwoeste kerken aangebracht
werden om met liefde te worden behandeld, bij gewerkt,
opgeknapt, vernieuwd en in hun vroegere luister her=
steld. In zeer vele gevallen bleef er niets meer over om
te restaureren en moest hij met behulp van gebrekkig
fotomateriaal en approximatieve tekeningen het werk
der oude meesters als het ware uit het niet weer te
voorschijn toveren.
Uit die tijd dateert zijn grote vriendschap met iemand
die met hem de verdienste deelt van het gewetensvol
restauratiewerk, dat op vele plaatsen werd uitgevoerd,
nl. Michiel English. Toen op 20 September 1953 aan
Gustaaf Delafontaine het pauselijk ereteken Pro Eccle=
sia et Pontifice werd uitgereikt, wegens zijn buiten=
/

/

gewone verdiensten op het gebied der gewijde kunst,
schreef hem Michiel English o. m. wat volgt :
„ Gij zijt van de eersten geweest om te breken met de
treurige neogotieke traditie, die kassen, buffetten, tafels
en stoelen herleidden tot een tweelingbroertje van onze
biechtstoelen. Van de eersten om te begrijpen — neen
dat is geen kwestie van begrijpen, eerder van gevoel —
van de eersten om te voelen dat er nog zo 'n onge=
bruikte rijkdom lag in de lijn van de sappige Vlaamse
Barok. Niet om die Barok slaafs over te nemen en te
doen aan versteende archeologie. Maar om verder uit
te bouwen in de richting waarin de eigen geaardheid
van ons volk zich zo heer lijk had uitgezongen. Gij hebt
bij het oude lied veel nieuwe stroofkens bij gedicht,
stroofkens die tintelen van fris leven. En de mensen
hebben die taal verstaan — het was een eigen schone
taal...
Ge hebt in die lange jaren veel gewerkt voor de men=
sen. Ge hebt veel mensen gelukkig gemaakt... Ge hebt
nog meer gewerkt voor God. Wie telt ze, de kerken in
stad en land, de kapellen en kapelletjes in kloosters en
gestichten, waar meester Delafontaine 'n straaltje glans
bracht en schoonheid. Soms was dat niet een straaltje,
maar een schitterend ensemble, waarin oude halfver=
gane kunstwerken een hernieuwde jeugd vonden, en zo
discreet werden aangevuld, dat er geen breuk in te be=
speuren viel...
Soms hebt ge de brave pastoors, die niet altijd de
waarde beseffen van deze oude brol, zoals ze dat heten,
die pastoors moeten bepreken en bewilligen, om die
oude, vernegligeerde, melaatse meubelkens en beelden
nog een laatste kans te geven. Ge hebt er plezier aan
beleefd telkens ge van die verwezen dingen hebt kun=
nen redden. Och, Meester Delafontaine, 't is maar jam=
mer dat ge geen tien handen hebt, en niet van elke dag
een voile week kunt maken. Want er gaat elke dag in
onze kerken nog zoveel schoons verloren ".
Als persoonlijke scheppingen van de beeldhouwer kun=
nen we o. m. de H. Hart= of Vredesmonumenten vernoe=
men van Meulebeke, Ingelmunster, Wevelgem, Lauwe,
Dentergem, Werken, verschillende zeer bekende werken
als zijn Kalvarie, zijn O. L. Vrouw Middelares en zijn
Tharcisius, grafmonumenten als dat van de familie
Steverlinck=Rodenbach en dat van Lode wij k Dosfel en
het beeldhouwwerk der S. Elisabethskerk te Kortrijk.
Maar steeds meer werd zijn persoonlijke creatieve ar=
beid en ontwikkeling verdrongen door zeer belangrijke
restauratieopdrachten. Daarvan is de kerk van Lo zeker
de belangrijkste; zij werd dcor Drs. F. Vromman zeer
uitvoerig behandeld in ons Veurnenummer van 1953
(biz. 207 vv.). Vernoemen we nog de herstelling der
renaissance=zijaltaren van Westvleteren, van het koor=
gestoelte afkomstig uit de oude abdij van Waasten, van
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De beeldhouwer

Gustaaf Delafontaine in zijn

atelier. (Beeldhouwwerk
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Tharcisius).

Links onder : Kerk van Lo. Altaar
van S. Anna. Restauratie

G.

en beeld

Delafontaine.

de kapel van het Hospitaal te Izegem en de predikstoel
van S. Michiels te Roeselare en van Harelbeke. Thans
werkt hij aan een groots altaar met twintig=meter hoog
barok=retabel in hout; het is een copie van de volledig
vernielde retabel der Minderbroeders van Sint Truiden.
Men zou kunnen denken dat dergelijk restauratie= en
copiewerk op de lange duur de smaak van de beeld=
houwer moet vervalsen en verstarren. Het tegenover=
gestelde is waar geweest voor Delafontaine. Inderdaad
hij heeft erdoor een grote soepelheid verworven; zijn
werk dwong hem ertoe in de tijd terug te gaan en de
geest en techniek der oude meesters te doordringen en
terug te ontdekken. Het merkwaardige gevolg hiervan
is dat hij ongehoord open en begrijpend staat tegen=
over de modernste kunststromingen, dat bij de heden=
daagse beeldhouwers even zo goed als de barokke be=
grijpt, waardeert, penetreert. Zijn leerlingen, welke die
weg zijn opgegaan, getuigen alien hiervan en het is
niet de geringste reden hunner verering voor hem.
De meesten hebben hem gekend als hun eerste leer=
meester in de beeldhouwkunst. De vrije S. Lukasvak=
school bezit immers sedert meer dan dertig jaar — en
dat is een unicum — een bloeiende af deling beeldhouw=
kunst waarvan Gustaaf Delafontaine van het begin af
de promoter en de leraar was. Vandaar die cngewone
opbloei van het sculptuur in het Menense. Een deel zij=
ner leerlingen werden knappe vaklieden, maar anderen
ontwikkelden zich tot persoonlijke scheppende kunste=
naars. Allen blijven gehecht aan de oude meester, hoe
ver zij dan ook van hem mogen staan op dit ogenblik
in stijl= en kunstopvattingen. Bewijst dat niet dat
Gustaaf Delafontaine niet alleen een eerlijk kunstenaar
is, maar ook een edel mens; en is het laatste uitein=
delijk niet van nog groter belang dan het eerste ?

(Adres : Statiestraat

182

41,

Menen).

MICHIEL

A N N E E S S E N S

Delafontaine is mijn tweede vader, zo verklaart
Michel Anneessens onomwonden. Inderdaad al vroeg
vond hij als jongen de weg naar de grote werkplaatsen
van Gustaaf Delafontaine; de zoon uit het gekende
crgelbouwersgeslacht Anneessens heeft in zijn kinder=
jaren uren en dagen doorgebracht in deze fabelachtige
ruimten, een echte toverwereld, waar vaardige handen
aan droom en fantasie leven en gestalte schonken.
Men bestemde hem niet van het begin af voor een
kunstenaarsloopbaan, vermits Michiel Anneessens (° 26
juli 1921) de gehele latijnse humaniora dooHiep aan
het College te Menen. Samen met zijn vriend Wittouck
behaalde hij een schitterend einddiploma in S. Lukas
te Gent in 1949; hij voegde hierbij nog de gouden me=
daille voor glasschilderkunst in 1950, in welk jaar hij
terzelfdertijd vrij leerling was van de glazenier Jan
Huet aan de Academie te Antwerpen. Intussen had hij
belangrijke stages gedaan eerst bij De Lodder te Brugge
voor de glazenierstechniek en vervolgens voor de kera=
miek aan de Maitrise de Nimy, bij Bergen, en aan het
Meester

Centre

de

formation

professionelle

de

ceramique

de

Pont=Carrade bij Montpellier in Frankrijk. Dit alles
werd bekroond door studien aan het Hoger Instituut
van ter Kameren te Brussel. Weinige artiesten kunnen
bogen op een zo degelijke allround opleiding als Michiel
Anneessens, die dan ook op uiteenlopende terreinen een
zeer grote knapheid aan de dag legt.
Hij beweegt zich immers met dezelfde zekerheid en
gemak in de schilderkunst, de tekenkunst, de glazeniers=
kunst, de muurdecoratie, de keramiek en de beeldhouw=
kunst met haar uiteenlopende technieken. Hij heeft dit
alles gedeeltelijk in dienst gesteld van zijn onderwijs
in verschillende scholen, waaraan hij verbonden was
of is, o. m. verschillende kunstacademieen. Maar nog
meer komt het hem te pas in zijn bestellingen en per=
soonlijke werken.
Over zijn veelvuldig werk heeft men zich kunnen re=
kenschap geven in de prachtige tentoonstelling, die hij

verleden jaar hield in het Bestendig Expositiecentrum
te Brugge. Fernand Bonneure wijdde er een uitvoerig
artikel aan in het aprilnummer 1959 van Kunstambach=
ten en kunstnijverheden,
het inlichtingsblad der pro=
vinciale commissies; hij onderlijnde er vooral de nieuwe
materialen die door Anneessens werden aangewend :
,. Na veel zoeken, veel inspanning en niet minder mis=
lukking waarschijnlijk heeft Anneessens langs synthe=
tische en scheikundige weg een drietal nieuwe mate=
rialen op punt gezet, die gekneed en gebakken worden
als steengoed, maar die een heel andere samenstelling
hebben, een heel andere bewerking ondergaan (o. m.
in een speciaal bestudeerde oven worden gebakken) en
dus ook een nieuw en gans ander resultaat geven".
Inderdaad Anneessens be komt er zeer eigenaardige ef=
fecten mede, voornamelijk met zijn ambrosine, een war=
me materie, die hij de meest bevreemdende schakeringen
kan geven en waarvan de doorschijnende onderdelen
doen denken aan gekleurd glas of albast. Dit vormt
een gelukkige afwisseling bij de gewone keramiek=
produktie, die door hem eveneens op grote schaal be=
oefend wordt.
In zijn glasramen is Anneessens sterk decoratief en
werkt bij voorkeur met felle kleuren, die hij zuiver
houdt en onvervalst. Een merkwaardige verbinding van
glazenierskunst met wat we sculptuur in brede zin kun=
nen heten vindt men in de hiernaast gereproduceerde
beton= en glaswand van de voorgevel der woning van
Dr. Delannoy te Lichtervelde (architekt Leo Delafon=
taine).
Het is slechts in de laatste jaren dat Michiel Anneessens
zich meer nadrukkelijk naar de beeldhouwkunst, waar=
van hij de techniek bij meester Delafontaine had ge=
leerd, heeft gekeerd. De keramiek en zijn vriendschap
met jonge beeldhouwers als Wittouck en Decuyper heb=
ben niet weinig bijgedragen om zijn begeerte naar het
beeldhouwen te doen groeien.
Ons blad toonde reeds vroeger zijn Betonnen vlag
Michiel

Anneessens,

Ariane.
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(1957, biz. 313); het is een abstract en ruimtelijk opge=
vat werk, dat bedoeld is voor uitvoering in zeer groot
formaat en waarvan de ruimtelijke waarde door een
handige fotomontage op een achtergrond van wolken
goed tot haar recht komt. Het behoort tot een hele reeks
experimenten van dezelfde aard en waarvan er meerdere
verdienen in ware grootte uitgewerkt te worden en
in openlucht te prijken in een of ander stedelijk of
privaat park.
Het figuratief werk Ariane behoort tot zijn laatste
werken en is van totaal verschillende opvatting; het
is expressionistisch van inslag en verraadt zeer goed
de grafische ingesteldheid van de kunstenaar, die uiter=
aard bidimensionaal en decoratief denkt en voelt; de
schraalheid van de vormen ligt helemaal in die lijn.
Hij heeft ook reeds enkele zeer persoonlijke religieuze

JOZ

(Adres : Wahisstraat

32,

Menen).

NOREILLE

Deze jonge artiest uit Menen is ongetwijfeld een der
Westvlaamse kunstenaars, die in de laatste vier jaren
het meest op het voorplan is getreden en de aandacht
op zich heeft getrokken ook in het buitenland, door
zijn zeer merkwaardig grafisch werk en zijn uit erst
persoonlijke keramiekkunst, waarvoor ons blad her=
haaldelijk belangstelling en waardering betoonde.
Joz Noreille (° Kortrijk, 5 juni 1922), die leerling was
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werken ontworpen, die o. i. weer een andere richting
uitgaan.
Zijn verscheidenheid, zijn wijde gamma van mogelijk=
heden is de rijkdom van Anneessens' kunst; zij kan
echter ook een gevaar betekenen. Want uiteindelijk
moet men toch kiezen; maar niets is pijnlijker dan een
keuze; kiezen betekent een verzaking aan duizend mo=
gelijkheden, die men in zich voelt om zich te beperken
en een bepaalde weg in de slaan; zo, zegt men, is de
wet van het leven en wie kan het verhelpen ?
Maar staat daartegenover niet dat vele groten — Picasso
in de eerste plaats — zich nooit aan een bepaalde
genre of stijl hebben willen binden ?

geweest van Delafontaine te Menen, waar zijn ouders
een bakkerij uitbaatten in het bonte kwartier over de
Leie dicht bij de grens, studeerde aan het Hoger Insti=
tuut S. Lukas te Gent, dat in de laatste jaren een reeks
uitstekende grafische kunstenaars vormde, en waar
vooral Max Van Damme hem van grote hulp was. Ook
volgde hij lessen aan de academies van Menen, Kortrijk,
Gent en Antwerpen en tenslotte als vrij leerling aan

het Ter Kameren Instituut te Brussel; voor de grafische
kunst onderging hij er de invloed van Joris Minne, de
expressionist, die hem voor de keuze zijner onder=
werpen de weg wees naar de meesterwerken der lite=
ratuur, de grote inspiratiebronnen van de grafici van
alle tijden; voor de kunsten van het vuur was het Pierre
Caille die hem vooral een grote vrijheid liet en aan de
vorming van de smaak en de ontplooiing der eigen
persoonlijkheid het meest belang hechtte. Joz Noreille
werd er laureaat voor de grafiek en de keramiek en
behaalde het Staatsdiploma E.N.S.A.A.D.
Liever dan een problematische zelfstandige loopbaan als
kunstenaar te wagen trad Joz Noreille in het onderwijs;
na diverse andere functies te hebben waargenomen werd
hij leraar tekenen aan het Atheneum te Kortrijk, nadat
Octave Landuyt naar het Ncrmaalonderwijs was over=
gegaan. Voor zijn betekenis als leraar spreekt voldoen=
de het feit dat hij aangesteld werd als redactiesecretaris
van De tekengids, het tijdschrift voor esthetische en
visuele opvoeding van het Rijksonderwijs, dat geleid
wordt door Inspecteur Frans Regoudt. Joz Noreille liet
daar reeds verschillende belangrijke artikelen verschij=
nen, die een rijk kunstenaars temperament verraden,
maar tevens ook verstandelijk inzicht, eruditie en peda=
gogisch begrip. Men leze o. m. zijn merkwaardig artikel

kind, uw kind, mensen van morgen in het laatste
nummer (nr. 42, i960).
Het grafisch werk van Noreille is zeer uitgebreid en
uiterst gevarieerd zo naar de inspiratie als naar de
techniek; maar telkens blijft hij zich zelf getrouw, wars
van ijle Spielerei en louter vormenspel; het gegeven, dat
hem als uitgangspunt dient, wordt door hem niet ver=
smacht onder de invloed van starre cerebrale theorieen,
maar hij weet er de gehele inhoud van te ontplooien en
bloot te leggen.
In het kader van dit artikel over de Menense beeldhou=
wers gaat onze aandacht echter vooral naar zijn ke=
ramiek, een kunstgenre dat misschien geen zuivere
beeldhouwkunst is maar er toch innig mede verbonden
is en gedeeltelijk aan de zelfde wetten der ruimtelijke
kunstschepping is onderworpen. Noreille exposeerde
reeds op talrijke plaatsen o. m. te Berlijn, Brugge,
Delft, Gent, Kortrijk, Knokke, Middelkerke, Munchen,
Rotterdam, Tongeren, Oostende; werken van hem wa=
ren ook te zien in verscheidene paviljoenen van Expo
'58. Zijn laatste tentoonstelling was in het Yvonne
Serruys=museum te Menen samen met Hilaire Gellynck
en Fred Wallecan. Herhaaldelijk werd hij voor zijn werk
onderscheiden, o. m. met een Gouden Medaille van de
Wereldtentoonstelling voor zijn Muurlamp met vogels
Mijn

Joz Noreille,

Padden (Keramiek).

Eigendom van het Provinciebestuur

en Bitter Zaad; met een premie van de Provincie West=
Vlaanderen eveneens in 1958 voor zijn Apocalytische
Fontein en zijn Padden en met een zilveren medaille
van de Internationale Keramiek Tentoonstelling van
Oostende in 1959.
Het meest bekend in zijn keramiekproductie zijn onge=
twijfeld de vele figuren uit een werkelijke of fantasti=
sche dierenwereld, waartussen zijn inzendingen voor de
prijs Beeldhouwkunst van West=Vlaanderen 1958 een
ereplaats innemen. Daarover schreef Marcel Duchateau :
,, Die inzending bestond uit een montage van eigen=
aardige, elkaar opjagende padden : een werk, dat nie=
mand die het gezien heeft, ooit zal vergeten. Het ander
werk was een klein model van een reuzenfontein, waar=
van de actieve elementen de vier ruiters zijn van de
apocalypse, uit een centrum naar de vier windstreken
opsteigerend in de aanzet van een duizelingwekkende,
overrompelende vaart. Voorzien is dat uit de openge=
sperde muil van de paarden, vlammen zouden opslaan,
gevoed door een centrale brandolieketel, een fantastisch
gevaarte, heel en al in de stijl en trant van onze tijd,
een groots, hallucinant spektakel dat vrees ik in ons
land wel nooit zal worden uitgevoerd/' Het eerste werk
werd door de Provincie aangekocht; ook de Staat kocht
reeds werk van hem.
Zijn ouders hadden van hem een bakker willen maken;
hij is het uiteindelijk toch geworden, zij het ook niet

MAURITS

Maurits Wittouck behoort tot de kunstenaars, die ver=
kiezen dat men eeuvoudig naar hun werk kijkt en hun
persoon vergeet. En toch : Wer der Kunstler sei, und
wo

er sich

aufhalte,

interessiert

die Menschen

mehr,

zo stelde Goethe vast. En waar=
om zou men aan deze nieuwsgierigheid van de mensen
als was er gemacht hat,
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in de zin die zijn ouders hadden bedoeld. Uit zijn
oven komt geen brood maar een hele wereld van uit
zijn fantasie geboren voorwerpen, die hij vooraf op de
grilligste manier heeft gekneed en geboetseerd en
waaraan het vuur wonderbare kleuren en schakeringen
schenkt. Vroeger deed hij weleens aan abstracte com=
positie, maar in de laatste jaren streefde hij vooral naar
begrijpelijkheid zonder in academisme en mooidoenerij
te vervallen. De hele schaal der menselijke gevoelens
vindt men in zijn werk terug. Nu eens zijn het reli=
gieuze gevoelens (een Pieta, een Calvarie, een Madon=
na), dan weer is het de menselijke liefde (Verloofden,
Gehuwden, De Kring, Moeder en Kind, Dolce far=
niente). En zelfs als hij dieren uitbeeldt, dan doet hij
het meestal zoals de grote fabulisten, die de menselijke
verhoudingen en driften in de dierenwereld transpo=
neerden; als Noreille dieren uitbeeldt, dan houdt hij
in feite de mensen een Spiegel voor. Noreille maakt
geen liefelijke of kurieuze postuurkes; zijn werk is
ontroerend en diep menselijk.
Wij kunnen met Frank van den Wijngaert besluiten :
„ Alles bij elkaar is hij een kunstenaar die nog volop
evolueert, doch wiens tugenwoordige prestaties reeds
zo belangrijk zijn dat zij de grootste verwachtingen
laten koesteren voor een nabije toekomst."
(Adres : Halewijnstraat

1,

Menen).

WITTOUCK

niet voldoen als het hen helpen kan om beter de kunst=
werken te begrijpen; uitgaande van een levende mens
kan de doorsneetoeschouwer veel gemakkelijker een
boek, een wijsbegeerte, een schilderij, een beeldhouw=
werk, een muziekcompositie benaderen.
De belangstelling voor de kunst kreeg Maurits Wit=

Maurits Wittouck,

Kinderkop.

(Foto : Museum voor Sierkunst, Gent)

lAaurits Wittouck, Onze Lieve

Vrouwebeeld

(Kerk van Winkel Sint Elooi).
(Foto : Museum voor Sierkunst, Gent)

Beeldhouwer

Maurits Wittouck
in zijn atelier
(Beeldhouwwerk : Moeder en kind)
(Foto

: Walter

D e M u l d e r , Smt-Amandsberg.)

^Hj

touck als kleine jongen toen een gebuur die fotograaf
was en een beetje artist hem aanzette tot tekenen en
schilderen. Daar bleef het niet bij, want ook Maurits
Wittouck (° Menen, 5 juli 1928) werd een van de be=
gaafde leerlingen, bij wie Gustaaf Delafontaine de
techniek van het beeldhouwen, de liefde voor de plas=
tische vormen en een mateloze werklust inplantte, en
aan wie hij een zekere dag zegde : Jongen, ge zoudt
moeten naar Sint Lukas te Gent gaan om verder te
studeren. De raad werd opgevolgd en in 1949 beeindigt
Maurits Wittouck zijn studien met de gouden medaille
voor beeldhouwkunst. Op dat ogenblik was de beeld=
houwkunst een sector die nog geen grote belangstelling
trok in het Instituut, maar Wittouck was zeer persoon=
lijk aangelegd en werkte hard, ook omdat hij gedurende
zijn studietijd reeds voor zijn onderhoud moest helpen
instaan. Hij zocht zelf zijn weg, ontdekte op eigen hand
de wereld der hedendaagse sculptuur, met al haar tegen=
strijdige stromingen en streed moeizaam voor het ver=
overen van een eigen kunstconceptie.
Als hij op het Instituut aankwam, had hij er bij de
meeste kunststudenten een uitgesproken maar begrijpe=
lijke afkeuring en vijandigheid gevonden tegenover alles
wat dertig=veertig jaar vroeger algemeen bewonderd
werd en wat hij bij meester Delafontaine dagelijks had
gezien en gedaan; de vroegere modes waren door nieu=
we vervangen; vooral de barok heette slecht, smake=
loos, vervelend; men zwoer bij de byzantijnse, de
egyptische, de primitieve kunsten. Wat was goed en
wat was slecht, wat was vals en wat was echt ? Om
daarop te antwoorden kende hij maar een methode :
harde taaie arbeid, ten einde los zowel van de vooroor=
delen van vroeger als van deze van heden zijn eigen
weg te banen. Zijn aanstelling tot profesor aan het
Hoger Instituut Sint Lukas in 1951 was ongetwijfeld
een verdiende erkenning; hij heeft er zich als taak
gesteld deze afdeling tot een hoog plan op te drijven
en de suksessen, die sommige zijner leerlingen behaal=
den, zijn voor hem een grote aanmoediging.
Wij vonden hem op een stralende lentedag te Lovende=
gem op de voile buiten in zijn stemmige met groen
omkranste woning; hij was er omringd van zijn vrouw
en zijn kleuters; achter het huis lag zijn groot atelier.
Het was hem aan te zien dat hij, de volksjongen, met
eigen handen zijn geluk had gebouwd.
In zijn vroeger beeldhouwwerk is er een duidelijke
scheiding waar te nemen tussen het werk op bestelling
en het werk dat uit eigen inspiratie ontstaan is. Het
eerste draagt duidelijk de weerslag van de compromise
sen, waaraan geen enkel beeldhouwer ontkomen kan,
die zijn werk geplaatst wil zien; compromissen die ge=
deeltelijk gemotiveerd zijn waar het gaat om beeld=
houwwerk dat een dienende rol moet vervullen, bv. in
de kerk. Nochtans ook hier voelt men zijn anti=conven=
tionalisme, zijn pogen om gaaf plastisch werk te ver=
wezenlijken, werk dat ver antwoord is, dat niet deco=
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ratief is of gewoon mooi, maar dat ademt in de ruimte,
zoals hij zegt; waarmede hij bedoelt dat niet alleen
het vlak maar ook de diepte meetelt, dat het werk
volheid, voile vormen, ruimtelijkheid moet bezitten;
kortom dat het plastisch moet zijn.
Het best kan hij natuurlijk zijn ideeen uitwerken in
zijn studio=arbeid, waarin men zijn bewondering voor
grote figuren als Mascherini, Manzu, maar vooral Moo=
re voelt, zonder dat hij deze groten slaafs copieert.
Tentoonstellingen houdt hij niet; hij wil zijn gelijk de
bakker, die geen brood bakt voor een tentoonstelling
maar om door de mensen gebruikt te worden. Even min
gelooft hij aan het Boheme=gedoe waarmede artiesten
zich graag omringen; we beleven immers een harde
realiteit, waarin er geen plaats is voor kinderachtig=
heden.
Op dit ogenblik vindt men reeds op talrijke plaatsen
werken van Maurits Wittouck. Oudere zoals de Ma=
donna aan de gevel van het S. Bavoinstituut op de Reep
en deze aan de gevel der Kunstdrukschool te Gent of
zijn beelden van de kapel der zusters van Liefde te
Ukkel en zijn bronzen kruis van het S. Lievenscollege
eveneens te Gent (op talrijke exemplaren reeds in ver=
kleind model verspreid). Jongere zoals zijn reliefwerk
voor het station te Kortrijk, zijn indrukwekkende Chris=
tus van de nieuwe Dominikanenkerk te Schilde, naast
talrijke basreliefs die hij voor woningen ontwierp. In
de heropgebouwde kerk van Winkel=St.=Elooi, waar ook
de kruisweg van Marcel Notebaert te bewonderen is,
kan men talrijke beelden van Maurits Wittouck aan=
treffen, die er onlangs werden geplaatst en waarvan
naast het grote kruis vooral de Onze Lieve Vrouw ons
merkwaardig schijnt.
Ook in zijn bestelwerk maakt de beeldhouwer zich
meer en meer onafhankelijk van de soms zo onredelijke
verlangens der opdrachtgevers, die maar al te dikwijls
geen de minste begrip betonen voor de kunst en de
kunstenaar. Er is echter een kentering waar te nemen,
zo beweert hij; zowel in kerkelijke als in burgerlijke
officiele milieus beginnen velen het ongerijmde te be=
seffen van een toestand, waarbij het incompetenten zijn
die beslissen mogen over de esthetische waarde van
een werk. Misschien zal de indrukwekkende toespraak
die Dr. J. W. Schulte^Nordholt richtte tot de Kerk naar
aanleiding der Nederlands=Vlaamse kunstdagen van
april 11. in het concertgebouw te Brugge niet zonder
gevolg blijven. Inderdaad speciaal vanwege de Kerk
zou men het niet kunnen begrijpen zo zij haar tradi=
tionele richtinggevende rol moest opgeven en blijven
hangen aan een dood verleden.
(Adres : Oostveldkouter,

1C,

Lovendegem).
Dr. Albert Smeets

De titel Kantwerk en Zwanen roept Brugge op met de
meest opvallende van zijn toeristisehe attributen. Als
men, voortgaande op deze poetische titel, een liefde=
geschiedenis verwacht, komt men niet bedrogen uit, al
zijn de personages niet zonder meer romantische gelief=
den. De hoofdfiguur, Paul Tervaete, is boekhouder en
tevens zowat de spil van een firma die schepen van
kolen voorziet. Hij is een degelijk man, betrouwvol en
bekwaam in zijn vak, en boven dien een toegewijd echt=
genoot en huisvader. Maar gedurende tien jaar brengt
hij in het bureau alle werkuren door met een bekoor=
lijke secretaresse. En gedurende dezelfde tien jaar raakt
hij gevoelsmatig van zijn vrouw verwijderd. Meer moe=
der dan bruid, wordt zij hoe langer hoe vollediger in
beslag genomen door kleine huiselijke beslommeringen,
waarmee zij 's avonds haar moegewerkte echtgenoot
lastig valt. „ Hij moest eerst een berg van moeilijkheden
en zorgen wegruimen eer hij bij haar kon geraken. Van
jaar tot jaar was deze berg in omvang toegenomen en
Tervaete voorzag de tijd waarop zij lust en moed zou=
den ontberen om die berg nog ooit te overschrijden ".
Tervaete is een gelovig man, en bovendien zeer op zijn
aanzien van voornaam burger gesteld. Er gebeurt niets
tussen hem en de mooie Hermine. Al wordt er in het
bedrijf geraaskald over een vermoede verhouding tus=
sen hen beiden. Hun sentimentele toenadering vindt
uiterst onschuldige uitingen : 's avonds na het werk
staan zij naast elkaar enkele minuten te staren door het
venster dat uitgeeft op een der Brugse reien en zien de
zwanen voorbijdrijven.
Maar dan gebeurt er iets dat in Tervaete's leven een
ommekeer moet teweeg brengen : De firma opent een
bij huis te Antwerpen en hem wordt aldaar de direc=
teurszetel aangeboden. Hij aanvaardt, maar kan niet
zonder meer van Hermine scheiden. De gevoelsvereni=
ging tracht naar lichamelijk uitleven. Hij denkt er niet
aan met haar een vals gezin te vormen en zijn wettig
1
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gezin aan zijn lot over te laten. Hij vindt na heel wat
gewetensstrijd — waarin hij een bevriend priester be=
trekt, die verbazend ontwijkend antwoordt — een com=
promisoplossing, die zijn passie zal bevredigen zonder
zijn maatschappelijk aimzien in het gedrang te brengen
en zijn gezin te ontbinden. Hij laat zijn vrouw geloven
dat hij de zaterdag en de zondag te Oostende moet
werken om boeken af te sluiten en dat hij daarna op
een afscheidsfuif uitgenodigd is. Onderwijl zullen zij
elkaar nooit meer ontmoeten. Een burgerlijk hypocriete
oplossing, waardoor hij innerlijk iedereen te kort doet.
Vooral een zondige oplossing. Tervaete is er zich be=
wust van. De passie heeft niet het minst zijn geloofs=
zekerheid aangetast. Hij gaat koelbloedig Gods straf te=
gemoet, die hij tijdens zijn aards leven verwacht. Enkel
bidt hij dat hij niet in zijn kinderen zou worden getrof=
fen. Na zijn terugkeer stelt hij vast dat een van de
armen van zijn vrouw volledig gevoelloos geworden is.
Hij is overtuigd dat dat het voorteken is van een ge=
leidelijk vorderende verlamming. Hij aanvaardt dit als
Gods straf. Voortaan zal hij zich uitputten in tederheid
en behulpzaamheid voor zijn gebrekkig geworden
vrouw. Ook deze koopmansopvatting van schuld en
boete ligt in de lijn van het karakter van de held.
Twintig jaar later ontmoet hij op de trein een oudge=
worden Hermine. Hij constateert bitter dat er van zijn
oude passie nauwelijks wat as overgebleven is.
Zoals uit deze fataal verschralende samenvatting kan
blijken, heeft Kantwerk en zwanen de allure van een
klassieke roman naar Frans recept : Een groeiende ge=
moeds= en gewetens=crisis, een hoogtepunt en een ont=
knoping. In een vrij korte levensfase komt het ganse
innerlijke leven van de helden tot uiting. Niet het minst
de katholieke levensbeschouwing van Tervaete. Zijn
katholicisme is zoals dit van de meeste lieden, ook uit
de betere standen, niet vrij van onzuiverheden maar het
is overtuigd en onwankelbaar. Het onderwerp is met
kiesheid behandeld. Hoewel het thema er aanleiding
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kon toe geven, geen gewaagde scenes, geen zoeken naar
schandaalsucces. Eigenlijke diepgang en originaliteit in
de behandeling van de geloofs= en zeden=probematiek
vindt men evenwel in dit boek niet. Daarvoor is het
zieleleven van de personages te mat en te tarn. Wellicht
schieten ook 's schrijvers middelen daartoe te kort.
Maar een ernstig* doordachte en degelijk uitge werkte
roman, die tevens kan doorgaan als een katholieke ro=
man, is onze letterkunde er zeker rijker door geworden.
De kwalificatie 'degelijk' heeft een dubbelzinnige be*
tekenis wanneer ze aan een kunstwerk gegeven wordt.
Ze beduidt enerzijds dat de kunstenaar het met zijn
publiek ernstig meent, dat hij hun geen appelen voor
citroenen verkoopt, dat hij hen niet voor de gek wil
houden, bij voorbeeld met onbegrijpelijke schijn=diep=
zinnigheden.
Ze beduidt tevens — en dit kan pejoratief zijn — dat
hij alles wil verantwoorden en uitleggen en dat men
bij hem geen verrassende flitsen moet verwachten.
Vooral in de eerste, goede betekenis van het woord
noemen wij Duribreux's jongste roman een degelijk
werkstuk.

Maar ook enigszins in de minder gunstige betekenis.
Het komt ons voor dat het verhaal dieper in ons zou
haken, indien minder uitgelegd en meer gesuggereerd
ware, indien uitvoerige, maar vrij vage bedenkingen
over God en zonde, gevoelig ingekort waren; indien de
taal wat minder zwaar op de hand was, minder met
adjectieven beladen; indien niet zo herhaaldelijk de
nadruk gelegd ware op de voornaamheid van de per=
sonages.
Gaston Duribreux heeft grote gaven als romanschrijver.
Hij componeert vaardig, schept karakters en laat ze
consequent handelen en optreden. Alleen dit : hij wil
het te goed doen. Of liever, men merkt te veel dat
hij zich inspant om het zeer goed te doen. Voorname=
lijk in de eerste hoofdstukken, wordt naar ons gevoe=
len, het vrij banale personage van Tervaete door woor=
denomhaal boven het paard getild. Een eenvoudiger
schrijfwijze zou de levensechtheid van de figuur ge=
diend hebben en wij zouden meer aangegrepen zijn
geweest door zijn menselijkheid.
Jaak Stervelynck

Romandebuut van Paul Vanderschaeghe
Vergeef mij, Kajafas

De dertigjarige Paul Vanderschaeghe werd te Handzame
geboren, is thans leraar te Brugge en is ook geen on=
bekende meer in onze letterkunde. Naast enkele ge=
dichtenbundels publiceerde hij onlangs een verdienste=
lijke studie over Hemingway. Met deze roman, Vergeef
mij Kajafas, waagt hij zich ook aan het scheppend pro=
za. Vooral sedert Marnix Gij sen is het in onze literatuur
mode geworden eigentijdse problemen in te kleden in
een historisch, liefst bijbels, verhaal. Daar is niets tegen
in te brengen : Sofokles, Vergilius, Shakespeare, Ra=
cine, Goethe en anderen hebben met ontleende stof
meesterwerken geschreven. Ook zij hebben zichzelf en
hun tijd in die werken gelegd, maar geheimer, beschei=
dener, en alles bij elkaar genomen met meer zin voor
de juiste verhoudingen, zodat na honderd, vijfhonderd
of duizend jaar die werken even groots bleven, niet
1

Desclee De Brouwer, Brugge, 120 biz. geb. 75 F.
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omdat wij er de auteur en zijn tijd in herkennen, maar
wel de grootheid en ellende van elke mens.
In de inleiding wijst Vanderschaeghe erop dat wij onze
kritische historische zin moeten opzij zetten. Onnodige
waarschuwing, maar dan slechts in die mate dat er
geen anomalieen te bespeuren vallen in het kader dat
door de auteur zelf opgegeven werd. Vanderschaeghe
laat in zijn verhaal de jonge Annas Her odes' vrouw
ontmoeten : best mogelijk dat dit destijds zo gebeurd
of zo niet gebeurd is, om het even, maar in dit boek
is het onaanvaardbaar dat een jonge man aan iemand,
die toch koningin is, bij een eerste ontmoeting zeer
persoonlijke vragen stelt. Ik ben ten andere de mening
toegedaan dat, zo de auteur, met het volste recht, de
geschiedkundige waarheid geweld aandoet, hij dit best
maar doet waar het voor het verhaal noodzakelijk is.
Zo is het mij duidelijk waarom Vanderschaeghe het no=
dig acht van een Jokanaan (Johannes de Doper) te

spreken, die oogluikend toelaat dat zijn doch ter in het
geheim de hogepriester Annas ontvangt. Overbodig
detail in het verhaal, en onaanvaardbaar daarbij als
wij wat verder lezen dat Jokanaan Herodes de les leest
omwille van zijn schandelijk gedrag.
De centrale figuur van dit honderdtwintig bladzijden
lange verhaal is Annas, de hogepriester. Van zijn vader,
de boer Aman uit Kerioth, heeft hij de wijsheid gelerfd,
dat alleen het verstand waarde heeft, en dat, voor wie
zich uitsluitend door verstandelijke overwegingen laat
leiden, alle poorten opengaan, alle toppen kunnen be=
stegen worden. Die stelregel wordt dan ook de domi=
nante van Annas' leven. Van zijn prille jeugd af heeft
hij maar een leuze : „ Ik wil de grootste worden onder
mijn volk ". Daarvoor moeten alle andere gevoelens en
strevingen wij ken, daarvoor is de gemeenste sluwheid
hem niet te erg, de huichelachtige kruiperigheid hem
niet te veel. En hij wordt hogepriester. Hij zou het nog
verder gebracht hebben, moest hij de lijdende Kristus
niet ontmoet hebben. Daags na de gevangenneming
heeft Annas met Hem een onderhoud onder vier ogen.
Over de inhoud ervan vernemen wij niets, maar er is
een veer in Annas gebroken, de gebeurtenissen achter=
halen hem en de haat, die hijzelf ontketend heeft, kan
hij niet meer tegenhouden. Failliet van het verstand,
failliet van de mens Annas die, in eenzaamheid terugge=
trokken, zelfmoord pleegt. Voor zijn pleegzoon Kajafas
laat hij als testament het uittreksel achter uit het
boek Job : „ Maar de wijsheid — waar wordt zij ge=
vonden ? Het inzicht — waar is zijn woonplaats... "
met in de rand : „ Ik heb gedwaald. Annas ".
Dit op zichzelf interessant tema heeft Vanderschaeghe
jammer genoeg verwerkt in een onevenwichtig geheel,
vrij verward in intrigues, soms moeilijk verstaanbaar,
soms onaannemelijk. Dat volledig gebrek aan homogene
konstruktie hindert mij te meer, daar het werk in zijn
afzonderlijke geledingen bewijst dat de auteur iets te
zeggen heeft. Dat doet hij niet op een zakelijke, nuch=
tere, omlijnde manier, maar veeleer wazig en poetisch,
wat wel aan het werk een zekere charme verleent. Van=

derschaeghe kan uitstekend een poetische atmosfeer
scheppen. Deze is er anderzijds toch ook de schuld
van dat de karakters zich van die poetische achtergrond
niet kunnen losmaken om op het voorplan te komen en
hun eigen leven te leven. Met dit werk bevinden wij
ons in de randgebieden van de poezie, veeleer dan in
het domein van het verhalende proza.
Verhalend proza heeft zijn eigen wetten, zelfs ambachte=
lijke. Is het talent conditio sine qua non, dan dreigt
toch, wordt het niet ingedijkt, het spook van het oever=
loze. Ingedijkt door aandachtige, geduldige en strenge
zelftucht en vakkennis. Hier schiet Vanderschaeghe nog
tekort. Vele jonge auteurs lijden aan dezelfde kwaal,
zoals blijkt uit het ver slag van de jury over de vieren=
twintig handschriften ingezonden voor de Periskoop=
prijs voor de beste roman in manuskriptvorm : „ Een
eerste lektuur van de teksten liet doorschemeren, dat
over het algemeen de zorg voor stijl en taal nog erg
onvoldoende is..." Vergeef mij Kajafas zou om dezelfde
reden geen genade gevonden hebben : onverzorgde taal,
gebrekkige stijl. Zijn sommige spellingregels hinder lijk,
dan moeten ze toch gevolgd worden, zijn dialectvormen
niet altijd uit den boze, dan moeten zij toch zoveel
mogelijk vermeden worden; allerlei =ismen ook. Een
vergelijking kan zeer poetisch zijn, maar ze kan on=
vergeeflijk belachelijk worden waar, zoals op bladzijde
89 mensen vergeleken worden bij kruiperige weekdieren
die hij (Annas) tegen de schenen kon stampen. Een
weekdier heeft geen schenen. En op bladzijde 69 : „ dit
dier kwelt ons altijd opnieuw... Het doodt, en met het
mes van een sluipmoordenaar. " : even onmogelijke ver=
gelijking. Dergelijke absurditeiten tref ik jammer ge=
noeg nog elders in het werk aan.
Ik had gewenst dat Vanderschaeghe van meer zelf=
kontrole had blijk gegeven. Enkele flitsen uit dit werk
kten vermoeden wat hij in zijn mars heeft, maar dat
hij eerst duchtig het onkruid onder de tarwe wiede.
Eugeen Van Hauwaert

BIJ E E N O N B E K E N D S O N N E T V A N H U G O

VERRIEST

(De Roos mijner Poesie)
Dr. Karel de Gheldere heeft steeds met de Verriesten,
en niet in het minst met Hugo, in de beste vriend=
schapsbetrekkingen geleefd. Enerzijds blijkt dit vol=
komen uit Verriest's Vlaamsche

Koppen

en vooral uit

de biografie die hij Karel de Gheldere wijdde in de
Jaarboeken van de Koninklijke Vlaamse Akademie, en
anderzijds door de verzen waarin Dr. de Gheldere zijn
vriend betrok of waarmede hij hem bedacht.

In het klein seminarie te Roeselare vormden zij, samen
met Eugeen van Oye, een onafscheidbaar driemanschap.
De een was de stam, de ander de blom en de derde het
blad. Zij hoorden bij elkaar.
En al dat ons tot blijdschap

werd

Het Hep van 't een naar 't ander

hert .
1
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Zo dichtte Karel de Gheldere als poesisstudent in 1859.
Bij de priesterwijding van Verriest, ging de Gheldere
hem het vers voorlezen „ dat Vlaanderen rondliep " :
Wees Pastor zoo gij
maar Vlaming

ziel van de Koekelaarse dokter kon onthutsen en aan
't zingen brengen.
De

Roos

mij n er

Ik

weet een

Poesie

wilt,

zoo gij

waart .
2

roos

met wonder

donkre

Zij ligt en schuilt diep in mijn hert, en

In 1893 tenslotte wijdde hij hem een van zijn roze=
liederen :

Ver van het licht haar schoonheid
In 't groene blad vol weedom

3

Aan

H.

Geen dichteroog
te lonken

en haar geuren

toegevouwd.

Zij slaapt en droomt als 't ware in eeuwig

V.

Des winters

kleuren.
houdt

zit ik als een

droomer

in de laai van 't

vuur,

Geen

die haar met liefde

zonnestraal

treuren.

aanschouwt;

die haar komt op te beuren :

Diep in mijn hert is 't winter en is 't

koud.

en voor mijn geest speelt zoet en zuur,
als dertle schimmen

op den

Maar

muur.

hoort!

Weerklinkt
Ik word maar wakker
Gebeurt

met den

Zij schudt en beeft; haar smachtend

zomer...

op een Roze

De Roos herleeft!

tuur,

En rondom
enkel zicht van uw

herte

blozen :
zucht.

onderen,

sprakeloos.

Maar kon ik ooit die dichten
die in mijn hert besloten

haar purpre blaren :

mij doorbalsemt

doorwaren

de lucht I

wonderen

brengt gansch mijne arme ziel ten
en slaat mijn tonge

ze ontvouwt

Haar geuren zoet mijn geest en hert

dat is uw schuld, O Gods natuur !

schrijven

blijven,

wie zonge als ik een Zang der Roos !

Als dankwoord schreef Hugo Verriest het sonnet De
roos mijner poesie. Hieruit blijkt, dat het in het hart
van de pastor al evenzo gesteld was als 's winters in
dit van de Gheldere, doch hoe het lied des dichters
van de rozen in hem de poezie in zoete geuren en pur=
pere blaren deed openplooien, zoals de zomerse zon de

Na de dood van Dr. de Gheldere (in 1913) is het hand=
schrift van dit sonnet met diens jongste zoon, 'de
Wrongelroze', medegetrokken naar de villa Miranda en
daarna naar het Rozelied te Duinbergen, waar het al
die tijd weigerig weggeborgen bleef. Thans, na 67 jaar,
mogen wij het stuk hier publiceren.
Raf Seys

1

De Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen heeft voor
de tweede maal de Wedstrijd van de Europese Woning
ingericht. Bedoelde wedstrijd was voorbehouden aan
architecten uit de zes landen van de Euromarkt, die zich
laten bijstaan door technici. Deze wedstrijd heeft tot
doel : het opzoeken van sociale en esthetische oplos=
singen bij de bouw van individuele woningen aan te
moedigen; de samenwerking tussen technici en in=
dustrielen, betrokken bij deze research te bevorderen en
de industriele aanpassing van de bouwnijverheid aan
de behoeften van de Gemeenschappelijke Markt te sti=
muleren. De prijzen door de I. J. V., door het Nationaal
Instituut voor de Huisvesting te Brussel en door de
industrie voorzien, beliepen 300.000 F. In de jury waren

Uit het gedicht We waren dry (Jongelingsgedichten, Leu-

ven, 1861,
2

p. 82-83).

V. Twintig Vlaamsche Koppen, eerste deel (Leuven, 1923,

vierde uitgave, p. 47).
3
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van de rozen

haar boezem

het dan, dat uur op uur

ik droomend

Want't

Het lied des Dichters
en doet ontroerd

Rozeliederen

(Gent, 1893) : p. 52.

WONING

o. m. een lid per Euromarktland; die waren voor Duits=
land, Dr. E. Brahe, uit Hamburg; voor Italie; F. Albini,
uit Milaan; voor Frankrijk : M . Lods, uit Parijs; voor
Nederland : architect Bakema uit Rotterdam en voor
Belgie : V. Bourgeois uit Brussel. Het secretariaat van
de wedstrijd stuurde deelnemingsformulieren aan 1.087
architecten uit de Euromarktlanden en beantwoordde
297 schriftelijke vragen om inlichtingen. Op te merken
valt dat landen buiten de Euromarkt ruime weerklank
opvingen vermits verschillende aanvragen toekwamen
uit Tsjecho=Slowakije, Polen, Hongarije, Zweden en
Portugal. Deze wedstrijd heeft in de middens van de
specialisten burgerrecht verworven; in 1959 waren er
36 inzendingen, in i960 : 144.

Bekroond ontwerp van architekt
Eugene Vanassche
Foto

Het verheugt ons ten zeerste dat de vierde prijs in deze
belangrijke wedstrijd werd weggekaapt door architect
Eugene Vanassche

uit Wingene. De h. Vanassche was

tevens de eerste prijswinnende Belgische deelnemer in
deze prijskamp en de jongste mededinger. De h. Van=
assche is 27 jaar, studeerde aan het Franciscus Xaverius=
instituut te Brugge en aan het St. Lukasinstituut te Gent.
Het bekroonde ontwerp zal worden uitgevoerd, met
medewerking van verschillende industrieen in de Jaar=
beurs te Gent in September i 9 6 0 ; daarna zal hetzelfde
huis worden heropgericht op een nog nader aan te
duiden terrein als prototype en documentatiecentrum.
Nog enkele karakteristieken van het huis : Inhoud :
260 m ; oppervlakte 95 m ; voorgevelbreedte 12 m;
diepte 4,80 m tot 8,40 m; bouwterrein 12 x 12 m (op
de jaarbeurs); normaal 12 x 19,20 m. Berekende bouw=
som in groepen van 20 a 30 woningen, aaneengesloten
bebouwing : 287.000 F waarin begrepen het waterblok
(56.000 F), electrische uitrusting, frigo, isolatie en elec=
trische verwarming. De bedoeling was, met behulp
van gespecialiseerde firma's de prefa=bouw interessanter
te maken, dieper in te studeren en aan te passen aan
onze levenswijze, de mogelijkheid te scheppen in kor=
tere tijd een woning te bezitten. Normaal geschiedt
deze bouw met zes werklieden, die deze woning mon=
teren of bouwen in zes dagen. Alle delen van het huis
zijn atelierwerk.
3

2

West-Vlaanderen
wenst deze jonge architect van harte
geluk met deze belangrijke en vererende onderscheiding.
fb

Plateeuw, Brugge.

NIEUWE

CARTOONS

Dani Dacquin is pas 25 jaar en reeds ziet hij de wereld
op zijn manier. Hij werd geboren te Sint=Andries, is
leraar aan de kunstdrukschool te Gent en woont thans
te Gentbrugge. Hij heeft geheel West=Europa doorlift
en van overal bracht hij de meest pregnante indrukken
mede. Hij tekent wekelijks een strip voor ' Pallieterke
maakt omslagen voor fonoplaten, gelegenheidsgrafiek,
kaften voor tijdschriften, wenskaarten, zal nu binnen=
kort ook aan Zwitserse bladen meewerken en droomt
van een tekenfilm. Wij hebben geen overvloed aan
goede cartoontekenaars; een nieuw talent is daarom
dubbel welkom, want ook daardoor krijgt het genre
meer bekendheid en waardering. Dani Dacquin heeft
talent; hij kan op dit speciaal terrein beslist iemand
worden. Het zal er voor hem op aankomen persoonlijk
te blijven in de vorm, (en dat is hij nu al over het al=
gemeen), maar ook in het zoeken van zijn thema's (en
die voorraad is nu eenmaal onuitputtelijk).
fb

RAYMOND

BRULEZ

BIJ Z I J N O P N A M E

TER

ERE

IN D E V L A A M S E

Wij verheugen er ons over dat Raymond Brulez tot lid
van de Koninklijke Vlaamse Akademie voor Taal= en
Letterkunde werd verkozen. De hulde die wij hem naar
aanleiding daarvan willen brengen, hadden wij eerst
tegen de komende herfst voorzien, omdat hij op 18
oktober a. s. 65 jaar zal worden. Nu hebben wij haar
vervroegd, opdat we niet zo lang ten achteren zouden
blijven om de gelukwens van ons tijdschrift te voegen
bij de blijken van waardering en genegenheid, die hem
thans te beurt zullen vallen. Door zijn medewerking
aan de uitgaven van ons verbond heeft Brulez, over
wiens geestelijke overtuiging niemand in het onzekere
verkeert, een voorbeeld van verdraagzaamheid gesteld,
waarvoor wij hem van onze dankbaarheid verzekeren.
Als wij aan hem denken, zien wij het beeld van een
eerlijk man en begaafd kunstenaar, van een Westvla=
ming, die wereldburger geworden is. Ongeveer vijfen=
twintig jaar geleden, toen het N.I.R. nog in een versleten
gebouw bij de Naamse Poort gehuisvest was, moeten
wij hem voor het eerst ontmoet hebben. Zoals hij nu
is, was hij reeds in die tijd. Een heer. Hij heeft veel
beleefd, veel mensen leren kennen, ontzaglijk veel ge=
lezen. Hij verraadt het als hij spreekt, onwillekeurig
dan, want aanstellerij is hem vreemd.
Met een onverstoorbare glimlach, als een toeschouwer
op het terras van een koffiehuis, die de drukte op straat
gadeslaat, kijkt hij naar hetgene wij de wereld heten,
zonder zich te ergeren of te verbazen. Hij heeft er zijn
genoegen in, zoals de schouwburgbezoeker in het spel
dat voor hem opgevoerd wordt. Als hij erover vertelt,
zal het schertsend gebeuren, maar wij zijn er allerminst
zeker van dat hij het niet vertederd en ontroerd heeft
medegemaakt. Alleen staat hij het zich niet toe van die
aandoening te gewagen. Met het gesprek dat hij inner=
lijk met zichzelf voert, heeft niemand enig uitstaans.
Ofschoon Brulez reeds een halve mensenleeftijd uit
West=Vlaanderen weg is, blijft hij door zijn werk en
belangstelling voor Westvlaamse aangelegenheden met
zijn geboorteland verbonden. Zijn verhalen zijn ook
als sociografische dokumentatie van betekenis. Denken
wij maar aan Andre lerval en Mijn Woningen, vooral
aan Het Huis te Borgen, dat in 1951 met de Belgische
staatsprijs voor het proza werd bekroond.
Wij kennen niemand die er zo goed als hij in geslaagd

AKADEMIE

is de zeer bijzondere atmosfeer, die bij de aanvang
dezer eeuw in onze badsteden geheerst heeft, naar
waarheid weer te geven. Achter de verzonnen plaats=
en persoonsnamen gaan werkelijkheden schuil, waar=
van de ontraadseling achter de vermomming een dub=
bele vreugde biedt. Die der waarachtigheid, die der
schoonheid. Streuvels en Vermeulen hebben ons in het
bestaan van onze plattelandsbevolking ingewijd. Sabbe
stelde ons de verdroomde zonderlingen met een kunste=
naarsgeaardheid uit het Gothische Brugge voor. Het
is de verdienste van Brulez dat hij de burgerklasse
van het kustgebied, met de zomergasten uit den vreem=
de, die er hun verlof kwamen doorbrengen, op een
onvergetelijke manier heeft uitgebeeld. Onvergetelijk,
omdat zij het merkteken van zijn onvervangbare per=
soonlijkheid draagt. Hoe Blankenberge, Brugge en
Koolskamp uit een bepaald oogpunt gezien konden
worden, heeft hij voor altijd vastgelegd. Onze kennis
van West=Vlaanderen zou on volledig zijn, als zijn ge=
tuigenis mocht ontbreken.
De waarachtigheid van Brulez' werk werd door zijn
konkrete ingesteldheid op de realiteit verhoogd. Toch
zgu het slechts een plaatselijke en voorbijgaande waar*
de bezeten hebben, was de stof die eraan ten grondslag
ligt niet door zijn persoonlijke visie gesublimeerd. Om
te achterhalen hoe dat gebeurd is, moeten wij in hem
de mens en kunstenaar kunnen benaderen. Zoals iedere
man van formaat, wordt Brulez door een drang naar
waarheid bezield. Daarin gelijkt hij naar de Ibsen van
de nutidsdramas, die bondig en klaar gezeid heeft dat
de waarheid ons zou bevrijden.
Voor Brulez beduidt zulks dat er geen objektieve, eeu=
wige, overal en altijd geldende waarheid bestaat. Alles
vloeit en vervloeit, komt op, zinkt weg en keert weer,
zoals ebbe en vloed van de zee, die ieder voetspoor op
het strand uitwist. Gelukkig degene die het beseft en
gadeslaat zonder er zich mede te bemoeien, gesterkt
door de wetenschap dat hij er niets aan veranderen kan.
Brulez engageert zich niet. Hij voelt niets voor „ de
ethicapreekers van achter den vieren ". De humanitaire
ekspressionisten deden hem schrijven : „ Zoo al die
menschen bezeten zijn door den daemon — of liever
door den engel — der dienstvaardigheid, waarom ant=
woorden ze dan niet op de kleine aankondigingen van
195

' Het laatste Neuws' of de Haagsche Post' die : „ een
flink meisje op de hoogte van de keuken" of een
,. energieke heerenknecht" vragen ? Ja, men moet naar
het volk gaan. — En als je dan met je goede bedoelin=
gen aan de proletenkamer aanklopt, dan zijn ze natuur=
lijk niet thuis. Ze zijn naar de bioscoop ".
Dit illusieloze individualisme had naar een Nietzsche=
aans vitalisme, een verheerlijking van de Obermensch
kunnen voeren. Ofwel naar de walg, die volgens Sartre
de reaktie der bewusten op de eksistentialistische ver=
lokking tot wanhoop is. Maar onze Vlaming lijkt de
beroezing van levensdronkenen en levensmoeden even
onbetrouwbaar. Als zij de anderen niet bedriegen, be=
driegen zij zichzelf. Ook die vorm van opgeschroefd=
heid wijst hij af. De Grieken wisten dat het de over*
moed is, die aan de oorsprong van het menselijke lijden
ligt. De levenshouding, die uit Brulez' wereldbeschou=
wing voortspruit, is antitragisch. Zij kan derhalve ook
niet humoristisch zijn.
7

Zijn glimlach is geen overwinning op het lijden, maar
een uiting van geestelijke superioriteit. Als geen ander
in onze literatuur heeft hij de ironie beoefend, het mid=
del bij uitstek om afstand te scheppen tussen hemzelf
en zijn onderwerp, dat altijd de komedie van de men=
sen is en het verlangen zich te doen gelden in een rol,
die zij zelf gekozen hebben uit de behoefte in eigen
ogen groter te schijnen dan ze zijn. Graag betrapt hij
hen daarbij in een pikante situatie, die hem toelaat zijn
spot met een grein sarkasme te kruiden. Dat uitzicht
van zijn werk maakt dat het voor volwassen en inzon=
derheid intellektuele lezers is bestemd.
In Hef Pakt der Triumviren staat (op biz. 166) de vol=

UIT L E V E N

EN WERK

gende bekentenis : „ Door de vrede (van 1918) beroofd
van vriendin, vrienden en verwanten, was ik nu beland
in een staat van morele afzondering, die niet zonder
bekoring was.

Ik ondervond

toestand van geraffineerde

dat de eenzaamheid

genade kan zijn, die mij

een
het

feilloze geluk van asceten en heremijten deed begrijpen.
Maar meteen betwijfelde ik toch of ik mij geruime tijd
in het klimaat van Alastor or the Spirit of Solitude zou
kunnen welbevinden."
Deze uitspraak slaat op een korte periode terug, maar
is het vermetel de onderstelling te opperen dat zij voor
Brulez' zijn in de wereld over het algemeen kenschet=
send is ? Als toeschouwer eenzaam en in die eenzaam=
heid dan toch verlangend naar de mens, die ondanks
zijn dwaze zelfoverschatting het meest boeiende van
alle bekende wezens blijft ? De ironie van de schrijver
is de keerzijde van zijn kwetsbare cntvankelijkheid,
van een gevoeligheid die ervoor schroomt zich naar
buiten bloot te geven.
Van de Voorde heeft eens geschreven dat Brulez van
Looy tot meester gehad heeft. Hij kan het weten. Maar
het is duidelijk dat Brulez ook zeer veel van de Fransen
gehouden heeft, van Voltaire en France wellicht, ook
van Proust en de luchtige chroniqueurs uit de school
van Dereme, die het leven veel te zwaar gevonden heb=
ben om er zwaar over te schrijven. Zonder Brulez zou
onze letterkunde armer en een bepaalde gerichtheid
van onze intellektuele burgerklasse onuitgesproken ge=
bleven zijn. Dat is de schone verdienste, waarvoor wij
hem onze erkentelijke bewondering betuigen.
Andre Demedts

V A N JOSEPH

RYELANDT

Bij zijn negentigste verjaardag
In alle domeinen van de kunst, kennen onze lezers uit=
zonderlijk begaafden en weergaloze werkers met door=
zettingsvermogen, die, zoals Bach, gezond van hart en
ziel en geest, als een vogel dag=in, dag=uit hun lief en
leed uitzingen. Ze kennen geluks= en ongeluksvogels;
idealisten die liever honger lijden dan hun ideaal prijs
te geven; hooghartigen die met de ellebogen werken om
anderen te verdringen; grootmoedigen die, zoals Liszt,
zichzelf vergeten om anderen op het voetstuk te hef fen;
ridderlijke strijders, die wel jaren van miskenning en
eenzaamheid, maar nooit van moedeloosheid doorwor=
stelen, omdat ze in hun kunst geloven en vertrouwen;
lijdzamen, die zonder bitterheid de slagen van het nood=
lot ondergaan; zoekers die tasten en twijfelen, op zij=
wegen verdwalen en, na veel tegenslagen, hun weg
vinden of... niet vinden. Er zijn rusteloze of uitgeputte
overgevoeligen, die in een broos omhulsel kwijnen en
voor hun tijd bezwijken; goedhartige nederigen die,
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zoals Paul Gilson, liever het wierookvat zwaaien dan de
moker van de vernieling; zwoegers die met overijling
en bedachtzamen die met overleg de kunst dienen; wis=
pelturige kameleons die van vorm veranderen als van
kleedsel; aanhangers, adepten en volgelingen van scho=
len en =ismen. Maar de minst interessante en gelukkig
dunst gezaaide kategorie is die van de hovaardige dur=
vers, die als de cederen van de Libanon hun hoofd in
de wolken steken, zich spiegelen in hun gewaande
grootheid, als een meteor verschijnen en in het niet
verzinken.
Hoe gunstig steekt bij deze laatsten de edele figuur van
Joseph Ryelandt af ! Waar de hoogmoedigen zich op
hun afkomst, hun adel= en eretitels beroemen, is hij er
veeleer om verlegen. En wanneer een koninklijke gunst
hem als erkenning van verdiensten met een aureool van
adel siert, hoeft men hem niet met 'heer baron' te be=
groeten : hij is en blijft de bescheiden, ingoede Rye=

landt, die zijn drukke dag het liefst begint met de stilte
van een kerkbezoek en een innige samenspraak met
God die zijn werk moet zegenen, wil het gedijen. Komt
daarbij in de goede jaren de gezelligheid van zijn huis=
en vriendenkring, toch zal hij diezelfde dag eindigen
in de stilte van zijn werkkamer, zijn tweede heiligdom,
waar hij, ver van de jachtende wereld, zich in de muziek
kan verdiepen en zijn gevoelige ziel ongestoord uit=
spreken. Hij kent voorwaar geen andere ambitie dan de
ijverig dienende, door en door kristelijke toonkunste=
naar te zijn.
Zo heeft hij, zingend in de schaduw als de nachtegaal
in 't lover, de bijna patriarchale leeftijd van 90 jaar
bereikt.
Zijn weg is lang, zijn werk is groot. Joseph Ryelandt
werd geboren te Brugge op 7 april 1870, doorliep er als
humaniora=student het Sint=Lodewijkscollege, studeerde
verder in de wijsbegeerte te Namen en enkele maanden
in de rechten te Leuven, waarna hij zich „ met hart
en ziel" aan de muziek over gaf en zich bijna uit=
sluitend aan de kompositie wijdde. Gedurende vier jaar
(van in maart 1891) was hij te Mechelen de prive=
leerling van Edgar Tinel . In 1924 werd hij benoemd tot
direkteur van het konservatorium te Brugge, als opvol=
ger van Karel Mestdagh, en heeft hij meer dan twintig
jaar dit ambt bekleed. Van 1929 tot 1939 heeft hij
bovendien aan het konservatorium te Gent de leerstoel
van kontrapunt bezet.
Tinel, die na de vermaarde katolieke orgelkornponist
en =virtuoos Jacques Lemmens , de hele kristelijke
muziekbeweging in ons land tot lang na zijn dood heeft
1
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beheerst, heeft Ryelandt dus enige jaren in het kontra=
punt getraind en klassiek onderlegd, zonder hem zijn
persoonlijk, pittig oordeel over muziek en musici te
onthouden.
Voor Tinel als mens, als professor=direkteur, als kom=
ponist van drie voorname werken, heb ik steeds een
diepe verering gekoesterd, maar dit moet me toch van
het hart : Tinel, die geboren was om te leiden en te
gebieden, kon moeilijk dulden dat leerlingen uit zijn
Instituut of erbuiten — ik bedoel Meulemans en Rye=
landt — op wie hij al zijn hoop had gebouwd, zijn
leer ontgroeiden en een eigen weg insloegen. Die weg
kon geen andere zijn dan die van hun markante, ver
uiteenlopende persoonlijkheid. Als nu Joseph Ryelandt
en Arthur Meulemans door de geliefde meester in het
bezit werden gesteld van een met voile toewijding ver*
rijkt en gezuiverd spraakvermogen, dat gaandeweg zou
groeien, evolueren en een eigen ontwikkelingsproces
ondergaan, werd de verhouding gespannen en een ver=
vreemding onvermijdelijk. Die artistieke ontvoogding
gaf aanleiding, althans wat Meulemans betreft, tot een
kortsluiting en het slingeren van verpletterende blik=
sems (cfr. WesUV launder en, 1952, nr. 6, p. 207) en,
wat Ryelandt betreft, tot een verkoeling tussen de be*
wonderde meester en zijn begaafde leerling.
Nu zou men geneigd zijn te denken dat Ryelandt de
prikkelbare meester, na een geduchte uitval, kordaat de
rug zou toekeren : niets is minder waar. Hij kent im=
mers de mens zoals hij geschapen is : zijn zwakheden,
zijn gebreken. Hij is een kristen, toegeeflijk en ver=
draagzaam. Hij heeft trouwens een brede rug en is
niet lichtgeraakt. Hij blijft zijn oude meester bewon*
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deren als te voren : daar geeft hij bij elke gelegenheid
blijk van. In de koninklijke Akademie verkondigt hij
zijn lof : „ men is spoedig vergeten ", schrijft hij, „ als
men deze wereld heeft verlaten; de aandacht van de
mensen is kort, en de zorgen die hen overstelpen laten
de levenden weinig of geen tijd over om nog werk te
maken van de doden. Het is nochtans goed degenen in
aandenken te houden die — spijt een markante persoon=
lijkheid — zo al niet vergeten, dan toch bij het dringen
en stoten van de nieuwe aankomers worden overscha=
duwd (non pas oublies, mais plus ou moins eclipses
dans la bousculade des nouveaux arrivants).
Ik wil hier de gedachtenis oproepen van een onzer
oude kollega's, een groot artist, die in zijn leven op=
merkenswaardige suksessen, ik zou haast zeggen triom=
fen heeft beleefd. Welnu, hij is gestorven in 1912 en
schijnt reeds tot een ver verleden te behoren. De artis=
tieke geslachten volgen elkaar sneller op dan de andere,
want elk heeft het verlangen (en de illusie) alles te ver=
nieuwen, en dit met een vaart die wellicht geen enkel
tijdperk van de geschiedenis ooit heeft gekend.
Ik betaal hier een tol van dankbaarheid aan de meester
die mij met het muzikaal vak vertrouwd heeft gemaakt
en wiens (misschien ietwat te dogmatische) onderrich=
tingen vol waren van originele beschouwingen en geest=
driftige of... bliksemende oordeelvellingen ! "
En op een zelf=gestelde vraag : welk belang heeft het
moderne in de toekomst ? antwoordt hij : „ Het enige
waar het op aankomt is ware schoonheid te scheppen,
iets te zeggen te hebben. Men mag dan voor= of achter=
lopen : is men niet van zijn tijd, men zal van de toe=
komende zijn. Heeft Bach de nieuwe stroming van
zijn tijd gevolgd ? Neen. Maar het scheelt ons weinig :
hij is van alle tijden.
Welnu, Tinel was een groot kunstenaar; geen genie in
de eigenlijke zin van het woord; maar zijn groot talent
was bezield door een echte inspiratie. Terwijl de mens
in hem zoveel oorspronkelijkheid vertoont, is die in zijn
werk niet terug te vinden. Hij heeft weliswaar de ora=
toriumvorm vernieuwd, maar de stijl blijft in een zeer
klassieke traditie, waar de invloed van Bach zich met
de meer romantische van Mendelssohn en Schumann
vermengt . Bij P. Benoit is hier en daar meer genialiteit
te vinden, spijt zijn gezwollenheid en het soms nolle
bombast van zijn lyrisme. Tinel had meer smaak en
vakmeesterschap dan de Antwerpse maestro : vaak ver=
heft een grote vleugelslag hem en doet vergeten wat
hier of daar een weinig zou kunnen afsteken ".
De drie oratoria, de mis en de twee Te Deum's kwalifi=
ceert Ryelandt als „ werken van een diep gevoel, een
hoge lyrische vlucht en een gedegen techniek (une sa=
vante ecriture) ". (Notice sur Edgar Tinel, extrait de
l'annuaire de l'Academie royale de Belgique, 1950, p,
3=4=6=7).
Mogen de drie grote werken van Tinel de periodieke
kans krijgen, die wij in de laatste alinea van dit opstel
4
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de oratoria van Ryelandt hebben toegewenst. Na een
eklipsering van straks een halve eeuw, zou eerherstel
geen dag te vroeg komen.
„ Indien sommigen eerst een zekere vermaardheid ver=
werven en pas daarna beroemd worden, is zulks geen
vaste regel; want de roem kan — naar het woord van
Hello — evenzeer in de verborgenheid ontkiemen.
Heeft men niet roemrijke geleerden, als Pasteur of
Curie, in de schaduw zien werken, onbekend voor het
publiek, tot de dag waarop hun geniale ontdekkingen
hen met roem overlaadden ? Meestal komt de beroemd=
heid van een groot man in zijn leven nauwelijks tot
ontkieming : ze groeit en bloeit maar na zijn dood.
Laat ik het voorbeeld aanhalen van der grootste musici
uit het einde der i 9 eeuw, Cesar Franck. Deze Belg,
professor aan het konservatorium te Parijs, was zo wei=
nig beroemd dat het konservatorium zich bij zijn be=
grafenis niet eens liet vertegenwoordigen. De roem
kwam slechts nadien. Men stelde vast dat deze eenvou=
dige leraar in Frankrijk een vermaarde school had ge=
sticht, en dat deze bescheiden komponist een echt genie
was. Roem is een bloem die maar op de graven groeit".
(J. Ryelandt, La Gloire, uittreksel uit de mededelingen
van de klasse der schone kunsten, 1942, biz. 155=156).
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Voor de overlevenden, voor hen die van de werken (of
daden) van hoogstaande mensen kunnen genieten, is
het een plicht aan de helden van hun land en van de
ganse wereld de verering te wij den die hun toekomt.
Bewondering is voor hen een plicht, en 't is mede een
troost de verheven gedachten van geniale voorgangers
te mogen bewonderen. Hun roem is voor de overleven=
den een van de wereldschoonheden, en een land legt
zich zelf eer in door een eervolle plaats in te ruimen
aan hen die zijn grootheid hebben gegrondvest en de
graad gemerkt van zijn beschaving ". (biz. 159=160).
Betreffende de hedendaagse kunstmuziek heeft de Brug=
se toondichter opvattingen, waarmee de hevige vooruit=
schieters niet onvoorwaardelijk zullen instemmen. Hoor
maar : ,, Wanneer zekere komponisten, die er een zeer
gedurfde schrijfwijze op nahouden, een mooie drama=
tische tekst opluisteren, slagen zij er in, de ziel geboeid
te houden. Dit is het geval met werkelijke genieen als
Darius Milhaud en Honegger. De Judith van deze
laatste en vooral Jeanne au bucher zijn onvergetelijk.
Maar als je deze werken leest of beluistert, merk je dat
hun schoonheid grotendeels te danken is aan tonaal
gekomponeerde passages. Op zuiver instrumentaal ge=
bied zijn de meest vooruitstrevende vernieuwers van
alle nationaliteiten erg lastig te volgen, terwijl hun ijdel
spel van klankenkombinaties geen enkele innerlijke
verrijking aanbrengt.
Wat is dan het aandeel snobisme in de verering van die
geheel kunstmatige taal ? Het is moeilijk te zeggen. In
onze jeugd, ten tijde van het Wagnerisme, vonden de
snobs er genoegen in op alle stoute nieuwigheid in de
kunsten te schimpen. De verpletterende triomf van het

Wagrteriaanse toneel heeft de volgende generaties wij=
selijk omzichtiger gemaakt. Maar heden ten dage zijn
tal van musici overtuigd dat kunst die bij de traditie
aansluit, van te voren veroordeeld is. In de kunst moet
de mode veranderen gelijk de rokken en hoeden van
de vrouwen. In de letterkunde wordt nochtans gedoogd
dat de modernste schrijvers een zuivere en summa
summarum traditionele taal gebruiken, een taal die
men nog kan onderwijzen, die welbepaalde regels en
genoegzaam rekbare grenzen heeft. Evenzo in de mu=
ziek : de traditionele harmonie is nog dezelfde die in de
konservatoria wordt onderwezen. Waarom ? Omdat ze
tot omstreeks 1910 de spraak was van de Europese mu=
ziek, traditiegetrouw en logisch van de middeleeuwse
gregoriaanse zang af tot nu onderhouden (langue de
tradition logiquement suivie depuis le plain=chant du
moyen=age jusqu'a. nous).
Een van de redenen die de hedendaagse komponisten
naar een zo gezochte stijl lokken is het verlangen oor=
spronkelijk te zijn. Alsof het atonale of polytonale stel=
sel niet evenzeer als het andere zijn geijkte uitdruk=
kingsmiddelen had ! De ware oorspronkelijkheid, of
beter gezegd de persoonlijkheid heb je in het bloed en
ze kan zich zowel door overgeleverde harmonieen uit=
spreken als door een opstapeling van dissonanties. Ik
heb uit het tijdschrift Comoedia de volgende gedachte
van Paul Dukas genoteerd : vroeger waren de scheppers
die dezelfde taal spraken alien verschillende; thans zijn
ze, bij al die tegengestelde uitdrukkingswijzen, een=
tonig geworden (aujourd'hui, avec cette disparite d'idio=
mes, ils sont monotones ") (Musica sacra, 1952, nr. 2,
biz. 51=52).
Van natuur en door een ruime humanistische vorming
ontvankelijk voor de uitdrukkingskracht en de schoon=
heid van het woord, kon Ryelandt, voor zijn teksten,
in de klassieke en moderne poezie naar hartelust gras=
duinen. Alleen zijn grote kunstgewrochten werden
hoofdzakelijk door bijbelse en liturgische teksten of
door het boek der psalmen geinspireerd. Geen wonder
dus dat hij uitgedroogde, op een karton geprikte vlin=
ders achteloos voorbijgaat : ze kunnen de stampers van
zijn hartebloemen noch bedruipen, noch bevruchten.
Geen bloedloze woordenkramerij dus, geen weke trane=
righeid, geen flauwe romantiek, geen zouteloze banali=
teiten. Gezonde, gave vruchten zoekt hij op, en daarbij
is zijn speurzin zo waakzaam, dat hij hem steeds keurig
en pittig ooft laat ontdekken bij Guido Gezelle, Vondel,
Albert Verwey, Charles Martens, Paul Verlaine, Louis
Veuillot, H. Hoornaert, Ad. Hardy, Victor Kinon, Paul
Claudel e. a., alsook in oudnederlandse, =Vlaamse en
=Franse boeken, en zelfs in Spaanse. Die smakelijke
verzen vertonen wel merkelijke verschillen van stijl en
inhoud, maar in hun onderlinge verscheidenheid zul=
len ze toch, elk op zichzelf, zijn muzikaal gevoel en
scheppende geest weten op te wekken en aan te scher=
pen. Beide, tekst en muziek, zullen harmonisch samen=

gaan en door een suggestieve wisselwerking de ge=
wenste eenheid verzekeren.
Guido Gezelle is Ryelandt's lievelingsdichter : hij staat
als zielsverwante en nauwe bekende van de musicus
met meer dan dertig gedichten, korte en lange, vooraan
in de rij. Hij was trouwens een stadsgenoot en stond
reeds voor zijn dood als invrome natuurdichter en fijne
taalboetseerder in hoog aanzien .
De eerste, gedeeltelijk wegens onvoldragenheid vernie=
tigde produktie van Ryelandt bestond uit piano= en or=
kestmuziek, maar vooral uit liederen, waarmee hij, na
zijn merkwaardige oratoria, weldra een ruim deel van
zijn leven zou vullen.
Hoewel in de instrumentatie van de jonge musicus van
voor en rond 1900 een vluchtige invloed van Wagner
te onderkennen valt (bv. van Lohengrin in sommige
episoden van het muziekdrama St. Cecilia), al spoedig
schudt hij die af en laat hij, in toon, konstruktie, uit=
beelding en orkestratie, een eigen geluid horen, dat
hem van nationale en buitenlandse meesters onder=
scheidt. Dit neemt niet weg dat ieder kunstenaar in
zekere mate afhankelijk is van voorgangers en veel of
weinig verschuldigd blijft aan zijn lievelingsmodellen
en =meesters. Sommige grote toondichters, als de Franse
Georges Bizet (1838=1875) in zijn voor 25 jaren ont=
dekte symfonie, de Tsjechische Antonin Dvorzak (1841=
1904) in zijn 'Ludmila' en de Belgische Guillaume Le=
keu (1870=1894) hebben van die on(der)bewuste be=
invloeding in hun jonge jaren last. Hun ontvankelijk=
heid, in casu voor Haendel, Beethoven, Weber, Wagner,
of voor Franck in het driejarig oeuvre van de zeer be=
gaafde Lekeu, is bij hen een obsessie, als ze niet, in
het besef van het nawee, voor impressionabele gemoe*
deren een nachtmerrie wordt.
5

Het valt niet te loochenen dat al te veel komponisten
weinig kieskeurig waren op hun teksten, hetzij dat ze
zelf alle onderscheidingsvermogen misten en in troebel
water naar een mager visje zaten te hengelen, hetzij
dat hun wichelroede niet gevoelig genoeg was om zui=
ver bronwater te laten ontdekken. Meesterstukken bij
de vleet zijn er te noemen, waarvan het patroon zo
armoedig en kinderachtig aandoet, dat de leverancier
van het misbaksel er geen eer bij haalt. We hoeven met
het zoeklicht niet eens buiten de sfeer van de religieuze
muziek te gaan. Heeft b. v. Cesar Franck in de sera=
fijnse delen van zijn 'Beatitudes' niet een monument
van onvergankelijke schoonheid opgetrokken op de
bloeiende kern van een tekst uit de pruikentijd ? En
indien sommige op de tafelrand gezaaide verzen van
Hiel en De Geyter nog in de Vlaamse muziektuin te
prijken staan, is het om hun intrinsieke waarde en
hun kiemkracht of om de meesterlijke muziek die ze
bevrucht heeft en tot wasdom gebracht ?
Het is niet mogelijk, ten aanzien van de uitgebreide
kunstproduktie van Ryelandt, deze al was het maar in
een vluchtig panorama te overschouwen, laat staan on=
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der de loep te nemen. We zullen hier enkel even de
aandacht vestigen op zijn vier oratoria : De Komst des
Heeren (1906=1907), Maria (1909=1910), Agnus Dei
(1913=1914) en Christus Rex (1921=1922) . Zij vertonen
een korrelatie van geestelijke inhoud en sfeer, van kon=
ceptie, van visie, van struktuur, van techniek en van
stijl, die tot een onderlinge verwantschap en een merk=
waardige eenheid uitgroeit. Want deze musicus weet
perfekt wat hij wil : hij wil bewust wat hij weet met
eerbied en liefde te kunnen volbrengen. Hij is een bege=
nadigde, ja, een uitverkorene in de muziek; maar toch
een vlijtige, die zijn kunst liefheeft, niet als zondags=
ruiter zijn rijpaard, maar als de bedreven rijder, die
zijn reispaard ment en leidt waarheen hij het brengen
wil. Hij aarzelt noch weifelt : hij weet immers dat zijn
werk goed is, dat het goed is en schoon. Hij is dus
volkomen gerust, kan de barometer van de kritiek mis=
sen en doet met ijver voort, zonder overhaasting, maar
moedig en gespannen.
6

*
Dhr. Daniel Ryelandt heeft uit zijn herinneringen (in
radio Kortrijk, 2 april i960) een en ander typisch voor=
val en achtergronddetail uit het leven van zijn vader
opgehaald. Zo plachten 's zondags enige vrienden ten
huize van Ryelandt bij een te komen, om er samen te
musiceren en aldus een levendig kontakt met de muziek
te onderhouden. Dergelijke vaste of okkasionele voe=
ling of verbroedering van een groepje musici of gezins=
leden schept een huiselijke sfeer en een ideale werk=
gemeenschap, en dat niet alleen, want ze verscherpt bo=
vendien de inwendige zin en de muzikale vaardigheid
en is ongemeen vruchtbaar voor de genetische ontwik=
keling van de menselijke geest. Uit dien hoofde is het
te betreuren dat zulke kulturele, niet=professionele uit=
voeringen van dag tot dag zeldzamer worden, doordat
fonoplaten en radio het zelf=musiceren fataal verlam=
men.
Wat het kontakt van de gemeenschap met het muziek=
leven betreft, dit wordt hoe langer hoe meer door de
mekanische reproduktie verbroken, behalve daar, waar
oude en nieuwe koren van gemengde of gelijke stem=
men, volkszangverenigingen, zangscholen en kinder=
koren nog niet aftakelen en vaak in koncertzaal en radio
een prikkel vinden, een ontlading, een bevrediging van
het muzikaal gemoed.
De gewone man van de straat en de stad vlucht de stilte,
hij haat ze en zoekt verdoving in het hels geraas en
lawaai van schreeuwende luidsprekers in de sine fine
doorjengelende speeldoos of radio. Meesterwerken en
dwaze deunen draaien als kipkap door mekaar. In de
greep van de mekaniek, die haar prooi niet lost, worden
ze onmeedogend de ether ingesleurd en de godganse
dag — liefst fortisstme — te grabbel gegooid.
Wat blijft er van het gemeenschappelijk kontakt met
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het gezonde muziekleven nog over dan het sporadische
koncertbezoek en het gezamenlijk beluisteren van goede
fono=, radio= en T.V.=uitzendingen ? Het beoefenen en
genieten van muziek binnens= of buitenshuis wordt
het voorrecht van de enkeling en het passief muziek=
genot het aandeel van de gelegenheidsluisteraar. Het
wordt dus in die zin individueler, wat de invloed van
de muziek in sociaal=estetisch verband niet weinig be=
perkt. Aan de andere kant is het een verheugend ver=
schijnsel, tegenover het verval van de niet=mekanische
huismuziek, dat de mekanisering de kollektieve deel=
name van leken aan nieuwe koor=, volks=, school= en
kindergezang eerder bevordert dan belemmert, wat dan
weer de samenhorigheid, het gemeenschapsleven en,
door het uitgezonden volkslied, ook de weerbaarheid
voor het behoud van eigen taal en zeden in de hand
werkt.
Dhr. Daniel Ryelandt vertelde verder over de dagelijkse
familiale uitstapjes in de vrije natuur en de flinke wan=
deltochten op zijn eentje, die zijn vader, „ ook nu
nog ", zegt hij onderneemt, niet alleen om zich fit te
houden, maar ook uit treklust na een lange zit aan
zijn bureau en uit een behoefte van zijn Franciskaanse
gemoed en zijn vrijheidlievende natuur. In Vlaanderen
en in de Ardennen heeft Ryelandt in vroeger jaren
veel gewandeld : niet zo maar in slentergang of kippe=
draf voortdrentelen, maar flink doorstappen, met een
gezwinde, veerkrachtige pas. De velden in, de heuvels
en de bergen op, en in de zomerse dagen de bossen in,
waar de bloemen bloeien en de vogels in het groene
lover zingen. Een bestendig feest voor oog en oor van
de natuurvriend.
Is 't daar niet, in die wonderbare wereld van klanken
en kleur en, dat hij uit de onwezenlijke verte de wek=
roep tot scheppen heeft opgevangen; dat geheimzinnige
stemmen hem het sesam, open u ! hebben toegefluisterd ?
Is't daar niet, in het mysterieuze ritme en de duizend=
voudige verscheidenheid van tinten, geluiden, gegons
en geuren, dat sprankelende vonken van de scheppings=
kracht zijn gemoed hebben geraakt ? Gesublimeerde
natuurelementen en gesluierde droombeelden suggestie=
ve visioenen van gestalten uit een bovenzinnelijke we=
reld bevolken het onderbewustzijn langs de metamor=
phose van toverklanken en =tonen. Ze deponeren in de
ziel van de artist „ een schat van indrukken, ik zou
haast zeggen : een vat van inspiratie (je dirais : un
reservoir d'inspiration). Om deze, vaak onderbewuste
indrukken tot een kunstwerk te laten uitgroeien, hebben
wij (doorgaans) de stilte en de eenzaamheid van onze
kamer nodig . 't Is, met de pen, het potlood of het
penseel in de hand, dat we dikwijls de schoonste ge=
dachten, van welke aard ook, vinden en de inspiratie
ons bezoekt.
Kortom, de inspiratie is een ingeboren, onderbewuste
kracht die ons produktievermogen opwekt en verhoogt.
Ze ontwikkelt zich door het werk. Dit betekent dat ze
7

zonder het werk niets duurzaams kan voortbrengen;
maar van de andere kant kan ook de hardnekkigste
arbeid zonder deze mysterieuze kracht, die een Gods=
geschenk is, geen verheven kunstwerk voortbrengen.
Het is onjuist te beweren dat die kracht de kunstenaar
altijd ter beschikking staat. Hij heeft ze min of meer
of in't geheel niet, volgens de perioden, de dagen, de
uren. Mozart biedt een ongehoord voorbeeld van door=
lopende inspiratie. Toch zijn er van het ene tot het
andere werk ongelijkheden, hoogteverschillen te mer=
ken, die bewijzen dat hij, in een zekere mate, de al=
gemene wet onderging.
Er is geen grote kunst zonder de vaardigheid door het
werk.
Maar er is ook geen grote kunst zonder de geheim=
zinnige inspiratiegave, die het werk van de artist bezielt
en bevrucht (qui informe Tceuvre de Tartiste) en het
zijn geestelijk kenmerk geeft.
De tijd stapelt de kunstwerken op. Hij bekommert zich
weinig om de mode en weerhoudt enkel de gewrochten
die door de goddelijke vonk getekend zijn. Of de artist
gebruik maakt van de modernste procede's of dat zijn
vaardigheid traditioneel is, heeft weinig belang. Bach
nam de nieuwe stijl van zijn tijd niet aan, en toch
veroudert zijn kunst niet. De procede s slijten af, maar
wat blijft is datgene wat het werk leven inblaast. De
superioriteit van een kunstgewrocht hangt dikwijls van
onnaspeurbare faktoren af. Deze zijn de vrucht van de
inspiratie en vaak de kiemen van onsterfelijkheid".
(LTnspiration dans Tart door baron J. Ryelandt, uit=
treksel uit mededelingen van de klasse der schone kun=
sten, 1946, biz. 66=67).
Zo is Ryelandt in al zijn ernst en eenvoud en door zijn
transcendente kunst een lichtend voorbeeld geworden
voor de jonge generatie. Is deze meer op het lage zin=
genot en het stoffelijke dan op geestelijke genoegens
en plichtsbetrachtingen georienteerd, ze kan er uit leren
dat schaamteloze uitgelatenheid, wilde uitspatting en
ongebreidelde zucht naar sensatie de ziel verstompen
en dat de op vertier en luidruchtigheid verzotte nozem
in de baaierd van rumoer verstikt. Ze kan er uit leren
dat de ontspoorde homo ludens, de van geld en ijdelheid
bulkende zwierbol in de wervelende maalstroom van
het leven fataal wordt meegesleurd en verzwolgen. Het
huidige levensritme en de krampachtige worsteling van
de moderne mens kunnen deze van zijn schrijnende
onrust, beklemming en radeloze angst niet bevrijden,
maar ze integendeel aanwakkeren en verhevigen. Ieder
mens moet moedig, rustig en in alle sereniteit zijn eigen
land van belofte zoeken en desnoods met inzet van al
zijn krachten veroveren. De broze bloem van het geluk
ontluikt niet in het hart van de materialisten, zuur=
kijkers, verwenden en geblazeerden, maar in dat van
onthechten, volijverigen en optimisten, die zich blij=
moedig overgeven aan de taak, het offer, de plicht en
de vreugde van iedere levensdag.
7

Zijn volk in schoonheid dienen en zijn Schepper om
zijn gaven loven en danken, welke heerlijke opdracht
voor een man als Ryelandt ! Nu mag de levensavond
komen : na de hitte van de dag brengt hij verkwikking,
lommer, luwte, rust en vrede. Wij wensen het de oude
musicus van harte. Maar is dit alles ? Muziek is, ja,
levend voor enige ingewijden, maar dood voor de massa
als ze niet wordt uitgevoerd.
Moge ons land, dat zich mag verheugen in het bezit van
gemengde koren met internationale faam, de roemrijke
geestelijke erfenis van onze jonge en oude Vlaamse
muziek luisterrijk hooghouden en uit dragen. Moge in
het bijzonder de historische kunststad Brugge met haar
dappere schaar Cantores zich beijveren om, hand in
hand met het vro singhende Kortrijk en het koor der
Roeselaarse kunstconcerten, de voorname werken van
Ryelandt op gezette tijden uit te voeren, opdat wij ook
hier, in deze hoek van Vlaanderen, de naam van kunst=
lievende kristelijke Vlamingen metterdaad verdienen.
7
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Alfons

Moortgat

„ Pour se livrer corps et ame a la musique (et a moi) ",
schreef Edgar Tinel aan Elisabeth Alberdingh-Thijm (Paul
Tinel in West-Vlaanderen, 1952, nr. 6, biz. 194).
Edgar Tinel, „ een gouden hart onder een ruwe schors ",
zoals Aloys Desmet en Eugeen Van de Velde hem typeerden, werd geboren te Sinaai op 27 maart 1854 en stierf te
Brussel op 28 oktober 1912. Hij was direkteur van't Lemmensinstituut van 1881 tot 1909 en van t konservatorium te
Brussel van 31 december 1908 tot 28 oktober 1912. Voornaamste werken : Franciscus op. 36, oratorium, Godelieve
op. 43, muziekdrama, Katharina op. 44, dramatische legende; .de mis voor 5 gemengde stemmen a-capella en twee
Te Deum's, waarvan de laatste — bezonken, groots — voor
zes gemengde stemmen met orgel- en orkestbegeleiding,
gekomponeerd voor de 75 verjaring van's lands onafhankelijkheid (1905). Naar een persbewering, zou hij van zichzelf eens getuigd hebben : „ ik ben zacht als een lam, alhoewel het er zo niet uitziet. Ik ben zo iets als een razend
schaap " (E. Van de Velde in De Standaard, 1931, nr. 208).
Uit mijn eigen herinneringen mag ik met zekerheid besluiten : ondanks zijn barsheid en buien, had Tinel een
teder en gevoelig hart.
Hij werd opgevolgd, eerst door de sympatieke Aloys Desmet (1909-1917), en van 1918 tot 1952 door Mgr. J. Van
Nuffel. Deze werd geboren te Hemiksem op 21 maart 1883
en overleed te Mechelen op 25 juni 1953. Hij stichtte het
spoedig vermaard geworden St.-Romboutskoor in 1916 en
werd op 1 april 1918 direkteur van het Lemmensinstituut.
Hij ondertekende fijne, gevoelige meerstemmige motetten,
koren en liederen, waarin de gregoriaanse melopee ongekunsteld naklinkt. Maar hij schiep daarbij niet alleen een
drietal missen, maar ook enige krachtig inslaande, grote
koorwerken, kerkelijke feestgewrochten met een gloeiend
koloriet en een sterk aangrijpend aksent. Kanunnik Jul.
Van Nuffel, weldra tot Monseigneur bevorderd, was de
vierde direkteur van het Internationaal Instituut voor kerkmuziek en werd in deze waardigheid opgevolgd door kanunnik Jul. Vyverman, thans eveneens tot Monseigneur verheven. Twee onvolprezen levenwekkers, leiders en promo1
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tors van de kerkmuziek. Twee toondichters die het muzikaal kerkelijk patrimonium met heerlijke werken verrijken.
Geboren te Zoerle-Parwijs op 3 januari 1823, overleden te
Zemst op 30 januari 1881.
Van de leer en de muziek van Bach was Tinel in merg en
been doordrongen. Een echte vergoding, die nochtans zijn
dwepen met Brahms en Schumann niet uitsloot. 't Is maar
later, en vooral tegen het einde van zijn leven, dat hij inzag
wat Wagner en Franck voor de muziek en hun tijd befekenden.
Hij leerde Ryelandt kennen toen hij te Kortrijk verbleef
en zag hem weer te Brugge, waar hij geboren werd op
1 mei 1830 en stierf op 27 november 1899. Op 30 maart
1899 was hij direkteur geworden van de Engelse kanunnikessen aldaar. „ Hij betrok er de rectorale vertrekken van
de high-life dames in hun kloostergewaad; hoorde er biecht,
las, studeerde, schreef wat, rookte schuw zijn pijpen in de
tuin. Tabaksrook bederft Engelse theelucht! Hij voelde zich
in die konijnepijp als een haas in de strop en werd ziek van
ellende!" (K. de Busschere : Guido Gezelle, in de serie
'Ontmoetingen'). — In dit zogenaamde Engelse klooster
werden ook wel niet-Engelse kloosterjuffers aangenomen :
een zuster en een schoonzuster van J. Ryelandt woonden
er als kloosterlingen in.
De Komst des Heeren op. 45, ter nagedachtenis van
3
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CHRISTENDOM
Op zaterdag 23 april werd te Brugge
bouw een bijeenkomst
'Christendom

en Kunst'

gehouden,

Concertge=

en waar o. m. het woord werd

gevoerd door de Noordnederlandse
Dr. J. W. Schulte

in het

gewijd aan het thema

Nordholt.

de rede die hij op deze avond

protestantse

dichter

Hierna volgt de tekst van
heeft uitgesproken

:

Toen ik de vorige week op een reis door Engeland, een
bezoek bracht aan de verwoeste en weer herrijzende
stad Coventry, werd ik daar zeer getroffen door een
afbeelding van het ontwerp, dat Graham Sutherland,
de bekende Engelse schilder, maakte voor een tapijt
voor de nieuwe kathedraal, die over twee jaar gereed
moet zijn. Misschien is dit een goed uitgangspunt, ik
stond immers daar in Engeland op het tussenterrein
tussen U en mij. De kerk van Engeland toch is niet
Rooms=Katholiek, en met evenveel nadruk niet Pro=
testants. Ik kom er graag.
Het tapijt waar ik van spreek, stelt onze Heer Jezus
Christus voor, tronend in majesteit. Het is bedoeld voor
de achterwand van de kerk, en zal meer dan 20 meter
hoog worden. Van het schetsontwerp kreeg ik de indruk
dat hier iets zeer schoons en indrukwekkends tot stand
zal komen, en dat ontroerde mij. Zou het toch mogelijk
zijn, dacht ik, om in onze tijd, die wij gewoonlijk gebro=
ken en verscheurd noemen, het beeld, het hele beeld
van den Heiland te maken ? Ik had het altijd betwij=
feld, en dat juist van uit de oneindigheid van ons
bestaan.
Voor mijn gevoel is nl. juist dat beeld van Christus
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Cesar Franck, pianopartituur met Nederlandse bijbeltekst
en Engelse aanpassing door D.V.G. — Maria op. 48, opgedragen aan Charles Martens, pianopartituur op een gedicht
van Leo Goemans en Ch. Martens, met Franse adaptatie
door C. M . en Duitse door Johanna Uhlmann — Agnus
Dei op. 56, opgedragen aan Pius X, pianopartituur met
Franse bewerking door Ch. Martens en Nederlandse door
O. Van Rie. — Christus Rex op. 79, opgedragen aan Pius
XI, pianopartituur op Franse tekst door Ch. Martens en
Italiaanse vertaling door D. Lud. de Penel de Beaufin. Er
bestaat ook een Nederlandse tekst, die reeds werd gebruikt
bij een uitvoering op 30 januari i960 door 'Cantores' en
het nationaal orkest.
Ryelandt schrijft : „ il faudra le silence et la solitude de
notre chambre ", wat, naar onze mening, te eksklusief is;
want er zijn komponisten en andere kunstenaars, wie gerucht of lawaai geenszins hindert, die zelfs in het geroezemoes van hun omgeving inspiratie vinden. Trouwens
het bestaan van de inspiratie als een aanwakkerend vuur,
dat op bepaalde momenten zou aansmeulen of uitdoven,
wordt door bekende artisten (Gerard Walschap, Arthur
Meulemans e. a.) geloochend. Ik meen dat de inspiratie in
duur en intensiteit verschilt van mens tot mens, volgens
het temperament, de psychische en physische gesteldheid
van het begenadigd individu.
7

EN

KUNST

het teken, ik zou bijna zeggen de val en de opstanding,
voor de situatie van onze cultuur. Wij horen het zo
alom, dat onze tijd gebroken, onze wereld bezeten, onze
God verborgen, ons bestaan zinloos is, en wie zou die
gevoelens niet zelf uit ervaring kennen ? En waar is
Jezus gebleven ? als ik denk aan de honderden en dui=
zenden bid= en evangelisatieprentjes van de religieuze
commercie — Rooms en Protestant — , alles vrij naar
Guido Reni en Thorwaldsen, dan begrijp ik de geme=
chaniseerde wereld, dan is er geen Jezus meer. De
droefgeestige zoetelijkheid van het in sentiment ver=
vallen geloof is immers geen partij voor het blinkende
brein van de mens van het atoomtijdperk ? Heeft de
kitsch de Kerk veroverd, dan is er geen toekomst. Want
wat lelijk is, is gelogen, dat weet iedere kunstenaar.
En wij kunnen slechts door de waarheid vrij worden,
dat zegt ons de Schrift.
Maar wat kunnen wij nog ? heb ik zo dikwijls gedacht.
Waartoe komen wij ? Wij zijn niet de Middeleeuwers
met hun gesloten en hele wereldbeschouwing, met hun
diepe duisternis en duidelijk licht, en hun grandiose
uitbeelding van Jezus Christus, hun koning, hun tranen,
hun God. Wij kunnen het ook niet zijn, en wij moeten
het ook niet zijn. Ik bedoel beslist geen Romantiek als
ik de kunst en de Kerk zo gaarne elkaar zie ontmoeten.
De kunstenaar van heden kunnen wij als kerkmensen
niet vragen om biddend de heilige beelden voor ons te
ontwerpen, neen, niet te ontwerpen, liever, te ontvan=
gen van God. Zoals wij dat lezen van de schilders van
de ikonen in het oude Rusland. De kunstenaar van

heden hoort in deze wereld, die grote, ruisende, onstui=
mige wereld. De Kerk kan hem een opdracht geven,
maar niet door hem in een kerkelijke, dogmatische pas
te laten lopen, door hem een christelijk identiteitsbewijs
te vragen.
Een compleet mens in onze tijd is een mens met twijfel,
angst en onzekerheid. De kunstenaar mag niet anders
dan allermenselijkst zijn. Hoe kan hij in extase raken
zonder ooit te hebben get wij feld, hoe kan hij God loven,
zonder ooit te hebben gevloekt. Vergun mij hier een
voorbeeld te geven, dat meer zegt dan een lang betoog.
Een van de fijnzinnigste figuren van de Nederlandse
letterkunde in onze eeuw is de dichteres Jacqueline
van der Waals. Van haar is het onder ons Protestanten
reeds populair geworden lied : Wat de toekomst bren=
gen moge, mij geleidt des Heren hand, en dat veel
schonere lied van echt Nederlandse, innige vroomheid :
Die mijns

harten vrede

zijt

en de enig ware ruste
reine bron van

klare

lusten,

zuivre zon van zaligheid !
Laat mij willen

en niet

willen,

wat Gij wilt en niet en
blijde gaande

wilt,

door het stille

leven, in uw vree

verstild.

En toch is zij tevens de dichteres van dat vers uit de
diepte van het mensenhart opwellend, Bitterheid
:
Het woord

dat mij met kracht

En vrede en vreugde
Is alsem voor mijn mond
En voor

geworden

mijn ziel een straf.

De naam die al mijn onrust
Het fluisterzachte
Waar op ik eenmaal
Staande

Vraagt

grendels

pleiten

wilde,
poort.

zal ik niet

noemen,

openschoof.

God de grond waarop

„ Heer op mijn ongeloof

DE

stilde.

woord,

aan 's Hemels

Dien groten Naam
Die

omgordde,

gaf,

ik

roeme,

Houd de kunstenaar in ere, in hoge ere, zoals hij is,
dat bedoel ik met het voorbeeld van deze edele, vrome
vrouw. De vraag is niet of de kunstenaar wel vroom
genoeg is voor de Kerk, maar of de Kerk de kunstenaar
nog iets te bieden heeft, dat hem boeit en inspireert.
Dat alleen kan een opdracht mogelijk maken, en niets
anders. Alleen een levende Kerk krijgt levende kunst,
kunst in waarheid, dat is het waarmee God wordt
geloofd.
Het is nog maar een week geleden, dat het Pasen
was. De Kerk heeft beleden, dat haar Heer is ver=
rezen, dat het leven niet zinloos, de tijd niet zonder
toekomst, de wereld niet aan het kwaad is overgeleverd.
Dat God niet verborgen is gebleven in het graf. Is er
in het leven van de Kerk zoveel hartstocht, zoveel
vuur, zoveel grandeur, dat zij die belijdenis waar
maakt ? Nee, nee, ik zeg teveel. Jezus zal uit onze
hartstocht, uit onze volkomenheid van leven niet op=
staan, zover brengen wij het niet. De vraag is mis=
schien alleen of wij doorschijnend genoeg zijn om op
Hem te wijzen, of Hij tenminste nog zo zichtbaar is,
dat de kunstenaar, die exponent van het aards bestaan,
Hem zien kan. En uitbeelden.
Wat ik in Conventry zag, en wat gij ook misschien
reeds hier en daar gezien hebt, mag ons doen hopen
op een nieuwe bloei van de kerkelijke kunst. Een
nieuw lied, een nieuw beeld kan ontstaan. Een beeld
van onze tijd, maar ook meer, ook boven ons uit
misschien. In elk geval, een waar beeld. Laat ik ver=
gelijkenderwijs eindigen. De Middeleeuwse kunstenaar
beriep zich op Lucas en tot in de Romantiek kennen
wij gezelschappen van dien vromen evangelist. De mo=
derne kunstenaar, die in opdracht staat van de Kerk,
zou zich eerder kunnen beroepen op Thomas. Hij is
alleen, hij twijfelt. Maar hij wil zo graag Jezus zien,
hij heeft — en nu spreek ik toch met den Apostel —
zijn verschijning zo lief. Misschien nadert hij de Heer
nog het meest, als hij zijn vingers legt op de wonden
van onze donkere, verlangende wereld.

".

Dr. J. W.

NIEUWE

GIDS

het vooruitstrevende dagblad
voor alle intellektuelen
met zijn :

Schulte-Nordholt

— vrije tribune
— kunst- en geestesleven
— economie en financien
— buitenlandse bij dragen
— universitaire kronieken
— brieven van lezers
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Steven Depuydt : Vrouwenadel. Kunstblauwsteen. H. 2,40 m. -

1957.

Te Gistel geboren in 1937, woont er in de Stationstraat 31. Studeerde vier jaar
aan de St.-Lukasschool te Gent en nadien bij Charles Leplae, Abdij ter Kameren
te Brussel. Verwierf twee tegemoetkomingen vanwege het Ministerie van Openbaar
Onderwijs om bij Henry Moore te gaan studeren. Liet zich bijzonder opmerken
in de rondreizende tentoonstellingen van het Prov. Bestuur van West-Vlaanderen.

Mevr. De Groote-Tanghe : Macabere Redenaar. Koper. H. 2,40 m. -

195S.

Geboren te Nieuwpoort in 1929. Woont thans Notelarendreef 18, St.-Michiels.
Studeerde aan het Instituut te Ter Kameren, te Brussel. Haar werk werd opgenomen
voor tentoonstellingen te Stanleystad, Delft, alsook in het Paleis 7 van de W. T.
'58. Zij was tevens deelneemster aan het Nationaal Salon te Brugge.

Albert Expeel: Kalvarie. IJzer. H. 3 m. - i960.

Geboren in 1922, woont te Gullegem in de Moorselestraat. Jong beeldhouwer
met veel ambitie. Buiten de leergangen aan de Akademie te Kortrijk, kreeg hij
geen bijzondere scholing. Autodidakt en stil werker. Nam nog geen deel aan
tentoonstellingen. Zijn ingestuurd werk getuigt evenwel van diep kunstgevoel.

HEDENDAAGSE

VLAAMSE

Het initiatief van 'De Kunstvrienden van Harelbeke en
Leiestreek' om, ter gelegenheid van het 25=jarig bestaan
van deze kring, een openluchttentoonstelling van beeld=
houwkunst in te richten, is uitgegroeid tot een kunst=
manifestatie van belang.
Terecht draagt deze tentoonstelling de naam van He=
dendaagse Vlaamse Skulptuur'.
Zij biedt ons immers een vijftigtal beeldhouw werken
van dertig vooraanstaande kunstenaars uit geheel het
Vlaamse land en geeft ons aldus een overzicht van de
aktuele skulptuur in Vlaanderen.
Vermits het hier een manifestatie betreft ingericht door
een verdienstelijke jubilerende kring van West=Vlaan=
deren, in samenwerking met het Christelijk Vlaams
Kunstenaarsverbond, dat nagenoeg al de kunstenaars
van deze provincie groepeert, is het begrijpelijk en ver=
antwoord dat in deze tentoonstelling een grotere ruimte
toebedeeld werd aan de kunstenaars uit de eigen pro=
vincie.
Ook heeft deze tentoonstelling de grote verdienste dat
ze, voor een ruim deel, werk van jongeren naar voren
brengt.
De beeldhouwkunst — het ware juister te spreken van
beeldvormkunst — heeft, na de tweede wereldoorlog,
de verdere evolutie doorgemaakt tot de totale vorm=
vernieuwing, welke onmiddellijk voor, tijdens en na de
eerste wereldoorlog met zoveel klem aangekondigd
werd. Het lijdt geen twijfel meer : het artistiek vorm=
gevoel van de twintig=eeuwse mens werd grondig ge=
wijzigd. Men is gaan zoeken naar de essentiele waarden
en betekenis der plastische kunsten, deze daarbij be=
vrijdend van de literaire inslag die, vooral in het ro=
mantisme, de zuivere plastische visie en ontroering
was komen verdringen, evenals van het realisme, het
akademisme en de slaafse natuurnabootsing, die al te
lange tijd het creatief en persoonlijk expressievermogen
hadden geremd. De beeldhouwkunst biedt zich heden
ten dage aan in haar zuiverste, haar essentieel eigen
wezen : een schepping van een driedimensionele vorm
in de ruimte, die, op haar eigen manier, de ontroering
van de kunstenaar uitdrukt en deze zelfde of een gelijk=
aardige ontroering bij de toeschouwer moet verwekken.
Drie kenmerken komen daarbij tot uiting : een ver=
hoogde expressiviteit, een grotere monumentaliteit en
een grote creativiteit tot een zuiver, veelal niet=figura=
tief harmonisch of expressief spel van lijnen, vlakken
en volumes.
7

Al naar gelang de persoonlijke geaardheid en de visie

SKULPTUUR

van de kunstenaar zal ofwel de ene ofwel de andere
eigenschap meer geaccentueerd worden.
De visionairen, de tragisch gemerkten, de onrustige
geesten zullen, in een nog verder doorgezet expres*
sionisme, aan de beklemming, de angst en de onzeker=
heid van deze tijd een plastische uitdrukking geven.
Anderen, de meer synthetisch ingestelde geesten, zullen,
in een onbevangen worp, in grootsheid van visie en van
levensaanvoelen, werk creeren dat als een suggestief
teken, in zijn verhoudingen, in zijn kloeke gebonden=
heid, in zijn synthetische vorm, in zijn grootse eenvoud,
een monumentale kracht bezit, die ons iets doet be=
vroeden van het grootse levensaanvoelen waaruit het
geboren werd en ons in aanraking brengt met de groot=
heid en de schoonheid van het onuitsprekelijk myste*
rie. Ik denk hierbij aan het werk van sommige jongeren,
hier tentoongesteld, dat in zijn uiterste vereenvoudiging,
de synthese blijkt te zijn van een diepbeleefde idee of,
meer onbepaald, van de grootheid van het leven en de
geestelijke kracht die alles bezielt.
De plastische vorm moet spreken uit zich zelf.
Een niet=figuratieve compositie, een constructie in ijzer,
hout of beton, kan in haar harmonische bouw, sierlijk=
heid van lijn, evenwichtig spel der volumes, de aard
van de materie, een esthetisch beeld geven dat ons
kan ontroeren door zijn orde, zijn klaarheid en zijn
gaafheid.
In andere niet=figuratieve werken zal men daarentegen
niet de rustige harmonie genieten, doch door hun gril=
ligheid van vorm en verhoogde expressiviteit zullen zij
ons aanspreken over de innerlijke, geestelijke onrust
in de mens, die op zoveel manieren en soms op zulk
ontstellende wijze in onze twintigeeuwse wereld door=
klinkt.
Het adviserend comite heeft met veel overleg, met
gevoel voor evenwicht en rechtvaardigheidszin, op ge=
wetensvolle wijze een prospektie gemaakt van de deel=
nemende kunstenaars en het tentoongestelde werk.
Moge de bezoeker dieper doordringen tot de schoon=
heid en de wezenheid der tentoongestelde werken, om
op die wijze zijn gemoed te verrijken en zijn visie op
de schoonheid, op de mens en de geestelijke waarden
te verruimen.
Dan zullen de inrichters en de medewerkers aan deze
belangrijke kunstmanifestatie zich ruimschoots beloond
achten.
Jozef Storme

Bestendig Afgevaardigde
Voorzitter van het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond
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HEER

TORFINN,

V A N LUCIEN

DENE OOVEN

Een Vlaams epiloog op Sigrid Undsets tetralogie ?...
Wij horen het uit de mond van de nuchtere Walter
van Mude, dat verhaal van een ontmoeting in ons
polderland met een uitgedrevene, een bisschop van dat
stadje Hamar waar de Noorse schrijfster wilde begra=
ven worden.
Een ontmoeting. Duivel en God, hovaardij en heilig=
heid raken elkaar in zielen die het goed=en=kwaad
beleven in middeleeuwse dimensie : ruw en ongebleekt,
en met een disponibiliteit die hen tot mensen maakt
van onze eigen tijd. Zij staan midden ons : Tancard
en zijn duivel, Johan en zijn blasfemie, Thorfinn en
zijn mysterie. Op Ter Doest heeft eenmaal de heilig=
heid onder ons gewoond. Een balling was hij, een be=
genadigde, en zijn onberekenbaar komen en sterven
is heel de geschiedenis van het klooster, van monnik
en van domein. Nu eerst weten we waarom Ter Doest
er geweest is en er zijn moest.
Lucien Dendooven heeft dit verhaal geschreven uit roe=
ping. Het was van moeten. Het onzichtbare licht van
Ter Doest kon zijn stroom laden eeuwen lang en zijn
uur afwachten : naar buiten moest het, eenmaal, in dit
voorbestemde stuk zuivere vertelkunst.
Het elementaire woord krijgt hier een nieuwe inhoud
in de mond van de ik=figuur. Sober, beheerst is dit
woord dat de dingen tekent en de mensen met een
passie voor waarachtigheid. De karakters staan in felle
contouren, hun dragers overschrijden de grens van
het individuele en worden symbool. De structuur van
het verhaal is van een verfijnde eenvoud. Een triptiek,
met de climax van het bevrijdende wonder diagonaal
over het middenpaneel. En met volgehouden lijn en
toon. Landschap en mensen in zuivere verschijning,
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figuren in zuivere houding, zelf een Tancard is zuiver
in zijn ondergang, geen conventie besmet zijn duis=
ternis.
Heer Torfinn heeft nu ook de jonge auteur in zijn
testament betrokken. De heilige van Ter Doest is nog
steeds de goede, de gevende. Gelukkig zo. Want de
adelbrief van zo n ' meesternovelle' is een verplichting
— noblesse oblige — die haar eigen last medebrengt
en de voorspraak van wat mysterie op aarde goed
kan gebruiken.
7

Antoon

Viaene

Te verkrijgen door storting van 20 F luxe-exemplaar 30 F —
op P.C.R. 5115.17 van J. Dendooven, Ter Doest, Lissewege.

Voortaan worden in iedere aflevering van West-Vlaanderen twee
bladzijden voorbehouden voor
onuitgegeven poezie. Gedichten
kunnen worden gestuurd aan
het Redactiesecretariaat.

het

POETISCH

BERICHT

bestaan

gordijn

Met elpenbenen handen
de vogels van de dood opjagen
tot waar zij in de flanken
van heuvels vallen : zaden
van voor- naar nageslachten.
Met elpenbenen handen
mens zijn : ivoren glanzen
zo broos — onaangerande —
door tijd en dood en schande...
Dragen door lage landen
zijn stilte : dit verbranden
zo zonder as van de avond
in zich... naar heuvels wanklen
aanschouwen 't jonge graan en
verdord, binnenin glanzen !

Het groen en bruin gordijn ontvouwen als een woud
voor't hevig licht, verduistert het, weerhoudt
het achter zich. Ervoor is 't moddergrond
waarin het licht uitmondt.
Het schitterend licht verdedigt zich, wit en trotsch,
zwelt en bezwijmt aan 't somber oeverbosch
van Afrika met ebbenhouten gloed
en donkren overvloed,
binnen, van glansrijk goud in bleekgeel
snoeren, sieraden voor de negerooren.
Erebos met zijn rossen wordt geboren,
nacht in den dag gebrand.

zand,

Willy

Christine D'haen

Spillebeen

de eik

klein

gedicht

Ik ben een harp
Mijn snaren staan gespannen
strak en onberoerd.
Ik wacht
op iemand die de klankenloze

en mij bespelen zal.
Kristin

Gruwez

ruimte
breken kan

Breek de eikel stuk
en laat de boom
ontspringen in de hand,
de schaduw valt allicht
zover over't gezicht
dat niemand nog de groeven
van de onrust vindt.
Word hoog en breed
over de eigen grenzen,
tot de wind je vreest
de vogels vluchten uit de kruin,
het leven wordt het knaaggeluid
totdat de eik ter aarde stuikt.
Jozef Deleu
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lied op je gelaat

een mes van stilte

Er is meer nodig
kleine geliefde
dan de stop
van je adem.

een mes van stilte
buigbaar aan de gevlamde mond der haat
welt ons gezicht de kreeftsprong van de angst ?
Wij, geschonden leguanen
vlammende schimmel
een koude barst van nachtelijk
is de gesperde groei

Er is meer nodig
dan de stem van dit riet
en van de witte kieviet
het gesprek voor morgen.
je fijne vingernagel
de bries van je ogen
het fakruis van je mond
de vooroplopende letter
van je lippen
is nodig en meer
de boogscheut van je hart
het lief altaar van je gelaat
waarin woorden schuilen
als kinderen voor regen.

der zinnen

Als
als
als
als

Hedwig

het doorwonde water der kanonnen dat
wij razend bloeden
een buizerd van wanhoop
hebben wij bevrucht
Paul Denys

Speliers

*

•

terras
een koud biertje kellner
kom
hier zo kalm
in knusse stoel
op terras zo koel
een sigaret aan 't bijten
klinkende cognac
klakkende lippen
nippende tongen
tikkende hakken van serveuse
tik klink cognac
meisjes trippelen voorbij
gekeurd wordt elk
de mooiste kruipt in mijn glas
ik kijk een kwartier lang
— in mijn glas —
rieten stoelen op een rij
slapende muziek
flim van vrouwen
trekt voorbij
de waardin
„ nog iets m'neer ? "
Rudiger

hijgen

Geldhof

het

woord
De witte maantjes
van mijn nagels
wentelen om elk woord
als om een broze planeet
van zwanger geheim...
zelf in de hangmat van een maan
met flageoletschichten
beschroomde schaduwen wiegen
van het ongeschreven woord
het uit zijn lenden strelen
om in letters met inkt te dopen
het in de voren verbergen
van elke versregel
en zien naar de oogst
van zijn openbaring...

Piet Bekaert

K U N S T A K T U A L I T E I T E N

ANTWERPEN
Nadat al de leden van de raad van
beheer der Vereniging van Vlaamse
Toneelauteurs als dusdanig ontslag
hadden genomen, werd door een algemene ledenvergadering een aantal
nieuwe beheerders gekozen, die onder
elkaar alsvolgt defunkties verdeelden:
voorzitter Paul van Morckhoven; ondervoorzitter Jan Ceuleers; sekretarispenningmeester Albert van Rompaey.
De drie leden zullen eveneens als
dagelijks bestuur optreden, dat alle
dringende zaken zal afhandelen.
Tot raadsleden werden verkozen : Jan
Christiaens, als vertegenwoordiger van
de jongere generatie en van de provincie Antwerpen; Staf Knop, als
vertegenwoordiger voor Brabant; Jos
van Daele, als vertegenwoordiger voor

West-Vlaanderen;
Gaston van der
Gucht voor Oost-Vlaanderen; de h.
De Ridder blijft in funktie als afgevaardigde van de Sabam. Verder zal
de raad aangevuld worden met enkele
specialisten en eventueel met een vertegenwoordiger uit Limburg.
De zetel en het sekretariaat zijn thans
gevestigd te Merksem-Antwerpen,
Grijsdijk, 74, tel. 45.66.80.

AMSTERDAM
De directie van Sikkens Groep
n.v. : overwegende dat de ontwikkeling van ruimtelijke vormgeving in
kleur, als bepaalde uiting van hedendaagse kunst, van eminent belang kan
worden geacht, heeft besloten deze
vorm van kunst door het instellen
van een prijs haar waardering en
steun te verlenen. Deze prijs zal
worden genoemd de Nederlandse
Sikkensprijs. De omvang van het
telkenjare voor de prijs beschikbaar
te stellen bedrag bedraagt vijfduizend
gulden.
Voor een prijs kan in aanmerking
komen een kunstenaar, die een werk
gecreeerd heeft warin een synthese
van ruimte en kleur is gerealiseerd.
Te weten :

a. architectuur, in de ruimste zin;
vormen van vrije beeldende cons trueties; mise en scene, wat de ruimtelijke
behandeling van het toneel betreft.
b. studies, respectievelijk onuitgevoerde ontwerpen van architecten
en/of beeldende kunstenaars, welke
als zelfstandige werken kunnen worden beschouwd.
Bovendien kan in aanmerking komen
enigerlei activiteit die voor de ontwikkeling van de bovengeschetste idee
bevorderend kan worden geacht, in
deze zin, dat de prijs toegekend kan
worden aan
c. een persoon, die zich buitengewoon
verdienstelijk heeft gemaakt op dit
gebied, door bijvoorbeeld publicistische activiteit, of in het kader van
de vervulling van een docentschap;
een instelling, die zich bij voortduren
voor het door de Nederlandse Sikkensprijs omschreven doel zeer heeft
onderscheiden.
Ingeval de prijs voor een bepaald
werkstuk aan meer dan een persoon
zal worden ontleend, stelt de commissie de verdeling vast naar mate
van de ideele bijdrage der onderscheiden deelnemers.
Inlichtingen kunnen worden verkregen
bij De Nederlandse Kunststichting
Keizersgracht 743, Amsterdam - C,
telefoon 020-657.14.

BRUGGE
De zalen met de Retrospectieve
Floris Jespers zijn verlaten. Zij liggen
in het vacuum tussen een voorbij e
wanorde en de plechtigheid van
straks. Doch reeds in alles gebeurd.
Voortaan worden de werken overgelaten aan hun lot. Vier dagen
heeft men ze geschift, met elkaar
vergeleken, naar hun beste opstelling
gezocht. Wat teveel bleek ging terug
naar het atelier aan het Kleine Tunnelplein te Antwerpen. Niet omdat
het niet goed was maar omdat plaats
ontbrak. Gelijk men vruchten leest
uit een tropische oogst en een veel
te kleine korf wil vullen.

In deze stilte vragen de schilderijen
elkaar's aanwezigheid. Nog is het
concert niet ingezet. Houten blazers
zoeken de stem van de violen. Het
groeit. Het is. En allengerhand verschijnen evenwicht en geestelijke
eenheid.
Daarin kuiert Jespers nog wat rond.
De week is zwaar geweest. Nu ziet
hij eindelijk de plechtige opening
nakend. Met gerust gemoed ? Of, zoals
altijd in deze ogenblikken, het vertrouwde vreesgevoelen ondervragend
met links en rechts een overbodig
gebaar aan de gelegenheidsorde van
de dingen ?
Overbodig ook is in zijn gedachtengang het geven van een titel aan elk
werk. Jespers heeft geschilderd en
gemodelleerd zonder aan titels te
denken. Maar men vraagt erom, men
smeekt. De catalogus ! De mensen die
straks komen ! Naamloosheid irriteert
ze. Zij willen weten. Grillig en vol
subtiele humor is daarom dit spel van
het namen geven. Doet men dit aan
opgegroeide kinderen die men sedert
lang kent ? Zet maar : Marktscene.
Door het tekort aan plaatsruimte werd
de inrichtende Rederijkerskamer van
het Heylich Cruys ertoe verplicht de
tentoonstelling te houden in twee
verschillende gebouwen. Wie evenwel
in het Provinciaal Hof het Congolees
ceuvre eerst en afzonderlijk ziet, blijft
nopens de oorsprong en de reden van
dit verschijnsel voorlopig in het onzekere. De omstandigheden zorgen
aldus voor een interessant relief dat
aan de retrospectieve haar diepere
betekenis geeft. Men daalt als vanzelf
af uit het heden naar het verleden.
De drie reizen van Floris Jespers in
Belgisch Kongo hebben een ontzagwekkend aantal werken opgeleverd.
Zulke voortbrengst doet denken aan
de overvloed van het oerwoud waarin
bruisend levenssap zijn weg zoekt
naar reusachtige vormen op een nacht
hoog opgeschoten. Toch is dit jongste
werk naar de geest eenvoudig. In de
anekdote gaan de redelijkheid en de
onredelijkheid schuil van het leven

209

Heer en Mevrouw

Floris Jespers

in gesprek met
Burgemeester Pierre

Vandamme,

tijdens de opening
van de tentoonstelling te Brugge.

ginds. Daaruit treedt vooral de Afrikaanse vrouw te voorschijn, 'rank als
'n liaan', bruid, moeder of vooral
slavin bereid voor alle lasten. Jespers
heeft ze dagelijks ontmoet in weinig
gecompliceerde bezigheden hoewel onvervalst in van ritme en klederen
tintelend leven. En zij heeft hem voor
altijd gefascineerd.
Deze sociale belangstelling herinnert
onmiskenbaar aan de tradities en
pleegvormen van het Vlaams expressionisme. De aandacht voor boer,
visser of arbeider ging hier over op
een gelijkwaardig thema dat menselijk
gesproken nauw met hun problematiek
ver want blijkt doch voor de kunstenaar het stilistisch voordeel bood van
zijn ongereptheid. Het verschafte hem
dus meer dan alleen maar 'n decoratief element waarmede hij kon spelen
en vlakken vullen. Na de ontroering
van het ontdekken, vlijtig verwerkt
in academische studies, openbaarde
het immers zijn lyriek en zijn dramatische kracht : het zou hem voortaan
nooit meer loslaten; hij zou het onvermoeibaar hernemen en herscheppen, desnoods tot de eenvoudigste
vorm herleiden, deze van de grottekening.
Niet anders kan men de duurzame
geestdrift verklaren waarom Jespers
dit edel thema in ontelbare variaties
heeft behandeld wijl hij nooit moe
werd de diepere gronden ervan bloot
te leggen en ervoor te getuigen, desnoods op formaten nauwelijks groot
genoeg om zijn monumentale bedoelingen te ondervangen. In deze
scheppingsdrift ging de vruchtbaarheid over van tropische planten die
waar hun takken de bodem raakten
weer wortel schieten en aan het
bloeien gaan. Ook de beelden waarin
Jespers de vormen heeft gevangen van
de Afrikaanse vrouw dragen de littekenen van deze expressionistische
caritas.
De tropen en voornamelijk de zwarte
mens bezorgden Jespers een gloednieuw thema dat hij bemind heeft met
geheel de ontvankelijkheid van zijn
jonggebleven gemoed. Voor Congo
nochtans had jarenlang hard werk
een rijke humuslaag doen groeien
waarin elke nieuwe indruk gretig
wortel kon schieten. Getuige daarvan
het eigenlijk retrospectief overzicht
in het Stedeliljk Concertgebouw.
Het is echter niet zo dat het koloriet

of de constructie-knepen uit het ouder
werk zonder meer werden toegepast
op het Congolees thema. Er is zelfs
geen nauwkeurige overgang aan te
duiden, zo deze ooit heeft bestaan.
Toen hij in 1934 te Knokke ging
wonen, heeft men dat later zijn eerste
rustpunt genoemd, rust na het woelige
kruisingsproces der -ismen in Antwerpen. Rust ! Alsof Jespers daar
vrede mee nam. Mijn zorg. Hij houdt
niet van gemakkelijke oplossingen.
Hij doet denken aan Picasso : vindingrijk, speels, scherp, levendig, geboeid
door de inspiratie van het ogenblik
terwijl hij al de rest mag vergeten.
blijft hij toch dezelfde, en kan men
in een of ander Congolees tafereel
het koloriet herkennen van een
wonderschoon stilleven jaren geleden
geschilderd of in een glasschilderij
als Circus de hevige accenten vernemen waarmede hij het oerwoud
oproept. Maar toch telkens anders,
rijper, en vergeestelijkt.
Daarom was deze retrospectieve zo
boeiend. Zij openbaarde veelheid en
eenheid zonder een definitief antwoord te geven op de vraag of en
hoe de ene is gegroeid uit de andere.
Misschien behoren wij dit ook niet te
weten. De kunst stelt teleur wie te
strak in categorieen en jaartallen wil
denken. Daar houdt zij niet van, evenmin als Jespers houdt van het titels
geven voor een catalogus, hoe keurig
ook opgesteld en uitgegeven.
G. Gyselen

j{ Het Nationaal Toneel- en Dansfestival, dat in het verlopen speeljaar
door de kunstkring 'Toneel voor
Allen', onder de auspicien van het
N.V.K.T., werd ingericht, is zeker
kwalitatief geslaagd. Van de zes
kunstmanifestaties, die in de stedelijke
schouwburg werden gehouden, kunnen
wij geen enkele als een minder hoogstaande vertoning beschouwen. De
lovende uitspraken van het aanwezige
publiek hebben zich ten andere tot
menigvuldige getuigenissen geopenbaard. Het is geenszins de bedoeling
hier de verschillende stukken en veelkleurige koreografische voorstellingen
te vergelijken of nader te ontleden,
ook niet de waarde van regisseurs,
akteurs en aktrices in het licht te
stellen. De vroegere afzonderlijke
verslagen van elke opvoering leenden
zich voldoende tot een overzichtelijk
beeld. Deze algemene beschouwingen

willen eerder enkele kernindrukken
bieden.
In het voorbij e toneelseizoen werden
door de genoemde kunstkring twee
klassieke werken voorzien, die de
waarde van het Festival bepaalden.
Het treurspel Maria Stuart van Friedrich von Schiller vormde als heerlijke
inzet de vertegenwoordiging van het
grote Duitse neo-klassicisme terwijl
het drama Macbeth als voorbeeld van
de Engelse Renaissance, voor de
laatste toneelavond werd voorzien.
Beide stukken zagen wij vertolkt door
het Vlaamse Schouwtoneel van Brussel, dat onder de direktie staat van
de nog jeugdige kunstenaar Etienne
Debel. De vertolking van het toneelstuk Maria Stuart heeft het in
menig opzicht op die van Macbeth
gewonnen. Het was ten andere een
waagstuk voor het Vlaamse Schouwtoneel dit uiterst moeilijk en veeleisend werk van de geniale dramaturg
W. Shakespeare in het repertorium in
te schakelen. In een suggererend en
koncentrerend dekor kwam het tema
opvallend tot zijn recht, terwijl
daarentegen de belichaming der dramatis personae (ook de kleinste rol
eist in het stuk zijn voile waarde)
minder overtuigend gestalte kreeg.
Het lag wel in de bedoeling van
de regisseur het spel van licht en
duisternis te beklemtonen, en zeker
zou menig tafereel tot gave momenten
zijn uitgegroeid, ware niet vanaf de
namiddagvoorstelling het nuchtere
verbod gekomen de voorziene fakkels
brandend te gebruiken. Meer voldragenwas de dramatische uitbeelding
van het historisch stuk Maria Stuart.
Wij hebben er een merkwaardige
sfeer ondergaan, waarbij het eigene
van het tijdperk in hetwelk het werk
zich afspeelt werd geeerbiedigd, doch
tevens harmonisch aan de wensen van
de moderne toeschouwer aangapast.
In vergelijking met de vroegere jaren
kunnen wij ons niet vergissen wanneer wij beweren dat het Vlaamse
Schouwtoneel aan dramatische diepte
bij zijn voorstellingen heeft gewonnen, maar - zij het door verschillende
omstandigheden - aan homogeniteit
heeft ingeboet.
Het was de bedoeling, ter gelegenheid
van dit geplande Festival te Brugge,
ook een werk van eigen bodem opnieuw aan de toneelliefhebbers voor
te stellen en wel het zo lange tijd
onopgemerkte, doch rijk poetische
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rederijkersspel De Spiegel der Minnen

door Colijn van Rijssele. In de uiterst
voortreffelijke bewerking van dit
eerste burgerlijke drama door regisseur Rik Jacobs heeft het Reizend
Volksteater van Antwerpen werkelijk
een juweeltje van toneelspeelkunst ten
beste gegeven. Hier werd voor een
gering aantal toeschouwers de meest
verdienstellijke opvoering der vier
onderscheiden toneelavonden geschonken. In een volkomen sereniteit en
edele ekspressie op elk gebied is deze
voorstelling tot een voorbeeld van
wezenlijk hoogstaande dramaturgic
uitgegroeid. Het was zeker niet overdreven te beweren dat deze realizatie
als een akte van ver strekkende
kulturele betekenis moet beschouwd
worden.
Tegenover dit nog middeleeuws allegorisch getinte stuk kon dan het
modern-opgevatte drama Een genaamde Judas, door C. A. Puget en P. Bost
vergelijkend overwogen worden. De
Groep Herman Bruggen heeft de aanwezige toeschouwers werkelijk geboeid door een sterk persoonlijke en
aangrijpende interpretatie van een der
meest tragische figuren in de wereldgeschiedenis. In een indrukwekkende
atmosfeer werd een gefolterd zieleleven op ons eigen-tijds gemoed getransponeerd. De groep bracht ons op
deze avond de bevestiging te meer
dat soberheid en natuurlijkheid als
essentiele faktoren voor elke dramatische lijn geboden blijven. In een
weloverwogen soberheid van gebarenen woordenspel, in een bijna hallucinerend ritme vonden we hier het
lijdensmotief centraal belicht, bij de
tweestrijd van illuzie en desilluzie.
Benevens deze specifieke toneelvoorstellingen werden de waarden van de
kunstdans uitstekend verdedigd door
het optreden van Het Nederlands
Staatsballet uit Den Haag. Sonia
Gaskell heeft met haar geprezen groep
een werkelijk boeiende en bezielende
boodschap te Brugge gebracht. Een
be wijs dat de klassieke ballettechniek
de stevige basis blijft van de hedendaagse dansformule. In een uitdrukkelijk Gesamtkunstwerk vormt dit gezelschap uit Nederland stellig een der
schoonste vertegenwoordigers van de
tegenwoordige danskultuur.
De mondelinge en schriftelijke gelukwensen vormden de niet geringe
waardenschaal voor deze kunstmanifestatie.
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De Galavoorstelling van de Kunstgroep Thor, die reeds een wereldfaam
wist te veroveren, heeft op zijn
gebied, vooral de jongeren bezield en
uitbundig entoesiast weten te maken.
Het wonder van deze groep blijft wel
de frisheid, de harmonie van een
lichamelijke en geestelijke openbaring,
de niet te bepalen overtuigingskracht
en tevens het ontroerend be wijs van
een zich steeds hernieuwend levensideaal. Vooral in de symboliek van
de vlag wordt met een nimmer vermoeiend gebaar een veelkleurig beeld
van beheerste schoonheid geschonken.
Algemeen beschouwd mogen we wel
verklaren dat dit Nationaal Toneelen Dansfestival zijn beoogde doel
heeft bereikt. Het heeft tevens bewezen dat de dramatische kunst voor
het ogenblik een slechts schijnbare
krisisperiode doormaakt. Door een
samenloop van omstandigheden was
er te Brugge op het globale schouwburgprogramma 'des Guten zuviel'.
Met het gevolg dat voor sommige
uitvoeringen een al te geringe opkomst van het publiek moest betreurd
worden.
Toevallig hoorden we iemand verklaren dat klassiek toneel niet meer
van onze tijd is ! Het klassieke drama
is voor alle tijden. Een feit is het, dat
in een gezonde moderne opvatting en
verwezenlij king, meer en meer meesterwerken uit de toneelliteratuur
herhaaldelijk worden opgevoerd en
door het publiek ontdekt en gesmaakt.
De twee voorstellingen in namiddagvertoning voor de rijpere jeugd
hebben ons doen vaststellen dat een
groeiend aantal onder wij sinrichtingen
zich door de aanwezigheid der leerlingen gewonnen verklaarden voor de
onvergankelijke rijkdom van het
goede en ware toneel. Een drama dat
nog zo mooi en getrouw werd voorgedragen en verklaard, krijgt pas op
't podium in de gespeelde vorm zijn
juiste betekenis en zijn bezieling. In
die zin mocht ook dit Festival een
natuurlijke leer school zijn.
Als een goed gestemde gastheer heeft
'Toneel voor Allen' voor degelijke
waar willen zorgen. De inrichters
zullen de eersten zijn om alle gezonde
kritiek te onder schrijven, doch met
verklaringen van toeschouwers die
nooit een opvoering bijwoonden kan
er geen rekening gehouden. Wij aanzien het als een plicht en een recht
te herhalen, dat wie zich met een on-

gehoorde krachtinspanning ten dienste
stelt tot een edele opleiding van ons
volk, op een menselijke waar der ing
mag rekenen. Het is tevens een kunst
elkanders kunstprestaties in het teken
van een wederzijdse 'fair-play' te
bekijken.
De enige beloning voor Toneel voor
Allen moge deze zijn, dat de aan«
wezigen en de pers zich uitbundig
lovend over de zes vertoningen hebben
uitgesproken. Dit Nationaal Toneelen Dansfestival schonk, ondanks de
financiele nood, een rijke voldoening
aan inrichters, kunstgroepen en publiek.
J. D.
it Tussen de Provinciebesturen van
Westfalen-Lippe (West-Duitsland) en
West-Vlaanderen werden kontakten
gelegd met het oog op toeristische
en culturele uitwisseling.
In dit verband werden een tweetal
uitvoeringen voorzien van het oratorium De Messias van G. F. Handel,
te weten :
op zaterdag 2 juli a.s. te 20 uur in
het groot auditorium van de Kursaal
te Oostende, en
op zondag 3 juli a.s. te 20 uur in de
Sint-Maartenskerk te leper.
Aan deze belangrijke muziekgebeurtenis werken mede : de 'Nordwestdeutsche Philharmonie, Herford' uit
Westfalen, het koor 'Singhet ende
Weset Vro' uit Kortrijk en Engelse
solisten, onder de leiding van de heer
Maurits Denaux.
Ter gelegenheid van de XI Provinciale Cultuurdagen en van de
Provinciale Prijs voor Schilder kunst
i960, richt het Provinciebestuur van
West-Vlaanderen tijdens het aanstaande najaar een rondreizende tentoonstelling in.
Deze zal enerzijds het geselecteerd
werk omvatten van de deelnemers aan
de prijskamp. De belanghebbende
kunstenaars worden eraan herinnerd
dat zij hun werk moeten indienen in
het Provinciaal Hof, Markt te Brugge,
voor 15 augustus i960.
Anderzijds kunnen alle andere schilders, die metterwoon in West-Vlaanderen gevestigd zijn, voor deelneming
aan diezelfde tentoonstelling in aanmerking komen. Per schilder worden
drie werken toegelaten. Deze worden
insgelijks verwacht in het Provinciaal
Hof, Markt te Brugge, voor 15 augusde

tus i960. Een selectie wordt voorzien.
Bij de inlevering van de werken
dienen de volgende inlichtingen verschaft : naam en volledig adres van
de kunstenaar, geboortedatum, titel
van het schilderij, verzekeringswaarde.
Een ontvangstbewijs wordt afgeleverd.
De tentoonstelling zal plaats vinden
te Harelbeke, Poperinge, Oostende en
Brugge. Zij zal mogelijk ook te
Hasselt gehouden worden.

^ Orionfilms uit Brugge heeft een
tijd geleden een film gemaakt over het
Brugse jeugdkoor en orkest 'Ons Dorado'; deze film kon gerealiseerd
worden met de financiele tussenkomst
van de Bank van Roeselare en WestVlaanderen. Thans vernemen wij dat
de niet-commerciele rechten voor de
verdeling van deze film werden aangekocht door de filmdienst van het
Ministerie van Openbaar Onderwijs.

BRUSSEL
•jt Door het ministerie van Openbaar
Onderwijs worden tijdens de tweede
helft van i960 de wedstrijden ingericht ten einde de driejaarlijkse prijs
voor de graveerkunst en de Berthe
Art-beurzen toe te kennen.
1. De driejaarlijkse prijs voor de graveerkunst, ingesteld bij koninklijk
besluit van 16 maart i960 en ten
bedrage van 75.000 F, wordt toegekend
na een wedstrijd waaraan mogen
deelnemen de Belgische kunstenaars,
die de graveerkunst of de lithografie
beoefenen en die op 1 januari i960
niet ouder zijn dan 40 jaar. Elke
deelnemer mag ten hoogste 20 platen
insturen.
2. De Berthe Art-wedstrijden zijn dit
jaar voorbehouden aan de Belgische
beeldhouwers die op 1 januari i960
de leeftijd van 35 jaar niet hebben
overschreden.
Deze beurzen, voor een globale som
van 80.000 F, moeten de laureaten de
mogelijkheid bieden een studiereis
naar het buitenland te maken. Elke
deelnemer mag slechts drie werken
insturen.
De aanvragen om inschrijving voor
deze wedstrijden worden aanvaard
tot 51 augustus i960. Zij dienen gericht te worden aan het bestuur voor

Kunst, Letteren en Volksopleiding,
Wetstraat 155 te Brussel.
De vervoer- en eventuele verzekeringskosten der werken, ingestuurd
voor deze wedstrijden, vallen ten laste
van de mededingers.

DUSSELDORF
Ter gelegenheid van het tienjarig
bestaan van de uitgeverij Econ te
Dusseldorf, schrijft deze een internationale prijs vraag uit voor een
non-fiction boek, waarbij voor de drie
beste manuskripten 100.000 D M ter
beschikking zijn gesteld.
De eerste prijs bedraagt ^0.000 D M ,
de tweede prijs 30.000 D M en de
derde prijs 20.000 D M . Het werk, dat
de eerste prijs behaalt, zal verschijnen
in Duitsland bij de uitgeverij Econ,
Dusseldorf, in Denemarken bij Gyldendal (Denmark) Ltd., Kopenhagen,
in Engeland bij Hodder and Stoughton Ltd., Londen, in Finland bij Kustannusosakeyhtio Otava, Helsinki, in
Frankrijk bij Hachette, Parijs, in
Nederland bij uitgeverij W. Gaade,
Den Haag, in Belgie bij uitgeverij
Heideland, Hasselt, in Italie bij Aldo
Garzanti, Milaan, in Noorwegen bij
Gyldendol Norsk Forlag, Oslo, in
Zweden bij Bokforlaget Forum AB,
Stockholm, in Spanje bij Editorial
Noguer, Barcelona en in de VS bij
McGraw-Hill Book Comp., New York.
De toekenning van de prijzen geschiedt door een internationale jury,
bestaande uit 7 leden : de h. Attenborough uit Londen, mevrouw Dalai
uit Milaan, de h. Gruenais uit Parijs,
de h. Helms uit Stockholm, de h. Kuhn
jr. uit New York en de hh. Vogel en
Bart von Wehrenaly uit Dusseldorf.
Het tema van het werk moet gekozen
zijn uit het gebied van de ekonomie,
wetenschap, techniek of kultuurgeschiedenis en mede van internationaal
belang zijn. Het moet een wetenschappelijke basis hebben, maar geschreven in een algemeen te begrijpen
taal, brede lezerskringen aanspreken.
Auteurs uit alle landen kunnen deelnemen. Voor Belgie en Nederland
dienen de manuskripten te worden
ingeleverd bij Uitgeverij W. Gaade,
Grote Markstraat 39, Den Haag, waar
ook de nadere voorwaarden voor de
prijsvraag verkrijgbaar zijn.
De inzendingstermijn sluit per 31 oktober 1961.

GENT
Te Gent wordt van 28 mei tot 31 September

een openluchttentoonstelling

gehouden van moderne beeldhouwkunst. In het prachtige kader van het
Maaltebrugpark zullen een vijftigtal
beeldhouwers werk presenteren dat,
in hoofdzaak, een illustratie zal
vormen van de moderne tendenzen die
de beeldhouwkunst in Belgie tijdens
de laatste decennia hebben beheerst.
Aangezien verschillende dezer beeldhouwers-eksposanten een Europees
peil hebben bereikt, zal deze openluchttentoonstelling ook op internationaal plan van ver-dragende betekenis zijn.

KNOKKE
Tijdens de maand juli i960 zal te
Knokke in het Casino een retrospectieve tentoonstelling worden gehouden
van de Franse schilder Felix Labisse,
die sedert jaren tijdens de zomer te
Knokke woont in een windmolen.

LANDEGEM
Op 16 en 17 juli worden te Landegem
de derde Jong-Nederlandse literaire
dagen gehouden. Het inrichtend komitee schrijft bij die gelegenheid
wedstrijden uit :
1. Voor debutanten : a. poezie. De
deelnemers mogen geen gedichtenbundel hebben uitgegeven. b. Kortverhaal. De deelnemers mogen geen
verhalend proza hebben gepubliceerd.
De prijs bedraagt 1.000 F voor een
gedicht en 1.000 voor een kortverhaal.
2. Voor leerlingen van het hoger
middelbaar onderwijs. De prijs bedraagt 500 F voor een gedicht.
De wedstrijden staan open voor gans
het Nederlandse taalgebied.
Elk deelnemer mag niet meer dan
drie gedichten en/of verhaal van ten
hoogste 300 regels inzenden telkens
in viervoud. De inzendingen mogen
niet gepubliceerd zijn. De inzendingen
geschieden onder kenspreuk (geen
schuilnaam), die wordt herhaald op
een gesloten omslag. In de omslag
dienen vermeld : naam en voornaam,
adres, geboorteplaats en -datum. De
deelnemers aan de wedstrijden voor
leerlingen dienen ook de naam van de
school te vermelden.
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Leden van de jury zijn : voor poezie
Adriaan De Roover, Clara Haesaert,
Remi Van de Moortel, Jan Vercammen
en een Nederlands dichter. Voor
proza : Johan Daisne, Frans De Bruyn,
Bert van Aerschot en een Nederlands
poezieschrijver.
De inzendingen worden niet teruggezonden. Het komitee behoudt zich
het recht voor, het bekroonde werk
te publiceren.
De inzendingen worden ingewacht
voor 15 juni bij de Jong-Nederlandse

literaire Dagen, R. De Rudderstraat 9,
Landegem; voor Nederland bij Ton
Claessens, Jan van Eyckgracht 22,
Eindhoven.
Vermelden : debutantenprijs of schoolprijs.

LI S S E W E G E
Zondag 17 juli i960 wordt te Lissewege een gedenkplaat ingehuldigd aan
het voormalig woon- en werkhuis van
Walram Romboudt, wiens biografie
verscheen in de laatste aflevering van
de Emulaties. Deze steen, werd ontworpen door Johan Ballegeer, gekapt
in het atelier Reuse te St. Michiels
en geschonken aan Lissewege door
de V.T.B. Ziehier het programma :
15.00 : Ontvangst van de personaliteiten in de bovenzaal van 'Huize
Saeftinge'; 15.15 : Onthulling van de
gedenkplaat met toespraak door dhr.
J. van Overstraeten, voorzitter V.T.B.;
15.30 : Bezoek aan de kunst werken
van Walram Romboudt en aan de
tentoongestelde kerkschatten; 16.00 :
Torenbestijging met toponimische en
historische bespreking van het landschap; 16.45 : Vieruurtje in 'Huize
Saef tinge'. Boerenbrood met hesp.
Vooraf inschrijven door storting van
30 F op PR. 5381.06 van J. Ballegeer,
Lissewege; 17.30 : Wandeling naar en
bezoek aan ter Doest.

MENEN
Zondag, 24 april, was voor de
Westvlaamse toneelliefhebbers een
hoogdag. Immers het i 6 kongres van
het A. W. T. greep plaats in de
grensstad Menen, alwaar om 9 uur
een H. Mis werd opgedragen, door
Weleerwaarde Heer Oost, proost van
het A.W.T., die tevens het gelegenheidssermoen verzorgde over 'de roed e
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ping van een kristen toneelspeler'.
Na de kerkelijke plechtigheid greep
onder geleide van de harmonie De
Kunstvrienden 'n grote optocht plaats,
waaraan honderden A. W. T.-leden
deelnamen.
Daarna ging een akademische zitting
door, in de zaal Legia, waar voorzitter
Sercu, burgemeester van Ardooie, de
aanwezigen welkom heette. De zaal
was tot de nok gevuld. Onder de
aanwezige personaliteiten bemerkten
wij Z. E. Kan. Stock, afgevaardigde
van Mgr. De Smedt; dhr. F. Willems,
afgevaardigde van het Ministerie van
Openbaar Onderwijs; dr. Jan Beerends,
direkteur der Volkshogeschool Drakenburg (Nederland), die de feestrede
hield; Z. E. H. Kan. Nicaise, pastoordeken van Menen; Schepen Marcel
Ducastel, de kunstenaars Antoon
Vander Plaetse, Jozef Noreille en Remi Van Duyn; dhr. Bauwens, namens
het A.K.V.T.-Oostvlaanderen; toneelauteur Jozef Van Daele, enz...
Voorzitter Sercu legde er nadruk op
dat het A.W.T. leeft, groeit en werkt.
Verslaggever Juliaan Declercq handelde over de verwezenlijkingen tijdens
het verlopen werkjaar en verduidelijkte de principes van het A.W.T.verbond. Dr. Jan Beerends sprak
vervolgens een schitterende feestrede
uit, tijdens dewelke hij de waarden
en kenmerken van het spel en de
dramatische kunst nader toelichtte.
Het was een meesterlijke improvizatie
over kreatief spel en het beleven van
de te vertolken rol van elk toneelkunstenaar, ten einde op zijn beurt
andere wezens aan te sporen tot
nieuw scheppend artistiek werk. Elk
toneelspeler is, volgens de redenaar,
een vledermuis met dien verstande dat
men geen kruipdier hoeft te zijn
maar wel een stijgende vogel in de
lucht. Toneel bracht hij in verband
met andere kreatieve aktiviteiten.
Toneel zal boeien als het kan steunen
op persoonlijkheden, die de eigen
oorspronkelijke talenten weten te
ontwikkelen en te verwezenlijken.
Scheppend spelen bevordert het zelfvertrouwen en de menselijke kennis.
Tevens lenen de verschillende kreatieve technieken zich tot de estetische
en kulturele vorming.
Vervolgens kommentarieerde dhr. Kamiel Van Reeth de kategorie-indeling
en het herkansingstornooi 1959-1960
en maakte de hieronder volgende
uitslag bekend :

Bekwamen onderscheiding (minimum
70 °/o der pun ten) : Harelbeke Ka-Mi;
Kortrijk Overleie;

Lo De

Royaerts;

Oostvleteren De Yzerzonen;
Spaderycke;

Pervijse

Vlamertinge In Deugd en

Vreugd; Wevelgem 7c Dien; Woumen
Sport

en

Vermaak;

Wevelgem

St-

Gregorius.

Bekwamen voldoening (minimum 65
°/o der punten) : Bissegem Were di;
Uitkerke Ernst en Leute; Wielsbeke
Levet Scone.

De wedstrijd voor de mooist gedrukte
affiche, waarvoor de prijzen werden
uitgereikt door kunstenaar Jozef Noreille, uit Menen, gaf volgende uitslag :
Grootste
De

onderscheiding : Westouter

Verbroedering;

Volksver-

Tielt

e deling.
Grote onderscheiding : leper Richten;

Roeselare

Volksv ere deling;

Brugge :

Toneel voor Allen.

Onderscheiding : Brugge Als ic can;
Meulebeke
sellen;

Karel

van

Manderghe-

Roeselare Ic Dien.

Voldoening : Kortrijk Ons eigen Toneel; Lauwe Eigen

Kunst.

De jury voor de wedstrijd der beste
affiche bestond uit de heren Albert
Setola, Hil. Ghellynck, Jos Noreille,
H. Debuf en bestendig afgevaardigde
Jozef Storme, voorzitter. Het slotwoord werd door Kan. Stock uitgesproken. Te 12.30 uur werd ten
stadhuize aan gouwbestuur en genodigden een receptie aangeboden.
Sprekers waren : schepene Ducastel
en gouwvoorzitter M . Sercu.
Na het noenmaal in 'De Gilde' werd
deze provinciale toneeldag besloten
met een geslaagde vertolking van het
stuk Koningin en de Rebellen door
de inrichtende kring lever en Eendracht - Menen, terwijl 's avonds een
tyroleravond, met gezellig samenzijn,
plaats greep.

OBERAMMERGA U
Tot laat in de avond van deze voor
ons gedenkwaardige dinsdag 17 mei,
waarop wij de persvertoning te
Oberammergau bijwoonden, diskussieerden wij met regisseur Lang over
demogelijke modernizatie en insgelijks
over de wenselijkheid ervan. Ook te
Oberammergau beseft men dat er zich
de jongste dertig jaar een schier ontstellende evolutie in de teatertechniek

heeft voltrokken. De enscenering van
1930, toenmaals op meer moderne
leest geschoeid door de 41-jarige G. J.
Lang, is niettemin in grote trekken
dezelfde gebleven in het huidig passiespeljaar. De tekst dateert uit de
negentiende eeuw, de muziek uit de
i 8 eeuw en de opvatting der levende
beelden uit de Middeleeuwen...
De muggenzifter heeft aldus gelegenheid te over zich voortdurend te
ergeren aan details..., de enigszins
kritisch ingestelde toeschouwer staat
het eerste uur wel wat onwennig
tegenover de vormgeving, maar geraakt uiterlijk tussen 10 en 11 uur
toch in de ban van dit nog steeds
onvergetelijk passiespel, wanneer Anton Preisinger en zijn twaalf Oberammergause apostelen plaats nemen rond
de tafel van het Laatste Avondmaal.
Mogelijks ergert onze toeschouwer
zich opnieuw aan de wellicht voorbijgestreefde realistische weergave van
Kalvarie (stuk slaan van de beenderen
der moordenaars inbegrepen) maar de
daaropvolgende even realistisch weergegeven kruisafdoening zal hem onget wij feld opnieuw verzoenen met de
Oberammergause speelstijl.
Het is vooral aan deze twee onvergetelijke hoogtepunten uit het spel
- Laatste Avondmaal en Kruisafdoening - dat wij terugdachten tijdens
onze diskussie over de opportuniteit
van een zekere modernizatie. Aan
beide taferelen zou eigenlijk niets
mogen gewijzigd worden, zij behoren
tot het subliemste van wat ooit op
toneel verwezenlijkt werd op het
terrein van de historische rekonstruktie. Voor de gelovige kristen komt
daar in niet geringe mate bij : de
huiveringwekkende eerbied tegenover
het bovenmenselijke karakter van het
gegeven.
De moeilijkheid ligt natuur lijk hier in
dat ensceneringsmodernizatie slechts
tot halfweg kan doorgevoerd worden,
wanneer men in harmonie wil blijven
met deze beide taferelen.
e

Er is meer...
De medewerkers zijn 9 op 10 doodgewone dorpslieden, opgegroeid in
hun romantische bergstreek, eerst en
vooral vertrouwd met hun overdadig
opgesmukt kerkinterieur, zich van
oudsher specializerend in de zeer
klassieke houtsnijkunst, met hoofdzakelijk uitgesproken figuratieve passiespeluitbeeldingen. Een ver doorge-

dreven moderne aanpassing zouden
velen niet slikken en als een ontwijding aanzien. Een storm van
verontwaardiging zou er vermoedelijk
losbreken, waarbij vergeleken onze
Westvlaamse perspolemiek over de
modernizatie van de H. Bloedprocessie
slechts een vriendschappelijk twistgesprekje zou blijven !
Er is nog meer...
Zelfs wanneer de algemene geestesgesteldheid van de medewerkers, alien
inwoners van het dorp, gunstig zou
staan ten overstaan van een drastische
modernizatie, dan nog zouden uitteraard van de zaak bijna onoplosbare
problemen rijzen voor de spelleiding.
Het passiespel van Oberammergau
wordt om de tien jaar krachtens een
327 jaar oude belofte ten tonele gebracht. Dit sluit in dat geheel de
dorpsgemeenschap hieraan moet kunnen medewerken. Die gemeenschap
van ^.000 mensen speelt het wel klaar
op fatsoenlijke manier 140 sprekende
rollen te bezetten, een symfonisch
orkest van 60 leden, een gemengd
koor van 48 leden, een paar honderd
mensen voor de kleine figuratie en
ruim vijf honderd voor de grote
figuratie benevens het personeel voor
de levende beelden te leveren, maar al
die mensen, hoofdakteurs inbegrepen,
blijven liefhebbers.
Wat zij als kind — de kleinste figurant
is geen twee jaar o u d — in zich hebben
opgenomen, kunnen ze op feilloze
manier later nabootsen, ook al zijn
de toneelkapaciteiten van zeer velen,
eerder beperkt. De traditie blijft de
kern van het Oberammergaus wonder
uitmaken, ook in i960. Hiermede
hielden vele geleerde kunstcritici die
avond van 17 mei niet voldoende
rekening.
De Bijbelse haartooi van de Oberammergauers betekent in dit verband
meer dan een folkloristisch verschijnsel; meer ook dan een feilloos technisch hulpmiddel (lees uitschakeling
van artificiele hulpmiddelen)... het is
een van de noodzakelijke voor waarden
om die eenvoudige dorpsbewoners te
kunnen doen opgaan en zelf geloven
in hunne figuren.
Mag of moet er dan niets gemodernizeerd worden te Oberammergau ?
Toch wel... en regisseur Lang (thans
71 jaar oud) had het bij het recht
eind wanneer hij de tekstbewerking
door een taktvol en bekwaam heden-

daags auteur als een eerste maar zeer
belangrijke stap vooropstelde. Niet
alleen zou hierdoor de duurtijd van
het passiespel met een half uur ingekort worden — vooral door coupures
in de vrij lange Sahhedrin-beraadslagingen en de verschillende ondervragingen in de vroege namiddag —
maar tevens zou het geritmeerd, en
bijwijlen geskandeerd, samenreageren
van vijf tot vijf tig personen kunnen
vermeden worden, of toch tot een
strikt minimum herleid worden.
Dat samen reageren, op overigens
gestyleerde wijze, doet wel een beetje
eigenaardig aan, om niet te zeggen
verouderd. Wanneer wij regisseur
Lang hierover interpelleerden schudde
hij zachtjes het hoofd :
„'t Zijn geen gevormde stemmen.
Wanneer ze door elkaar razen, wordt
het een onmogelijke kakofonie. Wij
hebben proefnemingen gedaan op
talloze manieren, geloof me : de
huidige oplossing in genre spreekkoor
is nog de beste/'
Hier dient nog aan toegevoegd dat in
het kader van de passiespel-belofte
het procede van spreekkoor, ook in
klein verband, verdedigbaar is. Dit
jaar moest Burgemeester Lang, om
het dorp voor de spelen klaar te
krijgen, een lening aangaan van
50.000.000 Belgische frank. Ruim vijftien miljoen hiervan werden alleen
al opgeslorpt door de vernieuwing en
verbetering van de watertoevoer.
Hopelijk moet in 1970 deze onkostennota niet hernieuwd worden en mag
men een gematigd modern ontwerper
zijn fantasie de vrije teugel laten,
want de ruim dertig dekors voor de
middenscene zijn in meerdere gevallen
voor gewettigde kritiek van de bezoeker, anno i960, vatbaar.
Een ander probleem wordt gesteld
door de muziek, zowat een cocktail
van Haydn- en Mozartmotieven, niet
zeer oorspronkelijk dus, maar uitzonderlijk sfeerscheppend. Hieraan
moeten o. i. de Oberammergauers niet
te veel wijzigen. Wanneer buitenlanders, het grootste gedeelte dus van de
passiespelbezoekers, naar deze Duitse
en Oostenrijkse Alpenstreken reizen,
verwachten ze zich juist aan Mozart
en Haydn...
Uit dit relaas zou men verkeerdelijk
kunnen afleiden dat de Oberammergauer Passionspiele voor veel kritiek
vanwege de moderne kunstminnaar
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vatbaar zijn. Mogen wij U, lezer, die
straks de verre tocht onderneemt, een
raad geven :
„Wanneer tijdens de opvoering een
of ander technisch element U mocht
storen, knijpt de ogen half dicht en
laat U zonder tegenstand meeslepen
door dit Passiespel. Oberammergau
biedt niet in de eerste plaats een
toneelprestatie, ook niet louter een
uiting van haar in rijke tradities
wortelende kultuur, maar zowel voor
de deelnemers als voor de toeschouwers een belevenis."
Ook na mijn tweede opvoering (148-50 en 17-5-60) blijf ik hiervan
overtuigd. De echtheidsindruk welke
o.m. uitgaat van het Laatste Avondmaal, kan bijna niet geevenaard
worden.

Maurits De

Clercq

prijs van Oostende op 100.000 F zal
gebracht worden; ook het algemeen
peil der ingezonden werken belooft
hierdoor veel te verhogen.
-Ar Vanaf 9 juli gaat te Oostende in
het Feest- en Kultuurpaleis een grote
tentoonstelling Ensor door, naar aanleiding van het eeuwfeest zijner
geboorte.
De tentoonstelling zal het karakter
van een retrospectieve hebben, vermits
een tachtigtal werken uit diverse
periodes uit binnen- en buitenland
zullen verzameld worden in een uniek
ensemble.
De vrienden van James Ensor en het
Oostends Museum nemen de organisatie waar. De aanwezige werken
werden verzekerd voor een totaal
bedrag van 60 a 70.000.000 BF.
Ook

OOSTENDE
^ De grote prijs van de stad Oostende
werd op 23 april uitgereikt aan Alfons
Van Meirvenne, voor zijn Waranen.
De volgende Westvlaamse schilders
hebben een onderscheiding behaald :
Andy Allemeersch (Ichtegem), JeanJacques Degrave (De Panne), Anne
Dubois (Oostende), Door Gevaert
(Kortrijk; bronzen medaille met Chitin), Eliane Pauwels (St. Andries),
Raoul Servais (Oostende; zilveren
medaille met De Styx te Oostende).

Hoger genoemde schilders werden
uitgenodigd, samen met Maurits Boel
en Gerard Holmens, elk een zevental
werken te exposeren in het Stadhuis
te Bergen, van 25 mei tot 8 juni. Zij
hebben ook hun werken kunnen tentoonstellen in de zaal Wijnen te
Antwerpen. Later komen ook Verviers
en Turnhout aan de beurt en misschien Engeland.
Het is een uitstekend initiatief vanwege de stad Oostende naar aanleiding van de Grote Prijs voor
schilderkunst aan de Westvlaamse
laureaten biezondere tentoonstellingskansen te bieden.
Vermelden we tenslotte nog dat ons
redactielid de letterkundige Lia Timmermans opgenomen werd in het
bestuur van het Oostends Cultuurcentrum, waarvan ook reeds Mr. Jan
Felix, Juridisch adviseur van het
CVKV, lid is; het is dit centrum dat
de organisatie van de Prijs van
Oostende op zich nam.
Men voorziet dat toekomend jaar de
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de

Intrede

van

Christus

te

Brussel zal in het Feestpaleis te bezichtigen zijn.
Het kunstleven zal ook deze zomer
te Oostende een hoogconjunctuur kennen. Naast de reeds vermelde Ensortentoonstelling dient vooral het International Muziek- enDansfestival

ver-

meld te worden. Op de affiche staan o.
m. volgende belangrijke manifestaties:
Zaterdag 2 juli : De Messias, van
Haendel, met de Nord-Westdeutsche
Philharmonie ingericht door het provinciaal bestuur met de medewerking
van het koor Singhet ende weset vro,
onder de directie van Maurits Denaux.
Zondag 10 juli : Requiem van Verdi
door het Utrechts Stedelijk Orkest en
het Amsterdams Oratorium Koor. Dirigent Piet van Egmont.
Dinsdag 12 juli : Orkest Ars nova et
antiqua. Dirigent Godfr. Devreese.
Donderdag 14 juli : Franse muziek.
Dirigent A. Vandernoot met het orkest
van de Brusselse Munt.
Donderdag 21 juli : Orkest van de
Brusselse Munt onder de leiding van
Roberto Benzi. Soliste Maria Callas.
Vrij dag 22 juli : Balletten van Pilar
Lopez.
Dinsdag 26 juli : Piano recital Frans
Glorieux.
Woensdag 27 juli : Kunstgroep Thor;
choreografie Heiko Kolt.
Donderdag 28 juli : Budapester Zigeuner Orkester.
Vrij dag 29 juli : Gershwin-concert
door de Brusselse Munt met de solist
Naum Sluszny.
Woensdag 3 oogst : Slovaakse Filhar-

monie met de solist Alex De Vries. 's
Andeiendaags de solist Tibor Gasparek.
Vrij dag 5 oogst : sterdanseressen van
de Scala van Milaan.
Zondag 7 oogst : De harhier van Sevilla van Rossini.
Donderdag 11 oogst : zangrecital Therese Allaert.
Vrij dag 12 oogst : de Ho-balletten.
Dinsdag 16 oogst : Ballets of two
worlds.
Woensdag 17 oogst : Orkest van de
Zwitsers-Italiaanse omroep met Salvatore Accardo. s Anderendaags met
een laureaat van de Kon. Elisabethweds trijd.
Vrijdag 19 oogst: Luisillo-balletten.
Zondag 21 oogst: Orkest van de Zw.Ital. Radio met Mario del Monaco.
Dinsdag 23 oogst : Belgische sterdanseressen.
Woensdag 24 oogst : Piano recital van
Gyorgy Cziffra.
Donderdag 25 oogst : zangrecital
Bogna Sokorska.
Zaterdag 27 of zondag 28 oogst : Pianorecital Van Cliburn (wrschl.).
Op dinsdag 19 juli en op dinsdag 2 en
30 oogst: Muziekkapel v. de zeemacht.
7

^ Van 2 tot 17 juli gaat in de Oostendse kursaal een tentoonstelling door
van Hedendaagse Italiaanse abstracte
Kunst, met werk van 18 Italiaanse
jongere schilders.
Gedurende dezelfde periode zijn er in
de leeszaal gravures te bezichtigen
van talrijke grote hedendaagse meesters zoals Picasso, Moore, Gromaire,
Cocteau, Zadkine, Leger, Dufy, Foujita, Braque, Miro, Lurcat, e. a.

ROESELARE
Te Roeselare werd een Huldecomite
Roger

Fieuw

opgericht

om

de

ge-

dachtenis te eren aan onze betreurde
medewerker. Als eerste objectieven
werden vastgesteld het oprichten van
een grafzerk en de uitgave van de
verzamelde snapshots die Roger Fieuw
in een Roeselaars weekblad publiceerde en waarin hij ruim honderd
Roeselaarse figuren heeft voorgesteld.
Ook aan onze lezers willen wij de
oproep doorgeven om deze twee
initiatieven financieel te steunen. Ze
kunnen dit doen door overschrijving
van een gift op postrekening 40.45.56
van Camiel Gheysen, Spanjestraat 9,
Roeselare.

TIELT
^

Prijskamp

ingericht

voor religieuze

door

grafiek

drukkerij-uitgeverij

Lannoo, Tielt, onder de auspicien van
het Christelijk

Vlaams

Kunstenaars-

verbond.

1

Art. 1 : De directie van Drukkerij Uitgeverij Lannoo, Kasteelstraat 83,
Tielt (Belgie), overwegende dat alles
in het werk moet worden gesteld om
de verbetering in de volkssmaak ten
aanzien van religieuze gelegenheidsprentjes te bevorderen, alsook dat dit
slechts mogelijk is indien er een voldoende keus van godsdienstig- en
artistiek-verantwoorde prentjes voorhanden is, heeft besloten tot de
totstandkoming van nieuwe reeksen
een bijdrage te leveren door het uitschrijven van een prijskamp.
Art. 2 : Deze prijskamp staat onder
de auspicien van het Christelijk
Vlaams Kunstenaarsverbond.
Art. 3 ; Er wordt gevraagd :
a. Een reeks van minstens 6 tekeningen, die samen een serie prentjes
vormen voor Eerste Communie.
Onder reeks wordt verstaan een aantal
verschillende prentjes die door hun
inhoud, kleur, formaat en techniek
een geheel vormen.
b. Een reeks van minstens 6 tekeningen, die samen een serie prentjes
vormen voor Plechtige Communie.
c. Een tekening geschikt voor diploma
voor Plechtige Communie en Plechtige
Geloof sbelijdenis.
Art. 4 : De tekeningen moeten modern
opgevat zijn, esthetisch en sacraal
verantwoord, genietbaar
voor de
doorsnee-mens en tevens commercieel
bruikbaar. Tekeningen in de zoeterigsentimentele oude trant en die getuigen van zinledige kitsch, komen
niet in aanmerking.
Art. 5 ; Wat de inhoud en de onderwerpen betreft van de prentjes voor
Eerste Communie (art. 3, a), kan men

zich laten inspireren door de betekenis
van de Eerste Communie in het
kinderleven.
Art. 6 : Wat de inhoud en de onderwerpen betreft van de prentjes en het
diploma voor Plechtige Communie
(art. 3, b), kan men zich laten inspireren door de nieuwe geest waarin
de Plechtige Communie doorgaat.
Art. 7 : Het formaat van de ingezonden tekeningen, behalve voor het
diploma, is aan geen beperkingen
onderworpen; de voorkeur wordt

15 november i960. Indien de inrichtende firma van dit optierecht wenst
gebruik te maken, dan zal zij dat
schriftelijk voor 31 december i960
bevestigen aan de in-aanmerking-komende inzender; nopens het in dit
geval uit te betalen honorarium zal
met de betrokkene onderhandeld
worden.
Art. 16 : De jury werd voor deze
prijskamp als volgt samengesteld :
Voorzitter:
de heer Jozef Storme,
Voorzitter van het Christelijk Vlaams
Kunstenaarsverbond en Bestendig Afgevaardigde van de provincie WestVlaanderen, Magdalenastr. 7, Wervik.
Leden : Weleerwaarde Pater G. Bekaert, s.j., redacteur bij het maandblad
voor geestesleven en cultuur Streven,
Waverse Baan 220, Heverlee;
Hoogeerwaarde Heer Kanunnik Karel
Berquin, directeur
Pulchraschriften,
Beenhouwersstraat 64, Brugge;
De heer Alphonse-M. Botte, Arrondissementscommisaris en lid van de
redactieraad van het tijdschrift WestVlaanderen, Berkenhove bij Doornhut,
Sinte-Kruis (Brugge);
Weleerwaarde Pater Geroen De Bruycker o. f. m., directeur Pro Arte
Christiana, Philosophicum, Vaalbeek
(Leuven):

nochtans gegeven aan tekeningen in
de hoogte. Het diploma zal gereproduceerd worden op een formaat van
285 x 363 mm; de ingezonden tekeningen moeten dus aan dit formaat
aangepast zijn.
Art. 8 : Het aantal te gebruiken kleuren is onbeperkt.
Art. 9 : Het gebruik van een fotografisch element, al dan niet gekoppeld aan een tekening, wordt niet
uitgesloten. Een tekening mag desgewenst zich beperken tot weergave
van een zinrijke tekst.
Art. 10 : De deelname aan deze prijskamp is volledig kosteloos. Het
aantal deelnemers en het aantal inzendingen per deelnemer is onbeperkt.
Het staat de inzenders vrij slechts
mee te dingen aan een van de in
art. 3 genoemde thema's.
Art. 11 : De inzendingen moeten voor
25 oktober i960 toekomen op volgend
adres : Drukkerij-Uitgeverij Lannoo,
Kasteelstraat 83, Tielt. Op de omslag
moet bovenaan vermeld worden :
Prijskamp voor religieuze Grafiek. De

inrichtende firma draagt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die
na 25 oktober i960 toekomen.
Art. 12 : Aan deze prijskamp zijn volgende prijzen in specien verbonden :
a. Voor een reeks communieprentjes
voor Eerste Communie : een eerste
prijs van 7.500 F; een tweede prijs
van 5.000 F; een derde prijs van
2.500 F.

b. Voor een reeks communieprentjes
voor Plechtige Communie : een eerste
prijs van 7.500 F; een tweede prijs
van 5.000 F; een derde prijs van
2.500 F.

c. Voor het communiediploma : een
eerste en enige prijs van 3.000 F.
Art. 13 : De uitgekeerde prijzen gelden
tevens als eenmalig honorarium.
Art. 14 : De inrichtende firma verkrijgt het eigendoms- en reproductierecht van de geprimeerde tekeningen.
Zij verbindt zich tevens de met een
eerste prijs bekroonde grafiek in
de loop van het jaar 1961 op de markt
te brengen.
Art. 15 ; De niet-geprimeerde tekeningen worden aan de inzenders per
aangetekende post teruggestuurd voor
31 december i960. De inrichtende
firma behoudt zich evenwel het recht
voor, een optie te nemen op de
publicatie en de commerciele uitbating
van de niet-geprimeerde inzendingen,
gedurende drie jaar te rekenen vanaf

De heer Gabriel Gyselen, hoofd van
de dienst voor culturele aangelegenheden van de provincie West-Vlaanderen en lid van de redactieraad van
het tijdschrift West-Vlaanderen, Kan.
Van Hoonackerstraat 37, Brugge;
De heer Godfried Lannoo, beheerder
van de Drukkerij-Uitgeverij Lannoo,
Kasteelstraat 85, Tielt.
Art. 17 : De uitspraak der jury zal
gebeuren op 15 november i960. Deze
uitspraak is onherroepelijk. Zij zal
daarop in verschillende bladen bekend
gemaakt worden.
Art. 18 : De jury behoudt zich het
recht voor een of meerdere prijzen
niet toe te kennen.
Art. 19 : Over de uitslag van deze
prijskamp wordt geen correspondence
gevoerd.
Art. 20 : Wie deelneemt aan de
prijskamp verklaart zich daar door
eveneens akkoord met het reglement
en de uitspraak van de jury.

1

Volledig

vraag

bij

reglement wordt op aande

Drukkerij-Uitgeverij

Lannoo, Kasteelstraat 83, Tielt, gaarne
toegestuurd.
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^ In de feestzaal van het St. Jozefscollege te Tielt werden, in de regie
van Antoon Vander Plaetse, niet
minder dan zeven vertoningen gepland
van Adam in Ballingschap van Joost

van den Vondel. Op Onze Lieve Heer
Hemelvaartdag zijn we er de derde in
de reeks gaan bijwonen. Wel zeer
benieuwd, want het waren niet de
studenten van het college zelf die
zich de waaghalzerij op de nek hadden
gehaald. Het waren niemand minder
dan de meisjes van het Technisch
Instituut St. Jozef, die zich meer
aan huishoudkunde en kostuumnaaien
interesseren dan aan klassiek toneel,
die onder impuls van hun leraar
Antoon Vander Plaetse het vermetele
plan hadden opgevat niet enkel Eva
maar ook Adam op het podium te
brengen.
Voor die vertoning van donderdag
26 mei was de ruime zaal nokvol gelopen niettegenstaande het goede weer
de mensen eerder naar buiten had
moeten drijven. We geloven echter
niet dat iemand onder de toeschouwers de verplaatsing naar het college
zal hebben beklaagd. Want wat daar
die namiddag werd aangeboden verdient met gulden letters in de historie
van het Westvlaamse studententoneel
te worden geboekstaafd.
Weliswaar studeren aan het Technisch
Instituut St. Jozef ook meisjes die de
oude humaniora achter de rug hebben,
vermits aan de school een Hoger
Instituut voor toekomstige Laboranten
verbonden is. Niettemin blijft de opgave dan toch nog kwasi onverkomelijke moeilijkheden stellen, die echter
door Antoon Vander Plaetse en Marc
Liebrecht samen met de talentvolle
speelsters op glansrijke wijze werden
overwonnen.
En is het trouwens niet zeer verheugend te mogen vaststellen dat in
onze meest vooruitstrevende technische instituten eindelijk dan toch
niet alleen maar meer aan vakkundige
en pedagogische opleiding wordt gedaan maar dat de leerlingen ook
een inzicht wordt gegund in de
geesteskulturele en artistieke waarden.
Een diploma kan sociale beveiliging
brengen maar kunst en schoonheid
zullen daarbij en daarboven de levensstijl verfijnen en de ganse persoonlijkheid verrijken. Geen enkele opvoeding
kan trouwens gelukt heten wanneer
zij niet de uitbouw realiseerde van
alle levenskrachten tot een volkomen

218

harmonisch geheel en wel zodanig dat
de inner lijke zielegrootheid haar uitstraling vindt in de uiterlijke verschijning van de mens. Maar waarom
deed de direktie van het Instituut dan
toch beroep op Vondel. Stelt deze
deze geen al te grote eisen ? De
opvoering heeft o.i. bewezen dat de
keuze

van

Adam

in

Ballingschap

gewettigd was. Geen enkel middel
werd trouwens verwaarloosd om de
luister van's dichters taal, de rijkdom
van de dramatische ontroering, de
verheven stijl te eerbiedigen en de
vertolking technisch gaaf uit te
bouwen. Aan dit werk hebben zich
niet enkel regisseur, koreograaf en
aanpasser der muzikale begeleiding
verdienstelijk gemaakt, maar evenzeer
de ontwerpster van dekor en kostuums
E. Z. M.-Marca, grimeur Leon Vandamme en lichtregisseur Jozef Van
Daele naast de leerlingen der hoogste
jaren als uitvoersters der kostuums
of als speelsters.
In deze laatste hoedanigheid feliciteren we in het bijzonder mej. Eliane
Vermeulen die de zware titelrol zeer
beheerst en toch op werkelijk doorvoelde wijze belichaamde. Mej. Paula
Gillis als Eva was haar evenwaardige
tegenspeelster. Aan de aartsengelen
Gabriel, Rafael en Michael werd op
verdienstelijke wijze gestalte gegeven
door de juffers Ginette Soetaert, Trees
Demeersseman en Christiane Van
Haecke. Mej. Anne-Marie Scherpereel
akteerde zeer talentvol in de rol van
gerechtsengel Uriel. De personages
van Lucifer, Asmodee en Belial werden
op voortreffelijke wijze ten tonele
gebracht door de juffers Marie-Paule
Demarez, Hilda Vermeersch en Nicole
Van Daele.
Zeer zeker mocht in deze opvoering
voor de zoveelste maal blijken dat
Vondel geen uitgesproken zin voor
dramatiek bezat. Zijn temperament
was in hoofdzaak lyrisch. Ten bewijze
daarvan de reien welke trouwens in
al zijn treurspelen aan het einde van
ieder der vijf bedrijven de stemming
uitdrukken welke de voorafgegane
gebeurtenissen in het hart van de
toeschouwer wekken. Maar de teksten
werden zo voortreffelijk en geritmeerd
voorgedragen, de muzikale onderlijning wekte een zo pregnante indruk,
de wisselende belichting bracht zo'n
kontrasterende effekten dat geen mens
in de zaal kon ontsnappen aan de
fascinerende kracht welke van het

geheel uitging. Zeer zeker, de romantische versieringen waarvan Vondel
zeker niet afkerig was geven steeds
iets pompeus, iets teatraals aan de
uitdrukkingswijze en de lyrieker in de
dichter was er de oorzaak van dat het
Vondeliaaanse drama eerder statisch
dan dramatisch is, maar de grote
visionaire kracht die zekere fragmenten kenmerkt doen denken aan de
kunst van Rubens en geen mens
weerstaat aan de greep ervan. De
uiterst sobere zegging, de tot in haar
geringste detail bestudeerde koreografische omlijning technisch met
liefde en voile overgave uitgevoerd
en op geen enkel moment overdreven
of het woord hinderende maar steeds
symbolisch het sakraal karakter benadrukkende, maakten van deze opvoering een zeer hoogstaande toneelprestatie.
H. D.

WARE GEM
Door de Koninklijke Rederijkerskring
Kunst

en Eendracht

uit

Waregem,

werd onlangs in de regie van de
Kortrijkse Direkteur van het Antigone-Teater, de kreatie gebracht van
De andere Hendrik, dramatisch spel
in drie bedrijven van de Ieperling
Piet Van Thuyn.
Het stuk speelt in een provinciestadje.
van onze tijd. Hendrik en Maria
trouwden tien jaar geleden. Ze begonnen als kleine middenstanders,
hadden een eigen zaakje en alles ging
naar wens. Maar Hendrik was meer
bekommerd om zijn muziek dan om
zaken en Maria was daarbij niet
opgewassen om de financies bij te
houden. Toen kwamen de moeilijkheden. De zaak moest worden opgegeven en Hendrik kwam op een
kantoor terecht. Zij pastten zich aan
en gingen in een net huurhuis wonen.
Daar vinden wij hen terug. Maar de
financiele moeilijkheden waren niet
opgelost. Zij leefden van de ene dag
in de andere zonder zich nog te
bekommeren om een oude belastingsschuld. Hun inboedel wordt aangeslagen en zal openbaar verkocht
worden, tenzij het verschuldigde bedrag kan vereffend worden. Maar dat
bedrag hebben zij niet voorhanden.
Hendrik ontvreemdt de nodige gelden
op zijn kantoor en heeft bovendien
een ongeoorloofde liefdesverhouding.
Op het punt staande naar Parijs te

vluchten met zijn minnares brengt de
auteur hem in konfrontatie met de
andere, de 'betere' in zichzelf. Deze
ontmoeting weerhoudt hem van de
fatale stap. Hij bekent zijn morele
schuld aan de wereld en herwint met
die moedige openhartigheid zijn gewetensrust en de liefde van zijn
echtgenote.
Deze opvoering is en voor de debuterende auteur, en voor het kritisch
ingestelde publiek en voor de akteurs
en aktrices een ware verrassing geworden. Piet Van Thuyn stuurde zijn
stuk in voor de jongste Provinciale
Toneelprijskamp. Het werd niet bekroond, noch met een premie bedacht.
Fred Engelen die deel uitmaakte van
de jury, maar vanzelfsprekend niet
alleen stond, gaf het ter lezing aan
Herman Teirlinck en deze belastte
Bert De Wildeman met de kreatie te
Waregem, met opvoeringen te Leuven
en in een Nederlandse stad waarvan
de naam ons ontsnapt, en verzochten
de Kortrijkse regisseur het stuk komend seizoen op het repertoire van
Teater Antigone te plaatsen, wat zeer
waarschijnlijk nu wel zal gebeuren.
Piet Van Thuyn is niemand minder
dan de gekende Westvlaamse Deklamator Gerard Vermeersch, professor
in de Voordrachtkunst aan het
Konservatorium te Brugge, zelf toneelregisseur, akteur en weliswaar los
maar dan toch zeer regelmatig
medewerker aan de dramatische uitzendingen bij het N.I.R. Zijn eerste
toneelwerk openbaart hem o.i. op slag
als een der grootste beloften terzake
in het Vlaamse land. Wij schrijven
wel beloften. Ongetwijfeld zijn in De
andere Hendrik
zekere invloeden
waarneembaar waaraan de auteur zich
zal dienen te ontworstelen ter verwerving van strikt persoonlijke visie
en oorspronkelijkheid. Maar de essentiele elementen van het drama zijn in
het werk aanwezig. Kernscenes en
hulpscenes kontrasteren in geritmeerd
tempo voortdurend tegen elkaar op.
Ieder bedrijf kent zijn krisis en zijn
climax. De handeling voert ongedwongen naar een aanvaardbare ontknoping. De wisselende fijnzinnige
dialogen zijn geborduurd op een

psychologisch stramien waarin elk
personage voor de toeschouwer waarachtig tot leven wordt gebracht. Iedere
rol-figuur is uitgebeeld met eigen
karaktertrekken en wordt volgens een
bepaald schema natuurlijkerwijze tot
ontwikkeling en groei gebracht. De
verhoudingen dezer diverse figuren
t.o.v. zichzelf en de buitenwereld
brengen gemotiveerde botsingen konflikten teweeg die de toeschouwers
in de zaal noodgedwongen gaan
mee-beleven. Het drama ontplooit zich
zo door uiterlijke als innerlijke aktie
tot een spannend gebeuren met
symbolische betekenis.
Regisseur Bert De Wildeman heeft bij
de montage van deze schitterende
eersteling ook niets aan het toeval
overgelaten. Samen met de direktie
van Kunst en Eendracht werd naar het
gepaste spelersmateriaal uitgezien, een
dekor ontworpen dat zowel aan stuk
als aan spelers alle mogelijkheden zou
ten dienste stellen en een technische
apparatuur geinstalleerd die behoudens enkele details de meest eisenden
zou kunnen bevredigen.
De twee hoofdrollen Hendrik en
Maria werden respektievelijk ten
tonele gebracht door Jan Callens en
Mariette Goethals. Beide spelers akteerden zo levensecht, zo doorvoeld
en beheerst, zo geinspireerd, dat geen
haar op ons hoofd er aan denkt deze
volwaardige amateurs lastig te gaan
vallen omwille van een of andere
kleinigheid die misschien een geringe
schaduw zou hebben geworpen op de
interpretatie door een beroepsakteur.
Ook de Anita van Liliane Bamberg,
de pater Andreas van Marcel Claeys
en de andere Hendrik van Paul Ostyn
stonden zo voortreffelijk naast beide
hoofdrollen zodat de homogeniteit van
de prestatie op geen enkel moment
werd in het gedrang gebracht.
Magloire Loquet was de gedroomde
figuur voor de Kommissaris en het
was wel spijtig dat een licht Waregems accent zijn vertolking ontsierde.
Walter Loquet was behoorlijk in het
rolsnippertje van de bediende. Rest
ons nog de verdienste in het licht te
stellen van dekorateur Dan. Key, van
de toneelmeesters Georges Goethals

en Urbain Neirinck, van grimeur Robert Claus, en van licht- en geluidstechniekers Walter Loquet, Jacques
Coopman en Etienne Deman.
Wij wensen dit stuk, dat voor geen
enkele goede liefhebberskring onoverkomelijke moeilijkheden van mise-enscene stelt, een goede vaart doorheen
het Vlaamse land, en misschien, wie
weet, een bekroonde opvoering door
Hector Deylgat

K.N.S.-Antwerpen

^ Op zondag 28 augustus i960 wordt
te Waregem de i 3
Fransvlaamse
kultuurdag gehouden, met volgend
programma.
Te 10 uur : in de feestzaal van het
Instituut O. L. Vrouw Hemelvaart,
Markt.
- Openingswoord door Andre Demedts, Voorzitter.
- Lezing door dhr. Robert Victoor
d e

(Kapelle)

Nederlands

Onderwijs

in

Trans-Vlaanderen, met een inleiding
door dhr. J. Storme, Bestendig Afgevaardigde voor Kulturele Aangelegenheden.
- Spreekbeurt door dhr. R. Gheyselinck, Ondervoorzitter van het A.N.V.,
over Het Algemeen
bond

Nederlands Ver-

en Zuid-Vlaanderen,

ingeleid

door Ere-advokaat Heer Michiel Vande Kerckhove.
- Getuigenissen : Vraaggesprek met
dhh. Flor Barbry, Louis Dutoo, Paul
Daled, J. H. Stolte.
Te 14.30 uur :
Lezing door E. H . P. Monsterleet
(Broekburg) over Vlaams in TransVlaanderen.

- Optreden van leerlingen van de
Nederlandse leergangen uit Kapelle
en St. Winoksbergen.
- Algemeen Jaarverslag door Luc Verbeke, Sekretaris.
- Forum voor de Jeugd, met medewerking van Mej. Nell De Potter, dhh.
Herman Verwaetermeulen en Jos
Deleu.
- Optreden van de Toneelvereniging
Voor Outer en Heerd uit Alveringem
met fragmenten uit Durf Leven, een

toneelspel van Jan Gorissen, dat
tijdens het winterseizoen in ZuidVlaanderen werd opgevoerd.
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V A K L I T E R A T U U R

Gene Feldman & Max Gartenberg :
THE BEAT GENERATION A N D
THE ANGRY Y O U N G M A N
1959, Dell Publishing Cy, New-York.
De Beatniks in Amerika en de Angry
Young Men in Engeland kunnen
beschouwd worden als de vertraagde
uitlopers van een bij ons sedert
jaren voorbijgestreefd existentialisme :
waarin de angst voor het leven en de
voorliefde voor de absurditeit tot wet
en regel werd gesteld. Zoals de
meesten hunner voorgangers aanvaarden ook zij het leven als een
continu'iteit van angst, als een zielsstaat waarin zij streven naar het
vluchten uit de ' banaliteit', al geraken zij daardoor ook in de regionen
waar walg en afschuw hoogtij vieren.
De Beatniks en de Angry Young Men
hebben gezamenlijk een bloemlezing
uit hun werken uitgegeven, waaruit
duidelijk blijken de essentie van hun
opvatting en de begrenzing ervan. De
'hipster' of amerikaanse existentialist
speelt in vele van die werken een
belangrijke rol, zowel in het werk van
Kerouac, de hoofdman van de Beatniks, als in dat van Osborne, de
leidende figuur van de Angry Men.
Tegenover de massamens, de 'Square'
(zo noemen zij de bourgeois) staat de
beatnik-mens alleen; bewust van dit
alleen-zijn is hij aangewezen te leren
leven met dit bewustzijn, met het
weten van dit alleen-zijn. Daar hij
niet gelooft in de heropstanding van
morgen is hij niet bekwaam een geloofsdaad te stellen : elke daad heeft
voor hem slechts betrekking op het
heden, het onmiddellijke, het nue;
zijn zintuigen zijn afgescherpt op het
onmiddellijk beleefbare. De perfecte
'hipster' ziet zijn betrekkingen tot de
mensen uitsluitend als een uiting van
sexueel genot, de man is voor hem
'het mannetje' en de vrouw 'het
wijfje'. De dialoog die hij voert met
de essentie der dingen loopt slechts
over : profiteren van het leven, want
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morgen... de atoom, de vernietiging.
Voor de beat-mens heeft slechts een
woord betekenis : de chaos, omdat
chaos de essentie is van wat steeds
verandert, evolueert of in wording is.
Vandaar dat zijn taal gekruid is met
woorden zonder sterke omlijning als :
beat, cool, hip, swinging die alleen
maar een onbepaalde, weinig begrijpelijke gemoedstoestand weergeven;
zijn woordkeuze is die van het rauwe,
brutale, shocking-bewuste; het is de
taal van de brutale slag (de beat).
Moet dit alles tragisch
opgevat
worden of slechts als barensweeen
waaruit eens voor deze jongeren en
voor vele anderen een meer evenwichtige houding tegenover het leven
zal ontstaan ? Misschien is deze hoop
niet helemaal ongewettigd wanneer
we in een werk van Kerouac lezen
dat

de basis-impulsie van de beat-

generatie van religieuze aard is, want
zichzelf vinden is God vinden. In de
wildernis die het leven zonder God is,
zonder houvast, moet God noodzakelijk

tot uiting komen als een on-

weerstaanbare aantrekkingskracht, als
een bron van zekerheid. (Zo meent

Kerouac, de leider van degenen die
zichzelf noemen : Rebels without a
cause).
De voornaamste beatniks zijn :
Jack Kerouac, geb.

1922

in Lowell,

Massachusetts. Voornaamste werken :
The Town and the City (1950); On

the Road (1957); onlangs publiceerde
hij de novelle Maggie Cassidy. Zijn
werk The Subterraneans werd in het
Nederlands uitgegeven in de Salamanderpockets onder de titel : De
onderaardsen. Hij studeerde aan de
Columbia Universiteit.
Clellon Holmes, geb. 1926 in Holyoke,

Massachusetts; zijn novelle Go, in
1952, de eerste van een trilogie, verspreidde het begrip Beat over de
wereld. Hij studeerde aan de Columbia Universiteit.
Chandler

Brossard,

geb.

1922,

in

Idaho, schreef een roman : Who walk
in darkness (over de amerikaanse

existentialist; werkt mee aan
amerikaans tijdschrift Look.
Allen

Ginsberg, geb.

1926

te

het
New-

Jersey; zijn eerste boek Howl and
other Poems werd verboden door de
autoriteiten van San-Francisco „ on
the grounds that the work is lewd
and obscene ".
Howl is de extreem-uiting van het
Beat-protest tegen deze tijd.
Meest alle Angry Young Man zijn
zonen uit de middenstand of uit de
werkende klas, opgevoed in de ideeen
van de 'labour'; hun streven was
gericht op het bezetten van een
interessante positie in het 'gesocialiseerde' Engeland, doch ze moesten
weldra tot het besluit komen dat er
geen plaats was voor hen.
Alhoewel hun optreden in de ververschillende kringen en clubs waartoe zij behoorden schandaal en opschudding verwekten, hadden zij nochtans geen gemeenschappelijke filosofie
noch doel. John Osborne, die zowat
als de literaire leider beschouwd
wordt, staat misschien het dichtst bij
de socialistische militant der jaren'30;
hijzelf verdedigt nochtans geen uitgesproken progressistisch programma.
Kingsly Arms daarentegen geeft zichzelf uit voor een 'Labour party man'
maar hij bekijkt nochtans de stellingen van het engels socialisme met een
scherp kritische en sceptische geest.
Thomas Hinde was het 'enfant terrible' voor socialisten en hij schrok
er niet voor terug een voorlopige
overeenkomst met de Torries af te
sluiten.
Colin Wilsons filosofie verwerpt elk
humanisme en rationalisme; het streeft
naar een subjectief religieus existentialisme. Hieruit blijkt dat die mensen
geen stevig houvast hebben en niet
weten waar naartoe. Ze hebben
immers zovele door de bourgeoisie
voorgehouden 'mooie idealen' zien
stukslaan, ze hebben zo dikwijls zien
ten onder gaan wat men wel eens
noemt, 'de strijd voor de goede zaak'.
Colin Wilson zegt : „ the outsider

stands for truth/' daarentegen is het
leven van 'the insider' - the Square
(de bourgeois) slechts gebouwd op
illusies en schijnwaarheid.
De benaming 'Angry Young Men'
vindt zijn oorsprong in de titel van
het werk van Leslie Paul : Angry
Young Men' waarin hij aantoont dat
de jongeren der jaren ia20-'3o een
betere wereld willen scheppen door
zich in te spannen voor 'the good
cause'. De jongeren der jaren ± 1950
daarentegen hadden onbewust als gemeenschappelijk ideaal : het verwerpen van elke zo geheten 'goede zaak'.
Hun houding gaf het ontstaan aan
een nieuw type van 'held' : de onverbiddelijke, harde, koude intellectueel, die alle gefundeerde waarden
uit zijn tijd in twijfel trekt. Hij wil
een man zijn, opgegroeid en gevoed in
en door de realiteit van het leven, met
als resultaat het wantrouwen tegenover iedereen en alles; hij neemt zijn
eigen ondervinding van het leven als
basis voor heel zijn verdere houding;
die houding was gegroeid uit wat
hij zelf noemt : de absurditeit van de
oorlog, de morele instorting in het
engels socialisme, dat 'verkapitaliseerd' werd; de koude oorlog der
jaren '50 die de voorloper zou zijn
van onmenselijke katastrofen. De
Angry Young Men staan los van elke
georganiseerde groep, party of instelling, omdat hun geest 'per se' gekant
is tegen elke verburgerlijkte dwang
in een geordend geheel. Zij willen
leven, beleven en uit... leven !
John

Osborne,

hoofdfiguur

uit

die

groep, is geboren in 1929 te Londen,
in de werkende klas. Was amper 16
jaar oud toen hij schreef in tijdschriften. Wat later wijdde hij zich aan het
toneel. Als een nog onbekend acteur
schreef hij zijn toneelstuk Look back
in Anger. Dit werd onmiddellijk een
successtuk, opgevoerd te New-York en
te Berlijn; te Parijs werd het gespeeld
onder de naam Paix du dimanche.
The Entertainer, zijn tweede toneelstuk kende zijn premiere te New-York
op 12 februari 1958 met Sir Laurence
Olivier in de hoofdrol.
John Braine, geb. in 1922

te Bradford

(Yorkshire) behaalde een diploma in
een school met briefwisseling; In zijn
eerste voornaamste novelle Room at
the Top toont hij de strijd aan van
een 'angry men' om zich op te werken in de hogere stand van een provinciestadje, poging die uitloopt op

een tragedie en op een geestelijke ontreddering. Een andere novelle The
Choice is een uiting van sexuele ziekelijkheid.
John Wain, geb. in 1925

te Stoke-on-

Trent, studeerde te Oxford; zijn novellen : Hurry in Down en Living in

the Present. Bundels gedichten en kritiek Preliminary

Essays.

Kingsley Amis, geb. te Londen in 1922,

studeerde in St. John's College, te
Oxford. Zijn eerste novelle : Lucky
Jim, was een soort aanzetslinger voor
de Angry Young Men-beweging. Een
tweede novelle heet That Uncertain
Feeling. Een bundel gedichten : Bright
November.

Hij is nu leraar aan het 'University
College' te Swansea.
H. C.

L'HOMME
A V A N T L'ECRITURE
Wij Westerlingen hebben te lang gedacht dat de gehele wereld rond ons
draaide; thans weten wij dat Europa
maar een uithoek is van het Aziatische kontinent. Maar daarbij beperkt
zich het nieuwe perspectief niet dat
in de 2o eeuw veroverd werd; wij
moesten ons ervan rekenschap geven
dat talrijke culturen de onze vooraf
gingen, waarvan de meesten ons als
schimmen lijken, die verdwenen zijn
in de nacht der tijden. Gelukkig hebben de prehistorici een gelaat kunnen
schenken aan vele dezer schimmen,
een gelaat dat wel nog onduidelijk is,
maar dat niettemin onze tijdgenoten
fascineert en in de eerste plaats de
hedendaagse kunstenaars, die de prehistorici op de voet volgden en de
vergane beschavingen als onbetreden
en uiterst rijke jachtvelden zijn gaan
beschouwen, waar onbekende vormen
voor het grijpen lagen.
Onder de leiding van Andre Varagnac
is thans een zeer uitvoerig en rijkelijk
geillustreerd werk verschenen, dat in
een vulgariserende toon is gehouden
en waarin het voornaamste verzameld
werd van wat heden bekend is over
de tienduizende jaren menselijke geschiedenis, die het gebruik van het
schrift voorafgaan. Verschillende specialisten hebben de onderscheiden delen voor hun rekening genomen : de
menselijke paleontologie (Arambourg),
het lager en het midden en hoger
paleolithicum in Europa en Afrika
(Varagnac), de kunst in het paleolithiste

cum (Breuil), het paleolithicum in
Azie (Elisseef f en Naudou) en Amerika
(Bosch-Gimpera), de prehistorie van
Mesopotamia (A. Parrot) en Egypte
(Montet), het neolithicum in Azie
(Elisseeff en Nadou), Precolumbisch
Amerika (Bosch-Gimpera), de overgang in Europa van de jagersbeschaving naar de landbouwbeschaving (Varagnac) .
Alle medewerkers hebben grote aandacht geschonken aan de kunstverschijnselen; talrijke tekeningen en
foto's, waarvan meerdere in vierkleurendruk, komen hun betoog verduidelijken en de stelling kracht bijzetten dat deze beschavingen, hoewel zij
niet over het schrift beschikten, toch
reeds een hoog intelligentiepeil bereikten. Waar is de tijd dat LevyBruhl aan de primitieven een 'prelogisch' verstand toeschreef en hen ontoegankelijk verklaarde voor ondervinding ?
Wij vestigen vooral de aandacht op
het hoofdstuk, waarin abbe Breuil, de
voornaamste kenner der prehistorie,
het ontstaan schetst van de kunst. Het
uitgangspunt was de niet-figuratieve
decoratie der werktuigen. Weldra begon men ook dramatische tonelen voor
te stellen, wat het uitgangspunt werd
van de beeldhouwkunst waarbij stenen geordend en bewerkt werden om
figuren te suggereren. Bij zijn komst
in Europa halfweg het laatste ijstijdperk bereikt de homo sapiens een
echte figuratieve kunst in wat Breuil
heet Tart mobilier' (beweegbaar) en
Tart parietal' (op wanden en blokken); het is een jagersbeschaving, die
er tot uiting komt en zich over het
hele rendiertijdvak uitstrekt (hoger
paleolithicum).
L'homme

avant I'ecriture kan

grote

diensten bewijzen aan wie het hedendaagse primitivisme in de kunst beter
wil leren begrijpen.
(Deel I der reeks Destins de l'homme,
506 biz., Uitg. Armand Colin, Parijs,
1959).

LE

A.

S.

ROMAN CATHOLIQUE
A CENT ANS

In zijn pas in de keurreeks van het
Davidsfonds verschenen essay Wandelen al peinzend behandelt Albert
Westerlinck in een eerste artikel de
katolieke roman in deze tijd. Zijn
diagnose luidt als volgt : breuk met

221

het levensoptimisme en drang naar
totale waarachtigheid in de uitbeelding van het kwaad; nadruk op de
rechten van het natuurlijk leven en
openhartigheid tegenover het geslachtsleven; belangstelling voor de
metafisisch-religieuse situatie van de
mens en bepaald de transcendentie
van God; weinig aandacht aan de
zichtbaar kerkelijke aspecten van de
godsdienstbeleving; scherpe kritiek op
geesteshoudingen en toestanden in de
Kerk; overgang van een burgerlijke
godsdienstige opvatting naar een edelmoedig-heroische.
De besluiten van Jean-Laurent Prevost in Le roman catholique a cent

ans zijn vrij wel eensluidend met die
van de Leuvense hoogleraar. De auteur, die zijn beslagenheid op dit terrein reeds in een paar andere essays
toonde (Le pretre ce heros de roman

katholieke romankunst beantwoorden.
Hij staat natuurlijk langer stil bij
de grootste namen als die van Leon
Bloy, J. K. Huysmans, Bourget, Bordeaux, Malegue, Bernanos, Mauriac,
Daniel Rops, Julien Green; hij werpt
ook een vlugge blik op de Engelse en
de Duitse letteren, vernoemt een paar
Italiaanse, Spaanse en Skandinavische
auteurs en laat de Nederlandse letteren natuurlijk volkomen ter zijde; hoe
dikwijls hebben wij ons niet reeds geergerd aan de onbekendheid, die onze
literatuur in het buitenland ondervindt, bij gemis aan een verstandige
en onpartijdige kultuurpropaganda.
Prevost weigert in zijn besluit bepaalde formules van katholieke romans te verwerpen omdat zij of voorbij gestreefd of te rauw zijn : Le catholicisme est assez vaste pour tout
acceuillir, sauf ce qui porte atteinte

en Satan et le romancier), beschouwt

directe au dogme et a la morale. Het

het jaar 1858, dat de inleiding op
revilly zag verschijnen, als de inzet
van de hedendaagse katolieke roman.
Deze inleiding verklaart o. m. : Le

is niet de aanwezigheid van een priester onder de romanpersonages, die er
een katholieke roman van maakt, noch
de voorbeeldigheid der beschreven
gedragingen. Het is een contradictio in

catholicisme

terminis, zei Newman, een zondeloze

Une vieille maitresse van Barbey d'Au-

n'a

rien

de prude,

de

begueule, de pedant, d'inquiet. II lais-

literatuur te halen uit de mens, die

se cela aux vertus fausses, aux puri-

het een christelijk romancier nooit zal
toegestaan zijn de dire que le bien

een zondaar is; de katholieke roman
kan overigens heden geen roman rose
meer zijn, nu de maatschappij zelf het
masker der deftigheid heeft afgelegd.
De katholieke waarheid heeft echter
vele aspecten, zodat de katholieke roman ook zeer verscheiden zal zijn
naargelang het aspect der katholieke
waarheid, dat erin wordt getoond.
Toch herinnert Prevost aan de verantwoordelijkheid van de christelijke auteur, zoals zij o. m. door de vergadering der Franse bisschoppen in 1955
werd vastgelegd : L'assemblee deplore

tanismes tondus. Le catholicisme aime
les arts et accepte sans trembler, leurs
audaces. II admet leurs passions

et

leurs peintures, parce qu'il sait qu'on
peut en tirer des enseignements, meme
quand Vartiste lui-meme ne les tire...

Als grens voor de vrijheid van de
christelijke romancier geeft hij aan
dat : En eclairant un gouffre dans le
cceur de Vhomme, quand meme il y
aurait au fond du sang et de la fange,

est le mal et que le mal est le bien of

que certains auteurs catholiques, me-

drogredeneringen te voeren aux profit

connaissant

des

abjectes et perverses,

de Vartiste et de Vecrivain croient que

comme les romans de Mme Sand et

tout peut etre dit ou decrit, au nom

doctrines

la responsabilite

morale

de Jean-Jacques Rousseau. Aldus be-

des droits de l'art ou de la fidelite au

paalde de bekeerling Barbey d'Aurevilly de rechten en plichten van de
romancier; hij synthetiseert als volgt :

reel. Les idees qu'ils

Le

ment, Vimagination et la sensibilite de

Catholicisme

est

la

science

du

expriment, les

descriptions qu'ils font, agissent plus
ou moins consciemment sur le juge-

Bien et du Mal. II sonde les reins et

leurs lecteurs, et peuvent entrainer de

les coeurs, deux cloaques. Aan Barbey

graves consequences.

d'Aurevilly en niet aan de goede Veuillot komt daarom, volgens Prevost, de
eer toe de weg geopend te hebben
voor de katolieke roman.
Prevost overloopt de lange reeks schrijvers en boeken, welke liggen tussen
1858 en nu, en aan de definitie der

Het boek van Prevost behandelt een
probleem dat van alle tijden is, maar
thans meer dan ooit zich opdringt voor
wie zich bezinnen wil over de wegen,
die onze letteren hebben ingeslagen.
(Uitg. Armand Fayard, Parijs, 1958;
219 biz.; 600 F F).
A.S.
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Herbert Read :
MODERNE

SCHILDERKUNST

Oorsprong en ontwikkeling. 376 biz.
485 afbeeldingen, geb. 225 F - Uitg.
W. Gaade, voor Belgie : Heideland,
Hasselt.
De Nederlandse uitgave van een zeer
belangrijk werk van de bekende Engelse kunstcriticus Herbert Read. In
een doorvoelde en beredeneerde taal
brengt hij in dit boek een klaar en
boeiend overzicht van de moderne
schilderkunst vanaf Cezanne tot heden. Hij wijdt bijzondere aandacht aan
de verschillende bekende stromingen
en vooral aan de figuren die hij de
steunpilaren van de hedendaagse kunst
noemt : Cezanne, de aanleider, en
vooral Picasso, Kandinsky en Paul
Klee, met de nadruk dan nog op de
twee laatsten. De laatste twee hoofdstukken van dit werk zijn buitengewoon interessant; de auteur heeft ze
betiteld : oorsprong en ontwikkeling
van een kunst van onveranderlijke
verhoudingen en oorsprong en ontwikkeling van een kunst uit innerlijke
noodzaak. Het zijn twee andere ontwikkelingsgangen van de moderne
kunst, die parallel lopen met de historische evolutie ervan, twee aparte
bewegingen, waarvan de ene streeft
naar een ideaal van helderheid, vormvastheid en wetmatigheid en de andere naar het tegenovergestede ideaal
van duisterheid, vormeloosheid en ongebondenheid of, zo men dit minder
negatief wil, van expressiviteit, vitaliteit en dynamiek. Deze twee hoofdstukken, die in feite de hoofdbrok
vormen van Read's visie op de hedendaagse kunst, zijn waarachtig niet
minder boeiend geschreven dan zijn
historisch overzicht; opvallend is op
sommige plaatsen de verrassende zegging van deze criticus, die beter dan
vele andere en origineler de drijfveren
weet bloot te leggen in het ceuvre van
bepaalde artiesten. Zo spreekt hij
hier o. m. over de ontdekking van
de abstractie door Kandinsky, over
Mondriaans filosofie, over de Stijl
en de betekenis van deze groep, over
de rol van het Bauhaus en anderzijds
over de diverse ontwikkelingen van
het expressionisme, de nieuwe zakelijkheid. Hij vergelijkt hier bijv. zeer
treffend Rouault, Soutine en Kokoschka; heeft het verder over de invloed van de Aziatische calligrafie op

de hedendaagse kunst en verwijlt
langdurig bij de veel besproken action painting, waarbij hij bepaald het
individualisme en het solipsisme situeert in het hele probleem van de
communicatie, misschien het hoofdvraagstuk waarvoor de moderne kunstenaar zich geplaatst ziet.
Achteraan in het boek is nog een
tweede overzicht van de moderne
kunst opgenomen, een kijk-overzicht,
met 310 kleine zwart-wit afbeeldingen, die de evolutie aantonen, zuiver
met illustraties, vanaf Gauguin tot
Hartung.
Dit werk van Herbert Read, dat royaal en toch goedkoop werd gepubliceerd, zal beslist uitstekende diensten
bewijzen voor al wie niet alleen een
overzicht maar een inzicht wil krijgen
in het boeiende gebeuren van de
schilderkunst sinds 1850. Historische
overzichten vindt men genoeg, maar
te weinig boeken die binnendringen
in het wezen en de bedoelingen van
de kunstenaars. Het is nochtans op
die manier dat men een eigen oordeel
leert vormen. Hiervoor is dit werk
van Read onontbeerlijk.
fb

Joachim Fernau :

historische gegevens, ook een waardeoordeel vindt, dat de auteur ofwel zelf
uitspreekt, ofwel toetst aan dat van
andere ter zake algemene erkende bevoegdheden. In dit oordeel over de
schilder is ook ruime plaats gelaten,
aan de typische bijzonderheden van
ieder meester, die soms zo waardevol
zijn voor vergelijkende studien. De
voornaamste van de oude meesters
zijn in het boek met een, soms met
meerdere reproducties aanwezig. A l
deze afbeeldingen zijn in kleuren afgedrukt. Wij weten wel dat dergelijke
afbeeldingen slechts bij benadering
juist zijn, maar het valt toch op hoe
voorbeeldig hier werd te werk gegaan.
De auteur heeft ook aandacht geschonken aan sommige gebeurtenissen
die bepaald in de historiek van de
oude schilderkunst een belangrijke
invloed hebben gehad, bij v. het ontstaan van de academies, Anna-teDrieen, Clair-Obscur, expertise, falsificaties, goudgrond, iconografie, Louvre, Lucasgilden, Olieverf enz...
De encyclopedisch geordende teksten
zijn niet alleen beknopt, maar ook opvallend boeiend en fraai geschreven.
In een slothoofdstuk is onder vorm
van aanhangsel een beknopt overzicht
gebracht van de schilderkunst vanaf
de Rococo tot het Impressionisme. fb

ENCYCLOPEDIE
DER O U D E S C H I L D E R K U N S T
336 biz. 230 afbeeldingen in kleuren.
Geb. 285 F - Uitg. W. Gaade. Voor
Belgie : Heideland, Hasselt.
In de serie lexica, uitgegeven in het
Duits door Knaur, verscheen ook een
Lexicon Alter Malerei, dat thans in
het Nederlands is uitgegeven. Dit
boek zal ongetwijfeld welkom zijn,
zowel voor studerenden als kunstminnaars, want er bestond tot op heden
geen boek, althans niet in zo gecondenseerde en overzichtelijke vorm,
over wat men de oude schilderkunst
noemt. Het gaat hier dan nog maar
over de schilderkunst in West-Europa.
vanaf de Middeleeuwen tot de Rococo
en reeds is hier een verzameling bijeen van ruim 750 namen. Over ieder
van deze artiesten vindt men interessante biografische gegevens, voor zover die bekend zijn, en voor zover
ook de naam van de kunstenaars vaststaat. Dit boek is echter ook een kritische encyclopedic d. w. z. dat men
bij ieder besproken meester, benevens

Frank Arnau :
3.000

JAAR

KUNSTBEDROG

364 biz. Geillustreerd. Geb. 330 F. Uitg. W. Gaade, voor Belgie : Heideland, Hasselt.
Onder deze wel wat verrassende titel
heeft de Duitse journalist en kunsthandelaar een speurtocht gemaakt
doorheen de talrijke ware geschiedenissen van vervalserspraktijken. Corot
heeft niet meer dan 3.000 werken geschilderd; er zijn echter alleen in de
Verenigde Staten meer dan 5.000
'echte' Corots in omloop. Dit onthutsende citaat waarmede het boek aanvangt, werpt een duidelijk licht op de
bedoelingen van de auteur. In zijn inleiding al tracht hij duidelijk de grenzen tussen 'vals' en 'echt' te omlijnen. Maar ook dat is niet alles, want
waar eindigt het werk van de kopiist
en waar begint het werk van de vervalser ? En om welke redenen hebben
vaak zeer begaaf de vervalsers hun toe-

vlucht genomen tot deze twijfelachtige praktijken. Deze fundamentele
vragen tracht Frank Arnau in de loop
van zijn lijvig werk op te lossen. Men
weet dat niet alleen schilderijen vervalst worden; ook boekbanden, meubelen, klokkasten, tapijten, zilverwerk,
postzegels, sarcofagen, beeldhouwwerken, porseleinen, kant, wapens, bankbiljetten, handschriften, ringen en
penningen enz. trekken de vervalser
aan, omdat het alle voorwerpen zijn
die aantrekkelijk zijn voor verzamelaars en die kunnen verkocht worden
tegen een prijs die boven de fabricatiewaarde ligt. Arnau is niet de eerste
die over dit onderwerp schrijft, achteraan in zijn werk geeft hij een overzicht van ruim tien bladzijden bibliografie, waarin wij o. a. kunnen lezen
dat reeds in 1599 een zekere Aretinus
Angelus een 'Tractatus de Maleficiis'
schreef. Arnau voelde zich als journalist aangetrokken tot de menselijkavontuurlijke kant van de zaak; maar
omdat hij zelf ook bij de kunsthandel
was betrokken, wilde hij graag weten
hoe men zich, als verzamelaar kan
vrij waren tegen de vele vormen van
soms zeer geraffineerd bedrog. Hij is
gaan zoeken in het verleden en het
heden en heeft zich op de hoogte gesteld van de door oude kunstenaars
gebezigde technieken om ons duidelijk te kunnen maken op welke manier eventuele vervalsers kunnen ontmaskerd worden. Maar toch is zijn
boek niet een dor tractaat over technische mogelijkheden en omogelijkheden. Integendeel, hij laat duidelijk
aanvoelen voor welke enorme opdrachten de kunstvervalsers bij hun
imitatiewerk komen te staan. Doch,
waarom wordt er vervalst ? Dat probleem vooral heeft deze auteur beziggehouden. Honderden jaren geleden
was dit hoegenaamd geen vraagstuk;
de kunstenaar was vooral handwerkman, die dingen in opdracht vervaardigde; men beschouwde het reeds als
een grote kunst om objecten waarvan
men de voortreffelijkheid had ingezien op gave en kundige wijze na te
bootsen. Zo zag bijv. Michel Angelo
er niet tegen op om een beeld te maken in de stijl van de klassieke oudheid; door allerlei manipulaties gaf
hij er bovendien de schijn aan dat het
'echt oud' was, om het op die manier
beter aan de man te kunnen brengen.
Schilders, die een beroemde naam
hadden en wier grootheid door de
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eeuwen werd bevestigd, ontzagen zich
niet om werk van anderen te copieren
of motieven aan bewonderde collega's
te ontlenen. Het besef van het volledig eigendomsrecht van een kunstenaar op zijn werk is slechts langzaam
gegroeid. Wij leven nu in dat besef
zodat wij slechts veroordelende woorden kunnen vinden voor figuren die
vervalste werken voor fabelachtig veel
geld van de hand doen. Maar dit is
niet altijd zo geweest, en zelfs nu zijn
er mensen die op komen voor meer
menselijk begrip in deze zaak. A l deze
bijzonder boeiende gegevens heeft
Frank Arnau ineengevlochten tot een
fascinerend kleurig geheel. Het lijkt
ons dat juist die vermenging van
kennis, kundigheid, en menselijk begrip zijn boek de gewaardeerde aandacht waard maakt van alwie belangstelt zowel in de oude als in de hedendaagse kunst.
fb

Jef Boudens :
SCHRIFT-

EN

LETTERBOEK

Uitg. Die Swaene, Brugge. 140 biz.
110 F (door overschrijving op p. c.
rek. 30.89.05 van Die Swaene, Abdijbekestraat 31, St.-Andries-Brugge).
De bekende schriftkundige en kalligraaf Jef Boudens heeft in dit zeer
fraai uitgegeven boek vooreerst een
leerstellig gedeelte neergeschreven over
de geschiedenis van het geschrift,
over het handschrift, pennen en penselen, inkten en kleuren, papiersoorten, pedagogische werken, gelegenheids- en gebruiksgrafiek, huldeadressen, oorkonde, diploma's, reliefletters,
monumentale letters. Het tweede deel
van zijn boek bevat een dertigtal alfabetten, waaronder enkele zeer geslaagde, die de auteur-artist ter aanmoediging van de schriftkunst gaarne vrijgeeft. In een derde deel dan geeft de
auteur talloze voorbeelden en toepassingen van verschillende lettersoorten.
Jef Boudens (Brugge, 1926) is zelfstandig graficus en is thans leraar aan

de akademie te Roeselare. Verschillende van zijn grafische werken werden
in binnen- en buitenland tentoongesteld en hij publiceerde voorts talrijke
artikelen over schrift- en letterkunst.
Vooral in het tweede en het derde deel
van zijn boek, waar de auteur schrifttechnische wenken geeft en meer dan
100 voorbeelden, zal dit werk uitermate worden gewaardeerd. Het is uiterst geschikt voor leraren en studenten, kunstakademies, beroepsgrafiekers, architecten en sierschilders, drukkers, enz... Wij hopen dat het zijn
weg moge vinden naar en vruchten
moge dragen bij alwie verantwoordelijk is voor de uiterlijke presentatie
van huwelijksaankondigingen, exlibrissen, spijskaarten, naamkaartjes, nieuwjaarswensen,
uitnodigingen, rouwprentjes, brief hoof den, huldeadressen,
boekomslagen en nog zoveel andere
dingen meer die wij soms achteloos
ontvangen en soms even achteloos opzij leggen en die nochtans in zich
de mogelijkheid bergen van nieuwe
schoonheid.
fb

P E R S O N A L I A

fa De Oostendse schilders M a u r i t s
B o e l en A n n e D u b o i s stelden gedurende de maand juni werken ten
toon te Florence.
fa Beeldhouwer R o g e r B o n d u e l
heeft met een aantal recente werken
een gouden medaille bekomen vanwege de regering van Beieren voor zijn
inzending op de Deutsche Handwerkmesse i960 te Munchen.
fa Van 16 tot 29 juli exposeert de
Brugse schilder B e r n a r d
Bos-
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s c h a e r t zijn schilderij en in de galerie Horizon te Heist aan zee.
fa De Oostendse schilder W i l l y
B o s s c h e m mocht zijn doeken tentoonstellen in het privaat salon van
deSjah bij dezes bezoek aan Oostende.
fa Cineast Dries Van Damme werkt
momenteel aan een reeks documentaires in verband met de Westvlaamse
folklore. Een ervan zagen we reeds
op het scherm van de Vlaamse Televisie. F e l i x D a l l e werd gevraagd

voor bedoelde serie enkele scenario's
te schrijven.
fa De letterkundige A n d r e D e m e d t s , lid van onze redactieleiding
hield de huldetoespraak voor de winnaars van de grote prijzen der Nederlandse letteren Adriaan Roland
Hoist en Herman Teirlinck naar aanleiding van het 34 Congres van het
Algemeen Nederlands Verbond in de
aula der Rijksuniversiteit te Gent.
T e r e s a V a n M a r c k e droeg er uittreksels voor uit het werk der bekroonde schrijvers.
ste

-fa Bij de Deken Debohulde te Poperinge, ingericht door de V.T.B., werd
in de Priesterstraat een borstbeeld van
de gehuldigde, werk van beeldhouwer
L u c D e g h e u s , onthuld. Het woord
werd er gevoerd o. m. door Andre
Demedts en Leo Devloo.
Het orgelconcert dat K a m i e l
D ' H o o g h e op 2 juni speelde in de
kathedraal te Brugge en dat volledig
was gewijd aan het werk 'La Nativite du Seigneur' van Olivier Messiaen, werd door het N.I.R. opgenomen, met een commentaar van Herman S a b b e . Het zal worden uitgezonden in de kersttijd. Op 12 juni gaf
K. D'Hooghe het inhuldigingskoncert
op het orgel van het Don Bosso instituut te Kortrijk. Op 6 augustus vertegenwoordigt hij de Belgische orgelschool op het Eucharistisch congres te
Miinchen. Op 13 augustus concerteert
hij op het orgel van de St. Salvatorskathedraal te Brugge in de reeks orgelconcerten waarin ook op 9 juli
Rune Engso (Zweden) en op 23 juli
Prof. Ant. Heiller (Oostenrijk) zullen
concerteren. In de loop van de maand
augustus zal hij ook een recital geven
op het historisch barokorgel van Haringe.
-fa De Brugse schilder A n d r e G e m mel exposeerde in de maand juni in
de Kursaal te Oostende.
Naar aanleiding van de jubelviering van de K.W.B.-West-Vlaanderen
werd te Kortrijk op de Grote Markt
op zaterdag 11 juni het massaspel
' In de branding' van F r e d G e r m o n prez ten tonele gebracht, in de regie
van C. V e r h e l s t .
-fa De Kortrijkse pianovirtuoos Frans
G l o r i e u x zal in de maand juli optreden te Stuttgart met het gekende
Philharmonisch Orkest. Hij bood aan
de Sjah van Perzie bij gelegenheid
van dezes bezoek aan Oostende, de
partituur aan van zijn eerste sonate
voor piano, die hij op 7 januari 11.
had gespeeld in het paleis te Teheran,
toen hij er het klavier van prinses
Fara inhuldigen mocht.
^ Kunstschilder J o r i s H o u w e n
stelde van 15 mei tot 12 juni zijn werken ten toon in de Galerij Demeester,

Delaerestraat te Roeselare. Bij de opening werd hij er ingeleid door Jan
D'Haese.
ft De dichter C l a u d e K o r b a n (ps.
van Hendrik Manhaeve, Beveren Roeselare) hield een recital van zijn gedichten in de galerij Demeester te
Roeselare op 4 juni. Hij reciteerde
eveneens gedichten voor het N.I.R.zender Brussel op 22 april.
•fe Tijdens de maand mei exposeerde
O c t a v e L a n d u y t zijn werken in
het klubhuis De Warande te Gent.

Sjahverrijkt met een linosnede (Wulknimf) van de jonge Oostendse linograveur A n d r e S o r e l . Hij exposeerde ook in de maand april in de
zaal Normandy te Knokke.
Kunstschilder G a s t o n T h e u n y n c k uit Esen heeft in de maand
december 1959 deelgenomen aan een
tentoonstelling van schilderijen uit de
Beneluxlanden in het paleis voor Schone Kunsten te Parijs. Als gevolg van
deze tentoonstelling heeft Gaston
Theunynck op 8 mei i960 de zilveren
medaille van de stad Parijs ontvangen.

^ L)e Oostendse chansonnier Pete
M o n t i hield gedurende de maand
mei een zangtournee samen met Jo
D e e n s e n bij de Belgische troepen
in Duitsland.

Jack V e r s t a p p e n uit Blankenberge gaf een voordracht met als titel
'Folklore der Vlaamse Vissers', te
Koksijde, Veldegem, Deurne, Mechelen en Luik.

ft Tijdens de provinciale kultuurdagen i960 zal op zondag 20 november
i960 officieel worden overgegaan tot
de opening van het Provinciaal Museum C o n s t a n t P e r m e k e te Jabbeke. Intussen is dit museum voor het
publiek toegankelijk dagelijks van 10
tot 18 uur, behalve op dinsdag.

-fa Op 29 juni werd te New-York een
tentoonstelling van Belgische kunst
geopend in de Parker-Bernet Galerij.
Men kon er werk aantreffen o. m.
van volgende Westvlamingen : Perme-

-fa Naar aanleiding van zijn zilveren
priesterjubileum werd aan Z. E. H.
Carron, Directeur van het O. L. Vr.
College te Oostende een laagverheven
keramiekbeeld aangeboden, dat volgens een ontwerp van Ray P y s o n
uitgevoerd wordt door P a u l V e r m e i r e.
7^ Op zondag 20 juni werd het monument 'De Stuurman' van Charlier
door minister Segers te Blankenberge
opnieuw ingehuldigd; het was hersteld geworden onder de leiding van
de Blankenbergse beeldhouwer Roland Rabeaux.
^
Roeselaarse schrijver E. Rani o u d t liet bij de uitgeverij Roularta
een verzetsverhaal verschijnen, getiteld Venusberg. Hij schreef reeds vroeger talrijke operettes en toneel werken,
evenals liederen.
Tijdens het bezoek van de Sjah
van Iran aan Oostende, werd de kollektie kunstwerken van Z. K. M . de

ke, Slabbinck, Wolvens, Bonduel, Michel Martens,

Boel en Landuyt.

De

grote expressionisten zullen de hoofdschotel vormen dezer tentoonstelling,
echter eens te meer zonder Servaes.
De tentoonstelling blijft open tot 5
augustus.
Op zaterdag 11 juni ging te Rijsel
in het 'Goitre de la vieille Bourse'
de vernissage door van een tentoonstelling ingericht door de kunstkring
'Hoppeland' en het blad 'Europa',
met werken van Cyr. Frimout, Gaston
Theuninck,
en Godfried

Adhemar

Van

Droemme

Vervisch.

Van 10 juli tot 20 augustus wordt
in het stedelijk Casino te Blankenberge (ingang zeedijk) een grote tentoonstelling gehouden van hedendaagse
Vlaamse schilderkunst onder de titel
'Contrast', waaraan volgende kunstschilders deelnemen : Guiette, Lacasse, Morel, Mees, Lismonde, Mortier,
Van Lint, Bertrand, Anthoons, Peire,
Dorchy, Mara, V o n c k , L a n d u y t ,
Bury, Vandercam, Burssens, Van Hoeydonck, Vandenbranden, Alechinsky,
Reinhout, Dudant, Wittevrongel, Suzy
Embo, Cordier, De Keyser, Morian,
Veranneman.
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de vrouw en de kunst

mens en volk in een nieuwe wereld
a. De individuele

mens

tegenover de eenwording van de wereld
Een feit is helder als het zonlicht : de europese aera
is ten einde, de wereld ordent zich niet meer naar
Europa, integendeel Europa moet zich ordenen naar
de wereld. De ontwikkeling gaat ongemeen vlug. Waar
in de oudheid de middellandse zee de 'mare nostrum'
was hebben wij een moment gemeend dat de atlantische
oceaan onze 'mare nostrum' geworden was, maar ook
dit is reeds voorbij gestreefd.
I
Vanaf het verschijnen van de mens op de wereld tot
aan een nabij verleden leefde de mensheid aan de
oppervlakte van de aarde in onderscheiden en afge=
zonderde cultuurkringen, vaak zonder contact en in
elk geval zonder bestendig contact. Europa heeft in de
i o eeuw dit isolement doorbroken vooral door de ko*
lonisatie. Europa heeft Amerika gevormd, Australie en
Zuid=Afrika. Europa heeft China, Japan, Indie en het
verre Oosten opengebroken en naderhand het maagde=
lijke Afrika. Thans is de wereld voor de eerste maal
in de geschiedenis rond, in de zin van volkomen afge=
reisd zodat geen verdere onaangeboorde expansiemoge=
lijkheden voor kolonisatie openliggen. De wereld is
meteen 'solidair' geworden want praktisch is er geen
mensengroep meer, die van het overige van de wereld
afgezonderd leeft. Teilhard de Chardin wijst profetisch
op de grote verwachting die deze menselijke solidariteit
allerwegen wekt.
Na de kaarten van de oorlogen, veroveringen en afge=
scheiden culturen wordt nu de kaart van de honger
getekend, van de toenemende mensenmassa's, van de
eenheidstechniek en van de gewestelijke cultuurkringen.
Wij evolueren van een 'civilisation de culture' naar
een 'civilisation de technique' zoals de pas gestorven
Andre Siegfried onlangs schreef. Er is iets wezenlijk
nieuws aan het groeien, iets enigs zonder voorgaande
in de geschiedenis, iets van ongehoorde afmetingen.
Henri Breuil zeide : „ nous venons de couper les amarres
avec le neolitique ". Er zat een zekere gelijkenis in het
morele mensenbeeld, gedurende 'die Achsenzeit' (zoals
Karl Jaspers het zegt in zijn 'Vom Ursprung und Ziel
der Geschichte') getekend door de hoogstaande mora=
listen, wijsgeren en profeten van China, Indie, Israel
en Griekenland tussen de jaren 800 en 200 voor Chris*
tus. Het was de kultuur van de 'persoonlijkheid' van
de uitstekende, eminente, geciviliseerde figuur tegen
de

een achtergrond van zwoegers, die vaak het dier lijke
stadium niet overschreden.
De verandering begon met de exacte wetenschap en
haar gevolgen in de industrie, ontstaan in West=Europa.
De verandering zette door met de groei van de wis=
kunde. Kant zeide reeds „ er zit zoveel natuurkunde
in de dingen als er wiskunde in steekt". De exacte we=
tenschap nam een ongehoorde vlucht op grond van het
stelselmatig voortbouwen op de wetenschappelijke theo=
rieen (iets wat men in de morele wetenschappen nooit
heeft kunnen bereiken) waarvan de waarheid met recht
gedefinieerd werd als zijnde slechts de meest doel=
matige graad van dwaling. De verbinding tussen deze
exacte wetenschap en de toegepaste wetenschap in de
vorm van de techniek heeft deze technische civilisatie
teweeggebracht, die wij op dezelfde wijze over de gehele
wereld en in alle cultuurgebieden zien tot stand komen.
Dit was mogelijk door de volgende specifieke karak=
tertrekken van de techniek : haar universaliteit worte=
lend in de rede, meer bepaald in de wiskunde, haar her=
haalbaarheid, haar betrekking op de stoffelijke dingen,
haar blijven aan de oppervlakte van het leven waardoor
zij in alle delen van de wereld kon ingang vinden en
door elke nationale cultuur kon aangewend worden.
Alle landen grijpen naar de machtsmiddelen van de
techniek; zij aanvaarden en dragen het universele con=
fectiepak van de techniek, hoewel zij daarbij geenszins
hun eigen karakter willen prijsgeven.
Alle moderne havens, pieren en dokken, stapelhuizen
en kranen van Bombay en Singapur, Shangai en Joko=
hama, New=York en Sydney, Rotterdam en Hamburg
hebben eenzelfde uitzicht. Maar achter de kaaien en
dokken ligt onmiddellijk het specifieke, het karakte=
ristieke van elk volk.
Dezelfde omvormingsfactoren werken overal : de over=
winning van de ruimte, de condensatie van de tijd, het
aanboren van energiebronnen, de groei van de wereld=
bevolking en het naar voren treden van de massa's, een
grote beweeglijkheid van groepen mensen, de gist van
de ontvoogdingsideeen (emancipatie van de vrouw, na=
tionale vrijheidsbewegingen, democratisering van de
politiek, sociaal=economische democratie, aanboring van
de culturele activiteit) en overal het gebruik van de
toegepaste psychologie om individuele en collectieve
gedragingen te bei'nvloeden.
Er ontstaan overal ' wereldburgers' bij de ontwikkelde
bovenlaag. Niet enkel op het stuk van de exacte weten=
schap, maar tevens op het politieke, economisch=sociale
en culturele vlak. Mensen die tot regel van het maat=
schappelijk spel, niet de gemeenschap maar de maat=
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schappij als model hebben gekozen. Dit naar de ver=
rassend juiste typering gegeven door Jozef Pieper in
zijn boekje De regels van het maatschappelijk spel. Zij
lijken uiterlijk op mekaar zoals de te voren vermelde
moderne havens op mekaar gelijken. Maar het is
slechts schijn. Na jaren verblijf in vreemde landen
komen verstandige lui tot de overtuiging dat zij ten=
slotte weinig van de inheemse bevolking kennen. Graaf
Herman Keyserling keerde veel vroeger dan hij aan=
vankelijk dacht uit de V.S.A. terug : „ Als ik nog een
dag blijf, zei hij, zal ik mijn boek over de Verenigde
Staten niet meer kunnen schrijven ", zoveel problemen
doken op onder de schijn van zijn eerste begrijpen.
II
Nu vraagt U mij : hoe staan wij, losse mensen, tegen=
over dit gehele gebeuren ?
Ik meen, positief en negatief.
Positief : wij hebben ontzag voor de groei van de exacte
wetenschap en stemmen in met het internationale con=
fectiepak, door de techniek gecreeerd : dezelfde kleding,
dezelfde auto en vliegtuigen, dezelfde verkeersregeling,
dezelfde internationale hoffelijkheid, enz.
Wij nemen het internationale karakter waar van de
vele ideologieen, die boven naties en staten grote een=
vormige gedragingsklassen vormen : het kapitalisme,
het socialisme, het communisme, de ethische leer van
de Kerk.
Wij ervaren de spannings=indeling van de wereld in
de landen van de vrijheid en de landen van de dictatuur.
Het vlugger en veelvuldiger internationaal contact van
personen, door de uitbreiding van de relaties en het
soepeler reizen mogelijk gemaakt, is een goed.
Met genoegen zien wij de ontwikkeling van de inter=
nationale cultuur= en ontspanningsmedia : de muziek,
de film, de radio, de televisie.
In dit opzicht gebeurt evenwel iets merkwaardigs. Tot
nog toe kenden wij in hoofdzaak de cultuur van het
geschrift dat het verst in het volk doordrong langs de
pers. Het boek was dertig jaar geleden de weelde van
enkelen, maar de goedkope uitgaven, de pockets en de
vele illustraties hebben de lezers verduizendvoudigd.
En toch blijft het boek en het ernstige geschrift voor=
behouden voor enkelen.
Op dit ogenblik dient de voile nadruk of de klemtoon
te vallen niet zozeer meer op het boek dan wel op de
nieuwe audio=visuele middelen tot cultuuroverdracht.
Er heeft altijd een andere vorm van cultuur bestaan
dan het lezen; die andere vorm was het zien en het
horen. Deze vorm van cultuur : zien en horen, is ouder,
volkser, meer verspreid en dringt zelfs tot de analfa=
beten door. Vertellen en verhalen, dans, muziek, toneel,
volksspel en volksfeesten zijn zovele elementen van
een cultuurtraditie, die zo oud is als de cultuur zelf.
Deze vormen zijn in elk tijdvak springlevend. Het be=
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lang en de invloed ervan werd sinds de moderne tijden
en de toepassing van de drukkunst door de boeken= of
leescultuur bewasemd of verdoezeld en in elk geval
overstemd. Maar thans herleven deze aloude vormen
en worden opnieuw ontzettend actueel dank zij de
bioscoop, de radio en de televisie.
Veel meer dan het boek zijn deze media aangewezen
om tot de diepste lagen van het volk door te dringen.
En sommige dezer media zijn niet gebonden aan een
taal in die zin dat zij anders niet te begrijpen zijn. De
film en het beeld en de muziek spreken een internatio*
nale taal zodat de internationale mensengemeenschap,
uit welk volk, natie of taal de leden ook bestaan, een
haar aangepaste taal heeft gevonden, en een inter*
nationale mentaliteit kan zien ontstaan.
Negatief. Welke keerzijden heeft onze betrokkenheid
op een dergelijk reusachtige problematiek ?
Allereerst onze angst. Angst om datgene wat de mens
schiep en tot vernietiging kan leiden, vermits de mens
nog geen macht over de door hem cntdekte macht
heeft gevonden. Al leeft een sprankel hoop dat het
geweld en de omvang van de destructiemiddelen de
hang naar het gebruik ervan zal remmen.
Ten tweede de bezinning dat de mens een hindernis
geworden is voor de vooruitgang. Hij zit zo gevangen
in zijn lichamelijkheid. Zijn lichaam beperkt hem naar
de plaats, naar de concrete bindingen, hij kan in door=
snee nog niet behoorlijk het nationale aan, verre van
het internationale, verre van de gehele mensengemeen=
schap. Er worden in die zin veel vaagheden verteld.
Want wat betekent voor een concrete mens, voor U
en mij, onze verhouding tegenover de eenwordende
wereld ? Is dit niet een zuivere abstractie ? Kunnen
wij in ernst en met zin voor het concrete zeggen dat
de wereld een hofje aan het worden is waarin de mens
voortaan dagelijks zijn voorheen onbekende buurman
ontmoet ? Is dit alles niet een spel van onze geest en
verbeelding? Kunnen wij van diegenen, die de problema=
tiek van de kleine gemeenschappen niet kunnen verwer=
ken, verwachten dat zij de problematiek van de grote
gemeenschappen zullen begrijpen, bedwingen en richten?
Almaardoor groeien de kringcn van onze verhoudingen :
tegenover geburen, stad, beroep, volk, staat, Europa,
Congo, Atlantische Unie, West tegenover Oost, West
tegenover Azie en Afrika.
Wij kunnen het niet aan. Dichters vertolken doorgaans
op wonderlijke wijze de tijdgeest : zij kennen met ge=
heel hun wezen en nemen scherper het geestelijk en
geconditioneerd klimaat waar. De dichters van voor
1950 hebben de problematiek gesteld en hun funda=
mentele wanhoop uitgeschreeuwd terwijl zij in de prak=
tijk een noodzakelijk compromis hebben gesloten met
de zin= en uitzichtloosheid van hun bestaan in deze ver=
dwaasde wereld.
De dichters van nu spreken zelfs niet meer van hun
betrokkenheid op datgene wat de tijd beweegt : er is

slechts de eigen wereld, de strikt persoonlijke belangen=
sfeer en het onmiddellijk bereikbare. De wereld reikt
veelal niet verder dan wat met de handen te tasten is.
De grote actualiteit is uiteindelijk niet belangrijk. Wel
belangrijk is wat ik nu ben, want daarvan hangt de
actualiteit, ook die van het wereldplan af. Een nooit
gezien individualisme, cp zoek naar werkelijke gemeen=
schap in de kleine eigen kring.
Wij kunnen het niet aan. Daarom zijn vele woorden en
oproepen tot een concrete houding tegenover het we=
reldgebeuren slechts spel en verbalisme.
Wij kunnen het ook niet aan op het technische plan.
De mens is een hindernis. In de VSA heeft men jonge
mensen beproefd door ze tegen een waanzinnige snel=
heid te laten ronddraaien tot het bloed uit neus en
oren vloeide. Het was een test voor uitzonderlijke vlieg=
tuigpiloten. Een geleerde zeide na de proef : „ Wanneer
zal de mens ophouden een hindernis voor de vooruit=
gang te zijn ? "
Het welzijn van levende generaties wordt geofferd voor
het geluk van de toekomstige. Wij zijn het geslacht dat
moet vergaan opdat er een groter rijze op onze graven.
(Henriette Roland Hoist).
Wij waren vernuftig genoeg om de machines te bouwen
en we zijn te primitief om ons door hen te laten be=
dienen. Wij plegen wereldverkeer op het smalspoor
van ons brein.
Wij hebben een nieuwe ondeugd in het leven geroepen :
de razernij van de snelheid.
En toch moeten wij door het licht en donker van deze
beschouwingen toekomst maken. Wij gaan, en wie gaat,
gaat naar de toekomst, al loopt hij er met de rug naar=
toe. En wie weet of dit nog niet het beste is.

b. De nationale

kulturen

en de eemoording van de wereld
I
Met de wereldgroei van de techniek en de eenwording
van de wereld heeft men een grotere gemeenschappe=
lijkheid van de nationale culturen verwacht en een
vervanging van de pluralistische cultuurpatronen.
Het tegendeel is gebeurd : men constateert een verdie=
ping van de nationale cultuurentiteit, een zich verhar=
den, een zich oprichten van het eigen cultuurbesef. De
verwachte eentonige grisaille van het voorheen bonte
schilderij van de wereld treedt niet in, de veelkleurig=
heid wordt verscherpt, hoewel verwante culturen groeps=
gewijze sterker van hun eenheidswortel bewust worden
en een ruimere aaneensluiting van cultuurkringen plaats
grijpt. Zo in Europa, in de Arabische wereld van het na=
bije Oosten, in het Verre Oosten, in Zuid=Amerika, enz.
De aanhangers van de onbeperkte vooruitgang, door
het rationalisme gedragen (en die vindt men zowel in
het kapitalisme als in het marxisme of communisme)

droomden van een menselijke eenheidsschim en van
eenvormige wereldburgers. Een nieuw algemeen men=
selijk cultuurpatroon was aan het groeien. Zij zagen in
het nationale een blijven kleven aan voorbijgestreefde
engheid, een anachronistische kortzichtigheid, een be=
letsel voor verdere gezonde groei van de wereld en een
aantasting van het universele, dat allerwegen doorbrak.
Er groeiden inderdaad wereldburgers : een bovenmen=
selijke laag die nog slechts macht en geld kende en een
ondermenselijke laag van industrieproletariers, die men
in allerlei internationales wilde opvangen.
De wetenschap en de techniek maakt de wereld tot een
wonderland maar vernietigt de menselijke zin voor het
wonder. Men wordt slechts wereldburger door ver=
schraling. De wetenschap ontneemt meestal de wijsheid
aan de mens en haar aanhangers worden vaak omgevormd tot schimmen, met kennis beladen. Evenzo maakt
het rationalisme van de ontwortelde wereldburger een
verfijnd of vergrofd skelet van een mens, ontdaan van
de onontbeerlijke irrationele bindingen in het leven.
De roep naar de natuur, de hang naar het ondoorgron=
delijke en mysterievolle in de verschijning mens, het
heimwee naar gemeenschap, naar zielsgemeenschap, de
romantiek met een woord is een reactie van de ziel
tegen de verschraling, veroorzaakt door de abstractheid,
door het bloedloze internationale, dat geen verhoging
van leven, geen verheviging van inzicht geeft zoals bij
de grote klassieke kunstenaars maar een verpaupering
van de levensvolheid.
Is het geen teken van de tijd dat precies in de periode,
waarin de wereld aan het eenworden is, in de periode
waarin het internationalisme bloeit, de wijsgeren en
de literatoren almaardoor wijzen op de eenzaamheid
van de mens, op de onmogelijkheid om tot de andere
door te dringen, op het feit dat het bestaan van de
anderen de wereld maakt tot een hel.
Op het moment dat de triomfen van de rede over geheel
de wereld gaan, beleven wij meteen een soort' revanche'
van de dingen tegen de geest, tegen het vroeger hu=
manisme. In allerhande bewegingen waait een afkeer
tegen, wat zij noemen, de bloedloze intellectuelen. Het
marxisme brengt de herwaardering van de materie; het
existentialisme de herwaardering van het lichamelijke,
voorbereid door Freud. De jeugd stikt in deze wereld,
in deze gerationaliseerde technische levensuitrusting.
Haar verlangen naar het irrationele, haar protest tegen
de tijd viert zij uit in Rock and Roll en zinneloze uit=
spattingen. De schilders vermeien zich in het zinloze.
De menselijke densiteit met de ondoorgrondelijkheid
en het mysterievolle van het leven treedt met voile
kracht naar voren. Dit is, zoals ik zeide, de romantiek
van deze generaties.
II
Tot aan de ic/ eeuw waren de humanisten enkele be=
voorrechten van de geest, weinig in aantal, de uitste=
e
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kenden, die meteen doorgaans de machthebbers waren.
Nu met de opkomst van de horden treden massa's aan,
die niet enkel het biologisch noodzakelijke maar tevens
het minimum aan cultureel bezit opeisen. Waar de
machthebbers vroeger luttel in getal waren tegenover de
haveloze hoop onderworpenen is de macht heden ten
dage naar de massa, liefst van de industrie^arbeiders
overgegaan of ten minste naar hun leiders. Men heeft
soms de indruk dat de grote hoeveelheid ongeletterden
in vroegere cultuurtijdperken een statischer onderlaag
vormden dan de vaak gelaatloze en halfgeletterde massa
van onze dagen. Zij zijn overigens aangetreden op een
bijzonder pijnlijk moment van de geschiedenis toen de
gemeenschapsbindingen, die de teeltlaag voor de opvoe=
ding van de massa vormden, gebroken werden : de am=
bachtelijke tradities en de religieuze sfeer.
Zoals altijd begint de corruptie bij de macht en daar
de massa thans macht geworden is begint ze bij de
massa. Het is een ervaringsfeit van elke spreker dat,
bij uitbreiding van het aantal hoorders, de waarheid
trapsgewijze daalt en grover wordt; de waarheid, die
in nuances zit, wordt een wit=zwart verhouding. Zo
moeten de dictators en leiders grove leugenaars worden.
Men heeft aan deze massa een vaag en voos internatio=
nalisme voorgesteld, dat nooit diep is ingeslagen en
nooit vaste wortel heeft geschoten. Het is immers niet
juist dat het universele slechts langs de meest abstracte
termen en inhouden benaderd wordt : de mensheid kent
genoeg slogans, vaagheden en ideologieen die nooit
meer zijn dan andere vormen van rationalisme. De men=
sen willen concrete dingen. En eerst en vooral de volks=
mensen.
De beuheid ten aanzien van de politiek in de democra=
tische landen spruit voor een belangrijk deel voort uit
het feit dat de mensen overstelpt zijn met leuzen en
verhandelingen en dat zij zo weinig ernaar zien han=
delen. In ondoorzichtige en tot kluwen vergroeide si=
tuaties is slechts de overwogen daad hulpbrengend.
De concrete volksmens heeft meer het nationale dan
het internationale nodig. Hij leeft doorgaans niet in de
hoogste regionen van de cultuur dit is in de sfeer van
de morele houdingen tegenover de evenmens als totali=
teit en de klassieke vormen van kunst en wetenschap.
Hij leeft meer in de andere gebieden van de cultuur :
het gebied van de bevrediging van zijn primaire levens=
behoeften;
het gebied van de directe omgang met zijn medemens
door de ontmoeting, het gesprek, de herberg, de muziek,
het lied, de dans; de sfeer van de praktische volkswijs=
heid tegenover de lasten en de lusten van het leven;
de sfeer van de directe bewerktuiging tot omvorming
van zijn omgeving en het scheppen van een levensaan=
gepast klimaat;
de wereld van de incarnatie of de zichtbare vormen
waarin hij zijn gedragingen, zeden en gebruiken, ethi=
sche en religieuze beleving concreet giet.
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Deze hem omringende wereld wordt hem door de na=
tionale cultuur aangeboden.
Er bestaat geen algemeen menselijk cultuurpatroon : ik
zou niet weten waar dit te vinden. Misschien komt er
een over tweehonderd jaar, maar dan ben ik lang ge=
storven en ik moet nu leven en deze onmiddellijke toe=
komst voorbereiden, die in de huis van het heden ge=
borgen zit.
Het algemeen menselijke wordt in de nationale cultuur
beleefd. Want er is geen tegenstelling tussen het alge=
meen menselijke en het kultuurnationale. Het kultuur=
nationale is de concrete realisatie van het algemeen
menselijke binnen een bepaalde volksgroep. Mijn licha=
melijkheid en de beperking door deze lichamelijkheid
alsmede door de dingen ontnemen mij de mogelijkheid
om zomaar universeel te leven. Dit algemeen menselijke
moet ergens beleefd en geleefd worden en het nationale
is precies de eigen=geaarde, de oorspronkelijk=gekleurde
wijze waarop een mensengroep het algemeen=menselijke
beleeft. Dit nationale is socialer dan het sociaal=econo=
mische; dit laatste is slechts een klein deel van het
nationale en elke gezonde sociale opvoeding moet de
voile nadruk leggen op het nationale. Denkt iemand er=
aan de kleine gemeenschap van de familie af te schaf=
fen of te onttakelen ten einde een ontwortelde wereld=
burger te worden ? Evenmin kan de lichamelijke mens
(en we leven in de tijd van de herwaardering van het
lichaam en de materie) het leven in nationaal groeps=
verband zien als een hindernis voor de groei van de
internationale gemeenschap.
Let echter wel dat er een duidelijk onderscheid te ma=
ken is tussen het kultuur= en het staatsnationalisme.
Alle hatelijkheden, die men terecht tegen een teugelloos
nationalisme inbrengt, snijden ten voile hout wanneer
de pijlen gericht zijn tegen het staatsnationalisme, dat
Europa aan de rand van de afgrond heeft gebracht en de
hoogste vorm is van corruptie van de macht. Imperialis=
tisch treedt de soevereine staat, die zich God waant, naar
buiten ter verovering door oorlog, vernietigend treedt hij
naar binnen centraliserend en unificerend op, het kul=
tuurnationale verwoestend om zijn bestaan en macht te
verstevigen. Het kultuurnationale is zwakheid tegenover
deze macht. Recht tegenover macht. Vrijheid tegenover
dwang.
Het kultuurnationale is het element van het internatio*
nale. Het inter=nationes houdt op te bestaan wanneer
de naties wegvallen.
Wij moeten in Vlaanderen bijna nog een begin maken
met de opvoeding van de volksmensen tot het nationale.
Eerst Vlamingen zijn om Europeers te worden of we=
reldburgers. Eerst de naaste, dan de verste. Eerst de
bevoorrechte schuldeisers en dan de gewone.
Wanneer breekt bij ons dit gezond verstand door ?
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hoe een historicus de europese integratie ziet

De geschiedschrijver die de Europese evolutie sedert
de tweede wereldoorlog gadeslaat, wordt in de eerste
plaats met een soort verbazing geslagen.
Hoe zo ? Zouden die landen die zich — ofschoon tot
een gemeenschappelijke beschaving behorend — altijd
hebben beijverd om hun onderlinge verscheidenheid te
onderlijnen, nu bereid zijn een 'huwelijk' aan te gaan ?
Het ligt toch nog vers in het geheugen dat hun 'eeu=
wige' rivaliteit en twisten slechts enkele jaren geleden
de oorzaak zijn geweest van twee wereldbranden — en
eensklaps zou deze bladzijde nu omgeslagen worden ?
Zouden deze naties die zo op hun onafhankelijkheid
zijn gesteld, die het nooit tot een politieke eenheid of
een duurzaam rijk konden brengen, plotseling met hun
diepst ingewortelde tradities hebben gebroken, om een
groot geheel te gaan vormen ?
De eerste reactie van de historicus is dan ook : scepsis.
Zijn collega in de economie kan hem haarfijn uitleggen
dat de omwentelingen op het gebied van de hedendaagse
technologie een ruimere basis nodig hebben dan degene
die ze in eng staatsverband vinden — de historicus zal
daardoor weinig overtuigd worden. De zogenaamde
' noodzakelijkheden' blijven steeds zonder uitwerking
wanneer ze tegenover de imperatieven van de geschied=
kundige psychologie komen te staan.
Is Europa tenslotte niet bij uitstek het continent van
de vele naties en nationalismen ? Het is waar dat het=
zelfde verschijnsel zich nu ook elders, in Azie en
Afrika, voordoet. De soevereine gebieden worden er
talrijker en talrijker en het verzet tegen de blanke
kolonisatie neemt er de vorm van een hartstoehtelijke
vaderlandsliefde aan. Nochtans het nationale begrip
dat zo 'n diepe invloed op de wereldstructuur heeft, is
wel degelijk van Europese oorsprong. Een onmetelijk
gebied zoals Indie, met zijn honderden talen en dialec=
ten, zijn ontelbare uiteenlopende rassen en regimes, is
er in geslaagd een nagenoeg verenigde republiek tot
stand te brengen. Het patriotisme dat daar tot ontwik=
keling komt staat op het niveau van de eenheidsstaat
en niet op dit van de kleinere delen. In dit enorme con=
glomeraat van staten en staatjes is er geen sprake van
het taaie particularisme dat in onze Staten, onze gebie=
den, zelfs in onze nationale minderheden zo diep inge=
worteld zit. Het is alsof Europa zich niet tot het vormen
van een eenheid zou lenen.
De veelvormigheid sluit beslist de samenhang niet uit
en het zou de eerste maal niet zijn dat mensen zich
geplaatst zien voor het probleem van 'eenheid in de
verscheidenheid'. De geschiedenis van het Westen laat

ons hiervan genoeg voorbeelden zien, maar geen enkele
situatie kan met die van het huidige Europa worden
vergeleken.
Zo heeft Nederland, op het ogenblik dat het zijn onaf=
hankelijkheid zou ver over en, zijn (confederatieve) Re=
publiek van de Zeven Verenigde Provincien gevormd.
Maar deze qua structuur zeer gebrekkige Staat, hield
slechts stand dank zij de hegemonie de facto die door
de twee kustprovincies, Holland en Zeeland, werd uit=
geoefend.
De Verenigde Staten van Amerika, de eerste vrije
Bondsrepubliek in de geschiedenis, hebben op een enigs=
zins verschillend vlak een nieuwe vorm van politieke
staatsregeling ingeluid. Maar ze waren vroeger reeds
onder de Engelse kroon verenigd geweest en overigens
was het patriotisme van de verschillende afzonderlijke
Staten — zoals van Virginia bijv. — weliswaar een
realiteit maar toch slechts van geringe betekenis naast
hetgeen men heden ten dage in Frankrijk, Duitsland,
Italie kent.
Tenslotte en vooral hebben we het Zwitsers voorbeeld.
Het was in 1848 dat er daar een Statenbond werd op=
gericht, waarbij de rechten van de onderscheidene can=
tons en de bestaande taalkundige autonomieen werden
geeerbiedigd. Maar dit land kon steunen op een eeu=
wenoud collectief bestaan en een statuut van gemeen=
schappelijke neutraliteit. Europa daarentegen heeft geen
dergelijk verleden — het zou eerder't tegendeel zijn.
Nu begrijpt u waarom de historicus in de eerste plaats
sceptisch staat. Hij kent te goed het verleden om zich
blindelings in de toekomst te werpen. Hij wacht liever
nog even af. Sedert enige tijd nochtans is hij verplicht
te erkennen dat de integratie niet langer een onderwerp is waarmee alleen redevoeringen worden gestof=
feerd : er kunnen ook reeds feiten worden aangetoond.
Er wordt over de te volgen methodes gediscuteerd —
' functioneel' of ' institutioneel' — men spreekt over
'groot' en 'klein' Europa, over de overgang van het
economische naar het politieke of omgekeerd, maar
het blijft een feit : de bezorgdheid om de eenheid ver=
dwijnt niet, ze wordt integendeel hoe langer hoe meer
een overheersende factor in onze huidige samenleving.
Dit eenmaal vastgesteld, ontdekt de historicus een
tweede punt dat hem met evenveel verbazing vervult.
Het betreft de onverschilligheid van het grote publiek
ten opzichte van een verschijnsel dat, voor zover het
een realiteit zou blijken te zijn, ingrijpende verande=
ringen met zich zou meebrengen : heel wat denkge=
woonten zouden moeten herzien worden, heel wat eco=
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nomische belangen zouden worden verstoord, het groot=
ste gedeelte van onze openbare instellingen zou moeten
worden aangepast. Niettemin zijn de protesten betrek=
kelijk zeldzaam — bijna zo zeldzaam als de uitingen
van enthousiasme. Deze evolutie, met haar enorme his=
torische draagwijdte, verwekt een ontstellend geringe
deining.
Zou die hele beweging, niettegenstaande de schijn, dan
toch gedoemd zijn om na een kortstondig bestaan ten
onder te gaan ? Niet noodzakelijk. Want de geschied=
kundige doet twee vaststellingen, die er toe bijdragen
de schijnbare paradoxe te verklaren.
Enerzijds leven wij in een tijdsgewricht waarin het
gehele politieke leven — en niet alleen de Europese
wording die er maar een element van is — grotendeels
ontsnapt aan de greep van het emotionele. Het tech=
nisch karakter van de problemen neemt toe, want het
raam waarin ze worden gesteld is op wereldniveau,
hetgeen de horizon van het dagelijkse leven te buiten
gaat. Hun objectief belang heeft geen enkele gemeen=
schappelijke maat met het vermogen dat ze bezitten
om de hartstochten van het volk op te wekken. De Ge=
meenschappelijke Markt komt tot stand zonder dat de
publieke opinie zich er ernstig mee inlaat. Maar dat is
precies evenzo met het Delta=plan in Nederland of,
onlangs met het Franse plan voor heruitrusting van
Jean Monnet. Deze plannen — evenzeer als de Europese
Economische Gemeenschap — hebben nochtans grondig
het aangezicht van de betrokken landen gewijzigd (of
zullen dit nog doen). Als de mening dus niet hevig
'voor' nog hevig 'tegen' is, vloeit dit voort uit het feit
dat ze zich onbevoegd voelt. Ze laat de technici be=
tijen, voor wie ze overigens een gunstig oordeel heeft.
Dit blijk van sympathie kan waarschijnlijk volstaan.
Noopt deze vaststelling er toe het gehele democratische
ideaal te herzien ? Misschien. Maar dit is geen uitslui=
tend 'Europees' probleem..
Anderzijds wordt het gevoelselement in een politiek de=
bat bijna uitsluitend bepaald door de voorstelling die
men zich van de 'vijand' maakt. Welnu buiten de
communisten heeft het Verenigd Europa weinig uitge=
sproken tegenst anders. Het groot ste gedeelte van de
hedendaagse nationalisten zijn misschien min of meer
afkerig van de Europese constructie in wording, maar
ze hoeden zich er wel voor de discussie op het terrein
van de algemeenheden en de principes te brengen.
Afgezien van de 'twist' in de Europese Defensie Ge=
meenschap — dan nog beperkt tot een land, Frankrijk !
— heeft de supranationale integratie tot dusver nooit
een werkelijk politiek tornooi uitgelokt, waarbij het
ene leerstelsel in conflict zou gekomen zijn met het
andere. Overigens was de voorbijgaande hartstocht
waarmee sommieen de E. D.G. verwierpen, omdat deze
mstelling de herbewapening van Duitsland goedkeurde,
maar een strovuurtje en verdween dadelijk na 30 augus=
tus 1954. Toen enkele weken later dezelfde herbewape=
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ning onder een licht gewijzigde wijze opnieuw aan de
orde werd gesteld, kwam er als enige reactie de oude
onverschilligheid en de opinie, die kort tevoren nog
zo in beroering was geweest, vond helemaal geen gra=
ten in de ondertekening van het verdrag van Londen,
waarbij de Unie van West=Europa werd gesticht.
Deze twee vaststellingen verdienen onze aandacht en
wij zullen er dan ook even bij stilstaan.
Wij leven in een tijdvak waarin geweld hoe langer
hoe meer gevaar loopt vernietigd te worden door ge=
weld. Zoals sedert de uitvinding van de atoombom de
oorlog nagenoeg een onmogelijkheid is geworden, zo
ook zien we dat de revoluties meer en meer hun plaats
in de geschiedenis verliezen. Niemand is nog bereid
de hoge tol te betalen die ze eisen. De tijd van de
'frisse en vrolijke' oorlogen en revoluties is definitief
voorbij en deze zekerheid is reeds geruime tijd tot de
algemene openbare opinie doorgedrongen. De moderne
'doorsnee burger' voelt onbewust dat hij er alle belang
bij heeft dat zijn staat blijft voortbestaan en de ge=
dachte alleen aan een ineenstorting schrikt hem af.
Zoals de diplomaten veroordeeld zijn tot onderhande=
len, zo zijn de politieke partijen het tot hervormen.
Het tijdperk van de constructieve politieke hartstochten
is dus afgesloten, althans in de meest ontwikkelde lan=
den van de wereld. In deze omstandigheden is het licht
te begrijpen dat politieke beroering niet meer ' rendeert'
en de Europese federalistische beweging is niet de
enige die hiervan de gevolgen ondervindt. Voor de
'doorsnee burger' volstaat het enkele elementaire waar=
heden te hebben onderkend — bij v. dat onze eeuw
'grote gehelen' met minstens 150 miljoen inwoners
vereist — om verder alle vertrouwen te schenken aan
de enkelen die belast zijn met het zoeken van de
modaliteiten.
De grote verliezer in dit geval is het Nationalisme. We
stelden daarstraks zijn bescheidenheid vast, de neiging
die het heeft om de continentale integratie niet zo
maar globaal te veroordelen. En dat is begrijpelijk.
Zijn politieke doctrine is niet langer meer eenvoudig
en bevattelijk, zoals het scheen ten tijde van Barres
en de 'Jingoes'; deze doctrine kan niet meer worden
beschouwd als 'een onmiddellijke opgave van het ge=
weten'. Nu de conflicten universeel en ideologisch
geworden zijn, volstaat het begrip Natie niet meer;
het klaarblijkelijke is er af. De fronten waarop in
een 'koude' oorlog gevochten wordt, vallen niet meer
met de nationale grenzen samen. Tussen 1939 en
1945 zag men herhaaldelijk dezelfde nationale vlag aan
beide zij den van de barricade wapperen. Het begrip
van 'goede vaderlander' werd gepolitiseerd en verloor
daardoor zijn doorzichtigheid, zijn vermogen om in=
stinctief de burgers van een land samen te binden.
Bij gevolg zijn het niet alleen de technische noodwen=
digheden die het nationale kader zijn waarde ontne=
men : dit kader is op zichzelf ook problematisch ge=

worden, door zijn natuur, zijn inhoud. Wel worden nog
krampachtige pogingen vastgesteld, maar het Nationa=
lisme is onbetwistbaar in verval, omdat het niet meer
aan de behoeften, aan de harts tochten van onze tijd
beantwoordt. Ongetwijfeld blijft het nog latent voort=
bestaan en moet het niet te onpas worden opgewekt.
Maar terwijl het Federalisme reeds een samenhangend
gedachtencomplex — echt of vals — vormt, neemt het
Nationalisme er genoegen mee zonder veel overtuiging
oude formules op te warmen. Het levert een achter=
hoeden=gevecht.
Of duidelijker gezegd, wij hebben een samenhangende
moderne nationalistische gedachte gekend : het Fascis=
me. Na de eenheid aan het binnenland te hebben opge=
drongen, wierp het zich in het buitenlands avontuur.
Maar een dergelijk avontuur is vandaag de dag mate=
rieel niet meer denkbaar, zodat zelfs de fascistische
idee wegsterft, daar geen enkele Europese natie nog iets
voelt voor een verovering van de wereld. Hoogstens kan
het moderne Nationalisme, in zijn logische en fascisti=
sche vorm, nog blijven voortbestaan bij gebrek aan
beter, vegeterend en langzaam verstenend, zoals dit het
geval is in Spanje.
Derhalve groeit op 't ogenblik iedere vorm van Natio=
nalisme onvermijdelijk naar het Fascisme als naar zijn
logische consequentie. Zijn veroordeling kan er alleen
maar radicaler door zijn.
Sluit dit in zich dat de vaderlanden gaan verdwijnen,
dat ze op hun beurt zullen betrokken worden in de
ontwaarding van de soevereine nationale Staten ? Dit
is een heel andere kwestie. Het is zelfs mogelijk dat
een nauwer contact tussen de verschillende Europese
naties onderling in plaats van de bestaande verschei=
denheid te verzwakken, ze wijzigt zonder ze te vermin=
deren en misschien, in sommige gevallen, ze nog meer
doet uitkomen. Zo hebben de Kruistochten, die reuze=
ondernemingen van de christelijke gemeenschap, door
de ene nationale groep in wrijving te brengen met de
andere, de bestaande verschillen nog vergroot en op die
wijze — hetgeen paradoxaal moge klinken — het ont=
staan van de dynastieke Staten in de hand gewerkt. Het
is niet uitgesloten dat de Europese integratie en samen=
werking, verre van naar het cosmopolitisme te leiden,
de oorspronkelijkheid van de samenstellende gemeen=
schappen zal verstevigen.
Hoe dan ook, de bouwers van het Verenigd Europa
zullen er goed aan doen niet te veel te speculeren op
een vermengingsproces van de historisch=gegroeide va=
derlanden. Dit zou misschien een zware vergissing blij=
ken te zijn en heel hun werk in gevaar brengen. De
Europese Federatie zal niet ontstaan uit een nationaal
' Risorgimento' van het collectieve Europa. Ze zal een
gemeenschap van landen zijn, een 'societas societatum',
of ze zal niet zijn. De geschiedenis kan niet worden
weggecijferd en Europa is een gebied van de wereld,
waar de historische wortels wel erg diep zitten.

„ Welk Europa ? "
Een vraag die de lezer zich onwillekeurig reeds heeft
gesteld : „ Welk Europa ? " Tot waar gaat dit Europa,
waarover hier de hele tijd wordt gesproken ? Waar
liggen zijn 'grenzen'?
W ij antwoorden met een negatieve zin : onze ' grenzen'
liggen niet aan de Oeral noch aan de Bosforus.
Het is ongetwijfeld een oude aardrijkskundige conven=
tie te spreken van een 'Aziatisch' Rusland en van een
ander dat 'Europees' zou zijn. Maar de werkelijkheid
ligt daar ver af. In een van zijn verhalen heeft Boris
Pasternak de reis beschreven van een familie, voor de
Revolutie, die van Perm naar Ekaterinenburg gaat. Op
zeker ogenblik : grote opwinding in het treincoupe —
men gaat de beruchte grens overschrij den waar aan de
ene zijde het woord 'Europees' en aan de andere het
woord ' Aziatisch' te lezen staan. Het ogenblik komt —
maar er gebeurt niets. Noch het klimaat noch het land=
schap veranderen, en 's avonds moet de held van het
verhaal zich bij de werkelijkheid neerleggen : men be=
vindt zich nog altijd in hetzelfde Russische vaderland
en beneden, in de keuken, zingt de dienstmeid dezelfde
liedjes als in 'Europa'.
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Evenzo is het een oude ongegronde gewoonte beide
oevers van de Bosforus, de ene 'Europees', de andere
'Aziatisch' te noemen. De beweging die Turkije nader
bij het Westen moest brengen om het tenslotte in de
Europese instellingen te doen opnemen, vertrok para=
doxaal genoeg van uit Klein Azie — van uit Ankara
en niet van uit Istamboel ! De gemakzucht van de
uitgevers van wandkaarten kan op dit gebied niet
doorslaggevend zijn. Maar wel het onderzoek van de
historische werkelijkheden, van de mensengroepen in
wording.
Dit vooropgesteld zijnde, kunnen wij ons afvragen wel=
ke volkeren tot Europa behoren.
De federalisten die zich in September 1946 te Herten=
stein die vraag stelden, hebben op een verstandige
manier geantwoord, daarbij tegelijk de subjectieve en
objectieve aspecten van het vraagstuk bepalend.
Maken deel uit van Europa, zeiden ze, alle volkeren die
'zich beroepen op een Europees karakter' en die bereid
zijn de door de gemeenschap opgelegde discipline te
aanvaarden.
Dit antwoord blijft nog steeds van kracht. Enerzijds
kan geen enkele wereldrechtbank aan niemand een
bewijs van Europese aanhorigheid verlenen of weigeren.
Alleen de naties zelf kunnen daar aanspraak op maken.
Maar tegelijkertijd veronderstelt de toetreding tot een
plurinationale gemeenschap het aanvaarden van de=
zelfde rechten en dezelfde plichten voor alle partijen.
Tegenwoordig wordt het lot van een zeker Europa
gedeeld door al degenen die, als het ogenblik daar is,
hun keus hebben laten gaan naar oplossingen met fe=
deralistische inslag. Keus die we hier niet te beoordelen
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hebben, maar die in ieder geval tot gevolg heeft dat
het lot van een Europees volk voortaan anders zal zijn,
naar gelang tegenover deze keus een positieve of nega=
tieve positie werd ingenomen.
Nu zoals in het verleden ondergaan de Europese 'limits
and divisions' nog steeds wijzigingen. Het zou onge=
rijmd zijn een willekeurige lijn op de kaart te trekken
ten einde de geschiedenis van dit bepaald gebied met
uitsluiting van al het overige te bestuderen. Dergelijke
beslissingen 'a priori' zijn absurd. Wij maken dit ver=
wijt genoeg aan de ' natiocentrische' geschiedkundigen
die bij Cesar reeds een 'Belgie' menen te vinden of
bij Tacitus reeds Germano='Duitsers'. Het zou even
grotesk zijn vandaag het Europa 'van de Zes' er uit te
lichten onder het voorwendsel dat ze 'sedert het prilste
begin der tijden' een gemeenschappelijk lot zouden
hebben. De 'Zes' zijn een recente werkelijkheid, waar=
van het ontstaan door talrijke actuele beschouwingen
wordt verklaard. Ze kunnen mettertijd een hedendaagse
politieke eenheid gaan vormen. Maar ze zijn geen
voorbestemde ' cultuurkring', waaruit bijv. Zwitserland
of Oostenrijk, het Iberisch schiereiland of Oost=Duits=
land, zouden gesloten worden. De 'Zes' zijn hoogstens
de 'primitieve cantons' van Europa.
Degene die Europa als historische groepering wil be=
palen (geografische of politieke bepalingen eisen heel
wat meer omzichtigheid) vindt twee termen : deze van
' cultuurgemeenschap' en van ' lots=gemeenschap'. Eu=
ropa is een ' Kulturkreis', een beschaving, die uit ge=
meenschappelijke bronnen put en via gemeenschappe=
lijke ervaringen gevormd wordt . Het is vandaag de
dag verenigd door zijn positie in de wereld.
In het verleden kon de samenstelling van de Europese
gemeenschap varieren. Op zeker ogenblik maakte het
Rusland van Kiev er een integrerend deel van uit, ter=
wijl het heidense Scandinavie het alleen benaderd had
om het binnen te vallen en te plunderen. Later daaren=
tegen brak de Mongoolse storm radicaal de historische
ontwikkeling van het Russische rijk af en richtte het
met geweld naar Azie : dit vaststellen is geen waarde=
oordeel vellen, maar acte nemen van een onloochenbaar
feit. Het is overigens duidelijk dat zich onder de heer=
schappij van Peter de Grote een nieuwe omwenteling
voordeed : een 'derde Rusland' ging ontstaan; men had
de ervaring van de Tartaarse overheersing geassimi=
leerd, de hoofdstad werd voor de tweede maal ver=
plaatst en men poogde opnieuw een grote Europese
macht te worden. Toen eindelijk, na 1917, Moscou op=
nieuw het nieuwe centrum van alle Ruslanden werd,
dit keer onder het symbool van hamer en sikkel, werd
er een nieuw origineel antwoord gegeven op de vraag
van het 'aanwezige en afwezige' Rusland .
Een dogmatisch antwoord of een antwoord 'a priori'
zou derhalve verkeerd zijn op dit terrein. De kwestie is
niet of Rusland 'het recht' heeft Europees te zijn of
niet : Rusland zelf heeft geaarzeld en een hartstochtelijk
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debat, in de XIX eeuw, tussen slavofielen en westers=
gezinden verscheurde zijn intelligentsia. De enige vraag
die een historicus zich kan stellen is — en in welke
mate — of op een gegeven ogenblik het Russische lot
— of het Scandinavische of het Andalusische — werke=
lijk deel uitmaakte van de Europese lotsbestemming.
Evenzo moeten wij ons nu niet afvragen of de com=
munistische landen 'nog' deel uitmaken van Europa
ofwel of ze 'reeds' naar een andere gemeenschap zijn
overgegaan; deze kwestie wordt niet bepaald door poli=
tieke sympathieen of persoonlijke verwachtingen, maar
wel door de wisselvalligheden van de evolutie, dus door
de feiten. Dat het IJzeren Gordijn nooit heeft overeen=
stemd met duurzame werkelijkheden — wat men heden
ook moge beweren — heeft ons altijd zeker geleken.
Niets is gevaarlijker of ongepaster dan een huidige
stand van zaken te willen wettigen door het historisch
argument 'a posteriori'. Niets is gewaagder dan het
verleden te willen interpreteren in het kader van een
actuele politieke rechtvaardiging. Maar is het waar dat
er altijd een lotsgemeenschap bestond tussen het Europa
van het Oosten, het Centrum en het Westen, zo blijft
het evengoed mogelijk, en zelfs waarschijnlijk, dat de
invloed van het communistische regime op Oost= en
Centraal=Europa daar een feitelijke solidariteit tot stand
zal brengen, die fel zal contrasteren met de evolutie
aan deze zijde van het Gordijn.
Zo zien we dat de Europese 'grenzen' verschillen van
periode tot periode . Maar de Europese lotgemeenschap
blijft niettemin een geschiedkundig element en geen
enkele natie heeft ooit haar fundamentele ervaringen
alleen beleefd.
Geen enkel werd afzonderlijk door het Christendom
beroerd. Geen enkele van de opeenvolgende christelijke
Hervormingen bleef tot een enkel gebied, een enkel
land beperkt. Geen enkel volk beleefde de Renaissance
van de letteren en de klassieke kunsten, zonder dat te=
gelijkertijd andere er bij werden betrokken — dit in
sterkere of zwakkere mate overigens, naar gelang de
aanleg van plaats en tijd. Zo ook hadden alle Europese
volkeren hun, groter of kleiner, aandeel in de ideeen=
beweging die de Italianen ' illuminismo' noemden en
de Duitsers ' Aufklarung'. En geen enkel Europees volk
stond alleen in de XIX eeuw om zijn navorsingen op
het gebied van de experimentele wetenschap te verrich=
ten : het klimaat was overal gelijkaardig.
Zo zou men deze lijst van voorbeelden tot in het on=
eindige kunnen voortzetten. De geschiedenis van onze
'Kulturkreis' is er een van eeuwige variaties op een
relatief beperkt aantal thema's.
De Europese ' grenzen' dus ? Ze liggen daar waar de
verschijnselen ophouden tot dezelfde periode te beho=
ren, waar historische termen zoals ' Volkerwanderung',
' Middeleeuwen' of 'Revolutie' niet meer dezelfde be=
paalde zin hebben of alleen nog maar door loutere
analogie worden toegepast. Ze liggen daar waar men
de
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een beschaving verlaat om in een andere binnen te
treden — eerbiedwaardig schitterend of misschien gran=
dioos... maar verschillend van de onze.
De Europese 'grenzen' worden niet eens voor al ge=
trokken. Ze worden telkens opnieuw in concrete ge=
constateerd.

Thema s en variaties
Wij spraken over beschavingsgemeenschap. Laat ons
dit woord niet verkeerd begrijpen. Het betreft hier niet
alleen de 'cultuur' in de enge zin en nog minder in de
pejoratieve betekenis van het woord, want in dit begrip
sluiten we niet alleen de wetenschappen, de schone
kunsten, de filosofie en het geestelijk leven in. De
sociale en politieke instellingen maken er eveneens deel
van uit, en zelfs een integrerend deel.
Ook op dit gebied hebben de Europeanen klaarblijkelijk
een gemeenschappelijk lot. In weerwil van hun afwij=
kingen, leven ze in dezelfde soort maatschappij. Zij
hebben gelijkaardige politieke kaders geschapen.
We zien dat de Europese maatschappij (die Marx zon=
der meer voor 'de' maatschappij hield) zich overal aan
een nagenoeg gelijk tempo en met gelijkaardige resul=
taten heeft ontwikkeld. Ontstaan uit de chaos van de
landverhuizingen heeft ze stilaan vorm gekregen dank
zij de 'banden van ondergeschiktheid' die de feodale
orde stevig in het zadel brachten. Vervolgens werden
ingrijpende veranderingen aangebracht door de Kruis=
tochten, de technische uitvindingen en de opkomst van
de vrije steden, zodat ze meer en meer de 'burgerlijke'
kant uitging, terwijl zich in onze tijd een progressieve, *
maar soms snelle, integratie van de arbeidersklasse in
de sociale gemeenschap voltrekt. Van Turijn tot Stock=
holm en van de Gaz de Lacq tot de ' Volkswagenwerke'
loopt er een zelfde evolutielijn.
Zo ook is de politieke evolutie overal dezelfde. Voor=
eerst verzekeren de feodale dynastieen dit minimum
aan veiligheid, dat nodig is om iedere beschaving in
leven te houden. Vervolgens beginnen de stadsautono=
mieen zich onder de invloed van de monnikendemocra=
tieen te ontwikkelen. Zij pogen zich te handhaven
tegen de monarchale macht die haar centrale admi=
nistratie, haar belastingssysteem en haar beroepsleger
versterkt. Een voor een worden ze echter militair ge=
slagen, zelfs af geslacht, en zelfs hun gilden blijven
ternauwernood in leven. Later zal de bourgeoisie, in
plaats van de nationale dynastieen te bevechten, overal
waar ze kan gemene zaak met hen maken. Daar waar
een dergelijke vreedzame evolutie onmogelijk blijkt, zal
een republikeinse revolutie onvermijdelijk zijn om voor=
eerst een door de belastingplichtigen bepaald parlemen=
tarisme in te stellen en later het volledig democratisch
regime. Tenslotte zoekt deze laatste heden ten dage,
in al onze landen zonder uitzondering, een aanpassing

aan de behoeften van het nieuwe tijdsgewricht, de
sociale democratic en de economische plannering. Er
vloeiden daar crises uit voort die, in Duitsland en Italic,
dodend waren terwijl ze elders latent bleven. Maar hoe
ook de afwij kingen, de contrasten, de tegenstellingen
mogen zijn, geen enkel probleem is louter nationaal.
Het fascisme had zijn 'internationale visie' en de
' Welfare=State' is geen Engels voorrecht.
Zo waren niet alleen de artistieke, intellectuele en
geestelijke thema's gelijk voor al onze volkeren. Deze
hadden eveneens een publieke en sociale geschiedenis,
die uit de verte bekeken, in grote trekken dezelfde
blijkt te zijn.
Van dichtbij bezien vertoont ze opmerkelijke verschil=
len in tijd en ruimte. Zouden deze variaties onze be=
weringen betreffende een eenheid tegenspreken ? Hele=
maal niet, want ook zij maken deel uit van de gemeen=
schappelijke erfenis, waarin ze hun enige verklaring
vinden. Ze staan overigens diep in het lichaam zelf
van ons continent gegrift.
Europa is veelrassig. Aan zijn vorming hebben ver=
scheidene ethnische groepen deelgenomen, die tot de
Indo=Europese behoren. Maar bovendien zijn minstens
twee Europese volkeren van Aziatische oorsprong : de
Hongaren en de Finnen — zonder van de Bulgaren te
spreken, die geweldig de invloed van de Hunnen on=
dergingen. Nochtans werd het feit of ze tot onze cul=
tuur behoren nooit in twijfel getrokken sinds de dag
dat ze het doopsel ontvingen en hun 1 evens wijze van
nomaden afzwoeren .
Daarenboven is Europa, zoals bijv. de beschaving van
de Pharao's, geen verovering op een enkel natuurver=
schijnsel, hetzij een stroom, een zee of een berg. Het
kent de meest uiteenlopende landschappen : de grote
stroomgebieden, de berggroepen, de graanvelden, de
stranden, de fjords en de polders, de heiden en de
bosschagen. Denk maar even aan de mooie passage
van Gonzague de Reynold, die handelt over een Rus=
sische landbouwer die als door een wonder duizend
kilometer verder wordt geplaatst : hij zal verwonderd
zijn over de onverwachte schikking van de beuken en
de sparren in het landschap, hij zal zich vervolgens
bukken om enkele aardkorrels op te rapen..., vaststel=
len dat de bodem nog altijd dezelfde is... zijn ploeg
gaan halen en schouderophalend aan het werk gaan .
In 'Europees' Europa daarentegen volstaat het van
Bretagne naar Normandie te gaan om een heel andere
horizont te zien en om van het kleine nederige bedrijf
naar de uitgestrekte weilanden van de grote onderne=
mingen over te stappen.
In de derde plaats heeft Europa een grote verscheiden*
heid wat het klimaat betreft. Daar waar de Indische, de
Mongoolse beschaving of die van de Azteken gelocali=
seerd zijn in een zone, beperkt of uitgestrekt, maar
met een bepaalde klimaatsoort, loopt Europa van de
Noordkaap tot in Sicilie. In het ' steppenrijk' of het
4
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Noordse maiitieme gebied van de Vikings wordt de
Europese beschaving bepaald door de aard van haar
hemel, zowel als door haar rassensamenstelling of haar
aardrijkskundige gesteldheid.
Tenslotte en vooral vindt men een grote verscheiden=
heid in Europa vanwege zijn geestelijke wortels. Het
werd niet door een taal of een stijl, een filosofische of
religieuze stroming, een intellectuele of artistieke leer
gevormd. Er zijn er verscheidene. Onder de duurzame
'thema's valt vooral dit van de judeo=christelijke
symbiose op te merken, in tegenstelling met dit van de
primitieve vrijheden, erfenis van de barbaren . Of dit
van het Romeinse recht, kerkelijk en burgerlijk, naast
de plastische schoonheid, de speculatieve wijsbegeerte
en de belangeloze wetenschap, waarvan de oorsprong
in het oude Griekenland te vinden is.
Deze thema's die aan alle Europeanen, zij het ook in
verschillende proporties, gemeen zijn harmonieeren niet
spontaan. Integendeel want heel onze geschiedenis staat
voortdurend onder de druk die door die verschillende,
afwijkende en soms contrasterende inspiraties wordt
verwekt. In de Middeleeuwen bijv. is Griekenland wei=
nig of slecht gekend, en het toneel heeft noch in zijn
onderwerpen noch in zijn structuur iets gemeen met de
drie tragische Atheners. Vandaag daarentegen brengen
zelfs de modernste toneelschrijvers graag een nieuwe
interpretatie van de grote my then van Hellas. Of nog,
in de XII en XIII eeuw is het hoofdonderwerp van
het hele Europese leven christelijk, terwijl in de XVIII
eeuw het Christendom plotseling in verval raakt en het
rationalisme en de wetenschappelijke proefnemingen
het beeld beheersen. Culturele en geestelijke verschei=
denheden die verre van de eenheid tegen te spreken
haar steeds de mogelijkheden tot vernieuwing geven.
Want de geschiedenis van Europa is er een van ver=
nieuwingen. Ze is vol van Hervormingen en Renais=
sancen, van Risorgimenti en van volkeren die ont=
waken , van Revoluties en nieuwe tijdperken . In de
rijkdom van mogelijkheden en tradities worden er altijd
een zeker aantal over het hoofd gezien, die gedurende
zekere tijd op het achterplan geschoven, zich op on=
verwachte manier weer aan het collectieve bewustzijn
opdringen.
In Europa gaat niets verloren. Deze beschaving, die
bestaat uit ornverwerpingen, is ook de meest conser=
vatieve . Het volstaat wel Europeanen in een Buiten*
Europees gebied over te planten om ze spoedig in een
nieuw cultureel geheel te zien opgaan, naar het Ame=
rikaans model. Maar het volstaat eveneens ze in hun
continent te laten opdat de geschiedenis voort in hen
zou leven. Het heeft hier weinig belang of het hun
ongeluk is, door hen te beletten vooruit te komen, of
hun geluk, door hun nieuwe impulsen te schenken.
Het feit is er in elk geval en de historische wetenschap
vindt een van haar bestaansredenen in de rol vrucht=
bare impulsen van steriele reacties te onderscheiden.
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Nergens ter wereld is de 'historische densiteit (Denis
de Rougemont) groter dan in Europa en nergens wordt
het leven meer beheerst door de aarde en de doden .
'Alles is altijd ouder dan men denkt en Henri=Irenee
Marrou heeft geen ongelijk als hij een verklaring zoekt
voor de huidige houding van de doorsnee Fransman'
ten opzichte van de fiscus in deze van zijn voorvaderen
tegenover de Eredienstpenning . Tenslotte al wie in
Brugge woont weet dat het standbeeld van de helden
van 1302 op het marktplein niet een louter folkloris=
tisch monument is. En dat de herinnering aan de
'metten' er nog steeds levendig is — zo levendig zelfs
dat de waarnemer die het moderne Vlaanderen bekijkt
zich soms afvraagt of de essentiele taak er niet in be=
staat de Europeanen van hun geschiedenis te bevrijden,
als ze dreigen er de gevangenen van te worden. Maar
om de spoken van het verleden te bezweren, moet men
ze kennen en begrijpen.
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In deze omstandigheden baart het voor de geschied=
kundige geen verwondering dat de Europese integratie
moeilijk vooruitkomt, stap voor stap, met hoogten en
laagten, bedriegelijke hoop en onverwachte oplevingen.
Hij kent gewis de behoeften van onze tijd en voelt zich
geneigd een vergelij king met de XVI eeuw te maken,
toen de nationale eenheden vaste vorm kregen door het
samensmelten van de locale particularismen. Hij weet
dat Europa tot verval gedoemd is indien het weigert de
noodzakelijkheid van het gemeenschappelijk samengaan
in te zien — zoals Italie zijn verval kende na aan de
wereld zijn Renaissance te hebben geschonken, daar
het verbrokkeld bleef op een ogenblik dat de grote
staatsnaties zich begonnen te vormen.
Dit ontsnapt de historicus natuurlijk niet en het over=
komt hem wel eens, tegenover het schouwspel van het
verdeelde Europa, dezelfde gevoelens te hebben die Ma=
chiavelli ondervond toen hij zijn uiteengerukt Italiaans
vaderland bekeek. Hij maakt zich soms erg ongerust
en vraagt zich dan af of Europa niet bezig is zijn kans
op de eenheid te verkijken, zoals Italie en Duitsland
de hunne vier eeuwen geleden verkeken. Alleen natio=
naal zijn in het continental tijdperk staat gelijk met
het instandhouden van een ' Kleinstaaterei' uit een
voorbije periode.
Ja natuurlijk en toch... Hoe bekommerd hij ook is, de
historicus verbaast zich niet zo erg over de langzaam=
heid van de integratie. Want deze langzaamheid is ten=
slotte de weerspiegeling van eeuwenoude gewoonten,
traditioneel wantrouwen en vijandigheden die tijd nodig
hebben om te worden uitgedoofd — historische re=
flexen meer nog dan in cijfers om te zetten economic
sche voorrechten...
de

Hoe dan ook, Europa zal nooit dezelfde taal spreken,
zoals Noord=Amerika. In tegenstelling met Australie
zal het altijd zijn ethnische, godsdienstige, nationale,
politieke verscheidenheden kennen. Daar waar de grote
industriele bedrijven zonder veel moeite overeenkomen

om zich aan Je Gemeenschappelijke Markt aan te pas=
sen, vreest de 'doorsnee' burger voor zijn monarchaal
of republikeins regime, voor zijn vaderland met over=
heersend katholieke of protestantse strekking, voor het
prestige van zijn nationale politieke partij, voor al de
variaties die hem duurbaar zijn — of ze het al dan
niet waard zijn. Ongetwijfeld zijn heel wat tradities
routine geworden, die beter zouden worden omverge=
haald. Veel overtuigingen, verre van zo heilig te zijn
als men wel denkt, zijn alleen maar vooroordelen. Maar
daar de Europeaan er op gesteld is, blijven ze een his=
torische macht waarmee rekening dient gehouden, al
was het maar om ze te verschalken.
In de gegeven omstandigheden kan de langzaamheid
waarmee het proces zich ontwikkelt aanstoot geven
wanneer men het bijv. vergelijkt met het tempo van de
decolonisatie. Maar deze langzaamheid op zichzelf is
niet verbazingwekkend. De integratie staat niet alleen
tegenover materiele belangen die vrezen te worden ge=
schonden, maar vooral tegenover een psychologische
terughouding die, gegrond of niet, diep genoeg in onze
cultuur ingedrongen is om minstens een ernstige over=
weging te ver dienen. Zelfs indien ze schadelijk of reac=
tionair is blijft ze gebonden aan werkelijke erfelijke
waarden die men dreigt te kwetsen.
Europa is niet homogeen, maar kan solidair worden.
Men moet van dit punt vertrekken. Heel verschillend is
de overtuiging van de naoorlogse Nazis die hun tijd=
schrift de titel gaven : Nation=Europa. Voor hen is in=
derdaad de enig denkbare eenheid deze van de 'Natie'
bijeengebracht in de centralistische Staat. In hun ogen
kan alleen een continentaal Nationalisme de plaats in=
nemen van het Nationalisme der verschillende volke=
ren, en voor hen bestaat de integratie alleen in het
terugdringen van de centrifugale krachten. Maar dit is
een droom. Wenselijk of niet, het centralistische pers=
pectief is een schim. Slechts een totalitair regime zou
dit kunnen tot stand brengen —en ongetwijfeld niet
op een duurzame manier.
De geschiedkundige weet dus dat Europa gehecht blijft
aan zijn varianten, de goede zowel als de slechte. Hij
weet bij gevolg dat de integratie in etappen en zigzaglijn
moet geschieden ten einde een openlijke botsing met
de bestaande tegenkantingen te vermijden. Alles is
minderheid in Europa, zelfs de grootste landen, de tal=
rijkste ^odsdiensten, de machtigste politieke partijen.
En in al die minderheden laten zich nog kleine minder=
heden horen. Het is nutteloos ze te willen doen samen=
smelten of de mond snoeren. Wie daaraan denkt, be=
wijst het in wording zijnde gemeenschappelijke Europa
een ondienst.
Eurcpa is en blijft heterogeen. Om het te integreren
is er meer dan tijd nodig : er is geduld met veel begrip
nodig.

Lots gemeenschap
Maar in Europa is er niet alleen sprake van een ge=
meenschappelijke beschaving en een politieke maat=
schappij die zich in het verleden op een min of meer
samenhangende manier zou hebben ontwikkeld. Er is
eveneens sprake, zoals wij hebben gezegd, van een
lotsgemeenschap in het huidige stadium van de ge=
schiedenis. Waarom ?
Om drie essentiele redenen : de wereldstrekking die de
volkeren naar hun continentale integratie stuwt — onze
gemeenschappelijke confrontatie met de overzese pro=
blemen — ten slotte de dreiging van het Communisme,
waaronder wij alien ten Westen van het IJzeren Gor=
dijn leven.
Enkele korte commentaren bij ieder van deze punten.
Vooreerst is de Europese integratie geen alleenstaand
verschijnsel in de hedendaagse geschiedenis. Dergelijke
bewegingen vindt men overal. De huidige grootmachten
tellen alle meer dan 150 miljoen politiek verenigde in=
woners. Men haalt de URSS en de USA aan — men zou
er de 650 miljoen van communistisch China moeten
bijvoegen, en Indie dat op continentaal niveau bezig is
de parlementaire democratie te beproeven. Laat ons
ook even Latijns=Amerika bekijken, waar krachten ten
gunste van de integratie in werking zijn, waar concentratie=problemen rond een dubbele pool aan de orde
zijn, evenals in Europa, en waar een jonge generatie
stilaan de figuur van Bolivar in een nieuw daglicht
begint te bezien : niet alleen als een 'bevrijder' die
slaagde, maar eveneens als een 'bijeenbrenger' die voor=
lopig — mislukte. Tenslotte, dichter bij ons : Afrika
dat bezig is met het experiment van de nationale vrij=
staten en de territoriale groeperingen. De integratie is
aan de orde van de dag, niet alleen in Europa, maar over
het geheel van de wereldcontinenten.
En dit brengt ons bij de problemen van het kolonia=
lisme en zijn opruiming.
Alle Europese volkeren hebben, natuur lijk niet op de=
zelfde wijze en met dezelfde hevigheid, deelgenomen
aan het koloniale avontuur. Bij gevolg verschillen de
kolonisatie=methoden van 'rijk tot 'rijk'. De kwestie
is helemaal verschillend voor Portugal dat altijd de
gemengde huwelijken heeft aangemoedigd en voor
Grcot=Brittannie dat de 'colour bar' invoerde. Ze va=
rieert van de doeltreffende maar enigszins van op een
afstand gevoerde administratie van de Nederlanders
naar het Franse systeem dat tegelijk meer overweldigend
en universalistisch is. Het zou niet moeilijk vallen een
lange lijst met dergelijke uiteenlopende punten tevullen.
Niettegenstaande de nationale schakeringen is het zo
dat de voorbije kolonisatie — en de daaropvolgende
huidige mars van de jonge volkeren naar de onafhan=
kelijkheid — de hele gemeenschappelijke geschiedenis
en de hele toekomst van Europa bij dit proces betrek=
ken. Wij zijn alien ' kolonialisten', want alle onze vol=
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keren hebben op een of andere manier medegewerkt bij
het ontdekken, het ontginnen en het bewerken van de
overzeese gebieden.
Laat ons even een oogslag werpen op de onderschei*
dene bij dragen.
Geleerden van Centraal*, Oost* en Noord=Europa, zoals
Behaim, Copernicus, Tycho Brahe, Kepler, gaven een
beslissende stoot aan de cartografische en cosmografi=
sche wetenschappen, die noodzakelijk waren om Europa
in de gelegenheid te stellen op verovering uit te trek*
ken. Een Portugese vorst en Spaanse koningen waren
de eersten om de onderneming te helpen en te steunen.
Normandische landbouwers bevonden zich onder de
eerste Europeanen die, achter hun ploeg, van Canada
Europese grond maakten. De Hollanders en de Engelsen
werkten op een heel ander terein (in het spoor van
Hendrik de Zeevaarder) een systeem van autonome
Handelscompagnieen uit, die onze 'Merchant Adventu*
rers' in staat stelden hun wereldkapitalisme tot stand
te brengen. Een Florentijnse intellectueel gaf zijn naam
aan Amerika en een Groninger de zijne aan Tasmanie.
Tenslotte in de XIX eeuw werd de 'National Geogra*
phical Society' te Londen het centrum waar het grootste
gedeelte van de Afrikaanse navorsingen geconcentreerd
was, terwijl parallel daaraan de Duitssprekenden zich
toelegden op de kolonisatie en de wetenschappelijke
ontdekking. Een gebied in het Hoge Noorden heet Franz
Josephs Land.
de

Als sommige Europese naties zich derhalve vandaag de
dag niet rechtstreeks bij de overzeese conflicten betrok*
ken voelen, zouden ze ongelijk hebben (en het zou ook
wel van enige schijnheiligheid getuigen) zich daarover
te veel te verheugen. Aan hun handen kleven misschien
geen koloniale misdaden, zoals er in het verleden door
andere Europeanen werden bedreven. Maar zijn ze niet
rechtstreeks verantwoordelijk, dan hebben ze toch min=
stens onrechtstreeks geprofiteerd, net zoals de anderen.
De Aziaten en Afrikanen weten dit best. Voor hen is
men nooit onschuldig met een blanke huid, al was men
IJslander.
Wel is het ongetwijfeld zo dat sommige Europese vol*
keren, van de minst gecompromitteerde en de beschei*
denste, voor het ogenblik mogelijkheden hebben die
andere niet hebben vanwege het feit dat ze door hun
' imperialistisch' verleden gebrandmerkt zijn. Maar de
naties zonder traditie in zake koloniale politiek mogen
zich niet vergissen! Niettegenstaande de verschillen die
hier bestaan, is het lot van alle Europeanen in de ogen
van de overzeese landen onderling verbonden, zoals
het verbonden is met de Amerika's en de Dominions.
Gedurende een zekere periode kan een of ander Euro=
pees volk, wegens een Mau=Mau opstand of een atoom*
bom, in de 'derde wereld' een slechtere pers hebben
dan zijn geburen. Maar dit zijn slechts voorbijgaande
schakeringen. De mislukking van de Nederlanders in
Indonesie is geen enkele blanke gemeenschap ten goede
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gekomen en het is van kapitaal belang voor alien dat
de Franse Gemeenschap slaagt ten einde haar vervol*
gens te kunnen binden aan het zich verenigende Europa.
Met andere woorden, de moderne gedecoloniseerden
maken onderscheid tussen Engelsen en Fransen, tussen
Zwitsers en Belgen, tussen Denen en Nederlanders.
Maar dat blijft oppervlakkig. De jonge Staten in Azie
en Afrika zullen vrede zoeken met de vrije wereld in
zijn geheel, of ze zullen zich elders wenden. Het essen*
tiele punt voor hen is te weten aan welke kant zij zich,
in het grote conflict tussen het West en en het Commu*
nisme, zullen werpen. Hun keus zal niet geschieden in
het raam van het nationale verleden van deze of gene
Europese mogendheid, maar naar gelang van de con*
crete mogelijkheden die beide blokken kunnen bieden.
Die keus zal gedaan worden volgens de graad en de
aard van de bij stand die wij zullen kunnen verlenen.
Hoe machtiger wij op dit terrein zullen zijn, des te
beter zullen onze methoden harmonieren en des te in*
teressanter zullen de te openen perspectieven zijn. De
jonge volkeren eisen van ons dat we ze niet laten
staan 'au milieu de gue', dat we ze redden van de
'clochardisation' . In de mate dat ze zich tot ons zul*
len wenden, en niet tot Moscou of Peking, zullen ze
Europa in zijn geheel nemen.
Tenslotte (wij hebben daar reeds op gezinspeeld) ont*
wikkelt de Europese integratie zich niet alleen gelijk*
tijdig met de dekolonisatie, maar eveneens met de
opgang van de twee universele communistische Staten,
de URSS en Continentaal China.
Tegenover dit probleem had het verdeelde Europa even*
eens een bedeesde, ordeloze, egoistische en kortzichtige
reactie. Heeft het de naties uit het Oosten niet 'ver*
raden' (maar de thesis van 'verraad' is verdedigbaar
genoeg), dan heeft het hun in elk geval k wis tig met
slechte raadgevingen bedacht. In 't bijzonder heeft de
Labour Party ernstig het totalitaire potentieel van het
Communisme onderschat, door zich begoochelingen te
maken over de mogelijkheden van een democratisch
verzet, eens dat het Rode Leger zijn regime zou hebben
opgedrongen. Het werd een laattijdig en pijnlijk ont*
waken, op een ogenblik — 1947/1948 — dat reeds een
flink aantal, onbetwistbaar Europese, landen onder de
controle stond van een feitelijk vreemde dictatuur van
communistische aanhangers. Voor het ogenblik schijnt
de toestand hopeloos. Teheran, Yalta en Potsdam dra*
gen hun vruchten. Europa is niet alleen verdeeld, maar
verminkt.
8

Het is hier niet de plaats om de grote trekken van een
Westerse strategic t. o. v. het Communisme te schetsen.
Maar de historicus kan niets anders dan eens te meer
de verbinding vast te stelen van degenen die mordicus
in dit probleem een debattenkwestie tussen politieke
strekkingen willen zien. Want het gaat niet alleen —
zelfs niet meer in 't bijzonder — om landen waar de
Communistische Partij sterk is, waar haar kamerleden

talrijk zijn, waar ze een belangrijk deel van de syndi=
cale en arbeidersopinie onder controle heeft. De ge=
schiedkundige die de hedendaagse werkelijkheid onder
ogen ziet, stelt integendeel vast dat de communistische
vooruitgang in Europa (vooruitgang waardoor vandaag
Straatsburg geografisch gezien dichter bij het IJzeren
Gordijn dan bij Parijs ligt) helemaal niet afhankelijk
is van de invloed van de Communistische Partij in een
of ander land. Want het is zo dat er onder de door
Moscou overheerste naties, sommige zijn waar het
Communisme sterk was, naast andere waar zijn betekenis eerder gering bleek. De inlijving van de besmet=
ten is nauwelijks gemakkelijker geweest dan die van
de ' ondoordringbaren
Met andere woorden, de communistische 'uitdaging
is slechts voor een gering deel een aspect van de in=
wendige, sociale, economische politiek van onze landen.
Het is veel meer een kwestie van internationale betrek=
kingen, van evenwicht der krachten in de wereld, zo
dat de vraag of Frankrijk, Italie of Groot=Brittannile
meer bedreigd zijn, slechts voor een miniem gedeelte
afhankelijk is van de oplage van L'Humanite, van
L'Unita of van de Daily Worker.
In dit verband gezien neemt de term die we hoger
noemden zijn voile betekenis : lotsgemeenschap .
Tegenover de derde wereld zowel als tegenover de
wereld van de tegenpartij, zullen alleen een concentratie
van de politieke krachten, een gemeenschappelijke prak*
tijk — welke overigens ook de materiele inhoud er
van moge zijn — aan de bestaande behoeften beant=
woorden. Een gemeenschappelijke confrontatie vergt
een gemeenschappelijk antwoord. Wat men bijv. ook
moge denken over de huidige ontspanning — episode
of begin van een duurzame hernieuwing in de orien=
tatie, tactisch manceuver of strategische zwenking ?
— hetgeen belang heeft is : het vraagstuk wordt gesteld
voor heel Europa en voor heel het Westen. De oplos=
sing ervan zal collectief zijn of niet zijn.
Om derhalve het aangezicht en de toekomst van het
mensdom, te beinvloeden, moeten Europa en Atlantis
eerst en vooral een collectieve totaalpolitiek voor zich
zoeken. Om opnieuw op het wereldtoneel te verschij=
nen en de evolutie niet meer te ondergaan, maar actief
te vormen, is het vrij gebleven gedeelte van het Eura=
siatische continent verplicht zijn rol te bepalen in de
schoot van de Westerse alliantie, die zijn natuurlijk
actiekader blijft. Zijn eenheid is aan de orde van de
dag. Het zal eerst het instrument voor zijn werelpolitiek
moeten smeden. Het zou er zelfs toe verplicht zijn in
een sereen en gevaarloos universum. Het is er op t
ogenblik des te meer toe verplicht, door de historische
confrontaties die we meemaken.
Zoals de aard van onze ingewikkelde beschaving ons
noopt tot geduldige omzichtigheid, zo ook nopen ons
de wereldsituatie en het ritme van de historische ont=
wikkeling ons tot het bespoedigen van de beweging.
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Gevolgtrekkingen

en suggesties

Tot besluit is de historicus die het proces van de Euro=
pese integratie gadeslaat geneigd zo niet profetieen
dan toch enkele suggesties naar voren te brengen.
De eerste is wel deze dat de verantwoordelijken voor
deze wording zich nooit het initiatief mogen laten ont=
glippen. Een gedeeltelijke mislukking is te verkiezen
boven een voortdurend immobilisme en niets heeft
meer schade berokkend aan de Europese Defensie Ge=
meenschap dan het klimaat van 'verrotting waarin
haar lot vastgelopen was in de eerste maanden van
1954. Europa zal ongetwijfeld step by step tot stand
komen, want alleen deze methode beantwoordt aan zijn
huidige aard en temperament. Maar dat elke stap
dan zichtbaar moge zijn voor het publiek en dat men
een verklaring geve voor iedere demarche.
In de tweede plaats : laat de integratie, ook al beroert
ze enkele regeringen en gevestigde gewoonten, nooit de
indruk geven dat ze alles wil onderste boven gooien !
De terugslag zou kunnen paniek verwekken. Dat de
Europeanen, die over t algemeen de integratie genegen
zijn, niet direct de indruk krijgen dat iedere nationale
werkelijkheid overboord werd gegooid en dat de fede=
ralisten afbreuk doen aan de historische vaderlanden.
Ten derde (en dit is schijnbaar in strijd met de voor*
afgaande bemerkingen, ofschoon het er een aanvulling
van is) : in een Europa, waar de centrifugale krachten
zo talrijk en zo te duchten zijn, is het nodig dat de
centrale uitvoerende macht tot het stricte minimum
beperkt blijft. Of het gaat om de internationale politiek
of de indenting van het gebied, om onze technische
bij stand aan de derde wereld of de militaire defensie
waarvan de integratie eens opnieuw een actueel pro=
bleem zal moeten worden — telkens stellen wij vast
dat iedere politieke actie geschiedt dank zij het werk=
tuig van de macht. Verre van een verwording van de
politiek te zijn — maar ook verre van er het hoogste
doel van te zijn — blijft de macht tot uitvoeren het
onmisbaar middel — en helemaal niet immoreel op
zichzelf — voor iedere historische constructie. Hier
neemt het federalisme in de Amerikaanse betekenis
van het woord, in de betekenis waarin de founding
fathers van de USA het gebruik ten, zijn voile waarde
aan.
Maar aangezien het scheppen van een Europese macht
— supranationaal dus per definitie — het doel en de
test van iedere Europese schepping is, stelt de histo=
ricus zich nog een vierde vraag, te weten rond welke
pool zo n machtsconcentratie moet geschieden. Onmid=
dellijk na het einde van de tweede wereldoorlog, kon
het de schijn hebben dat het rond de as Londen=
Parijs zou zijn. In de mate waarin het verdrag van
Duinkerken (1947) een zin had, was deze daarin gele=
gen. Ongelukkigerwijze betrof het hier maar een ver=
drag onder zoveel andere, die zonder overtuiging en*
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zonder een algemene visie werden gesloten. Als reactie
hierop, na de hoop die gewekt werd door de Raad van
Europa en de ontgoochelingen van de herfst 1949, is
de vorming van een Europa 'van de Zes' uit de bus
gekomen.
Nu wij aan dit punt toe zijn — en onafgezien van
het oordeel dat men zich over dit 'klein' Europa vormt
— moet worden erkend dat het zich rond de Franse
aantrekkingspool concentreert. Frankrijk en Frankrijk
alleen is tegelijk Noords, Atlantisch en tot de Middel*
landse Zee behorend. Frankrijk alleen heeft gemeen=
schappelijke grenzen met de drie andere partners; Italie,
Duitsland, Benelux. In het Europa van de Zes neemt
Frankrijk de centrale positie in en zijn taal zal er de
meest gebruikte worden. Bijgevolg zal alles in het on=
derhavige geval van de orientatie van Parijs afhangen.
Grote Europese politiek of politiek van nationale af=
zondering ? Er valt te kiezen tussen een staatssoeve=
reiniteit die de Europese horizon afsluit en een con=
tinentaal leadership dat de aanvaarding van het ge=
meenschapsprincipe veronderstelt. Maar hier weeral (en
dit zal ons vijfde punt zijn), moet de bewering worden
verbeterd (of aangevuld) door een omgekeerde vaststel=
ling. Hangt alles van Frankrijk af, dan is het niet
minder waar — het is integendeel maar al te duidelijk!
— dat de Franse politiek niet die kan zijn van een natie
die beveelt of overheerst. Tussen het federale feit en
hegemonie bestaat er niet alleen een ideele tegenstel=
ling maar eveneens een praktisch contrast. Europa —
dit is tenminste een onbetwistbare 'les uit de geschie=
denis' — heeft nooit aanvaard en zal vandaag ook nooit
aanvaarden dat zijn eenheid tot stand moet komen
onder de overheersing van een natie. Het is natuurlijk
wel zo dat niets Europees tegen Frankrijk, zelfs niet
zonder Frankrijk zal kunnen worden ondernomen, maar
Frankrijk zou zich afzonderen en in discrediet gebracht
worden, moest het zijn centrale ligging in dienst stellen
van zijn eigen louter nationale belangen. Buiten zijn
grenzen, stuit het op te veel wantrouwen om zijn lea=
dership als iets anders dan een verantwoordelijkheid
op te vatten, die voortdurend opnieuw moet worden
gerechtvaardigd. Als de historicus zo oordeelt, geeft
hij geen uiting aan een persoonlijke appreciatie. Hij
stelt een bestaande feitelijke toestand vast, waarvan de
oorzaken diepe wortels hebben.
In de zesde plaats kan het de objectieve waarnemer niet
ontgaan dat noodzakelijkerwijs de eenheid van het con=
tinent ondenkbaar is zonder duurzame verzoening tus=
sen Frankrijk en Duitsland. Dit was de tegelijk een=
voudige en geniale visie van Sir Winston Churchill bij
zijn toespraak in Zurich in September 1946. Dit is
vandaag de visie van President de Gaulle. Derhalve
blijft alles mogelijk. De ketterij bestaat nochtans altijd
in een eenzijdige ophemeling van een waarheidselement,
en de Frans=Duitse verzoening, die noodzakelijk en
onmisbaar is, zou nefast worden moest ze in een con=
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dominium ontaarden. Ieder condominium eindigt onver=
anderlijk in het aannemen van een vorm van verdeelde
hegemonie — van een hegemonie met zijn tweeen,
maar toch een hegemonie — met al de daaraan ver=
bonden, zoals hierboven aangehaalde, nadelen. Italie
of de Benelux buiten de fundamentele beslissingen la=
ten, zou ze er toe brengen zich te vervreemden met het
gevolg een nog zo delicate gemeenschap te verbreken.
Daarentegen zullen de 'kleine' landen die Benelux
vormen (en vooral Nederland) misschien genoodzaakt
zijn hun traditionele houdingen op het internationale
vlak te herzien. Ze moeten zich bewust worden van het
feit dat ze in het kader van de 'Zes' opgehouden heb=
ben 'klein' te zijn.
Tenslotte stelt de historicus vast dat de integratie van
Europa — aangezien ze zich midden in de XX eeuw
voordoet, op't ogenblik van de grote ideologische con=
flicten en de wereldverschuivingen — niet als een al=
leenstaande gebeurtenis kan worden gedacht. 'Europa
maken' staat gelijk met het evenwicht van de krachten
in de wereld te veranderen, tegelijk ten opzichte van
de Amerikaanse bondgenoten, de communistische te*
genstrevers en de 'nieuwe' volkeren. Al de problemen
zijn tegelijk aan de orde en abstract gezien is het
logisch, maar praktisch gezien is het absurd, 'eerst'
te willen de eenheid van Benelux te bewerkstelligen
bijv., dan die van de 'Zes', vervolgens van de 'Vijf=
tien' en tenslotte (zo er nog tijd en energie overschie=
ten...) ook die van de Atlantische naties.
In werkelijkheid vormen al deze kwesties een enkel
complex, zelfs indien ze zich op verschillende vlakken
openbaren. Het is onmogelijk aan de geschiedenis de
'timing' te willen opdringen die onze luiheid, ons ge=
brek aan verbeelding en realisme zouden verlangen,
of ook nog onze zin voor systeem. De eenheid van
Europa is een Atlantisch probleem — misschien pro=
bleem nummer een van de Westerse gemeenschap. Bij
het zoeken naar een oplossing moet er rekening wor=
den gehouden met de feitelijke solidariteit die Ameri=
kanen en vrije Europeanen verenigt, hoe ook de bui=
tenlandse politiek moge zijn die men graag voor het
toekomstige Verenigde Europa zou willen uitstippelen.
Dit zijn de beschouwingen die de historicus zich ver=
oorlooft. Hij wil natuurlijk niet voor profeet spelen,
want hij kent maar al te goed het belang in de ge=
schiedenis van het niet=gewilde resultaat, van het niet
te voorziene gevolg, zelfs van het toe val. De geschie=
denis is inderdaad een permanente schepping en ge=
hoorzaamt niet aan de wetten van een machine. Noch=
tans de historicus die de gewoonte heeft de zaken van
op een afstand te beschouwen, kan zekere noodzake=
lijkheden en zekere voelbare mogelijkheden aanduiden,
en eveneens zekere onmogelijkheden. Tussen deze drie
ligt het veld van het onbekende, waar het menselijke
scheppen de vrije hand heeft.
ste

Gemeenschappelijke beschaving en gemeenschappelijke

huidige situatie : zullen deze twee elementen voor
Europa volstaan om zich te verenigen ? Het is niet aan
de historicus dit te zeggen. De geschiedenis van de
toekomst zal het uitwijzen.
Maar als Europa 'gemaakt wordt', zullen de gevolgen
hiervan onberekenbaar zijn. Het zal een boodschap zijn
aan de hele wereld, met een enorme draagwijdte. Want
deze wereld haakt tegelijk naar eenheid en naar vrij=
heid, naar praktische doeltreffendheid en naar de
voortzetting van haar culturen. De ene opofferen om
de andere te bekomen zou gelijk staan met het aan=
vaarden van een verval; of met morele zelfmoord. Het
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be wijs zou geleverd zijn dat het mensdom moet kiezen
tussen de totalitaire tyrannie en het nationalistische
statu quo. In het tegenovergestelde geval zou Europa
bewijzen dat de integratie uitvoerbaar is in vrede en
eerbied voor de verscheidenheden.
Dit alles zou in de schoot van het meest universele
vasteland van de wereld een nieuwe werkelijkheid en
een nieuwe hoop scheppen.
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eenheid en verscheidenheid
van de europese kunst en historische rol
van de vlaamse schilderkunst

i
De Europese kunst is, evenals de beschaving waarvan
zij deel uitmaakt, precies het tegenovergestelde van een
monoliet. De eenheid die haar eigenheid is, is niet een
eenheid van stijl, d. w. z. van een vormelijk beginsel
dat niets tegengestelds aanneemt en in al zijn variaties
en toepassingen duidelijk getrouw blijft aan zich zelf.
Haar eenheid is dialectisch, een eenheid van thesis en
anti=thesis, van schijnbaar onverzoenbare en toch weer
verzoende tegenstellingen, van nu eens onderscheidende
dan weer integrerende bewegingen, die oneindig ge=
varieerde vormen voortbrengen, waarvan men niettemin
kan beweren dat zij hun eigen plaats hebben in een
geheel dat niet onbegrensd is noch zonder eigen uiter=
lijk. In de allereerste plaats wordt de Europese kunst
gekenmerkt door het contrast tussen, of ook de inter=
penetratie van Noord en Zuid.
Wanneer men de vormen beschouwt enerzijds van het
ornament door het klassieke Griekenland aan Rome
en het Romeinse Rijk vermaakt, waarlangs zij overgin=
gen in de middeleeuwse en moderne kunst van Italie
en van de rest van Europa, en anderzijds van het orna=
ment dat de gunst wegdroeg van Germanen, Kelten
en een gedeelte van de Slaven bij het begin van de
Middeleeuwen, is de tegenstelling zeer opvallend en
veel duidelijker dan alle verschillen die wij binnenin
deze twee systemen kunnen ontwaren. Men blijft nog
vrij ver van een preciese bepaling, wanneer men be=
weert dat in het Griekse (dat van na de geometrische
stijl dan), Romeinse en Italiaanse ornament vormen
van de plantenwereld worden gebruikt, terwijl het
noordse abstract blijft of diervormen verwerkt. Want
niet dit uitwendig onderscheid heeft hier belang, doch
een dieper verschil dat tot uiting komt in de manier
waarop de door de natuur geboden suggesties — of
die nu aan de wereld der plant en of der dieren zijn
ontleend — gebruikt worden in de schepping van het
kunstwerk. Het Grieks=Italiaanse ornament is geens=
zins een letterlijke afbeelding van natuurlijke vormen.
Als het de natuur 'nabootst', dan doet het dit alleen
in die zin, dat het zich gelijk maakt met de intieme
wetten van de natuur, de wet van de bilaterale symme=
trie, die van de bogen die iedere rechte of gebogen lijn
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uitschakelen, die van het naast=elkaar=plaatsen van
tegenstellingen, die in evenwicht oplossen. Een palm=
vormige versiering of een acanthus zijn in zeker opzicht
meer bladeren dan de bladeren zelf, want zij nemen als
model minder het uitwendig aspect van de plant dan
wel het vormelijk beginsel van de plantstructuur. Het
noordse ornament anderzijds bootst evenmin de struc=
tuur van het dierlijk lichaam na, die overigens aan
dezelfde wetten als die van de planten gehoorzaamt,
maar verwijdert zich van deze structuur en breekt ze.
In de noordse ornementatie worden snavels en klauwen
van verschillende dieren soms in een dier gecombineerd
en men was zelfs niet bang om de organische band te
breken, die de ledematen met het lichaam van een
vogel, een vis of een zoogdier verbindt. In plaats van
een symmetrische structuur, en als het ware uitgaande
van het contrast dat het evenwicht postuleert en voor=
bereidt, vindt men er een kringbeweging zonder begin
noch einde, een kruising van vormen in een onontwar=
baar gewriemel, ofwel ziet men deze vormen elkaar
opvolgen niet in tegenstelling tot elkaar, maar steeds
dezelfde beweging voortzettend zonder stilstand in wat
een kunsthistoricus eenmaal heeft omschreven met de
Wagneriaanse bepaling 'eeuwige melodie'. De noordse
boetseerder of miniaturist heeft tijdens het scheppen
van zijn lineair labyrint niet getracht ontspanning en
rust op te roepen, maar het gevoel van een onstuitbare
activiteit; hij zocht niet de berusting maar de onrust,
hij wilde iets uitdrukken dat niet meer groei, ontplooi=
ing, evenwicht of vitale volheid is, maar een unilaterale
dynamiek en een geheime storm van zijn geest. Op die=
zelfde manier ook moet men de tegenstelling beschou=
wen tussen de Griekse mythologie, verwekster van dui=
delijk afgelijnde figuren, en de nevelachtige, onzekere
en sombere mythologie van het Noorden.
Wil men deze eerste vaststellingen herleiden tot hun
eenvoudigste formulering, dan schijnen ze ons te lei=
den naar het bepalen van twee categorieen, aan elkaar
volmaakt tegengesteld en tegelijk elkaar in zekere zin
aanvullend : de organische en de inorganische. Dit zijn
echter ook niet de beste bepalingen, die wij zouden kun=
nen kiezen. Ieder kunstwerk is een organisch geheel
in de veralgemeende zin van het woord. Meer nog :
ieder kunstwerk wordt gemaakt volgens een wet die

analoog is met de wet die de structuur van een natuur=
lijk organisme, een plant of een dier, bepaalt. Deze wet
nu is alleen duidelijker, directer waarneembaar in de
kunstwerken die ontspringen aan de geest van het Middellandse=Zee=gebied. Evenzo is wat uit de tegengestelde
categorie ontstaat niet wat men gewoonlijk het inor=
ganische noemt, bijv. het meetkundige of het kristal=
heldere (het beroep op begrippen is een op dit terrein
vaak voorkomende dwaling), maar ieder werk dat werd
ontworpen cm de directe suggestie van groei en orga=
nisch evenwicht weg te werken en om op die manier
het inwendig leven te kunnen uitdrukken zonder toe=
vlucht tot de bemiddeling van het leven tout=court.
De kunst van het Noorden is niet alleen expressief
(zoals sommigen ons willen doen aannemen), zij is
zelfs, in beginsel, niet expressiever dan de andere. Juist
zoals de andere kan zij de zichtbare wereld voor de
geest brengen, maar deze voorgestelde of uitgedrukte
wereld is voor de kunst van het Noorden niet meteen
de wereld van de organische vormen. Wat deze laatste
veruiterlijken of uitbeelden is het dierlijke leven, het
leven van de zinnen, het leven dat de zinnen waar=
nemen. Door dit dierlijke leven en alleen daardoor is
de gehele Griekse kunst een kunst die onmiddellijk
bicmorfisch of anthropomorfisch is, een innerlijke op
zich zelf bestaande kunst, terwijl de kunst van het
transalpijnse Europa tijdens de middeleeuwen zich vol=
ledig heeft ingespannen om de innerlijke wereld te
veruitwendigen in een vorm die men wel transcendent
teel moet noemen, omdat zij de organische natuur over=
stijgt en noch haar ritmes, noch haar verhoudingen,
noch haar symmetrie nabootst. Ook de byzantijnse
kunst is transcendenteel, doch dan omdat zij de levende
vorm sublimeert en vergeestelijkt eerder dan zich ervan
te ontdoen en het tegendeel ervan te worden.
Het is volkomen juist, zoals al werd gezegd en tot in
den treure herhaald, dat in de Griekse kunst, naar het
woord van Protagoras, de mens de moat is van alle
dingen. Doch deze waarheid blijft steriel en kan ook
op vele andere stijlen worden toegepast zolang men
niet heeft uitgemaakt wat men hier onder 'mens ver=
staat. Denkt men aan het verstand of aan wat men
eertijds het menselijk hart heette, dan kan dit woord
ook een kentrek worden voor de transalpijnse middel=
eeuwse kunst, die niet minder humanistisch is — al
zeggen enkele van haar historici het tegenovergestelde
— dan de kunst van de zuidelijke regionen. Maar als
men met mens begrijpt : bezield menselijk lichaam,
belichaamde ziel, dan kenmerkt men duidelijk de Griek=
se kunst en ook haar vertakkingen en onderscheidt
men deze kunst meteen van alle andere ter wereld.
Voor de Griekse bouwkunst is de mens de maat in de
meest concrete zin van het woord, is de mens ook het
model dat deze kunst, evenals de kunst van schilder en
beeldhouwer, hoewel met andere middelen, nabootst.
Opdat de tempel waardig zou zijn voor de god, moet hij
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gevormd zijn naar de maat van de mens. Zijn archi=
tectuur symboliseert niet de kracht of de verzuchtingen
van de mens, maar het evenwicht dat eens en voorgoed
door zijn onveranderlijk wezen werd bereikt. Deze ar=
chitectuur verheerlijkt de mens, omkadert hem, verleent
hem een verhoogde waardigheid, zonder hem ooit bete=
kenisloos te laten, zoals hij in zijn sterfelijk vlees is,
door hem onder te dompelen in een grootsheid die
iedere menselijke maat overtreft. Is de Ionische zuil iets
anders dan een nabootsing van het beeld, de afmetin=
gen, de euritmie, de organische vorm van de levende
mens ? En ook precies daardoor wordt het mogelijk
haar door een gebeeldhouwde menselijke figuur, een
cariatide, te vervangen, zonder dat men haar vraagt
aan deze functie iets op te offeren van haar essentiele
vorm. Hetzelfde geldt niet voor de figuren die samen=
gebracht zijn in het portaal van een kathedraal. Deze
hebben juist iets opgeofferd, hebben hun lichamelijkheid
verloren, want zij werden onderjukt door een archi=
tectuur die hen overtreft en die, verre van zich op hen
te bepalen, integendeel haar eigenfro'uennatuurlijkeen
bovenmenselijke wet opdringt. De tempel is het gesu=
blimeerde beeld van de vreugde van het zijn, van de
vitale volheid. De kathedraal transcendeert alwat alleen
leven is, al wat alleen mens is; zij is een elan, een
vlucht, een projectie van het eindige in het oneindige.

II
Aldus staan tegenover elkaar de twee grootste archi=
tectonische systemen die Europa ooit heeft geschapen.
Met de beeldende kunsten is het niet anders gesteld
en dat zal men gemakkelijk kunnen begrijpen zo men
zich ontdoet van het heden ten dage vrij verspreide
vooroordeel dat de Noordse kunst, uit haar natuur
zelf, vijandig zou staan tegenover iedere figuratie en
in het bijzonder tegenover iedere voorstelling van het
menselijk lichaam. Dat een kunst uitbeeldend is of al=
leen versierend hangt ten slotte vooral af van bepaalde
religieuze aandrijvingen of verbodsbepalingen. Vanuit
het standpunt van de kunst zelf echter is het belang=
rijkste niet te weten of zij al dan niet vrijwillig wil
uitbeelden, doch vast te stellen, wanneer het geval zich
vcordoet, hoe zij uitbeeldt. Bepaalde rudimentaire pro=
cedes van figuratie waren door de Kelten en de Ger=
manen al bekend voor hun bekering tot het christelijk
geloof; de kunst van de christelijke middeleeuwen was
niet minder figuratief dan de antieke kunst. De ro=
maanse en de gotische tekenaar weigert niet de mens af
te beelden en slaagt daarin niet minder goed dan de
Griekse of Italiaanse artiest doch het is niet het be=
zielde lichaam, het edel menselijk dier dat hij afbeeldt,
maar de mens door wie de geest spreekt en handelt, de
mens die betekent. De menselijke vorm in de Middel=
eeuwse kunst is grondig inorganisch; waar er welving
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was is er breuk, in plaats van het vloeiende komt het
stijve. Het is eveneens daardoor, als door een subtiele
afwezigheid van evenwichtigheid en dus in zekere zin
van lichaam, dat de meest antiek aandoende figuren
van de kathedraal van Reims verschillen van de antieke
beelden. Dit onderscheid dat men overal terugvindt,
hangt niet noodzakelijk vast aan het feit dat de christe=
lijke kunst van de middeleeuwen geen ' realistische'
kunst is, want als zij realistisch wordt, blijft dit onder=
scheid bestaan. In dit verband is niets leerrijkers dan
de nieuwe kunst van de Renaissance die zich ontwik=
kelde in Italie, terwijl ten noorden van de Alpen niet
minder ' realistische' en hierin analoge strekkingen tot
een volledig ander resultaat leidden, omdat hun vertrek=
punt ligt in een totaal andere opvatting van de wer=
kelijkheid.
Eens te meer is ook voor de Italiaanse kunstenaar het
bezielde menselijke lichaam de maat en het uiteindelijk
doel van alle dingen. De architectuur van dit lichaam
bepaalt voor hem die van het heelal, want het is in
functie van zijn bewegingen dat hij de derde dimensie
opbouwt en de ruimte afbeeldt. Meer dan wat hij met
de blik waarneemt, dient hem hierbij de motorische
zin, de intuitie die hij uit zijn eigen fysische structuur
bezit. Het onderscheid met de Griekse kunstenaar ligt
hierin dat de Italiaan een beetje meer constructeur en
mekanieker is en wat minder gevoelig voor de spontane
ontluiking van de organische vorm, voor het v66rmen=
selijke leven dat in de mens wordt voortgezet. Giotto
bestudeert voor alles de statica en de dynamica van
het lichaam, van de tastbare en beweeglijke figuur
van de mens, wat er hem dan ook toe brengt zijn figuur
te situeren, te projecteren in de denkbeeldige diepte.
Hij haalt alle expressie, alle waarheid en schoonheid uit
deze figuur en uit haar verhouding tot anderen. Hij
verwaarloost de oppervlakte, het detail, de individuele
bijzonderheden, het landschap op zich zelf; hij schildert
steeds de zelfde hand, twee of drie types van gezicht
volstaan voor hem, maar niemand heeft als hij de pa=
thetische grootheid van de beweegkracht in de mens
aangevoeld. Een schilder uit de oude Nederlanden, uit
Noord=Frankrijk of Duitsland daarentegen schijnt aan
alle voorwerpen van de uiterlijke wereld evenveel waar=
de te hechten en spant zich in om ze alle weer te geven
met dezelfde liefde voor het detail, voor de bij zonder e
trek die men nergens elders nog terugvindt of het nu
een roos betreft, of een distelvink of een bontkraag,
waarvan hij ieder haartje met zijn penseel streelt of
het gelaat van een grijsaard waarop hij niet een rimpel
zal vergeten.
In voile zestiende eeuw zal Michel=Angelo hem nog ver=
wij ten dat hij, ten koste van onbetekenende dingen,
het enige object, waardig van een kunstenaar, verwaar=
loost en het heeft er alle schijn van dat hij zelf, de
grootste en meest Italiaanse van de Italianen, zich niets
heeft verbeeld dan met het lichaam, door het lichaam,
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dwars door het lichaam. Dat wil niet zeggen dat het
naakt, dat hij in het bijzonder aanwijst, uit de Vlaamse
schilderkunst afwezig blijft. Wanneer Van Eyck Adam
en Eva schildert, is dit voor hem evenwel een totaal
ander onderwerp dan voor Masaccio. Van Eyck heeft
het naakt van dichtbij bestudeerd, met een vergroot=
glas misschien en op lijken, mag men wel onder stellen,
maar de twee lichamen ontberen veerkracht en beender=
gestel; zij staan niet recht, zij vergenoegen zich met
een vertikale houding. Masaccio integendeel heeft de
oppervlakte van de lichamen weinig geobserveerd; hij
toont zich ongeveer ongevoelig voor de kwaliteit van
de huid, de haren, de koelheid of wakheid die Van
Eyck op wonderbare wijze heeft weer gegeven, maar
zijn twee figuren zijn gebouwd en functionneren voor=
treffelijk, omdat hij het mekanisme ervan heeft be=
grepen bij analogie met dat van zijn eigen lichaam.
Men gaat enerzijds naar de triomf van de blik, ander=
zijds naar de apotheose van het gebaar.
In de loop van de eeuwen zal zich dit contrast ver=
plaatsen, maar toch blijft het trouw aan zijn eerste be=
tekenis. Indien het meetkundig perspectief een Italiaan=
se ontdekking is, dan is de reden hiervoor dat men in
Italie de natuur beschouwde als het kader voor de
mens, het kosmisch gebouw waarin hij zich vrij be=
weegt. De schilders uit het Noorden daarentegen ont=
dekten de subtiele degradatie van de tinten in de ruimte,
wat men nadien het luchtperspektief heeft genoemd,
en deden nog meer ontdekkingen die voortkwamen veel
meer uit hun zin voor verfijning dan uit hun meet=
kundige geest, bij zover dat zij de natuur beschouwden
als onuitputtelijk uitgestald voor hun ogen en waarin de
mens enkel een detail is zoals al het overige. Aan deze
schilders danken wij ook het landschap, het stilleven;
zij ook maakten de eerste echte portretten, afbeeldingen
niet van de mens, maar van die mens waarbij het in=
dividueel karakter van gelaat en handen meer belang
hebben dan de rest, omdat het inwendige leven het
persoonlijkst en intiemst doorheen gelaat en handen
schijnt.
Dit alles komt ons thans voor als sinds eeuwen deel=
uitmakend van het gemeenschappelijk patrimonium van
de Europese kunst. Het is ook duidelijk dat deze kunst
zich niet ontwikkeld heeft op de twee flanken van een
onoverkomelijke bergketen. Het aanvankelijke contrast
heeft nooit wederzijdse bei'nvloeding belemmerd; tus=
senliggende zones hebben altijd bestaan; pogingen tot
verzoening — onbewuste of hoogstens halfbewuste
pogingen, wel te verstaan — bleven niet lang uit en
waren bijzonder vruchtbaar. Dezelfde schilderkunst in
Vlaanderen waarover Michel=Angelo uit de hoogte
spreekt, maar die de enige is buiten Italie die telt voor
hem, is niet een eenvoudig gegeven dat volkomen be=
paald zou zijn door het contrast met de schilderkunst
van Italie. Verre van daar ! Op het einde van de Mid=
deleeuwen is de Vlaamse schilderkunst de meest com=

plexe niet=Italiaanse school en wel door haar veelvul=
dige bronnen en de verscheidenheid van de invloeden
die zij in zich opnam. Zal zij niet op een voor alle
andere transalpijnse landen voorbeeldige wijze de de=
finitieve overgang tonen naar de uit Italie komende
Renaissance ? En is het ook niet in de kunst van Rubens
en zijn mededingers dat de meest hechte osmose zal tot
stand komen van het Italiaanse genie met dat van het
Noorden ? Vanaf het begin van de i 5 eeuw speelt de
schilderkunst van de zuidelijke Nederlanden een beslis=
sende rol voor de toekomst van de Westerse kunst. Zij
biedt, in het hart van Europa zelf, het trouwste beeld
van haar veelzijdige innerlijke structuur. De oppervlakte
van haar ontplooiing is overigens veel ruimer dan men
zich gewoonlijk inbeeldt, ruimer zelfs dan de bezittin=
gen van de ' grote hertogen van het Westen'. Tussen de
Loire en de Rijn is het een echt klein Europa.
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Het verlichte en milddadige patronaat van de vier her=
togen van Valois, ondersteund door hun passie voor
pracht en praal, strekte zich met ongeveer even grote
luister uit over alle domeinen van de kunst. Maar de
oplettende historicus die met een blik het geheel van
hun tijdperk overschouwt, wordt getroffen door twee
feiten van uitzonderlijk belang : het in het licht treden
van het Sluteriaanse genie en het ontluiken van een
schilderschool die helemaal alleen een reeel evenwicht
en een werkelijke Noordse tegenwaarde opstelt tegen
de scholen die gelijktijdig bloeien in Toskane en in de
verschillende centra van Italie. Het tweede feit is nog
gewichtiger dan het eerste en loopt ook — wat men
wellicht niet onmiddellijk inziet — niet volledig paral=
lei en symmetrisch. Sluter heeft zijn school gevormd
in Burgondie en niet in het land waar hij vandaan
kwam en waar hij zijn kunst heeft geleerd. Zijn lange
nakomelingschap, die men tot in de i6
eeuw in
Frankrijk en in Spanje kan volgen, hangt vooral vast
aan de persoonlijke karaktertrekken van zijn kunst en
kan men niet verwarren met de algemene verspreiding
van de Brabantse of Antwerpse sculptuur. In de schil=
derkunst daarentegen bestaat er geen Burgondische
school; de schilderij en die men soms geneigd is aldus
te bestempelen, hebben als Burgondisch alleen een min
of meer vage Sluteriaanse opvatting van de vorm en van
de beweging der vormen. De nieuwe schilderkunst ove=
rigens, zoals die haar vlucht neemt ten tijde van Filip
de Stoute, laat zich niet resumeren in een grote naam
en zij zal ook later daaraan weerstaan, ondanks de soe=
vereine aanwezigheid van Van Eyck en van dat nauwe=
lijks minder groot genie dat wij de Meester van Flemalle
noemen. Wat onder onze blik opkomt, is alleen dit
(laten wij ons niet bedriegen, het is niets anders) : de
de

nieuwe schilderkunst die de roem zal uitmaken van de
Nederlanden.
Laten wij ons niet bedotten, want dit is al meermaals
het geval geweest en wel ten gevolge van de strekking
die wij alien in ons weten om de politieke aardrijks=
kunde met de artistieke te verwarren. Iedereen gaat er
voorzeker mee akkoord dat de verzameling van landen
waaruit het Hertogdom Burgondie is ontstaan, kunst=
matig was en van het standpunt der kunstgeschiedenis
beschouwd, bepaald inorganisch. Wat de schilderkunst
betreft, verliest men hierbij dikwijls uit het oog, dat
dit inorganische niet voortkomt uit het feit dat er te
veel landen werden verenigd, maar te weinig. In de
schilderkunst van deze tijd immers vormt het hele
Noorden van Frankrijk en meer in het bijzonder al
wat in Frankrijk ten Noorden en ten Oosten van de
Seine en de Yonne lag, een geheel met het blok landen
dat de jongste tak van de Valois had verworven. Parijs
zelf (het is belangrijk hierop te letten) met zijn be=
roemde ateliers van miniaturisten, behoort tot dezelfde
artistieke streek, waarvan het evenwel niet het centrum
is, maar, vooral aanvankelijk, een van de meest actieve
productiehaarden. De roem van deze ateliers gaat terug
tot de tijd van de heilige Lode wij k, maar de meester=
werken die deze ateliers een eeuw of anderhalve eeuw
later verlaten, danken wij aan artiesten uit Gelderland,
Limburg, Vlaanderen of Henegouwen, Brabant of Arte=
sie. De miniaturisten uit deze landen werken trouwens
even goed voor de koning van Frankrijk, Karel V, als
voor zijn jongere broers, de hertog van Berry of de
her tog van Burgondie. Of het nu te Parijs is, te Bourges
of te Dijon, de scheppende krachten van die tijd komen
uit het Noorden, welbepaald uit de Nederlanden, ter=
wijl de opdrachten uit koninklijke of hertogelijke resi=
denties komen en met zich dragen bepaalde richtlijnen
van smaak of traditie die ook hun belang hebben en
waarin de Parijse en koninklijke oorsprong zichtbaar
blijft, zelfs als het weldra de Valois' van Burgondie
zullen zijn die de beste middelen verwerven om ze te
behouden. Precies in het samenstreven en ook in het
conflict van deze complementaire elementen berust de
artistieke eenheid van het territorium waarover wij
spreken. Wanneer men ons in die zin zegt dat Brugge
en Dijon de twee hoofdsteden van de 'grote Nederlan=
den' zijn, kan men ant woorden dat er ook andere zijn :
Gent, Brussel, weldra Antwerpen, en sinds lange tijd
al : Parijs.
Uit deze vereniging, uit dit conflict ook, groeit — want
iedere geboorte veronderstelt een ontmoeting en worste=
ling van twee tegengestelde principes — een nieuwe
schilderkunst en ook een nieuw genre van schilder=
kunst, dat zeer toekomstrijk zou blijken, het schilderij
op het ezel. Deze twee geboorten waarvan de tweede uit
de eerste voortvloeit, doen zich niet voor op het ter=
rein van het glasraam of de muurschildering, evenmin
van het altaarstuk, maar zeer duidelijk in een kunst, die
r
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meer dan enige andere werd gecultiveerd aan het ko=
ninklijk hof, aan de twee hertogelijke hoven : de kunst
die met zo 'n nieuwe luister openbloeit in de 'Tres
Riches Heures' van de hertog van Berry, de 'Grandes
Heures' van Rohan en die eveneens het Eyckiaanse
'Livre d'Heures' van Willem van Beieren zal verwek=
ken. Als het niet uit dit laatste boek is — zoals men
geloofd heeft — dan is toch in ieder geval uit het boek
de nieuwe schilderkunst ontstaan. Dit nieuwe schilderij
is niet een rechtstreekse voortzetting van het schilderij
zoals Melchior Broederlam het opvatte. Om zich hier=
van te overtuigen moet men enkel de twee luiken uit
het museum van Dijon, die hij te leper schilderde op
het einde van de i 4 eeuw, of de innemende polyptiek
uit het museum Mayer van den Bergh, dat deze twee
luiken zo nabij staat, vergelijken met de Geboorte, ook
uit Dijon, van de Meester van Flemalle, dat ongetwij=
feld maar een twintig jaar jonger is. Broederlam bezit
de zin voor het intieme, de passie voor het intens be=
schouwde detail, het instinct voor de zalvende, rijke
en voile kleur, alle van de meest markante kentrekken
van de nieuwe schilderkunst. Maar het beeld zelf bij
hem, ondanks de vele ruimtelijke elementen (van Ita=
liaanse afkomst) die het bevat, is nog niet georgani=
seerd tot een kleine autonome wereld die voortaan
schilderij zal heten, door een kader geisoleerd en ver=
dedigd tegen het opdringen van de andere wereld. In
de Geboorte daarentegen is het precies die autonomic
die onmiddellijk in het oog springt. Het gebeuren speelt
er zich af in een ruimte die de actie werkelijk bevat, die
voor de actie is gemaakt en die, wanneer zij wordt af=
gesloten, op zichzelf terugplooit, terwijl de blik naar
de achtergrond kan wegglijden over een wonderschoon
landschap, dat alleen is kunnen verbeeld en uitgevoerd
worden door een schilder die grondig het vak van mi=
niaturist kende. Waar vinden wij deze opvatting zelf
van de schilderkunstige mikrokosmos, die weldra bij
Van Eyck op voorbeeldige doch onnavolgbare wijze zou
zegevieren, terug dan wel bij Pol van Limburg en zijn
broers en bij andere manuscriptschilders. Bij hen heb=
ben de schilders=tout=court het geheim gehaald en de
vorm voor een schilderij tot dan toe onbekend, maar
die tijdens de komende eeuwen aan bod zou blijven.
Toen Dvorak, meer dan een halve eeuw geleden, de
oplossing van het 'raadsel' Van Eyck in de boekver=
luchting zocht, was hij dus op de goede weg, behalve
op twee punten. Vooreerst blijft het raadsel van het
genie volop bestaan, zelfs als men alle omstandig=
heden die guns tig zijn voor zijn verschijnen heeft weg=
gewerkt. Voorts : wat van Eyck (en de anderen) uit
deze kunst verwerpen, is even belangwekkend als wat
zij eruit overhouden. Want de stijl van de verluchters
was het resultaat van een vergelijk tussen hun inge=
boren verzuchtingen en de smaak van hun opdracht=
gevers, smaak die zij volkomen aanvoelen konden om=
dat ze waren opgeleid in de Parijse ateliers en die zij
d e
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in uitstekende voimen konden veruiterlijken, hoewel
deze smaak niet altijd identisch was aan de diepe stre=
vingen van hun eigen verbeelding. De inspiratie van
de schilders, die hun erven werden, was essentieel de=
zelfde. Daardoor ook waren zij in staat zoveel te vlug=
ger een ietwat gemaakte verfijning, een niet van zoe=
terigheid vrij te pleiten lieftalligheid uit te schakelen,
die overbleef uit een onmiskenbaar edel en schitterend
verleden, maar die voor de toekomst niets meer te
betekenen hadden.
Deze toekomst situeerde zich in ieder geval niet on=
middellijk in Frankrijk, noch in de actuele betekenis
van dit woord, noch in de zin van die streken ten
Noorden van de Loire, waar de middeleeuwse kunst
eertijds tot haar hoogste luister was gevoerd. Deze
toekomst behoorde aan nog noordelijker gelegen lan=
den, ten Noorden van de Seine, naar de Schelde, de
Maas en de Rijnmonding toe. En dit was ook nog niet
hun dichtstbije toekomst, deze waar de 'school van de
oude Nederlanden' zou bloeien, maar nog een andere,
verdere die zou meemaken dat deze school zich in
tweeen verdeelde en waartegenover in het bijzonder de
kunst van Van Eyck meer nog de Nederlandse schil=
derkunst voorafbeeldt dan de Vlaamse aankondigt.
Doch het verleden, vertegenwoordigd zowel in het me=
cenaat van hertogen en koningen, als vroeger nog in de
hoge luister van de Gotiek, werd toch ook niet helemaal
verlaten. In de door Van Eyck verzegelde wereld be=
staat er nog iets anders dan patricische waardigheid en
een diep gevoel van thuis=zijn : een discreet glinsteren
van goud, dat van ver komt, dat nog een teken is van
het gewijde en het geloof en de heiligheid van de nede=
rige menselijke dingen. Bij de Meester van Flemalle,
bij Rogier en later bij van der Goes bestaat er een
begrip voor het lijden en een intensiteit van christelijk
gevoel, die over de kunst van de miniaturisten heen
dicht bij de kunst van de prentenmakers komt. Onlangs
heeft men beweerd, en dit is zeer juist, dat het schil=
derij op het ezel een opvolger en vervanger is van de
kathedraal. Zo men om op te volgen moet uitwissen wat
voorafging, hoe zou dit schilderij de kathedraal ver=
vangen anders dan door vooreerst een weinig van haar
warmte te behouden en een zwakke weerglans van
haar licht ?
Deze kunst van Van Eyck, van zijn mededingers en
volgelingen, in het hart van Europa gesitueerd op de
tweesprong van de meest verscheiden strekkingen en
op de grens van twee grote tijdperken blijft een kunst
van het Noorden, een kunst die Michel=Angelo juist
zal verwerpen wegens haar contrast met de kunst die
uit de klassieke, mediterrane, Italiaanse traditie is ont=
staan. De plaats die deze kunst evenwel inneemt in de
geschiedenis van onze beschaving wordt in laatste in=
stantie enkel bepaald door het feit dat de uitstraling
die zij bewerkte alle vakindeling te buiten gaat en
zegevierend opstijgt uit de fundamentele polariteit, die

wij in het begin van deze studie hebben pogen aan te
duiden. Van daaruit kan men de gehele geschiedenis
van onze kunsten beschouwen als een ruime onderne=
ming tot verzoening van Noord en Zuid. Doch het
blijft evenzeer waar dat het contrast werkelijk was en
bleef, dat deze verzoening in de schoot van de Vlaamse
schilderkunst ontstaan, op geen enkel ogenblik gemak=
kelijk en vanzelfsprekend is geweest. Een volledige
fusie die iedere polariteit zou uitschakelen is ongetwij=
feld onmogelijk en op dit terrein zelfs niet wenselijk.
De geest van Noord en Zuid heeft zich telkens opnieuw
onder verschillende vormen getoond. Er hebben steeds
en nog altijd artiesten bestaan, zoals Van Gogh en
Maillol, die de ene of de andere van de twee grote
tradities vertegenwoordigen, zoniet in zuivere vorm,
dan toch als de dominerende strekking van hun genie.
Opdat onze kunst leven zou, is het waarschijnlijk nood=
zakelijk dat zij kan teruggaan, al over de gelukkigste
syntheses en de duurzaamste vergelijken, naar de een=
voud van de bronnen.
Want in de grondige dualiteit van deze kunst schuilt
er niets raadselachtigs. De nomaden van Centraal Azie,
waaraan sommigen zullen gedacht hebben, zijn er voor
niets tussen, noch de obscure racistische overleefsels.
De eenvoudigste gegevens, — klimaat, grond, de ge=
woonten om te zien en te verbeelden zoals generaties
ze aan elkaar overgaven, volstaan ruimschoots, en,

* Wladimir Weidle, die bovenstaand artikel speciaal schreef
voor West-Vlaanderen, werd geboren te St. Petersburg (Leningrad) in 1895. Was privatdozent kunstgeschiedenis aan
de universiteit van Leningrad van 1921 tot 1924. Vervolgens
te Parijs waar hij als kunstkritikus en literairkritikus bedrijvig was in talrijke Franse tijdschriften. Professor van
geschiedenis van de christelijke kunst aan het Orthodoks

wil men ze interpreteren, dan moet men zich nog
wachten voor pedant determinisme. Aarde, erfelijkheid
en traditie beschikken niet, zij schikken, doch het is
steeds op eigen risico dat de kunstenaar hun raadge=
vingen in de wind slaat. De mens van het Zuiden ziet
in de natuur de grote spatiale verhoudingen; wat voor
hem in eerste instantie bestaat is de onroerbare hemel,
de zee, het licht van de dag, de aardse vlakken en
ruimten en bovenal de menselijke vorm die zich dui=
delijk en klaar aftekent. Voor de noordse mens daaren=
tegen zijn het de windvlagen en de voorbijvliegende
wolken, het diepe woud waarin de mens verdoolt, waar
geen enkele vorm klaar en duidelijk is, waar de toverij
van de schaduw in bestendige worsteling is met het
wonder van de zon. Zowel de ene als de andere nemen
eerst beelden in zich op alvorens beelden te maken.
En als ze geschapen zijn, zetten die beelden zich vast
in de herinnering, gaan er wonen voor eeuwen en ver=
sterken, consacreren de oorspronkelijke verschillen. En
opnieuw zien wij dan die dubbele epiphania, waaraan
ons kultuurerf zo rijk is en waaraan zoveel eeuwen
hebben deelgenomen : de goden van het zijn en die
van het worden, de Odusseia en de Edda, Giotto en
Van Eyck, Raphael en Rembrandt, de tempel en de
kathedraal.
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de plaats van vlaanderen
in de hedendaagse europese letteren

georg hermanowski, bad godesberg:

Zo men de waarde van een literatuur wil meten naar
de verscheidenheid der letterkundige prijzen dan zou
men gerust kunnen zeggen : de Vlaamse letterkunde is
in eigen land rijk, want ze telt nauwelijks een belang=
rijke auteur die nooit met een prijs werd vereerd; in
Europees verband echter is ze ogenschijnlijk arm want
ze heeft tot nu toe geen enkele Nobelprijswinnaar in
haar rangen. Deze maatstaf blijkt nochtans bij de eerste
blik reeds vals te zijn : de inflatie van de letterkundige
prijzen in Vlaanderen kan niet waardebepalend zijn en
wordt in het buitenland zelfs op een medelijdende glim=
lach onthaald; aan de andere kant heeft Vlaanderen
een reeks auteurs die beslist grotere aanspraken kun=
nen doen gelden op de Nobelprijs dan heel wat buiten=
landse schrijvers, vooral dan onder degenen die in de
laatste jaren deze onderscheiding hebben ontvangen.
Het is niet zo bijster moeilijk dit raadsel op te lossen :
eerst en vooral worden letterkundige prijzen ook maar
door mensen verleend en ten tweede is het helaas ook
zo dat bij het toekennen van dergelijke prijzen niet
alleen letterkundige overwegingen doorslaggevend zijn.
Het lijkt ons daarom billijker de waarde van een litera=
tuur te meten aan hetgeen ze de wereld heeft geschon=
ken — of omgekeerd : aan het sukses dat ze in de
wereld heeft gevonden.
Dit betekent daarom niet direkt dat alle namen van
vertaalde auteurs of in vreemde talen verschenen
werken absolute normen zijn. Ook onder schrijvers
vindt men — zoals overal in het leven — manager=
typen, krachtpatsers en praatsmakers, die geen middel
onverlet laten om hun eigen gewrochten in vreemde
talen gedrukt te krijgen : het begint met vertalingen die
als zuivere vriendendiensten in het licht worden ge=
geven, over de door de auteur zelf gefinanceerde
vreemde uitgave, tot de poging om in het buitenland
een uitgeverij te vestigen met het oog op de bevorde=
ring van het eigen ceuvre . Maar al die individuele
spitsvondigheden en inspanningen kunnen tenslotte
aan het totale beeld van de in het buitenland versche=
nen vertalingen maar weinig afbreuk doen. Zo menen
wij dat het sukses van een titel als een vrij objektieve
waardemeter kan worden beschouwd.
Vlaanderen heeft reeds in de i o eeuw zijn intrede in
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de wereldliteratuur gedaan; die eeuw bracht ons in=
derdaad Hendrik Conscience die wat het sukses betreft
tot dusver alleen door Felix Timmermans werd over=
troffen. De daar aangebroken weg werd met sukses in
de 20 eeuw voortgezet : twee Vlaamse auteurs heb=
ben zich in deze periode een uitstekende plaats in de
wereldliteratuur weten te veroveren : Felix Timmermans
en Stijn Streuvels. Het drieluik Conscience=Timmer=
mans=Streuvels zal voortaan blijvend tot de wereldliteratuur behoren en is er niet meer uit weg te denken.
Enkele nadere gegevens zullen dadelijk de betekenis
van de Vlaamse letterkunde in de 2.o eeuw op Euro*
pees niveau duidelijk maken. In deze eeuw zijn tot
dusver rond de duizend werken uit het Vlaams in
vreemde talen vertaald geworden : waarvan ongeveer
500 in het Duits — de andere 500 in vele talen over
de gehele wereld. Wat het Duitse taalgebied betreft
is het interessant de volgende vaststelling even onder
de aandacht te brengen : in de jaren 1900=1945 werden
ongeveer zoveel Vlaamse werken in het Duits vertaald
als in de jaren 1945=1960. Dat wil zeggen : in 45 jaar
zoveel als in 15 jaar; of anders gesteld : de versprei=
ding van de Vlaamse letterkunde in het Duitse taal=
gebied heeft zich in de jongste jaren verdriedubbeld.
En dat is wel het zekerste bewijs dat de Vlaamse lite=
ratuur heel wat aan degelijkheid en waarde gewonnen
heeft. Voegt men nog daarbij dat de vertalingen uit
het Vlaams in Duitsland numeriek direkt na deze uit
het Engels en het Frans komen, dus op de derde plaats,
en dat op het ogenblik in Duitsland driemaal meer
uit het Vlaams dan uit het Hollands wordt vertaald,
dan is het voor ieder een onbetwistbaar feit dat de
Vlaamse letterkunde haar plaats in Europa veroverd
heeft en flink op weg is deze plaats voor de toekomst
veilig te stellen.
ste
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Het Duitse taalgebied — ook dat is een statistisch be=
wezen feit — is voor Vlaanderen de springplank in
de wereld , vooreerst omdat zo n groot aantal Vlaamse
werken in het Duits vertaald worden, en ten tweede
omdat, naar is komen vast te staan, 72,4 ^/o van alle
vertalingen in andere talen dan het Duits niet via het
Vlaamse origineel maar aan de hand van de Duitse
versie geschieden. Hieruit volgt natuurlijk dat de
7
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Duitse kens en de Duitse visie de keus en de visie van
de niet=Duitse wereld grondig beinvloeden. De Duitse
keus is echter eenzijdig : ze geeft de voorkeur aan
ethisch=waardevolle en kristelijk=gefundeerde literatuur.
Bepalend voor deze keus is de voorkeur van vertalers,
uitgever en lezer. Terwijl bijv. Luc Ter Elst, Bernard
Kemp, Raf van der Linde, Cor Ria Leeman (om hier
maar enkele bekende namen van de jongste generatie
te vermelden) al dadelijk met hun eerste werk sukses op
de Duitse boekenmarkt hadden en het hart van de
belangrijkste perslui stormenderhand wisten te verove=
ren, stuitten auteurs zoals bijv. Marnix Gij sen op de
koudste onverschilligheid en moesten spoedig na publi=
catie opgeruimd worden. Terwijl Du Parc's De Vrouw
van Pilatus meer dan 400 maal werd gespeeld, was voor
Hugo Claus de eerste Duitse toneelopvoering meteen
de laatste.
Tot dusver werd het grootste sukses van de Vlaamse
letterkunde in Duitsland gedurende de laatste 10 jaar
geoogst. Aan de spits van de Vlaamse auteurs staat
nog steeds Felix Timmermans, van wie ondertussen
reeds 28 werken in Duitse vertaling verschenen zijn,
met een totale oplage van bij de twee miljoen. Een
Duitse TV=film over Timmermans, die door meer dan
5 miljoen kijkers werd gezien, heeft het zijne daartoe
bijgedragen om de faam van deze schrijver opnieuw
voor jaren te verstevigen. Ook Streuvels, rond wie het
in Duitsland nu stil is geworden, telt 22 Duitse ver=
talingen — Walschap (met 16 vertalingen) en Claes
(met 15 vertalingen) volgen op een behoorlijke afstand.
Auteurs uit de midden=generatie die zich een vaste
plaats wisten te veroveren zijn : Demedts (9 werken),
Maria Rosseels (8 werken), Anton van de Velde (7
werken), Filip De Pillecyn, Fred Germonprez, Valere
Depauw, Em. Van Hemeldonck (met ieder 6 werken).
Een uitzonderlijk sukses in Duitsland boekten Maurice
Roelants en Johan Daisne, wier verzamelde werken —
hetgeen bij 't leven van een auteur slechts zeiden voor=
komt — reeds in het Duits verschijnen.
Een uitgave in vijf delen van Maurice Roelants' bellet=
tristisch ceuvre is reeds beschikbaar; vijf delen met zijn
essayistisch werk zijn in voorbereiding. Van Johan
Daisnes verzamelde werken verschijnt dit jaar de derde
grote roman.
Verder weze nog vermeld het sukses dat Matthijs,
Boschvogel, Albe, du Pare, Lebeau, Inghelram, Yvonne
de Man. Leo Mets verworven hebben.
Het meest verheugende feit is nochtans de doorbraak
van de jongste generatie, een uniek feit ongetwijfeld
in Vlaanderens literatuurgeschiedenis. In de laatste vijf
jaar slaagden : Cor Ria Leeman, Luc ter Elst, Raf Van
der Linde, Bernard Kemp, Lia Timmermans, F. God=
demaer, Frank Gij sen, Gaston van der Gucht erin een
plaats te veroveren, die menig ouder auteur hun terecht
benijdt. Alle namen kunnen natuurlijk in zo 'n kort
bestek niet worden vermeld, te meer daar het hier een

nog niet afgesloten periode betreft. Auteurs zoals Ward
Ruyslinck, Eugeen Winters, de helaas te vroeg gestor=
ven Roger Fieuw zullen binnen zeer kort hun debuut
in Duitsland vieren; voor een reeks andere figuren
werden reeds voorbereidingen getroffen.
Laat ons nu even kijken in welke mate de verschillende
Vlaamse provincies daaraan deel hebben. Van de au=
teurs die in de laatste tien jaar in het Duits werden
vertaald zijn 3 9 % uit de provincie Antwerpen afkom=
stig : 28 °/o uit West=Vlaanderen, 21 °/o uit Brabant,
7 °/o uit Limburg en 5 °/o uit Oost=Vlaanderen. Verder
is het interessant te noteren dat Nederland voor de
Vlaamse auteurs geen springplank naar Duitsland is.
Slechts 3 °/o van de vertaalde Vlaamse werken zijn bij
Nederlandse uitgevers verschenen. 74 °/o van alle ver=
taalde werken zijn uit zes Vlaamse uitgeverij en af=
komstig : De Clauwaert, Davidsfonds, Desclee De Brou=
wer, Heideland, Lannoo, Manteau. (Deze uitgeverij en
werden alfabetisch en niet volgens het aandeel weer=
gegeven !)
Als heel bijzonder sukses mag hier ook worden ver=
wezen naar de doorbraak van de Vlaamse Theologie in
Duitsland (sedert 1953) hetgeen vooral het werk is
van auteurs zoals P. Dr. Stracke, Schillebeeckx, Anciaux,
Van den Bussche. De sectoren jeugdboek, reis verhaal,
biografie, kinderboek kunnen slechts heel summier ver=
meld worden.
En nu buiten Duitsland.
Wat de vertaling van Vlaamse werken in vreemde talen
buiten het Duits betreft, staat het Frans aan de spits.
Zij maken ongeveer 20 % van de Duitse vertalingen
uit, waarbij echter rekening dient gehouden met het
feit dat slechts 1/3 van deze vertalingen in Frankrijk
en Zwitserland verschenen zijn, en 2/3 in Belgie. Het
beeld van de in Belgie gepubliceerde Franse vertalingen
verschilt grondig van het beeld dat Duitsland ons biedt.
Al deze vertalingen werden rechtstreeks naar de oor=
spronkelijke Vlaamse tekst uitgevoerd. In Frankrijk
daarentegen vindt men maar weinig Vlaamse werken
die niet eerst in een Duitse versie verschenen waren.
Na Frankrijk komt het Engelse taalgebied met ongeveer
11 °/o van de Duitse vertalingen. Een groot gedeelte
hiervan werd door Amerikaanse uitgeverijen bezorgd.
Het technische boek, vooral het kunstboek, heeft voor=
rang op de fraaie letteren. Timmermans heeft in En<^e=
land met negen titels een zekere bekendheid verworven;
naast hem staat Marnix Gijsen (tien titels in Amerika).
Wat de oplage betreft, staat Timmermans echter aan=
zienlijk hoger dan Gijsen. In het Russische taalgebied
zijn vertalingen uit het Vlaams zeer schaars (ze kun=
nen op de vingers van een hand geteld worden). Streu=
vels en Timmermans zijn veruit aan de spits in het
Sloveens, Serbokroatisch, Slowaaks, Lettisch, Lithaus,
Pools, Italiaans en Portugees taalgebied, evenals in
Skandinavie. Onder de Vlaamse auteurs hebben vooral
de volgende bekendheid verworven : Hongarije (Ger=
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monprez), Griekenland (Jan Schepens), Tsjecho=Slowa=
kije (Roelants, Germonprez, Depauw), Spanje (Van
der Linde), Noorwegen (Marnix Gij sen), Amerika
(Boschvogel). Japan geeft de voorkeur aan Timmer=
mans, Israel eveneens aan Timmermans en Gij sen.
De Vlaamse letterkunde vindt ook een vrij vruchtbaar
verspreidingsgebied in Zuid=Afrika.
Een vergelijking tussen de bibliografie der vertalingen
uit het Vlaams in de 2o eeuw en de in Vlaanderen
geschreven 'Vlaamse Literatuurgeschiedenissen' voert
ons onvermijdelijk tot deze eigenaardige vaststelling :
het buitenland ziet de Vlaamse letterkunde zonder uitzondering helemaal anders dan Vlaanderen zelf. De
tien 'top=auteurs van de Vlaamse literatuur — zoals
bijv. Karel Jonckheere ze in zijn (op 't ogenblik wel
nieuwste) overzicht ' De Vlaamse Letterkunde' vermeldt
— vonden tot dusver in de hele wereld heel weinig
belangstelling (nauwelijks werd misschien hun naam
eens vernoemd !). Maar ook de andere auteurs, die wij
hier als 'Vlaanderens literatuur' voorgesteld hebben,
blijken maar relatieve groten te zijn; slechts zeven op
ste

de ongeveer veertig vermelde schrijvers vonden een echo
in de wereld. Moest de hele wereld aan de hand van
de bestaande vertalingen en geleid door eigen keus een
literatuurgeschiedenis samenstellen, dan zouden op de
23 'meester=auteurs' die de redactiestaf van het 'Nieuw
Vlaams Tijdschrift' vormen slechts vier in aanmerking
komen, op de tien Vlaamse auteurs van de redactie
van ' Dietsche Warande en Belfort' daarentegen zes, en
minstens vijfentwintig belangrijke auteurs, die van geen
van beide redacties deel uitmaken. Daarmee werd een
getal genoemd : Vlaanderen bezit op 't ogenblik min=
stens 35 auteurs die bij de wereldliteratuur mogen wor=
den gerekend. Het heeft bovendien minstens 16 auteurs,
die meer recht hadden op de Nobelprijs dan menig
Nobelprijswinnaar van de laatste jaren. Vlaanderen
heeft zijn weg naar Europa gevonden en kan er trots
op zijn dat het op deze weg wordt vertegenwoordigd
door een garde, die het tot eer strekt, die de oeroude
traditie getrouw een echt, zuiver, ethisch, kristelijk
scheppend vermogen waarborgt.

p i e r r e b r a c h i n , p r o f e s s o r a a n de sorbonne, p a r i j s :

De vraag „ De plaats van Vlaanderen in de heden=
daagse Europese letteren " is m. i. voor twee interpre=
taties vatbaar. Ze kan nl. betekenen ofwel : „ In hoe=
verre en op welke manier wordt Vlaanderen vandaag
in de literatuur van de overige Europese volkeren be=
handeld en beoordeeld ? ", ofwel : „ Welke plaats neemt
de Vlaamse letterkunde in de productie van het heden=
daagse Europa in ? " Het is uitsluitend met deze laatste
interpretatie dat ik me zou willen bezig houden. Ze
kan echter ook weer onderverdeeld worden : 1) Hoe is
het gesteld met de verspreiding van de Vlaamse lite=
ratuur in Europa, bijzonder in Frankrijk ? 2) In hoe=
verre kan de Vlaamse literatuur op zichzelf (dus afge=
zien van het al dan niet bekend zijn buiten de grenzen)
als ' Europees' beschouwd worden ?
De verspreiding van de Vlaamse, en in het algemeen
van de Nederlandse letterkunde hangt, naar ik meen,
van tweeerlei factoren af, materiele en historische.
Het aantal buitenlanders dat Nederlands perfect ver=
staat is gering. Daarom wordt b. v. de Franse vertaling
meestal door twee personen gemaakt. De een is een
Nederlandstalige, die zijn best doet om alle schakerin=
gen van het oorspronkelijke getrouw weer te geven,
maar de vreemde taal onvoldoende beheerst, zodat het
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resultaat er vrij onbeholpen uitziet. Hier grijpt nu de
tweede in, een Fransman, die, met een stevige schaaf
bewapend, zolang werkt tot de Franse tekst onberis=
pelijk, maar ook nogal kleur= en zouteloos geworden
is. Daar zal pas een einde aan komen als de uitgevers
er eindelijk toe overgaan, de weinige werkelijk be=
voegde krachten behoorlijk te honoreren.
Er is al veel gediscussieerd over de redenen waarom
de Nederlandse literatuur in het buitenland minder op=
gang gemaakt heeft dan laten we zeggen de Scandina=
vische. Ik zou, zonder daarmee andere theorieen tekort
te willen doen, de voorkeur geven aan de volgende, zij
het ietwat laag=bij=de=grondse verklaring. Gedurende de
negentiende eeuw heeft de Nederlandse literatuur (wie
zou het ontkennen?) niets geleverd dat de vergelijking
kon doorstaan met Bjornson of Ibsen, Tegner of Strind=
berg : ik noem opzettelijk slechts schrijvers, uit kleine
landen afkomstig. Pas Gezelle en de Tachtigers brach=
ten ze weer op Europees niveau. Maar lyrici zijn nu
eenmaal onvertaalbaar. Vandaar dat men in Frankrijk
gewend raakte, de Scandinavische auteurs wel, de Ne=
derlandse niet te waarderen. En zo bleef het tot op
onze dagen. De circulus vitiosus is nog altijd niet ge=
broken : men kan de Nederlandse schrijvers niet lezen

omdat ze niet vertaald zijn, men vraagt geen vertaling
omdat men de schrijvers niet kent .
Zeker zijn er de laatste tijd pogingen gedaan om de
situatie te verbeteren : door de Vlaamse Academie,
de uitgeverij Elsevier, de vereniging Ilita (Ik heb het
hier alleen over Zuid=Nederland). Laten we hopen dat,
vooral als er een nauwere samenwerking tot stand
komt, ze het succes zullen boeken dat ze verdienen.
Want ze verdienen het. Natuurlijk is ook hier elke
overdrijving uit den boze. Onlangs stelde Maurice Roe=
lants een enquete bij 25 literatoren uit Noord en Zuid
in en maakte, op grond van hun antwoorden, een lijst
op van zegge en schrijve 14 Nederlandstalige auteurs
die in aanmerking zouden komen voor de Nobelprijs
van literatuur. Niet ten onrechte merkte Albert Wester=
linck daarbij op (Dietsche Warande en Belfort, feb.
i960, p. 146) : „ Stuk voor stuk zijn dit zeker namen
van talentvolle schrijvers... Men kan zich evenwel af=
vragen of... dit lijstje, als geheel beschouwd, geen
uiting is van een soort collectieve zelfoverschatting die
in kleine cultuurgebieden nog wel eens voorkomt ? "
Dit neemt niet weg dat er onder de 14 namen op zijn
minst een was, aan wie zo 'n hoge onderscheiding wel
degelijk had kunnen worden toegekend, ik bedoel Stijn
Streuvels. Wat het buitenland echter van Streuvels
kent, is hoogstens zijn jeugdwerk, die romans van
hem die enigszins aansluiten bij de Vlaamse 'traditie',
bij de gehechtheid aan de vadergrond. Daar houdt het
buitenlands publiek juist van. Conscience, Timmer=
mans, Claes zijn het meest vertaald. Het gaat niet aan,
dezen van hun voetstuk omver te willen werpen. Groot
zijn zij, als schrijvers en als vertegenwoordigers van
een wezenlijk aspect van de Vlaamse geest. Maar de
wens van andere Vlamingen om, naar het overbekende
woord, 'Europeers te worden' is 66k gewettigd. Er zijn
universele problemen waarbij ook de Vlamingen be=
trokken zijn, aan de oplossing waarvan ook zij mogen
meewerken. Dit wordt nu tamelijk algemeen erkend,
en ik zou geen open deur willen intrappen. Toch zal
ik me een dubbele opmerking veroorloven :
1

a) Uit het feit dat de meeste ' provincialisten' katho=
liek zijn hoeft men niet te concluderen dat de schrij=
vers uit de andere 'school' per se vrijdenkers zouden
moeten zijn. Waarom zouden niet ook de gelovigen
de nog zo aardige anecdotes en het nog zo schilder=
achtige detail willen laten varen ? Waarom zouden zij
minder gretig naar Pascal, Claudel of Mauriac grijpen
dan anders denkenden naar de Encyclopedisten of
Sartre ?
b) De Vlaamse auteurs, van welke levensbeschouwing
ook, moeten zich wachten om uit reactie tegen de
'couleur locale' in een ander uiterste te vallen. Ze
moeten het vermijden om in hun wijze van denken en
schrijven zo voor de dag te komen dat ze in geen enkel
opzicht meer te onderscheiden zouden zijn van een
Fransman of een Duitser — of een Amerikaan. Uit
gebrek aan ruimte wil ik hier geen namen noemen,
maar het gevaar lijkt me niet denkbeeldig. In elk
geval zouden de Vlaamse 'Europeers' van heden er
goed aan doen om zich het voorbeeld te herinneren
van Gezelle, die de Engelse, en zelfs de Deense en Por=
tugese literatuur op zijn duimpje kende en tegelijk
'rond den heerd' zat te luisteren; van Vermeylen, de
anarchist en latere socialist, die het ' particularisme'
tegenover het Noorden voorstond; van Karel van de
Woestijne, de cosmopoliet die niettemin het onsterfe=
lijke 'Vlaanderen, o welig huis' zong.
2

Moge de lezer zo vriendelijk willen zijn om deze op=
merkingen van een buitenlander niet kwalijk te nemen
en er geen indiscrete inmenging, maar een blijk van
belangstelling en sympathie in te zien.

Daar heb ik reeds op gewezen in 'De belangstelling voor
het Nederlands in Frankrijk' (De Vlaamse Gids, 1935,
p. 195 v.)
En ook omdat ik al uitvoeriger op deze kwestie ingegaan
ben in 'Een Fransman over het wezen van de Vlaamse
letterkunde' (De Maand, 1958, p. 545 vv.)
1

2
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de nederlandse taal in het europa van morgen
Wij hebben alien op school, in de les over aardrijks=
kunde, geleerd dat Europa een der vijf werelddelen is,
het kleinste na Australie. Welke Europa's grenzen wa=
ren stond duidelijk in onze boekjes. Doch is dit alles
wel zo eenvoudig ? Waarom ligt Europa's oostgrens op
de Oeral en niet verder of niet dichter ? Daar zegden,
vreemd genoeg, onze aardrijkskundeboekjes niets over.
Wanneer we de wereldkaart beschouwen, komt Europa
voor als een klein schiereilandje van het grote Aziati=
sche vasteland. Waarom de talrijke andere schiereilan=
den van Azie 66k niet aparte werelddelen vormden,
leerden we nooit.
En toch bestaat Europa als iets eigens. Alleen geeft een
louter=aardrijkskundige bepaling ervan geen voldoening.
Denken we maar aan de vele groten waaraan Europa
zijn bestaan=zoals=het=thans=is te danken heeft en ne=
men we bv. St. Augustinus (354=450), een der grond=
leggers van het Westerse geestesleven. St. Augustinus
was een Berber, een Noordafrikaan. Dus geen Euro=
peaan ? Toch wel, want tot de Muzelmanse Blitzkrieg
(7 =8 eeuw) behoorde het ganse bekken der Middel=
landse Zee tot Europa. Daarentegen was Skandinavie
bv. tot ver in de Middeleeuwen het anti=Europa (denk
aan de gruwel der Noormannen).
Het is dus duidelijk dat Europa geen absolute aardrijks=
kundige grenzen heeft, met andere woorden dat zijn
grenzen zich gewijzigd hebben en zich wijzigen, met
nog andere woorden dat Europa geen geografisch be=
grip is . Heeft Europa echter geen vaste grenzen, het
heeft iets meer : een ziel. Is Europa geen geografisch
begrip, het is iets hogers : een beschavingsbegrip, een
kultuur.
„ Elke kultuur heeft als levensvoorwaarde een zeker
gedrenkt zijn in het verleden", zegt Huizinga. Men
kan het huidige Europa dan ook niet begrijpen zonder
een inzicht in zijn geschiedenis, want, men wille het of
niet, Europa en de Europeanen hebben een historische
dimensie . Welke paradoxe rol de historiciteit speelt
in de mentaliteit der Europeanen illustreerde prof. H.
Brugmans eens zeer suggestief door erop te wijzen dat
onze revolutionnairen er zich vrijwel steeds op beroepen
de voortzetters te zijn van een volgens hen ten onrechte
onderbroken verleden, anders gezegd dat zij zichzelf
voor een soort restaurateurs houden. Is het niet karak=
teristiek dat de Hervormers zich beriepen op de eerste
Christenheid, dat de Franse Revolutie onder verschillen=
de opzichten een maskerade van het Romeinse leven
opzette en dat de internationale linkse arbeidersbewe=
ging zich op haar beurt met voorliefde spiegelde aan
de Franse Revolutie ?
de
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Is alle geschiedenis een opeenvolging van veranderin=
gen, dan is toch voor alles de Europese kultuurhistorie
gekarakteriseerd door een blijven voortwerken op ge=
geven tradities. In een dergelijke evolutie spelen ener=
zijds kiem= of grondstof en anderzijds de verwekking
van die grondstof een rol. Zo wordt de Europese beschaving gekenmerkt door tweeerlei elementen : door
nalatenschappen, die de wortels ervan vormen, en door
gemeenschappelijke ervaringen, die de eigenlijke ge=
schiedenis zijn. In de versmelting van die nalatenschap=
pen ligt de voorafbeelding van Europa, in de opeen*
volging en wisselwerking der gemeenschappelijke erva=
ringen de verwezenlijking ervan.
Meer dan welke andere beschaving is de Europese wat
men met een onvertaalbaar woord noemt „ une civili=
sation heritiere ". Het erf goed, dat de grondstof leverde
waaruit Europa is ontstaan en zonder welks begrip
men in ons Avondland rondwandelt als een vreemde*
ling in Jeruzalem, is ongemeen rijk. Griekenland schonk
aan onze beschaving haar filosofisch gehalte en haar
humanistische vorm, Rome liet ons zijn politieke en
juridische ideeen na, het Christendom bracht ons de
'goede boodschap' van zijn universalisme en zijn spi=
ritualiteit, de Germanen zorgden voor de noodzakelijke
bloedtransfusie en het vrijheidselement en het Judai'sme
doorspekte dit alles met zijn gans speciale kleur. Grie=
kenland, Rome, de Germanen, het Christendom en het
Judai'sme, overal in Europa is elk van deze elementen
aanwezig, al verschilt hun onderlinge dosering van volk
tot volk, van streek tot streek.
Daarnaast zijn er de talrijke gemeenschappelijke er=
varingen die Europa aaneengesmeed hebben : ervarin*
gen van politieke (de ebbe en vloed van de strijd om
Europa's vereniging), militaire (de invallen der Hunnen,
Arabieren, Noormannen en Turken), godsdienstige (de
evangelisatie, de ketterijen, de Hervormingen en de
Contra=Reformatie), artistieke (de opeenvolging der
verschillende kunststijlen), ekonomische (bloei en ver=
val van industrieen en handel, de ontdekkingen) en
sociale aard (de feodaliteit, het gemeentewezen, de re=
voluties). Door al deze en dergelijke gebeurtenissen is
de Europese grondstof gekneed en geboetseerd gewor=
den tot wat Europa thans is.
Dit alles verklaart de eenheid van de Europese bescha=
ving en terzelvertijd haar ongemeen=grote verscheiden=
heid. Wie zich rekenschap geeft van het feit dat de
Europese kultuur door zoveel verschillende invloeden
is tot stand gekomen, zal ook meteen begrijpen dat
deze kultuur geen egaal geheel kan vormen, maar een
geschakeerd beeld biedt met tal van nationale en regio=

nale variaties. Verre van een gebrek te zijn, is deze
verscheidenheid juist een van Europa's essentiele en
vruchtbaarste rijkdommen. Geenszins door nivellering
en -gelijkschakeling wordt onze beschaving bevorderd,
maar door de harmonische bloei van al het waarde=
voile, ook van de nationale en regionale elementen,
waaruit het mozaick van het Westen is samengesteld.
De verheffing van de Europese beschaving begint dan
ook bij de trouw aan eigen aard, welke trouw de kennis
van en de waarderende belangstelling voor het leven
en werk van andere volkeren geenszins uitsluit. Dit is
de zin van Vermeylen's gevleugeld woord : „ Vlamin=
gen zijn om Europeeers te worden ! "
In dit perspektief is het duidelijk dat Europa, zoals
het thans eengemaakt wordt, geen pletrol voor de rijke
veelheid der volkse en kulturele eigenaardigheden mag
zijn, op gevaar precies daardoor zijn eigen betekenis te
verliezen en diepste wezen te verloochenen. Anders
gezegd : elke kultuur, ook de Nederlandse waartoe wij
behoren, heeft in Europa — juist als onvervangbare
bijdrage tot dit Europa — haar eigen specifieke rol en
zending te vervullen. Ziet Europa dit over het hoofd,
dan snijdt het zijn eigen levenssappen af en pleegt het
een geestelijke zelfverminking. Zonder te beweren dat
„ de taal gans het volk is ", moeten wij toch aanne=
men dat de taal een der allervoornaamste uitings= en
bestaansvormen is van een volk en zijn leven. Is aldus
niet de Europese waarde van de Nederlandse taal in
het licht gesteld ?
Prof. P. Geyl drukte dit, op de hem eigen welsprekende
wijze, in een onlangs gehouden rede zo uit :
„ Ik ben ervan overtuigd dat wij de wereld of Europa
niet anders, althans niet zo goed, kunnen dienen dan
door ons zelf te blijven. Van wereldburger schap of
wereldkultuur zal ik niet eens spreken, dat zijn zo verre
en vage begrippen, die hebben met de werkelijkheid
zelfs van nu zo weinig uitstaande. Maar Europeeer wil
ik zijn, ik wil aandeel hebben aan de Westerse kultuur
in de breedste zin van het woord. Alleen, zou ik daar=
voor mijn Nederlanderschap moeten verloochenen ?
Neen, ik voel het als mijn plicht de traditie, waarin ik
geboren en getogen ben, te helpen handhaven en ik ben
er, nog eens, zeker van dat wij alleen door die traditie,
door die varieteit onze bijdrage kunnen leveren.
Burckhardt heeft eens gezegd — het is een gedachte
die zijn hele werk bezielt en het is een gedachte die
alle echte Europeeers, bewust of onbewust, met hem
gemeen hebben — : 'dat de verscheidenheid, de strijd
der individuele verschijningen, en de harmonie die uit
die verschillende klanken van richtingen en groepen
en persoonlijkheden ont staat, het wezen zelf van de
Europese kultuur vormt; en dat haar maar een gevaar
bedreigt, nl. dat van neerdrukkende mechanische macht,
hetzij van de kant van een veroverend barbarenvolk, of
van de samengevoegde inheemse machtsmiddelen in
dienst van een tendentie'.

In het geestelijk leven van Europa of van het Westen
— want ik reken Amerika hierbij — is de verscheiden=
heid van de nationale kulturen een vruchtbare faktor
geweest en ik kan mij geen toekomst denken waarin
die verscheidenheid opzijgeschoven zou worden; niet
althans zonder dat de Westelijke kultuur daardoor in
het hart zal worden getroffen. Wij moeten samenwer=
ken, in de eerste plaats politiek, maar wij moeten elk
onszelf blijven/'
Nog af gezien van deze beschouwingen 'op Europees
plan', dient men te overwegen dat elke taal, als hoor=
bare uiting van het zieleleven en als verbindingsmiddel
bij uitstek van mens tot mens, in feite iets zeer won=
derlijks en bewonderenswaardigs is. Wie zich daarvan
terdege rekenschap geeft — en ieder zou het moeten
die schoonmenselijk en hoogstaand wil zijn — zal en
zijn eigen taal oprecht en trouw beminnen en achting
en eerbied koesteren voor elke vreemde taal. Diepge=
wortelde eigen taalfierheid en hoog respekt voor iedere
andere taal sluiten, in deze mentaliteit, elkaar niet al=
leen niet uit doch impliceren noodzakelijk elkaar. Op=
rechte liefde voor eigen taal, kultuur en volk verge*
makkelijkt het begrip tegenover de andere naties voor
hun eigen overeenstemmende waarden en het is voor
iemand, die van deze geesteshouding doordrongen is,
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eenvoudig ondenkbaar dat hij eender welk volk zijn
taal zou willen ontnemen of het in zijn taal tekort doen.
Helaas is deze geesteshouding, die nochtans vanzelf=
sprekend zou moeten zijn, in ruime mate teloorgegaan,
vooral sinds de Franse Revolutie het jacobinisme —
wentelend om de idee van de unitaristische en centralis=
tische staat als volmaakte maatschappij — in de zeden
en de geesten deed doordringen. Misdaden tegen de
geest , zoals taalchauvinisme (gebrek aan eerbied en
zelfs minachting t. o. v. vreemde, vooral kleinere of
zwakkere, taalgroepen) en taalimperialisme (streven
naar overheersing over en zelfs uitschakeling van an=
dere talen, vooral wanneer deze aan de eenheid van
de staat afbreuk doen) waren daarvan o. m. de ge=
volgen. Van deze mentaliteit is Frans=Vlaanderen het
slachtoffer geworden. Op deze mentaliteit werd het
Belgie van 1830 gegrondvest. In deze mentaliteit leven
nog veel van onze franssprekende landgenoten die onze
taal niet weten te waarderen of te eerbiedigen. Van
deze mentaliteit geven de Europeeers blijk die spelen
met de kosmopolitische gedachte „ dat het met de
kleine naties gedaan is ".
4

Krijgt de Nederlandse taal in het Europa van morgen
ook haar kans ?
Het is het grote winstpunt van de na=oorlogse tijd dat,
door de dwang der omstandigheden, de nationale
staatssoevereiniteit traag maar staag de plaats moet
ruimen voor de internationale solidariteit. Toch blijft
Europa in staten verdeeld die, vooral wanneer zij over
grote macht beschikken, al te eng staatsnationalistisch
blijven handelen. Dat dit staatsnationalisme — egoisme
op de staat overgebracht — tot machtswellust, imperia=
lisme en onderdrukking moet inspireren is evident.
Wensdromen en leuzen als „ England rules the waves ",
„ Right or wrong, my country ", „ La France une et
indivisible ", „ Chaque homme a deux patries : la sienne
et la France ", hebben in de praktijk nog niet afgedaan.
Wij zouden ter illustratie daarvan kunnen wijzen op de
gebeurtenissen in Cyprus, Algerie en aan het Suez=
kanaal, maar even duidelijk en dichter bij ons onder=
werp zijn er de voorbeelden van binnenlandse negering
en onderdrukking van kulturele minderheden : Frans=
Vlaanderen, de Bretoenen, de Basken, Elzas=Lotharin=
gen, Zuid=Tirol, De Catalanen . Dit centralisme en
unitarisme is in wezen door en door anti=Europees. In=
dien, wat God verhoede, de Europese eenwording met
zich de europeanisatie van een dergelijke jacobijnse
dodende machtspolitiek zou meebrengen, zelfs onder
min of meer verkapte vorm, dan ziet het er voor de
Nederlandse taal betrekkelijk bedenkelijk uit, want de
16 miljoen nederlandssprekenden — op zichzelf toch
een belangrijke taalgroep — kunnen in Europa toch
maar een kleine kwantitatieve minderheid vormen.
Ter organisatie van het Europa van morgen blijft het
allermeeste nog te doen. In de Raad van Europa te
5

256

Straatsburg worden periodisch wat welsprekendheid
ten beste gegeven en desiderata naar voor gebracht,
maar werkelijk belangrijke resultaten heeft deze insteU
ling nog niet geboekt en dat kan ze trouwens niet
daar ze vooralsnog enkel een adviserende bevoegdheid
heeft. De Europese Defensiegemeenschap werd door
het staatsnationalistische Frankrijk een voetje gelicht.
Zijn de resultaten op het politieke en militaire terrein
dus tot heden eerder ontgoochelend, de ekonomische
sektor leverde het eerste batig saldo met de oprichting
van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,
de Europese Ekonomische Gemeenschap en de Europese
Atoomgemeenschap. Het is en blijft jammer dat deze
supra=nationale organismen beperkt zijn tot het Klein*
Europa van de Zes. Maar in deze gemeenschappelijke
organismen wordt althans, naast het Duits, Frans en
Italiaans, ook het Nederlands als officiele taal aange=
nomen en verschijnen de officiele publikaties bv. dan
ook in deze vier talen. In zover is het taalstatuut al=
daar dus in orde. Pater Verleye wees er evenwel onlangs
op dat het praktisch zo is dat, wanneer een nederlands=
talige in deze organismen steeds zijn moeder taal zou
gebruiken waar het hem volgens dit taalstatuut toege*
laten is, hij algauw niet meer voor ' v o l ' zou worden
genomen, hoewel toch, iedermaal anderstaligen zich van
hun moedertaal bedienen, ook het aanwenden van het
Nederlands door een nederlandstalige als de natuur*
lijkste zaak ter wereld zou moeten gelden, even van=
zelfsprekend als het benutten van het Frans of het
Italiaans in de Zwitserse bondsorganen door afgevaar=
digden van Lausanne of Lugano (Zwitserland telt 70 /o
Duitstaligen). Er dient dus stellig iets in de Europese
geesteshouding te veranderen, opdat de onze taal gun=
stige wetsbeschikkingen niet louter platonisch zouden
blijven.
€

Steeds weer ervaren wij welk groot onheil de jacobijnse
opvattingen brachten, zowel in het openbaar leven als
in de geesten. Wordt over Europa gesproken, dan denkt
men aan staten, niet aan volkeren. Nochtans dient, in
de orde der waarden, het volk boven de staat gesteld :
staten zijn broos mensenwerk, maar van de volkeren
zegt de Bijbel dat de Heer ze schiep naar hun eigen
aard en taal. Het etatisme schendt deze rangorde. Dr.
Povl Skadegard, algemeen sekretaris van de Federalis=
tische Unie van Europese Volksgroepen, wees op 28
februari jl. te Brussel bv. op de ' behandeling' van de
Elzas : „ De Elzas is een bijzondere tragedie op zich=
zelf omdat hij aan het Europese streven ten offer ge=
vallen is. Tussen Adenauer en de Gaulle bestaat een
akkoord om dit gebied te 'vergeten', opdat opnieuw
geen oude twisten in het leven geroepen worden. Juist
deze ' soi=disant'=Europese overeenkomst werkt zich
anti=Europees uit, daar ze tot de verwurging van een
oude kultuurschat van Europa bijdraagt." Ziedaar waar=
toe de ' raisons d'etat' voeren! En hoe weinigen in
Europa voelen dit aan als iets schrijnends=onnatuurlijks !

De Europese mens is waarlijk nog zeer besmet met de
ziektekiemen van het staatsnationalisme.
Wijl het volksbelang dit van de staat overtreft, zou het
staatse centralisme in het Europa van morgen dienen
onttakeld te worden ten gunste van het zelfbeschik=
kingsrecht voor de volkeren. Wat wij, wanneer het
langverwachte uur zal slaan der vorrning van een Euro=
pese politieke gemeenschap, van harte wensen is dan
ook niet 'de verenigde staten van Europamaar een
'Europa van verbonden volkeren', waarin het staats*
unitarisme de plaats heeft geruimd voor volks bewust=
zijn en eerbied voor elke volkse geaardheid. Dan pas
is de staatsnationalistische idee in het hart getroffen,
wordt een opvatting gerealiseerd die beantwoordt aan
een organische, natuurlijke en levensverrijkende orde=
ning en krijgen de kleinere kultuurgroepen en de van
het moederland afgescheiden taalgroepen (denk aan
Frans=Vlaanderen) een eerlijke kans. Minstens zouden in
de komende Europese grondwet de rechten en bescher=
mingsmaatregelen van de kwantitatief kleinere taalgroe=
pen en van de taalminderheden dienen vastgesteld. Gaan
wij die richting uit ? Wij kunnen het slechts hopen.
Wij weten het wel, volks= en taalgroepen die zelfs over
alle wenselijke kulturele, sociale en politieke rechten
en mogelijkheden beschikken, kunnen toch nog ver=
dwijnen — door gebrek aan innerlijke levenskracht.
Er kan dan ook, voor wat ons betreft, niet genoeg ge=
wezen worden — zowel tot het bewerkstelligen van de
onze kultuur en taal gunstige mentaliteit buiten onze
grenzen en in de internationale organismen als tot het
verhogen van de inwendige vitaliteit van onze volkse
eigenheid — op de taak van de nationale bewustwor=
ding binnen ons taalgebied. Laten de Noord=Nederlan=
ders en de Vlamingen niet gebukt gaan onder een
minderwaardigheidskompleks; wie een minderwaardig=
heidskomplex draagt is al te dikwijls ook werkelijk
minderwaardig. Het komt er op aan dat wij ons als
Nederlandse kultuurdragers en als nederlandspreken=
den affirmeren. In het bijzonder bij het Vlaamse volk
moet nog vastgesteld worden hoe eeuwenlange verdruk=
king en verwaarlozing een bezinksel van kulturele on=
derontwikkeling hebben nagelaten (denk aan het jam=
merlijk gebrek aan beschaafde omgangstaal en =vor=
men). Dit niet te verhelpen wordt fataal voor de positie
van onze taal in het nieuwe Europa. De edele objek*
tieven van de Vlaamse beweging — de bewustwording,
gezondmaking en vernederlandsing van ons volk —
zijn thans dwingender en dringender dan ooit.
Hetzelfde geldt voor wat betreft het herstel en de ver=
steviging der banden tussen de Noordelijke en de
Zuidelijke Nederlanden. Het vraagt toch geen bewijs
dat zowel Noord als Zuid voor het behoud en de bloei
van hun gemeenschappelijke kultuur en taal in Europa
alles te winnen hebben bij een bundeling van krachten,
welke bundeling trouwens geheel in de lijn van de
natuur ligt.

Verre van door de Europese eenwording, zo innig ge=
wenst, voorbijgestreefd of achterhaald te zijn, worden
volgehouden Vlaams en Dietse beweging er des te meer
noodzakelijk door. Toen het Hollandse

Weekblad,

en=

kele jaren geleden de Europese problematiek behande=
lend, prof. P. Geyl als een soort achterblijver trachtte te
bestempelen door hem ,een Nederlands nationalist' te
noemen, vatte de befaamde historicus als volgt de voor=
waarden samen onder dewelke hij kon aanvaarden na=
tionalist genoemd te worden :
„ Een nationalist in die zin dat ik zou menen dat de
Nederlandse gemeenschap de hoogste of edelste, de
Nederlandse taal de rijkste of schoonste, de Neder=
landse kultuur de bijzonderste ter wereld is en dat wij
op andere volken of kulturen mogen neerzien en in
trotse afzondering leven; zo 'n nationalist ben ik nooit
geweest. Ik ben nationalist in die zin dat ik meen dat
wij binnen de kring der Europese kultuur waartoe wij
behoren een eigen varieteit vormen, dat het onze taak
is die zo vruchtbaar mogelijk te onderhouden, dat de
taal daarbij een onvervangbaar element vormt en dat
het daarom alleen al ons belang is, en onze plicht, om
de betrekkingen met het Nederlandse taalgebied in
Vlaanderen tot wederzijdse versterking te bevorderen."
Dit gezond, natuur= en plichtsgetrouw volksnationalis=
me, waarvoor Paus Pius XII zaliger eerbied en waar=
dering vroeg, heeft met imperialisme noch chauvinisme
iets te maken; het is er de meest rechtstreekse tegen=
stander van; het is opbouwend Europees werk, in te=
genstelling met het dodend staatsnationalisme dat er
aan de antipode van staat en in wezen en praktijk
on=Europees is. Ligt in de handhaving van onze volkse
eigenheid voor ons een opdracht en een bijdrage tot
de opbouw van een werkelijk gaaf en nieuw Europa,
terzelvertijd hangt het op die wijze ten dele van ons
alien en van elk van ons af of de Nederlandse taal
in dit Europa van morgen haar kans krijgt.
DR.

ANTON

DE

BUCK

Evenmin als Europa een volkenkundig, een taalkundig
of een politiek begrip is.
Dit is een van de verschilpunten tussen ons en bv. de
Amerikanen.
Het is door het geschiedenisonderricht van de rector van
het Europa-College dat wij ons trouwens lieten inspireren
bij het schrijven van de inleiding tot dit artikel.
De vernederlandsing der Universiteit te Gent werd als
een 'crime contre l'esprit' bestempeld. De werkelijke misdaad tegen de geest bestond wel integendeel in het weigeren van een Nederlandse Universiteit aan een Nederlands
volksdeel.
Daarentegen zijn er gelukkig staten die een begrijpender,
opener en rechtvaardiger houding aan de dag leggen in
dergelijke omstandigheden, bv. Finland (tegenover de
Zweedse minderheid), Denemarken (Duitsers, Faroer,
Greenland), Duitsland (Deense minderheid) en Oostenrijk
(Slovenen).
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vlaanderen in een verenigd europa

Waarschijnlijk zullen wij langzamerhand naar een in=
niger samenwerking onder de staten van het Vrije
Europa groeien. Althans indien de vrede bewaard mag
blijven. Een derde wereldoorlog zou immers alle voor=
uitzichten overhoop werpen, zodat wij ons geen juist
denkbeeld kunnen vormen over de toestand van ons
werelddeel, eens dat de storm zou uitgewoed zijn.
Misschien zou de eenheid door de overwinnaar opge=
legd worden. Misschien zou ze overbodig lijken, omdat
het uitvallen van miljoenen mensen en de verwoesting
der grote steden tot een samenleven in kleiner gesloten
verbanden, binnen een tijdelijk agarisch gerichte maat=
schappij zou leiden.
Wij weten het niet. Toch kunnen we vaststellen, zelfs
als de normale ontwikkeling mag verder gaan, dat de
Europese eenheid er niet zo vlug zal komen, als som=
mige ongeduldigen tussen 1945 en 1955 gehoopt had=
den. Wij hoeven om die trager verwezenlijking niet te
treuren. Ze zal tot gevolg hebben dat er zo weinig
mogelijk spanningen ontstaan, doordat er minder ver=
gissingen gebeuren, wat ongetwijfeld het Verenigde
Europa hechter en gezonder zal maken.
Ook voor ons, Vlamingen, is die langzaamheid van
groot belang. Vijf tien jaar geleden waren wij zeker niet
gereed om in de wereld van toen, met de mentaliteit
die er heerste en onze eigen tragische verscheurdheid,
het voortbestaan van ons volk veilig te stellen. Nu zijn
wij veel sterker. Binnen vijfentwintig jaar, als we geen
verraad plegen tegenover onszelf, zal onze macht nog
toegenomen zijn.
De vertraging die sedert enige jaren in de Europese
eenmaking ingetreden is, heeft verschillende oorzaken.
Natuurlijk spelen de belangentegenstellingen tussen
enige financiele grootmachten en de daarmee samen=
vallende nationale strevingen van imperialistische staten
hierbij de voornaamste rol. Niet te miskennen is ook
de remkracht van het bestaande, dat velen uit gemis
aan jeugd of meer nog uit wijze voor zich tigheid trach=
ten te handhaven. Niet om niet zegt ons oud spreek=
woord : „ Zijt ge goed, houdt u goed!"
In een Verenigd Europa zal de hoge levensstandaard
van de landen om de Noordzee en de Baltische Zee
wellicht met die van de volkeren uit het Middellandse
Zeebekken en de Balkan gelijkgeschakeld worden. Het
gevaar is groot dat de eersten zullen verliezen wat de
anderen erbij winnen. Vanzelfsprekend werkt die on=
zekerheid niet bepaald gunstig, om het werkzaamste
deel van de Europese bevolking tot een roekeloze haast
bij de eenmaking aan te zetten.
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In ieder geval moeten wij, Vlamingen, oog hebben voor
die moeilijkheden, die ons door een verstandelijke aan=
wending van onze kleine invloed zullen toelaten meer
gewicht in de schaal te leggen, dan wanneer*we tegen=
over een gesloten front van gelijkgezinden zouden staan.
Niettemin mag verwacht worden dat die tegenstanden
de Europese eenmaking niet zullen kunnen verhinderen.
Die eenmaking zal ten andere op zichzelf een zegen
worden. Uiteindelijk zal zij het geluk van de mensheid
ten goede komen. Die beschouwing zal ertde leiden
dat veel eerlijke idealisten zich, binnen de grenzen
van hun mogelijkheden, tot haar verwezenlijking zul=
len inspannen.
Is ze daarenboven om politieke, ekonomische en tech=
nische redenen, niet noodzakelijk geworden ? Fen ver=
snipperd Europa, tussen het Amerikaanse en het Rus=
sische blok geklemd, is uiteraard te zwak om met
kans op welslagen een bemiddelende rol te vervullen
en in het slechtste geval om de overheersing van de
gehele wereld door een dier machten te helpen afweren.
Alleen met gelijkwaardige partijen is een vredige in=
werking van de enen op de anderen te verwachten,
waar een gestoord evenwicht bijna onverrhijdelijk tot
botsingen moet voeren.
Wat uit politiek oogpunt wenselijk is, geldt evenzeer
op ekonomisch en technisch terrein. Met de hulpmid=
delen die nu reeds ter beschikking staan, is het on=
denkbaar dat een twintigtal nationale staten binnen de
Europese ruimte hun volstrekte soevereiniteit zouden
bewaren. Die soevereiniteit is trouwens al ten dele
prijsgegeven. Voortdurend worden verdragen gesloten
en regelingen getroffen, waarbij het beperkt nationale
belang voor een algemener, Europees welzijri moet onder=
doen. Sommige internationale lichamen als de E.G.K.S.,
de N. A. T . O . en E. E. G. mogen beschouwd worden als
voorafbeeldingen van toekomstige organismen die door
de omstandigheden zelf zullen opgedrongen worden.
Toch zou het niet wijs zijn ze ooit bevoegdheden te
verlenen, die ondergeschikte organen op zich kunnen
nemen. Vroeg of laat zullen ook zij de strekking van
alle staatsinstellingen vertonen : het verlangen meer
te zijn en te doen dan door hun funktionele taak wordt
vereist. Het zal nodig zijn dat er voor de centrale
Europese lichamen een tegengewicht aanwezig is, wil=
len wij de nadelen van de huidige verdeeldheid niet
opgevolgd zien door het euvel van een diktatoriale en
overbelaste centraliserende macht.
Wat het kleine kan verrichten, mag aan het grotere
niet opgedragen worden. Een gedecentraliseerde orde=

ning biedt de meeste waarborgen voor een rechtvaar=
dig bestuur, dat op konkrete werkelijkheden is afge=
stemd. Vandaar dat wij het onmisbaar achten dat de
nationale staten blijven bestaan. Daarnaast zouden
echter nieuwe lichamen moeten opgericht worden, om
de specifiek kulturele belangen van iedere volksgemeen=
schap te behartigen. Op af stand gezien lijken deze
laatste essentieler dan de eerste. De staatse organen
zullen misschien mettertijd meer en meer van hun
betekenis verliezen, waar de lichamen ter beveiliging
van het volkswezen in ieder geval noodzakelijk en on=
vervangbaar zullen blijven. De geschiedenis van de
jongste eeuwen heeft be wezen dat alle volks= en kul=
tuurgemeenschappen die verdrukt worden dreigen hun
eigenheid te verliezen. Denken we maar aan het lot
dat de Basken beschoren is. Telkens dat gebeurt is
de mensheid armer en de overmacht van het kunst=
matige op het natuur lijke groter geworden.
Voor ons, Vlamingen, zal de strijd tot zelfbehoud in
een Verenigd Europa onze krachten te boven gaan,
doordat een belangrijk deel van ons volk niet nationaal
bewust is, indien wij niet op een officieel orgaan ter
bescherming van onze Vlaams=Nederlandse wezenheid
kunnen steunen. De koppeling der woorden Vlaams=
Nederlands wijst aan hoe wij de georganiseerde volks=
gemeenschappen moeten zien. Niet op grondslag van de
bestaande staatsgrenzen. Alle Duits= en Fransspreken=
den, waar zij ook wonen, zouden er een geheel voor uit=
maken, zoals wij, Nederlandssprekenden uit Frans=Vlaan=
deren, Nederland en Vlaanderen, dat in innige samen=
werking met de Afrikaanssprekenden zouden doen.
Deze kultuurorganen mogen niet als tegenstanders van
de staten gezien worden. Zij moeten integendeel door
de staten gewild en opgericht worden, omdat zij geroe=
pen zijn een aktie te ontplooien, die de macht van
iedere staat afzonderlijk te boven gaat. Het volks=
nationalisme, waarvan zij de uitdrukking en de be=
schermers zijn, dient als een korrektief op het staats=
nationalisme beschouwd. Als beide strekkingen een
wettelijk gezag hebben, zullen zij elkanders overdrij=
vingen indijken en de sterkte van een Verenigd Europa
verstevigen. Houden we om de geldigheid van die voor=
spelling te aanvaarden maar het voorbeeld van de
Sovjetunie voor ogen, waar verschillende republieken
kultureel zelfbestuur bezitten en niettemin samen een
hechte eenheid uitmaken. Wanneer er voor de Neder=
kndssprekende Belgen geen tegenstelling tussen hun
staatse en volkse trouw meer mogelijk is, doordat de
oorzaken van die gespletenheid weggenomen zijn, zul=
len ontzaglijke energieen, nu voor de Vlaamse Beweging
ingezet, aan wetenschappelijk en artistiek werk kun=
nen besteed worden.
Voorlopig zijn we niet zo ver. Onver mij delijk zullen
onze lezers zich zelfs afvragen of de Europese ordening,
waarvoor wij opkomen, een centraal orgaan, bij gestaan
door de gevestigde staten en de nog te organiseren

volksgemeenschappen als ondergeschikte lichamen, te
verwezenlijken is. Vooraleer ontkennend te antwoor=
den, moeten wij bedenken dat juist die ordening kans
maakt de meeste voorstanders te verenigen. Het verzet
kan alleen komen van ekstremisten uit beide richtingen,
die moedwillig de konkrete toestanden miskennen :
staatsnationalisten die de macht van een staat willen
misbruiken om bepaalde volkeren te denationaliseren
of volksnationalisten, die principieel tegen een veraf=
schuwde staat gekant zijn. De historische ontwikkeUng
zal later leren of de georganiseerde volksgemeenschap
niet langzamerhand meer bevoegdheden van de staten
zal overnemen. Dat zou de normale evolutie zijn.
Het is duidelijk dat wij voor het probleem van de
Europese eenmaking niet onverschillig mogen blijven.
Onze persoonlijke invloed heeft wel iets te betekenen,
hoe klein hij ook zij, was het alleen tot het verwekken
van een atmo sfeer, die guns tig is om jonge mensen,
die zich morgen tot machthebbers van formaat kun=
nen opwerken, te bezielen. Daarom mogen wij ons
niet afzij dig houden. Waar wij de Europese eenmaking
vooruithelpen moeten wij dat echter in de eerste plaats
doen om het welzijn van ons eigen volk te verzekeren.
Wie het anders wil, handelt onverstandig. Wij hoeven
zeker niet in de kaart te spelen van sommige regerin=
gen, die in de vereniging van ons werelddeel niet an=
ders zien dan een middel om hun hegemonie over de
andere landen te vestigen. De waarschuwende stem,
die Baron Snoy d'Oppuers in een lezing, op 24 mei j.l.
te Den Haag, heeft doen horen, moge de voortvarenden
tot nadenken verplichten. Op een bijeenkomst, inge=
richt door het Beneluxkomitee, de Belgisch=Luksem=
burgse Kamer voor Koophandel in Nederland en de
Nederlandse Maatschappij voor Handel en Nijverheid,
heeft hij erop gewezen dat Frankrijk zich terdege in=
spant om Europa onder zijn leiding te brengen. Ver=
geten wij niet dat een Verenigd Europa, beperkt tot de
zes landen van de E.K.G.S. en zonder Engeland, voor
ons een gevaarlijke zaak kan worden.
Onze belangrijkste taak is nog altijd de verovering
van de macht in Belgie, naar verhouding tot ons aan=
deel in de totale bevolking. Daarmede gaat de schep=
ping samen van het orgaan dat de gehele Nederlandse
volksgemeenschap onder zijn hoede moet nemen. Beide
doeleinden kunnen voor het einde van deze eeuw be=
reikt, als we niet het slachtoffer van onverwachte ge=
beurtenissen worden. De realisatie hangt ten groten
dele van een scherper en meer verspreid Vlaams be=
wustzijn bij onze mensen af.
Om onze toekomst in Europa veilig te stellen en de
uitstraling van onze kultuur over de wereld in de
hand te werken, horen wij onze samenwerking met
Nederland, Frans=Vlaanderen en Zuid=Afrika zo diep
en breed mogelijk uit te bouwen. Laten wij dat beproe=
ven met gebruikmaking van alle macht, die we reeds
bezitten en nog zullen verwerven, de macht van de
259

staat, verenigd met de geestkracht van de volkse over=
tuiging. Dat onderstelt staatstrouw en staatsdienst. Dat
onderstelt meteen volkse trouw en volksdienst.
Wij mogen er ons over verheugen dat onze verhouding
tot Nederland steeds beter wordt, niettegenstaande er
knelpunten overblijven — vooral op het gebied van
de haven= en landbouwpolitiek, die veel wijsheid en
wederzijdse toegeeflijkheid zullen vereisen, voor ze
kunnen weggenomen worden. Van lieverlede groeit
Benelux tot een belangengemeenschap, waar de onder=
scheiden deelhebbers voordeel uit halen. Bij zakelijk
ingestelde volkeren is dat de zekerste waarborg voor
de verwezenlijking en later voor de instandhouding van
de ekonomische unie, waarheen we op weg zijn.
Uit het eksperiment dat Belgie, Luksemburg en Neder=
land nu doormaken, moge blijken hoe moeilijk het is
de gescheiden delen van een land achteraf weer samen
te voegen ! Bijna even moeilijk zal het zijn om binnen
het Beneluxgebied de mentaliteit van de bevolking, die
zeer regionalistisch denkt of liever voelt, zodanig te
veranderen dat de Nederlanders de Belgen en de Belgen
de Nederlanders niet meer als vreemdelingen en kon=
kurrenten, maar als landgenoten en medewerkers be=
schouwen. Het zou vlotter gaan om de ekonomische
unie te grondvesten als die afwijzende terughoudend*
heid uit het volksgemoed kon verwijdigd worden.
Om die omkeer te bewerken en de ekonomische een=
wording met de groei tot een bewuste volksgemeen=
schap te doen samenvallen, is het nodig alle geschikte
middelen aan te wenden om onze kulturele verbonden=
heid met Nederland te bevorderen. Wij mogen niet
klagen over hetgene tot nog toe verricht werd. Binnen
het raam van ons kultureel akkoord zijn initiatieven
ontstaan, zoals de konferentie der Nederlandse letteren,
de uitwisseling van leer krachten en wetenschappelijke
onderzoekers, de samenwerking tussen uitgevers, tijd=
schriften, radio= en televisie=instituten, die verrassende
uitslagen opgeleverd hebben. Ook daarbuiten zijn de
betrekkingen tussen Nederland en Vlaanderen, dank
zij de inspanning van openbare besturen, maatschappijen en prive personen, talrijker en inniger geworden.
Toch blijft er nog reusachtig veel te doen. Enige streek=
proeven kunnen ons ervan overtuigen hoe weinig de
gewone Nederlander over Vlaanderen en de gewone
Vlaming over Nederland weet. Om daarin verbetering
te brengen bestaat er geen andere weg dan die we tot
hiertoe gevolgd hebben. Wel lijkt het ogenblik ons
gekomen, om meer mensen bij die toenaderingspolitiek
te betrekken. In hun voortreffelijk essay Noord=Zuid=
Verbinding
hebben Dr. M . Van Haegendoren en Prof.
Dr. H. De Vries Reilingh (biz. 107=115) daar toe
een gehele reeks maatregelen aanbevolen. Teoretisch
beschouwd zijn ze allemaal te verwerkelijken, maar in
de praktijk komt er minder van terecht, omdat er on=
voldoende organismen bestaan die zic h voor die ver=
werkelijking inspannen. Wij missen in iedere stad en
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zelfs op ieder dorp een groep toegewijde mannen en
vrouwen, die in onderling overleg de Vlaamse belangen
ter plaats verdedigen en het Vlaamse leven in al zijn
uitingen ondersteunen en aanvuren.
Die Vlaamse Vriendenkringen zouden kunnen samen=
gesteld worden uit afgevaardigden van de jeugdorgani=
saties en alle bestaande kulturele en sociale verenigin=
gen. Zij zouden ondermeer de belangstelling voor Ne=
derland, Frans=Vlaanderen en Zuid=Afrika kunnen ver=
ruimen en zodoende het klimaat helpen scheppen, dat
tot de vorming van een georganiseerde kultuurgemeen=
schap onmisbaar is. Indien de Vlaamse Volksbeweging
zulke vriendenkringen kon oprichten, zou de opbeuring
en de bewustmaking van ons volk er sterk door ge=
diend worden.
Het zou nochtans een verkeerde houding zijn te wach=
ten op iets wat nog niet bestaat, om de hand aan het
werk te slaan. Laten wij alvast in onze bladen en krin*
gen Nederlanders, Fransvlamingen en Zuidafrikanen
laten schrijven en optreden. Breiden wij waar mogelijk
onze kulturele organisaties over onze staatsgrenzen, bin=
nen het gehele volksgebied, uit en grijpen we alle gele=
genheden aan om de engheid van een kortzichtig regio=
nalisme of verzuild staatsnationalisme te doorbreken.
Veel van wat wij over Nederland gezegd hebben, is
ook op Frans=Vlaanderen toepasselijk. Toch bestaat er
een aanmerkelijk verschil. Nederland is kultureel een
hoogstaand land. In Frans=Vlaanderen daarentegen is,
door een afzondering van drie eeuwen verzwakt, de
Nederlandse kultuur zwaar bedreigd. Het mag niet in
onze bedoeling liggen de Fransvlamingen voor te schrij=
ven wat zij te doen of te laten hebben. Ook niet in
hun plaats en, als het ware tegen hun inzichten in,
bepaalde oplossingen op te dringen. Onze opdracht
bestaat emit alle uitingen van Nederlands leven in
Frans=Vlaanderen te ondersteunen, op alle vragen naar
hulp in te gaan en op een bescheiden en dienende
manier het ontluiken van een Nederlands kultuurbe=
wustzijn te begunstigen.
Wij moeten ertoe komen dat de normale samenwerking,
die Frankrijk met onze Waalse provincies verbindt en
officieel gesteund wordt, ook tussen Vlaams Belgie en
Frans=Vlaanderen, tussen Frans=Vlaanderen en Neder=
land ontstaat. Wij hebben de indruk dat wij in die
richting gaan. Nog dienen veel misverstanden en mis=
standen opgeruimd, maar wij wanhopen niet aan de
mogelijkheid daar toe. Niettemin is het dringend gewenst dat alwie iets voor de uitbreiding van onze
kulturele betrekkingen met Frans=Vlaanderen kan, er
zich toe zou verplichten dat ook te doen. Dan eerst
zal de toestand het mogelijk maken dat er op het
regeringsvlak tussen Belgie, Frankrijk en Nederland,
een overeenkomst gesloten wordt waarbij het recht
op volksbescherming van de Nederlandse minderheid
in Frankrijk wordt erkend.
Als ooit dat resultaat bereikt wordt, zodra er o. a.

Nederlands Onderwijs aan de Frans vlaamse kinderen,
die daarvan sedert drie eeuwen verstoken gebleven zijn,
gegeven wordt, mogen wij de toekomst van onze kultuur
in Frans=Vlaanderen met vertrouwen tegemoet zien.
Sedert enige tijd dreigt de goede vriendschap die wij
altijd met Zuid=Afrika onderhouden hebben, vertroe*
beld te worden. Wij zijn zo licht te bdinvloeden, dat
we ons laten opruien door de kampagne, die van een
deel van de internationale pers tegen de apartheids*
politiek uitgaat. Dat ze hierbij niet uitsluitend geleid
wordt door de edele motieven waarop ze zich beroept,
is al te duidelijk voor wie niet blind is voor de wan=
toestanden in andere landen, waar ze veel gemakkelij=
ker kunnen opgelost worden, en waarover, niet uit
onwetendheid, gezwegen wordt.
Als wij over de zeer ingewikkelde verhoudingen in
Zuid=Afrika willen oordelen, wat op zichzelf een roeke=
loosheid is, zolang men ze niet uit ervaring kent, mo=
gen we evenmin als het probleem van de Bantoe's, dat
van de Blanken uit het oog verliezen. Zij kunnen uit
het land, dat zij in bezit genomen en groot gemaakt
hebben, niet weg. Blijkbaar voelen zij er ook niet voor
zich helemaal met de negerbevolking te vermengen. De
zuiverste houding die wij tegenover hen kunnen aan=
nemen, zou door ons geweten en gezond verstand ge=
dikteerd moeten worden. Zou de beste eindoplossing
dan toch niet zijn dat blanken en zwarten, ieder in
zijn eigen land wonen, en ieder in dat land naar eigen
zeden en onder eigen wetgeving leeft en werkt ?
In elk geval behoort het talrijkste deel van de blanke
Zuidafrikaanse bevolking door afstamming en traditie
tot onze volkerenfamilie. Het zou voor ons en voor hen
een grote verzwakking bij brengen, als wij die verbon=
denheid niet in stand wilden houden. De huidige bin=
nenlandse moeilijkheden in Zuid=Afrika zullen na ver=
loop van jaren overwonnen worden — de Afrikaanse
taal zal blijven bestaan en de reusachtige ekonomische
ontplooiing die het land tegemoet gaat zal zich verder
ontwikkelen. Voor de Nederlandse volksgemeenschap
in Europa is het een uitzonderlijk voorrecht in Afrika
een partner te hebben met wie wij zoveel geestelijke en
materiele goederen kunnen ruilen. Er is ruimte in Zuid=
Afrika, jeugd en beslistheid. Wij hebben mensen te
veel, traditie en bedachtzaamheid. Indien wij Zuid=
Afrika afstoten, benadelen wij onszelf, indien wij het
vriendschap bewijzen, groeien wij naar elkander tot
verrijking van beiden.
Wij kunnen dat door de bekendheid met de Afrikaanse
kultuur in ons land te bevorderen, Afrikaanse boeken
en tijdschriften in onze bibliotheken ter beschikking te
stellen, Afrikaanse schrijvers tot medewerking aan onze
bladen en uitzendingen uit te nodigen, toernees van
Afrikaanse groepen en kunstenaars in te richten en alle
gelegenheden te gebruiken om elkander te ondersteu=
nen en waardering te betuigen.
Enige jaren geleden werd een poging gewaagd tot het

oprichten van een wereldbond der Vlamingen. De be=
doeling was in die landen en steden waar voldoende
Vlamingen woonachtig zijn, vriendenkringen op te
richten, waar door die volksgenoten met elkander en hun
vaderland in betrekking zouden blijven. Van hun be=
drijvigheid had ongetwijfeld een zekere uitstraling van
onze kultuur, met een opwekken van sympatie voor ons
streven en scheppen, uit kunnen gaan.
Die poging is toen niet geslaagd. Eigenlijk zou het Al=
gemeen Nederlands Verbond, in de jongste tijd tot
nieuw leven gekomen, de taak die aan dat Vlaams ver=
bond werd toegedacht, kunnen en moeten vervullen. Het
verenigt Frans=Vlamingen, Nederlanders, Vlamingen en
Zuidafrikanen in zijn schcot en zou best in den vreemde
dezelfde aktiviteit die door de Alliance francaise uitge=
oefend wordt kunnen ontplooien. Er bestaat in het
buitenland veel meer belangstelling voor de Nederlands=
Afrikaanse kultuur dan niet ingewijden vermoeden.
Thans wordt onze taal aan ten minste twintig vreemde
universiteiten onderwezen; het aantal vertalingen van
Nederlandse boeken stijgt en ook de Nederlandse mu=
ziek en schilderkunst dringt tot de gehele wereld door.
Wij zijn niet zo klein en onbelangrijk als door som=
migen ten onrechte wordt gemeend. In kunstopzicht
hebben wij, Vlamingen, geen slechte naam. Onze schil=
ders zijn in de rijkste musea vertegenwoordigd. Onze
oude steden, met hun monumenten van burgerlijke en
kerkelijke bouwkunst, lokken duizenden toeristen. On=
ze polyfonische muziek en middeleeuwse mystici ge=
nieten een internationale faam. Sedert de jongste oorlog
werd er meer uit onze literatuur vertaald dan in de
eeuw die aan 1940 voorafgegaan is.
Traag maar zeker zijn wij bezig onze achterstand in te
halen en het ongeluk van vier eeuwen kleinering en
machteloosheid te herstellen. Het zou allemaal sneller
kunnen gaan, indien meer knappe en trouwe mensen er
zich voor in konden spannen. Dikwijls verwondert en
bedroeft het ons, dat een groot deel van onze jeugd de
kans die haar geboden wordt niet aangrijpt. Natuurlijk
hebben wij, ouderen, daar ook schuld aan. Wij hebben
aan onze kinderen een plat materialisme als de hoogste
levenswijsheid voorgehouden en in dat materialisme
lopen zij vast. Tienmaal beter zou het zijn hen te be=
zielen met een verlangen naar grote en edele dingen,
als dat verlangen met verstandig inzicht en werkelijk=
heidszin gepaard gaat.
In dienst van de schoonste levenswaarden, dienen zij
ook zichzelf. Op het ogenblik dat onze mensen dat
kunnen begrijpen, zullen zij met de werkkracht die wij
tot nog toe mochten bezitten, ten minste zoveel preste=
ren als wie ook, die het onder dezelfde omstandigheden
moet doen en die prestaties zullen ons volk en tegelijk
de mensheid ten goede komen. Een goed gericht kul=
tuurnationalisme is een element van orde en vooruit=
gang voor iedereen.
ANDR£
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KONINKLIJKE

ROESELAARSE

Er zijn ongetwijfeld weinig Kunstkringen in den lande,
die er op kunnen bogen reeds meer dan zeventig jaar
te bestaan zoals het met de Roeselaarse Kunstkring het
geval is; inderdaad reeds in 1888 werd hij gesticht door
de beeldhouwers Karel Dupon en Leonard Sabbe en
door de schilder Emiel Gellynck, met als eerste voor=
zitter kunstschilder Gaston Vallaeys.
Over deze stichting verklaart de huidige Ere=voorzitter
van de Kring, oud=minister R. De Man, in zijn inlei=
ding op het mooie gedenkboek, dat in 1938 werd uit=
gegeven : „ We kunnen het ons indenken hoe gedurf d
het moet geweest zijn in die tijd en in die omstandig*
heden het aan te gaan, met enkelen het aan te pakken
een kunstkring in het leven te roepen, waarin men
de kunst tot bake zou nemen en waardoor men, midden
de beslommeringen van alle dagen en de nijpende zorg
voor het bestaan, de kunstzin van ons Roeselaarse
volk wilde hoog houden en ontwikkelen ".
De tentoonstelling die in 1938 bij gelegenheid van het
vijftigjarig jubileum werd ingericht, heeft het bewijs
geleverd dat bovendien geen enkele regionale kring in
West=Vlaanderen zovele kunstenaars van nationale en
zelfs internationale betekenis heeft geteld als de Roe=
selaarse; wij denken hier in de eerste plaats aan de be=
faamde Roeselaarse beeldhouwschool, waarvan Jules
Lagae de vaandrig was. De verdienste van de Roese=
laarse Kunstkring is dan ook zeer groot, zoals Ferdinand
Rodenbach, die ook bij pozen het schilderspenseel han=
teerde, het in sappige negentiendeeuwse verzen uit=
drukte :
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KUNSTKRING

Maar wie den zang van 't Schoone wordt gewaar,
hecht zich aan 't hart een medekunstenaar,
en zoo ontstaat een Kunstkring als een zonne
wier stralen schoonheid zijn tot 's levens wonne.
Ons kunstkring staat reeds vijftig jaren recht
en heeft veel goeds gedaan, zijn doel was recht...
Ik groet hem met bewondering en schat
zijn groote waarde voor mijn Mandelstad :
Natuur is waarheid, Kunst is ideaal,
en schoonheid is de spraak der zieletaal.
Een dergelijke taal doet ons thans glimlachen, maar
zij drukt toch vrij goed de idealistische gesteltenis uit
van de oudere artiestengeneraties. Men is vandaag de
dag zakelijker geworden, veel zakelijker, niet het minst
in het nijvere en vooruitstrevende centrum dat Roeselare
is. De Roeselaarse kunstkring zette er na de laatste
oorlog zijn activiteiten onverdroten voort onder het
voorzitterschap van Directeur Joseph Seaux, van de
betreurde Dr. Roger Fieuw en van Andre Rousseau.
Talrijke leden van deze actieve groep werden reeds in
ons blad besproken zoals Alfons Blomme, Arthur en
Constant Lambrecht, Emiel De Vos, Joris Houwen, Ma=
rie=Jose Delaey, Michiel Leenknecht, Staf Stientjes,
Andre Mahieu, Jozef De Simpel, om ons bij de kunst=
schilders te beperken. Thans komen nog enkele andere
leden van de groep aan de beurt, nl. Jozef Seaux, Anto
Diez, Andre De Man en Walter Lagae.

KUNSTSCHILDER

De huidige onder voorzitter van de Roeselaarse Kunst=
kring heeft een zeer grote verdienste in de bloei der
vereniging gedurende de laatste twintig jaren, vermits
hij er verscheidene functies met veel toewijding heeft
uitgeoefend.
Het leven en werk van deze kunstschilder schijnen in
het teken te staan van een schone ernst. Is dit te wijten
aan het feit dat hij reeds van kindsbeen af geleefd
heeft in de wereld van de gewijde kunst, vermits zijn
vader reeds de vertegenwoordiging voor West=Vlaande=
ren had van een gekend huis, vertegenwoordiging die
door de zoon zou worden overgenomen; men weet dat
ook Rik Slabbinck in een dergelijk milieu zijn kunst
heeft zien rijpen. Of is die ernst toe te schrijven aan
de vier jaar opleiding die Jozef Seaux (° Roeselare, 30
mei 1912) ontving in de befaamde kunstschool der
Benediktijnerabdij van Maredsous; men weet hoe deze
kunstschool, die de speciale zorg was van abt Dom
Coulonvaux, jaren lang vooraan gestaan heeft in de
vernieuwingsbeweging van de gewijde kunst in ons
land, met eminente professoren als Felix Jacques, die
thans aan het Ter Kameren Instituut verbonden is. Te
Maredsous deed Jozef Seaux naast vakkennis ook een
fijnzinnege kunstsmaak op, die er hem toe dreef zijn
opleiding voort te zetten eerst te Gent in het Sint
Lukasinstituut en later aan de Academie te Brussel,
waar hij in de klas was van Mont aid en Anto Carte.
In 1938 werd Jozef Seaux benoemd tot professor aan
de Academie te Roeselare als opvolger van G. Vallaeys;
de Academie kwam zopas haar honderdjarig bestaan
te vieren en Gaston Vallaeys, die er gedurende vijfen=
der tig jaar aan was verbonden geweest begon meer en
meer zijn taak aan Jozef Seaux over te laten, dien hij
eerst als onderbestuurder liet aanstellen. De jonge
kunstschilder had reeds in enkele tentoonstellingen
schilderwerken geexposeerd toen de mobilisatie hem
aan zijn veel belovende loopbaan onttrok; hij maakte
de Leieslag mede en ontsnapte slechts bij toeval aan
het tragische lot van vele zijner kameraden, die met
hem plaats hadden genomen op het Rijnschip, dat in
het Hollands Diep op een mijn liep en zonk. Daarop
volgden zeven maanden krijgsgevangenschap, die hij
grotendeels in een landelijk dorpje van het Harzge=
bergte doorbracht, waar hij talrijke schetsen, akwarel=
len en olieverf schilderij en af werkte; slechts een ervan
kon hij bij zijn terugkeer medesmokkelen.
Ziekte en ouderdom beletten G. Vallaeys zijn taak als
bestuurder voort te zetten, zodat Jozef Seaux in 1941
voorlopig bestuurder werd van de Academie, om en=
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kele jaren later ten definitieven titel benoemd te wor=
den. Hij voerde er een volledige hervorming van het
onderwijs door, vernieuwde en vergrootte merkelijk de
groep aan de academie verbonden leraren en bracht de
mstelling aldus tot een merkwaardige bloei, waarvan
de talrijke leerlingen en hun schitterende uitslagen het
bewijs leveren. Jozef Seaux is eveneens leraar aan het
College te Izegem.
Persoonlijke tentoonstellingen hield kunstschilder Seaux
weinig, omdat zijn drukke bezigheden hem te zeer in
beslag namen; zo komt het dat hij zich meestal ermede
tevreden stelde deel te nemen aan de gezamenlijke
tentoonstelling die de Kunstkring telken jare omstreeks
het Sint Lukasfeest houdt. Hij onderging een sterke en
nog steeds merkbare invloed van zijn leermeester Anto
Carte. Deze was een diep mens, die voor niets meer
interesse had dan voor het religieuse, waarvan de uit=
drukking hem voortdurend bezighield; hij hield van
ernstige en zorgvuldige arbeid, gebouwd op een nauw=
keurige grafische grondslag, wat hem ook steeds aan
het onderwerp deed trouw blijven; in dezelfde richting
lag de weerzin van Carte voor de Boheme=verschijn=
selen, die niets met de ware kunst te maken hebben,
dewelke hij zich niet anders kon indenken dan in
dienst van de schoonheidsbehoeften der mensheid,
overeenkomstig de ambachtelijke tradities der meesters
uit het verleden. Deze beginselen worden door Jozef
Seaux thans nog gehuldigd; hoezeer hij ook openstaat
voor en op de hoogte is van de modernste kunstrichtin=
gen, toch bleef de natuur zijn grote inspiratiebron. Zeer
talrijke landschappen zijn aldus ontstaan, waarin de
schilder zich om geen kunsttheorieen bekommert, maar
eenvoudig weer geeft wat zijn oog heeft getroffen en
zijn verbeelding heeft gaande gemaakt; er is zoveel
moois in de natuur dat hij het niet moe wordt haar uit
te beelden. Zo is het te verklaren dat men hem dikwijls
kan aantreffen in de Vlaamse ardennen en elders.
Soms voert hij ook portretten uit en natuurlijk ook vele
kunstambachtelijke opdrachten; zeer opgemerkt werd de
in ijzerdraad uitgevoerde Rodenbachgestalte die door
hem bij gelegenheid van de Rodenbach=feesten werd
ontworpen en die op de omslag van het Rodenbach*
nummer van V\I est=V launder en werd gereproduceerd.
Wij wensen dat kunstschilder Jozef Seaux, deze eerlijke
kunstenaar wiens bezadigd oordeel in de redactie van
ons blad zeer gewaardeerd wordt, nog vele werken
moge voortbrengen, die de stempel dragen van zijn
degelijkheid en ernst.
(Adres : Gravenstraat, 52, Roeselare).
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Jozef Seaux : De blinde.

Jozef Seaux : Vissen.

K U N S T S C H I L D E R
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Het kan verwonderen deze bekende Oostendse schilder
aan te treffen onder de leden van de Roeselaarse
Kunstkring. Nochtans maakt hij er reeds jaren deel van
uit, nl. sedert hij voor de eerste maal te Roeselare ex=
poseerde, kort na de oorlog; hij vond daar een zeer be=
grijpend publiek en maakte er zich talrijke vrienden,
zoals Senator De Man, Dr. Roger Fieuw, Willem De=
nys, Jozef Seaux e. a., die hem algauw opnamen in hun
kring, zodat hij jaar op jaar meedoet met de gezamen=
lijke tentoonstelling van de groep.
Een paar jaar geleden overleed de Catalaanse schilder
Mariano Diez, te Blankenberge, waar hij zijn laatste
levensjaren had doorgebracht.
Kort nadat hij de prijs van Rome had behaald werd
Mariano Diez te Madrid in het Prado opgemerkt door
de Vlaamse schilder Hippolyte Daye, die hem ertoe
aanzette naar het Noorden te trekken. Zo begon hij
zijn zwerversbestaan dat hem eerst te Parijs en daarna
te Antwerpen en ook te Brussel zou brengen nl. in het
tentoonstellingsjaar 1910. Tientallen jaren is hij werk=
zaam geweest in vele landen van West=Europa; hij
dekoreerde ontelbare kerken en profane gebouwen,
maar bleef steeds de fiere, strenge, eerlijke maar vrij=
heidslievende Catalaan, die hij was in zijn jeugd. Zijn
zoon Antonio zou dezelfde eigenschappen erven; bo=
vendien zou hij die in Vlaanderen was geboren en ge=
togen een zeer grote gehechtheid voor het Vlaamse volk
ontwikkelen.
Anto Diez (° Elsene, 1914) verbleef na zijn studies aan
de Academie te Brussel — waar hij Anto Carte, Rous=
seau en Alfred Bastien als leraar had en zelf ook
gedurende enkele jaren zou doceren — op talrijke plaat=
sen in het Vlaamse land en ook in het buitenland.
Voor de oorlog woonde hij tamelijk lang te Lummen in
Limburg, waarheen hem zijn bewondering voor de
mystieke kunst van Jakob Smits had gelokt; na de
oorlog was het vooral Blankenberge en Oostende,
plaatsen die voor een kunstschilder, welke zich uit=
sluitend aan zijn kunst wijdt, grotere mogelijkheden
bieden.
Als ge in zijn kraaknet atelier komt te Oostende, dan
doet hij u plaats nemen in een soort sedes curulis vlak
voor zijn werken, die tallenkante staan opgesteld. Het
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treft U onmiddellijk, als ge vroeger werk van hem
kent, dat hij niet alleen aan zijn onderwerpen — reli=
gieuze composities, figuren, naakten, portretten — is
trouw gebleven, maar dat er ook geen breuk is waar
te nemen wat de stijl en de kleurentaal betreft. Hij
verklaart zelf hoe deze stijl het resultaat is van een
jaren lang werken, ontwikkelen, eerlijk zoeken. Want
nooit is hij volkomen tevreden en van de honderden
doeken, die hij in de loop van tientallen jaren heeft
afgewerkt, zijn er volgens hem maar een vijftiental
waarvan hij zeggen durft dat zij echt Diez zijn; zo
streng is hij voor zich zelf. Hij verstaat niet hoe
sommige collegas het schilderen als een amusement be=
schouwen en driehonderd of meer schilderij en per jaar
kunnen produceren. Voor hem is schilderen een pijnlijk
en hard labeur; steeds herneemt hij wat hij begonnen
is; het kan maanden duren eer hij iets af heeft, want
het moet groeien en rijpen. Een kind heeft ook negen
maand nodig voor het er is, redeneert hij, en dan duurt
het nog jaren voor het volwassen is; het is de wet van
de natuur, de wet van God, en dus ook de wet van
de kunst.
Dit houdt verband met de hoge opvatting, welke Diez
heeft van het kunstwerk. Volgens hem is alle kunst in
zekere zin religieus. Alle kunstwerk moet geinspireerd
zijn, moet gedragen zijn door een diepe overtuiging,
moet het product zijn van een soort bezetenheid. Hoofd=
zaak is dus werkelijk iets te zeggen te hebben; wat
men zegt is van tel; hoe men het zegt is bijkomstig, in
deze zin dat het volgt uit het feit dat men iets te
zeggen heeft, want wie echt geinspireerd is vindt van
zelf een techniek, die beantwoordt aan zijn inspiratie,
op voorwaarde dat hij een echt kunstenaar is. Wie door
een idee gedomineerd is ontdekt de skriptuur, die er=
aan beantwoordt. Daarom vindt hij het ook zo dwaas
dat men alom vecht om formules en technieken en
vormen. Het klaarste bewijs dat men niets te vertellen
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Anto Diez : Tegenwoordigheid (1958).

heeft en werkelijk innerlijk ledig is, ziet hij in het
voortdurend zoeken naar nieuwe en steeds meer ver=
bluffende vormen, in het zich agiteren om de laatste
snufjes op kunstgebied, in de vrees niet 'mee' te zijn
welke zovele kunstenaars ongelukkig maakt, in de be=
zetenheid ook eens iets nieuws te lanceren. Hier wil
Diez niet aan mee doen, want het is tegennatuurlijk.
Inderdaad, het is zijn innerlijke natuur die de kunste*
naar moet doen evolueren : zo zal hij 'normaal' ont=
wikkelen, en niet volgens de dwaze grillen van de
kunstmode. Het ware renouveau dat we vandoen heb=
ben is volgens Diez de terugkeer tot de eeuwige waar=
den van de kunst, tot de grote constanten welke alle
kunstwerken bepalen. Wij hebben de bodem van de
afgrond, het diepste punt van het kultuurnihilisme be=
reikt; het is hoog tijd dat men zich bezint en de weg
terug gaat en terug de hoogten zoeke te bereiken.
Zijn afweer tegen het alom heersend kunstnihilisme
drijft hem ertoe een vorm te ver kiezen, die begrijpelijk
is voor de mensen. Niet dat alle figuratieve kunst hem
zal bevredigen. Een Bernard Buffet is voor hem maar
een virtuoos, en virtuositeit zonder meer heeft geen
waarde; het is maar klakpotterij, het is serie werk,
maakwerk waar geen bezieling achter steekt.
Men kan er niet aan uit : kunst moet ' geengageerd'
zijn, moet beantwoorden aan een innerlijke overtuiging
zegt Diez. Daarom is volgens hem het christen=zijn van
zo groot belang voor de kunstenaar; maar dan moet
men het Christendom ook werkelijk diep aanvoelen.
Zijn figuren hebben steeds in hun vormen iets diep
ernstigs, iets tragisch, iets pathetisch zelfs bij pozen;
dat beantwoordt aan de levensvisie van de christen.
Maar zijn kleuren blijven altijd blij en levendig, want
hij wil geen kunst, die van A tot Z hopeloos is; dat
vloekt immers met het Christendom, waarin de verrij*
zenis een alles overheersende rol speelt.
Diez heeft van huize uit een groot interesse voor de
gewijde kunst medegekregen; reeds dertig jaar is hij
persoonlijk ermee bezig het mystieke als element in
de kunst te bestuderen, bepaald in zijn confrontatie
met de hedendaagse beschaving. W at door de heden=
daagse kunstenaars op dit gebied gepresteerd werd
heeft soms een tijd lang zijn bekngstelling gaande
gemaakt, maar uiteindelijk heeft het hem keer op keer
ontgoocheld. Hoe het zijn moet ? Zijn eigen gedachten
zijn hierover nog zeer vaag, hoewel hij er telkens op
terugkeert en altijd maar opnieuw godsdienstige onder=
werpen aanpakt. Het moet iets zijn waar ook de mens
een rol in speelt, zegt hij, een dialoog tussen de mens
en God; en tevens iets levenwekkends, iets dat ons
doet ademen in de wereld van het bovennatuurlijke en
mystieke. In de begeestering, in de diepe overtuiging,
daar meent hij het geheim van de ware godsdienstige
kunst te kunnen ontdekken.
T

(Adres : Stuiverstraat, 139A/:i, Oostende).
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Deze jonge kunstschilder (° Gent, 16 april 1925) is
een leerling van Directeur Jozef Seaux, die hem aan de
Roeselaarse Academie een degelijke kunstopleiding gaf;
hij kon hiervoor bouwen op een natuurlijke begaafd=
heid voor de plastische kunsten, welke alvroeg tot
uiting was gekomen en zich ontwikkelde in een kunst=
zinnige familiale kring, evenals aan het Roeselaarse
kleine seminarie, waar hij middelbare studien deed.
Zijn groot ste activiteit als schilder kende hij tussen
1943 en 1953, toen hij door zijn kunstbedrijf nog
niet zo totaal overrompeld was en dus over meer tijd
beschikte; in die periode hield hij ook verschillende
exposities, die gunstig onthaald werden. Zijn onder=
werpen zijn landschappen, figuren en bloemen; ook
weleens portretten. Hij werkte enkele maanden in het
Redemptoristenklooster van Beau=Plateau in Luxem=
burg, waar hij verschillende merkwaardige godsdien=
stige en profane onderwerpen uitvoerde.
Andre De Man bekommert zich weinig om kunstrich=
tingen en is er tevreden mede tot geen enkele kunst=
beweging te behoren. Hetgene hem passioneert is ook
niet de innerlijke problematiek; zijn werk is natuurlijk
wel bei'nvloed door zijn gemoedsgesteltenissen, maar
dat speelt geen beslissende rol. Wat hem begeestert is :
de begeerte heel eenvoudig iets dat zijn oog heeft
getroffen op het doek vast te leggen, hetzij een mooi
landschap, hetzij een karakteristiek gelaat, of het in=
gewikkeld kleurenspel van een bloemstuk, of een schil=
derachtig ensemble. Deze ambities kunnen in de ogen
van sommigen wel zeer bescheiden schijnen. Het vraagt
echter veel moed zich tot bescheidenheid te dwingen
en laten we bovendien niet vergeten dat deze conceptie,
voor wie haar consekwent wil doorvoeren, heel wat
kunstvreugde medebrengt.
Over de kunst van Andre De Man sprak iemand, die
hem van zeer dichtbij in zijn opgang heeft gevolgd,
zich in dezer voege uit : „ Hij blijft zijn typische een=
voud getrouw. Zonder het kleurenevenwicht geweld aan
te doen, weet hij het maximum te halen met het aan=
wenden van sobere tinten. Hij jaagt geen effecten na
en toch weet hij veel te bereiken en onder andere zijn
Zonnespel is stichtend van eenvoud, maar sprankelend
van natuurgetrouwe weergave ".
Andre De Man staat bewust en gewild buiten de Vanity
Fair van de hedendaagse kunstwereld. Dit is zijn goed
recht. Het verdient achting het aan te durven een
dergelijke houding aan te nemen.
(Adres : Zij straat 3, Roeselare).

Andre De Man : Portret.

BEELDHOUWER

WERNER

LAGAE

In de oude Roeselaarse familie Lagae bestaat nog leven=
dig de herinnering aan de grote negentiendeeuwse
beeldhouwer Jules Lagae. Verschillenden uit dit ge=
slacht hebben op een of andere wijze aan beeldhouw*
kunst gedaan; Achiel Lagae was beeldsnijder en zijn
zoon Roger is het eveneens; een ander lid van de
familie, de te Brussel verblijvende beeldpracticien De
Jonckheere, heeft de naam verworven de beste ver=
tegenwoordiger van zijn vak te zijn in Belgie. Thans
komt een nieuwe jonge kunstenaar plaats nemen in
de groep : Werner Lagae (° Roeselare, 29 april, 1938).
Zijn toneelsuksessen toen hij nog leerling was aan het
klein seminarie, dreven hem eerder in de richting van
een theater carriere; hij heeft overigens nu nog in zijn
optreden veel behouden van iemand die gewoon is
op de planken te verschijnen; zijn zin voor het thea*
trale komt op allerlei manieren tot uiting o. a. in de
humoristische foto, die hem in een soort Gandhi*
plunje voorstelt naast een zijner monumentale beelden;
wij hadden de foto graag hier gereproduceerd, maar
daartegen verzette hij zich met klem.
Aan het Sint Lukas=Instituut te Gent volgde hij de les=
sen van beeldhouwer Wittouck gedurende drie jaar,
samen met zijn vrienden Steven Depuydt en Spilliaert;
daarna kwam hij in het Ter Kameren instituut bij
Leplae, Oskar Jespers en Pierre Caille terecht; enkele
maanden geleden behaalde hij er het einddiploma, waar*
aan hij zeer wijselijk nog een pedagogisch diploma
wenst toe te voegen, vooraleer hij door de militaire
dienst opgeeist wordt.
Zijn werken, die blijkbaar uit een waarachtige over*
tuiging en een ontegensprekelijk talent zijn gegroeid,
weet hij met passie te verdedigen : Ik ben geen dichter
en kan het niet schoon zeggen; ik ben geen wijsgeer
en kan het niet juist zeggen, verklaart hij op zeer be*
hendige wijze tot slot van een discussie over de gewet*
tigdheid der door hem verkozen vormen en over de
bedoelingen, die hij vooral in zijn abstract beeldhouw*
werk nastreeft. Hij heeft tot op heden reeds heel wat
interessant werk geproduceerd, waarmede het publiek
zal kunnen kennis maken in de tentoonstelling, die hij
in de eerst volgende weken te Roeselare houdt. Wij
zijn er zeker van dat deze tentoonstelling een verdiend
sukses zal kennen en hem beslist zal doen plaats nemen
onder de meest beloftevolle jongere Westvlaamse kun=
stenaars.
(Adres : Ieperstraat 191, Roeselare).
Dr. Albert Smeets
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De Stad Brugge mag bogen op een traditie van kunst=
tentoonstellingen die weerklank vindt tot ver over onze
grenzen. Sinds de Memling=expositie in 1939 haar deu=
ren sloot onder voile oorlogsdreiging heeft nochtans
geen enkele het homogeen gehalte bereikt van deze
welke tot 11 September wordt gehouden in het stemmig
Groeningemuseum. De reden daarvan is niet ver te
zoeken. Zij werd doelbewust beperkt tot kunstschatten
uit de vijftiende eeuw, of nagenoeg, waarbij een corpus
van negenenzestig schilderij en veelkleurig werd om=
ringd met andere kunstvoorwerpen en documenten, tot
wafelijzers toe.
De pers heeft uitgeweid over de moeilijkheden die met
de voorbereiding gepaard zijn gegaan. Vooral het twij=
felachtig aandeel van de Amerikaanse musea werd toen
in uitzicht gesteld. Dank zij de ondernemingsgeest van
de Stad Brugge en de blitz=reis van conservator Dr.
A. Janssens de Bisthoven mag men zich nu gelukkig
prijzen nog altijd vijfendertig werken van over de
oceaan te ontmoeten waaronder enkele van allereersl
gehalte. De ruchtbaarheid heeft de onderneming overi=
gens geen schade berokkend want de volkstoeloop bleek
juist mede daardoor vanaf de eerste uren bijzonder
groot. Hoewel het moet opvallen dat de vierentwintis;
schilderij en uit de Brugse verzamelingen de ruggegraat
van het ensemble vormen, verschaft hun confrontatie
met het werk uit de Verenigde Staten de tentoonstelling
een relief waarvan nog lang niet alle plooien werden
blootgelegd. Het raadselachtige van sommige gevallen
moet de bezoeker dan ook behoeden voor overijlde be=
sluiten en zijn gezichtsveld helpen verruimen. Dr. H.
Pauwels die een leeuwenaandeel had in het opmaken
van de indrukwekkende catalogus, waarschuwt ervoor
dat men tot nog toe wellicht al te zeer geneigd is
geweest alle schilderijen van de Vlaamse Primitieven
onder te brengen onder enkele namen. Een nieuw gron=
dig onderzoek zal misschien toelaten meer meesters
te onderscheiden dan tot heden het geval was.
De 'gouden eeuw' door Prof. Dr. D. Roggen in een
inleidend hoofdstuk bondig gesitueerd, duurt in de
praktijk van de expositie meer dan honderd jaar. De
oudste nummers behoren tot de veertiende en de
jongste reeds tot de zestiende eeuw. Bepaalde archief=
stukken zoals de matrijzen van het groot zegel en het
tegenzegel van de Stad Brugge stammen inderdaad uit
de Guldensporentijd terwijl enig werk uit de laatste
zaal reeds de renaissance verkondigt. Het maatschap=
pelijk beeld waarvan de tentoonstelling de reconstructie
beoogt, wordt daarmede nochtans geenszins vertekend
doch veeleer verdiept. Zij levert aanknopingspunten
op zonder dewelke bepaalde kunstwerken zelfs enigs=
zins in het ijle zouden blijven hangen. De inrichters
hebben bovendien niet lukraak gezocht naar historische
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rekwisieten maar met delikate kieskeurigheid. Zo ziet
men er het Poortersboek waarin Hans Memling in
1465 als burger van Brugge werd ingeschreven evenals
een Spaans=Moors astrolabium of toestel voor tijds=
meting waarvan men een ander specimen terugvindt
op het paneeltje van de H. Hieronymus in zijn werk=
kamer toegeschreven aan Jan van Eyck.
Met laatstgenoemd schilderi;tje gaat het panorama van
de vijftiende eeuw voorgoed open. Een schilderij herin=
nert nog even aan de relatie met het pre=Eyckiaans
tijdvak : het vermeend Retabel van de Huidevetters uit
de Sint=Salvatorskerk te Brugge. Wijlen Kanunnik
Dochy, van wie ons tijdschrift bij deze gelegenheid de
pen wel bijzonder moet missen, was zeer formeel toen
hij de Vlaamse geest van dit werk onder de aandacht
heeft gebracht. In de gracievolle figuren van St.=Ca=
tharina en St.=Barbara herkende hij nadrukkelijk schep=
pingen van het Brugs milieu die later voortleven op de
panelen van Memling en David . Dr. Pauwels aarzelt
nochtans op grond van een iconografische onnauwkeu*
righeid door de anonieme schilder bedreven, hetgeen
hem ertoe brengt uit te zien naar mogelijke verwant=
schap met 'n Keuls Meester van de H. Veronica.
Aldus wordt de bezoeker reeds bij zijn eerste schreden
ondergedompeld in het onbekende. Het gevoelen van
onzekerheid zal hem niet meer verlaten hoewel daarom
zijn innige vreugde niet vertroebelen. Onzekerheid en
aarzeling spreken ook veelvuldig uit de catalogus zelf,
waarvan de subtiliteiten zich soms als een muur tussen
het kunstwerk en het publiek oprichten. Prof. Roggen
heeft het beurtelings over de picturale visie der Van
Eyck's en over de overweldigende invloed die van de
Van Eyck's ook over Frankrijk uitstraalde. Op dezelfde
bladzijde maakt hij echter gewag van de Italiaan Colan=
tonio die zich als een der getrouwste navolgers van Van
Eyck openbaart. Hij specifieert niet of dit enkelvoud
betrekking heeft op de onomstreden Jan dan wel op de
problematische Hubert die de kunsthistorici wel lang
op zich doet wachten.
1

Ook de Meester van Flemalle duikt nog even op hoewel
hij thans algemeen vereenzelvigd wordt met de jonge
Rosier van der Weyden gelijk doorslaggevend door
Emile Renders werd aangetoond . Aan diens probate
bewijsvoering herinnert het fraai portret je van Jan zon=
der Vrees uit het Antwerps museum. Bepaald zijn stu=
die van de over elkaar gevleide handen heeft de schakel
gelegd tussen het portret van een man uit de Verza=
meling Cardon, op naam van Rogier, en een dames=
portret uit de National Gallery te Londen, vroeger
aangezien als een werkstuk van Flemalle.
Doet het intiem formaat van het Antwerps portretje
terugdenken aan Jan van Eyck, dan gebeurt dit nog
formeler op het schilderij van Rogier De H. Lucas schiU
2
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Jan van Eyck :
H. Hieronymus
(Detroit)

dert de H. Maagd. De compositorische verwantschap
met van Eyck's Madonna van Rolin uit het Louvre
heeft sommige kunstgeleerden ertoe gebracht het pa=
neel van Rogier vrij vroeg te situeren. Anderen beves=
tigde het in hun mening dat de Brusselse stadsschilder
wel degelijk bij Jan van Eyck te Brugge moet hebben
gewerkt. Zijn koloriet legt het evenwel nog af tegen
de onovertroffen Madonna met Kanunnik van der Pae=
len. De H. Lucas schildert de H. Maagd staat te Brugge
echter niet zozeer wegens dit stijlkritisch probleem in
het brandpunt dan wel omdat hier twee identieke exem=
plaren van hetzelfde werk met elkaar worden gecon=
fronteerd, het ene uit Boston, het andere uit Munchen.
De vergelijking van beide geeft aanleiding tot zeer
uiteenlopend commentaar. Wij hebben ons laten ge=
zeggen dat de vertegenwoordiger van de Staatsgemalde
Sammlungen nu niet langer wilde twijfelen aan de
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voorrang van het Amerikaans werk. Het Duits paneel
lijkt nochtans opvallend fris en kleurig waarnaast het
andere, hoewel ongeveer een kwarteeuw geleden ge=
reinigd, op het eerste gezicht een mattere indruk maakt.
Verscheidene fragmenten ervan zijn niettemin onmis=
kenbaar van betere factuur o. a. het gelaat van de
Madonna, de drapering van het kleed en het landschap.
Nadruk wordt ook gelegd op de herkomst van het
paneel uit Boston waaraan de naam van Antoon van
Boergondie verbonden wordt. Zal men eindelijk erin
slagen het definitief onderscheid te maken tussen ori=
gineel en kopie, opgave waarbij volledigheidshalve ook
de derde repliek uit Leningrad, echter reeds verdoekt,
evenals een tweetal bekende kopieen en enkele aan het
werk ontleende halffiguren zouden dienen betrokken ?
Zulks lijkt niet uitgesloten bijaldien het wezenlijk on=
derscheid kan worden achterhaald tussen formele spo=

Meester van de Barbara-legende :
Legende van de H. Barbara
(Brugge, Mus. H. Bloed)

ren van spontanei'teit in de creatie en een te slaafse
en daarom juist herkenbare volgzaamheid van het ko=
pieerwerk . Het paneel uit Boston, dat aanvankelijk
enigszins teleurstelt doch als vroeg werk van Rogier
wellicht nog niet het intens koloriet van zijn latere
ceuvre kon openbaren, zou dan toch de voorkeur moe=
ten krijgen op het glanzend werkstuk uit Miinchen.
Hans Memling, door sommige schrijvers het meester=
werk genoemd van Rogier van der Weyden, wordt in
de tentoonstelling vertegenwoordigd door de onschat=
bare verzameling uit het Sint=Janshospitaal waarbij
enkele kleinere werken aansluiten o. a. het Portret van
een man uit de Fine Arts Gallery van San Diego, een
Zegenende Christus uit de New=Yorkse kunsthandel
Knoedler, het Portret van een oude dame uit het mu=
seum van Houston, twee kleine panelen met St.=Ste=
phanus en St.=Kristoffel uit Cincinnati en nog een Por=
tret van een jonge man uit Montreal. De catalogus
breekt met een van ouds gevestigde traditie en houdt
het bij Jan Memling. Waarom dit gebeurt is niet duide=
lijk. Friedlander heeft reeds erop gewezen dat Memling
in de oudste geschriften vaak bij zijn doopnaam Hans,
niet Jan, wordt genoemd. Zo staat hij ook opgetekend
in een register met rekeningen van de Broederschap
van 0.=L.=Vrouw=ter=Sneeuw in de archiefkamer van de
O. L. Vrouwkerk te Brugge en ook Vaernewijck ver=
meldt hem in 1574 als de Duytse Hans . Slechts in het
reeds aangehaald Poortersboek wordt de schilder Jan
geheten maar dan van Mimnelinghe wat niet door de
catalogus wordt overgenomen. Onze voorkeur gaat
naar de traditionele benaming Hans, ook door Carel
van Mander in zijn Schildersboek were^dkundig ge=
maakt. De voornaam Jan in zwang brengen lijkt een
verzwakking die de weg zal openen voor allerlei ver=
talingen zonder karakter.
3
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Op naam van de Brugse Meester van de Ursula=legende
prijkt het Portret van een man dat met klem vraagt
naar het ander luik van een blijkbaar uiteengenomen
diptiek. Dit werkje, over de identiteit waarvan de gis=
singen hun gang gaan maar toch in de richting van
een Brugse familie van den Boegaerde, werd geschil=
derd in 1480. Men moet het vergelijken met het twee=
luik van Maarten van Nieuwenhove, door Memling ge=
schilderd in 1487, om weliswaar het verschil van ar=
tistiek gehalte te bemerken doch anderzijds toch ook
het ietwat modieuze van de laat=Boergondische vorm=
geving te moeten toegeven.
Met deze anonymus staan wij te midden van het pro=
b^eem der toeschrijvingen. Wij citeren bondig :
— de Meester van de Barbara=legende, titularis van
het paneel Legende van de H. Barbara waarop de elf
kleine figuurtjes niet de kwaliteit vertonen van de twee
groepen op het voorplan, evenals van de twee deuren
van een triptiek met taferelen uit het oud testament
waarvan het middenstuk volgens Friedlander een Aan=
bidding der Wijzen kan zijn geweest;
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— de Meester van de Ursula=legende, auteur van het
prachtig retabel uit het Klooster van de Zwarte Zusters
te Brugge : De Legende van de H. Ursula, van twee
kleinere panelen De Kerk en De Synagoog en van een
Geboorte=triptiek uit Detroit, waarbij tenslotte ook het
reeds genoemd mansportret uit 1480 is gevoegd;
— de Meester van de Lucia=legende, op wiens naam
worden verenigd : de drieledige Legende van de H. Lu=
cia uit de St.=Jacobskerk, Brugge en de Madonna en
maagden in de besloten hof, insgelijks uit Detroit;
— de Meester van Sinte=Goedele, schilder van een
Madonna met Kind en stichteres uit het diocesaan mu=
seum te Luik.
Wie de voornoemde werken in hun eigen groep onder*
ling vergelijkt, kan de moeilijkheden vermoeden waar=
voor zij de kunsthistorie blijven plaatsen. Zo vindt men
de geraffineerde elegantie van de acht taferelen uit het
Ursula=retabel nauwelijks terug in het zwaar koloriet
van de Geboorte=triptiek. Zelfs het 'geschrift' van de
figuratie lijkt harder. Vermits het eerst werk voor 1487
en het tweede na 1493 werd geschilderd (de toestand
van de afgebeelde Brugse Halletoren toont zulks aan),
dient dus wel gedacht aan een merkwaardige ontwik=
keling bij de kunstenaar zo niet aan een ander auteur=
schap.
Een gelijkaardige moeilijkheid rijst t. o. v. de Meester
van de Lucia=legende. Men kan nogmaals uit gaan van
de datum waarop zijn twee geexposeerde werken zou=
den zijn ontstaan (Madonna en maagden in besloten
hof ten vroegste 1480 — Lucia=legende gedateerd 1480),
maar daarmede wordt de kloof niet volledig overbrugd,
al beweert de catalogus dat het eerstgenoemd werk
stilistisch gemakkelijk in het ceuvre van deze anonymus
kan worden ingeschakeld. Juist onder opzicht van stijl
mag men niet overhaastig besluiten, toegegeven dat
de uitbeelding van de vrouwenfiguren op beide panelen
verwantsehap vertoont. Het werk uit de Sint=Jacobs=
kerk lijkt als tijdsdocument merkwaardiger. Het geeft
reeds enkele gelaatstrekken te zien van de wereld die
men een twintigtal jaren later ontmoet op de gerech=
tigheidstaferelen van Gerard David. De groep bedelaars
op vak I getuigt van het doordringend realisme. Maar
de gedrongen vormen van de ossen die op vak III ver=
geefs de heilige in beweging trekken, gehoorzamen nog
aan een compositorische wet die reeds door Dirk Bouts
werd opgevolgd op het middenpaneel van zijn MarteU
dood van de H. Hippolytus uit Sint=Salvatorskerk.
Een typisch probleem van toeschrijving blijft bestaan
aangaande de Legende van de H. Ursula, herkomstig
uit het Klooster van de Zwarte Zusters te Brugge en de
O. L. Vrouw met Kind en stichtersfiguur uit Luik. Ieder
van beide werken wordt door de kunsthistorici toege=
schreven aan een ander anonymus waarvan de bedrij=
vigheid resp. wordt gesitueerd te Brugge en te Brussel.
Eerstgenoemd werk wordt door Friedlander, mede om
psychologische redenen, gedateerd voor het Ursula=

Hieronymus

Bosch :

Allegorie
(Yale University, New Haven, Conn.)

schrijn van Memling waarvan men weet dat het werd
voltooid in het najaar van 1489. De datum van ont=
staan van het Luiks paneel wordt ondermeer op grond
van de kledij gezocht tussen 1475 en 1485, soms zelfs
nog vroeger.
De stilistische vergelijking van de twee schilderij en
verleidt er ons echter toe een zekere toenadering tussen
beide te zoeken. Deze zou evenwel op losse gronden
berusten indien het Brugs diptiek niet verscheidene
jaren voor het Luiks stichtersportret zou ont staan zijn
wat geenszins uitgesloten is. Sommige details lijken ons
opvallend dicht bij elkaar te liggen. Men vergelijke bij=
voorbeeld het gebaar van de linker hand van de H. Mag=
dalena op het paneel uit Luik met ditzelfde van de paus
op het rechterbovenpaneel van het Brugs werk. Beide
schilders bouwen hun perspectief volgens een wegsnel=
lende dieptelijn wat aan hun tweede en derde plan ten
goede komt. De precieuze silhouetten van de soldaten
die Ursula en haar gezellinnen doden, vragen naar het
statisch ballet van de twee figuurtjes aan de lage tuin=
muur van Luik. De tekening van de boten, de manier
van het schilderen van de ogen en van het bescha=
duwen van gelaat en hals, vrij grafisch van factuur,
en ook het evenwichtig spreiden van de plantengroei
over de bladspiegel zijn kenmerken die beide werken
met elkaar gemeen hebben. Daarentegen vertoont het
Luiks werk een grotere gevoeligheid bij het behan=
delen van licht en schaduw, tegenover het killer uit=
zicht van het Ursula=retabel, hoewel het als geheel
theatraal aandoet. Blijft het dan uitgesloten dat de
Brugse anonymus te Brussel naar een nieuwe werkkring
zou hebben gezocht en dat de twee hier genoemde schil=
derijen, met ettelijke jaren verschil, door eenzelfde hand
werden geborsteld ?
Al deze werken samen geven een getrouw beeld van
de Vlaamse schilderkunst in de vijftiende eeuw. Voort=
durend doorkruisen invloeden elkaar. Zonder schroom
worden motieven en artistieke elementen aan voorgan=
gers ontleend, doch allengerhand leidt zulke incest tot
verstarring. Wat gezegd van het overigens goed uit=
gevoerd portret van Christiaan de Hondt, de dertigste
abt van de Duinenabdij te Koksijde uit het museum
van Antwerpen ? Vrijwel de gehele compositie werd
door de anonieme schilder omstreeks 1499 uitgevoerd
op een bladschikking die haast letterlijk is afgekeken
van het Werl=retabel van Rogier van der Weyden,
thans in de Prado. Slechts het brandpunt van het
perspektief werd iets lager geplaatst. Het ontwijken van
de specifiek schilderkunstige problemen moest op de
duur wel leiden tot een herwaardering, althans tot een
herziening van de middelen.
Een klaar spoor dat men in de tentoonstelling te Brugge
van dat vernieuwingsproces vindt zijn de vier werken
op naam van Hieronymus Bosch. Zij bezorgen de expo=
sitie meteen een voortreffelijk sluitstuk. De Brabantse
meester verbreekt de verstarring waaraan de schilder=
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kunst in de Nederlanden gedurende het laatste kwart
van de vijftiende eeuw dreigt ten onder te gaan. Bij
hem verwerft zij een nieuwe dimensie, betreedt zij een
andere wereld.
De Ecce Homo uit Indianapolis is minder bekend. De
catalogus schonk dan ook meer aandacht aan een re=
pliek uit Philadelphia, die echter betwist wordt. Het pa=
neel te Brugge draagt enig spoor van overschildering.
Het Laatste Oordeel lijkt nogal dubieus en de hand*
tekening boezemt weinig vertrouwen in. Een macro*
foto zou ons kunnen inlichten over haar authenti*
citeit. De Allegorische voorstelling uit New Haven is
slechts een fragment maar van gehalte, en kenschetsend
voor de moeilijk te achterhalen vormentaal van de
schilder. Het vierde werk tenslotte is het vroeger om=
streden Laatste Oordeel uit het eigen museum waarvan
Dr. Pauwels, op grond van recente bevindingen, de
echtheid niet langer bet wij felt.
Dit zijn slechts enkele losse aantekeningen bij een ten=
toonstelling die zonder twijfel nieuwe gegevens zal be=
zorgen aan de vakliteratuur en nieuwe problemen
doen oprijzen. Maar ook de gewone bezoeker verschaft
zij een innige voldoening, niet alleen wegens de indi=
viduele waarde van de geexposeerde werken maar ook
door het tijdseigen klimaat dat hij in elke zaal aan den
lijve ervaart en inademt. Voor het ontzaglijk werk dat
Conservator Dr. A. Janssens de Bisthoven en zijn mede=
werkers hier hebben geleverd, verdienen zij de alge=
mene erkentelijkheid.
G. Gyselen
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HOE K A N HET TONEEL

DE MODERNE

Deze vraag — hoewel ze niets expliciet uitdrukt —
impliceert alleszins dat er iets mank gaat met het to=
neel, dat de moderne mens geen belangstelling, of al=
thans niet meer voldoende belangstelling toont voor
het toneel. Allen, die met het teater als dusdanig be=
gaan zijn en ook zij, die zich in zekere zin bekommeren
om de kulturele opleiding van het volk, zullen U be=
vestigen dat er inderdaad hier te lande een tekort is
aan belangstelling voor het toneel.
De film roofde weliswaar een groot deel van hetgeen
men de vlottende belangstelling kan noemen. Sinds=
dien spreekt men over het toneel als over een kunst of
een amusement voor intellektuelen. Niets is minder
waar, want alle intellektualisme — dat weliswaar vaak
zijn horens opstak — is een vijand, een doodsvijand
van het teater. Het teater is en bleef en moet blijven
een algemeen=menselijke kunst, alleen de algemene
mensheid komt het niet meer bezoeken.
Thans is het miniatuurbioskoopje de huiskamer binnen=
gedrongen en door de massa als een gedroornd Sint
Niklaasgeschenk aanvaard. Het grote publiek heeft in
de woonkamer de lamp uitgedraaid om met een on=
gestoord genoegen te kunnen genieten van het kleine
lichtgevende patrijspoortje, waar doorheen het een blik
op de wereld kan werpen.
Wie heeft er het meest onder geleden ? Het teater of
de bioskoop ? De vraag stellen, is ze reeds beantwoor=
den, want elke T.V.=kijker weet, dat zelfs van uit zijn
wondere Pandora=doos de klachten van de bioskoop=
direkteurs opklinken. Inderdaad het teater ondervond
of ondervindt er ook een weerslag van, maar indien
voor de bioskoop de T.V. een pijnlijke aderlating be=
tekent, dan is ze, voor het teater niet veel meer dan
een zich tamelijk vlug helende schram, want volgens
gelovenswaardig opgemaakte statistieken is het juist
het toneelprogramma, dat de T.V.=kijkers het meeste
boeit en bekoort. Zij schijnen de dramatische kunst op=
nieuw te ontdekken via het bolvormig glazen schermpje.
Ook die T.V.=furie zal haar indijking krijgen en de
dramatische kunst, die thans door haar op verminkte
wijze gediend wordt, zal er andermaal een groot voor=
deel kunnen uit putten, zohaast men het nieuwe me=
dium, dat de T.V. waarlijk is, zal weten te gebruiken
zoals het hoort, zodat het een eigen taal, een eigen uit=
drukkingsmiddel zal krijgen. Dan zal men van T. V.=
kunst kunnen spreken, zoals men van filmkunst en to=
neelspeelkunst spreekt. Maar dan ook zal de kijkers=
furie zich beperken en zal de massa weer een gemak=
kelijke prooi worden voor nieuwe sensatie=middelen.
Zohaast het medium van de film een eigen uitdruk=
kingsvorm kreeg, was het geen gevaar meer voor het
teater. Hetzelfde zal met de T.V. gebeuren, En indien
we van gevaar spreken dan doelen we alleen op het

MENS

BOEIEN?

gebied van belangstelling, vermits het wezen van het
teater onvervangbaar en onverwoestbaar is.
Nieuwe en jong=ontdekte ontspanningsmiddelen kun=
nen slechts accidenteel en zeer gedeeltelijk de belang=
stelling verminderen. Erger is het gesteld met het ge=
brek aan kultuur van een volk, met het gemis aan
belangstelling van de mens voor de mens. Daarin
schuilt het grootste gevaar voor het teater. We zouden
het teater zelfs als een barometer durven beschouwen
voor het kultureel peil van een land of een volk. Zijn
daar niet, als bewijzen of voorbeelden, de feiten, dat
een onbeschaafd land geen belangstelling en een onder=
ontwikkeld volk maar zeer weinig belangstelling voor
het teater toont ? Kijken we even in de landen om ons
heen, op gevaar af met beschaamde kaken onze ogen te
moeten neerslaan. Bij kultuurvolken, laat ons liever
zeggen in de grote wereldcentra, waar men dan toch
een konglomeraat vindt van gekultiveerde mensen, ge=
niet het teater een belangstelling, die voor ons onge=
loofwaardige sprookjesachtige vormen aanneemt, waar=
van wij hier te lande nog geen flauwe weerschijn
vinden. Het besluit ligt voor de hand, hoe beschamend
het ook is het te moeten formuleren. Laat ons trachten
het in een positieve vorm te zetten : wil men dat het
teater de mens boeit, ook de moderne mens, dan dient
in eerste instantie de mens daartoe opgevoed te worden.
De gestelde vraagt lokt anderdeels ook een standpunt=
verklaring uit tegenover bepaalde verschijnselen in de
hedendaagse teaterwereld, omdat ze de essentie van
die kunst negeren en bezig zijn het toneelleven te
vergiftigen.
Het toneel boeit stellig de moderne mens en stellig
veel meer dan in vorige eeuwen, wanneer het teater
hoofdzakelijk als een aristokratisch ontspanningsmiddel
werd beschouwd. Was het in de oudheid, in de middel=
eeuwen tot in de late renaissance een volksamusement,
dan heeft het de straten en pleinen verlaten in de
achttiende en negentiende eeuw om onderdak en le=
venskracht te zoeken in bijna hermetisch gesloten aris=
tokratische gelegenheden, waaruit het maar op revo=
lutionnaire wijze ontvluchtte toen men naast het vrij=
heidsrecht voor het volk ook het recht op kultuur
opeiste. Het toneel boeit stellig de moderne mens, kijk
maar even naar de T.V.=belangstelling op de avonden
dat er toneel in de studio gespeeld wordt, laat het dan
nog verminkt en vervormd zijn, laat het dan slechts
lilliputters zijn, die men zit te bewonderen en te be=
luisteren, het is in elk geval het dramatische dat de
kijkers boeit.
Waarin ligt dan het gevaar ? Misschien hebt u het
reeds vermoed dat we het zogenaamde absurde teater
bedoelen, een eigentijds verschijnsel, waarin men ofwel
een uitlaatklep kan ontdekken voor de geestesverdwa=
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zing, die alle normaal denk= en geestesleven wil bene=
velen, ofwel een uitlaatklep voor de verwarring van
jonge gedesorienteerden, ofwel een uitlaatklep voor een
behoefte aan cynisme, nihilisme, zenuwoverspanning,
en alle andere eigentijdsverschijnselen, die nog geen
kanalizatie of liever nog geen gootsteen hebben ge=
vonden.
Maar, men kan het ook beschouwen als een eerlijk stre*
ven om los te komen uit de verstarring, die tijdens de
naoorlogse jaren het teater beheerste, een eerlijk streven
naar een bepaalde vorm van avant=gardisme, dat in de
toneelwereld een eeuwenoud en zeer te waarderen ver*
schijnsel is, vermits alle ismen die ooit het teater heb=
ben beheerst, gericht of gestuwd, altijd als een revo*
lutionnair avant=gardisme zijn gestart.
Om de verdedigers van het absurde teater niet al te
zeer te ontstemmen, willen we aanvaarden, dat zij door
een eerlijk bedoeld avant=gardistisch streven gestuwd
worden en alleen dwaas doen om anders te doen dan
hun voorgangers. In die zin mogen we dus niet spreken
van absurd teater, want in de ogen van zijn verdedigers
is het geenszins absurd. We kiezen dus de term experi*
menteel toneel.
Experimenteren kan en mag men echter alleen naar de
vorm, nooit naar de inhoud, want dan verloochent men
het teater, heel eenvoudig : men verwerpt het, men
doodt het als dusdanig. Alle avant=gardisme, alle expe*
rimenten, die uitsluitend de vorm op het oog hebben;
hetzij in de struktuur van een stuk, hetzij in de presen=
tatie op de scene, dus in de enscenering of de vertolking,
juichen we van harte een welkom toe.
Het jongste avant=gardisme heeft echter rechtstreeks
de ziel, de essentie van het teater aangevallen. Het
boorde naar de inhoud en gaf daar de doodsteek. De
aanhangers verloochenden het alfabet van de drama*
tische kunst en waren zo overmoedig hun onverstaan*
baar gestotter als een verjongd alfabet te beschouwen,
Jongeren, hoe dwaas ze ook doen, moet men steeds
krediet gunnen, maar men moet een halt roepen tegen
het onzinnig gedoe van hen, die het teater vergiftigen,
het publiek gewoon voor de gek houden en het uitein*
delijk definitief uit de schouwburg zullen jagen.
Er loopt dus alleszins iets mank, of liever de mogelijk*
heid bestaat dat het toneelleven aan het hinken zou
gaan en terecht mag men zich daarom afvragen of het
toneel de moderne mens nog kan boeien.
Wanneer er twijfel ontstaat of een of ander verschijn*
sel echt of onecht is, wanneer men vermoedt dat een
fout begaan werd, dan is de logische reaktie : terug te
gaan tot de bron, terug te gaan tot het wezen, tot de
kern van de zaak.
Voor we zullen trachten die kern te bepalen om te
zien waarin het teater zich onderscheidt van andere
kunsten, willen we even wijzen op het onderscheid tus=
sen de tragedie en de komedie, een onderscheid dat
dieper en verder reikt dan wel een louter verschil van
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genre. We menen te mogen zeggen dat het onderscheid
of het verschil zelfs mag gezocht worden in de oor*
sprong, vermits het tragische een typisch verschijnsel
is voor de Griekse klassieken en het komische voor
het Romeinse toneel, hoewel dat natuurlijk niet geheel
waar is.
Aan de basis van de komedie staat de komediant, de
man die grimassen maakt om anderen te amuseren, de
clown zouden we hem nu noemen, hij die op de tafel
springt en de lach afdwingt door zijn ongewoon gedoe.
Het tragische heeft de tegenstrijdigheid als basis, een
tegenstrijdigheid voortvloeiend uit het karakter van de
oud=Griekse bokkenverering, een toestand waarop we
hier niet verder kunnen ingaan omdat het te veel tijd
zou vergen.
We hebben alleen op beide genres willen wijzen omdat
we vooral onze aandacht willen schenken aan de tra*
gedie, niet omdat ze zuiverder teater is dan de komedie,
wel omdat ze de dramaturgic in haar zuiverste vorm
vertegenwoordigt. Het wezen van de komedie, waarvan
de diepste essentie niettemin op dezelfde basis berust
als de tragedie, wordt ons inziens toch meer gediend
door uiterlijke vormen dan de tragedie en heeft stellig
meer aan de vertolker te danken, aan het zuivere spel
om het spel, dan wel de tragedie.
Om kort te gaan en ons niet verder te wagen op het
delikate terrein van woordspelingen, zeggen we : we
richten voornamelijk de schijnwerper op het dramati*
sche — dat men niet meer mag verstaan in zijn sim*
plistische Griekse betekenis van handeling. Het woord
dramatiek heeft immers in de loop der eeuwen een
meer verruimde betekenis gekregen.
De meest karakteristieke vorm van toneel is het dra*
matische. Wat verstaan we nu onder ' dramatisch' ?
Niet het fabeltje, noch de uiterlijke beweging, maar
wel het streven van een mens. Dat is de zeer algemene
verklaring van het begrip : dramatiek. De mens stre*
vend naar een doel of een daad, ofwel de mens die de
gevolgen van een daad ondergaat, een daad gepleegd
door hem of door anderen. De nuance tussen beide
vormen is duidelijk : de eerste is een aktieve vorm, de
tweede een passieve.
Dat streven van de mens naar een daad of het onder*
gaan van de gevolgen ervan, zijn dus zuiver innerlijke
zielsgebeurtenissen, die moeten geopenbaard worden
maar niet noodzakelijk door daden geschraagd. Daden,
of noem het feiten, zijn a=priori a=dramatisch, zij ver*
lagen de dramatiek tot wat men noemt : een draak.
De dramatiek heeft dus als doel het innerlijke van de
mens door middel van een mens (de vertolker) te open=
baren. En daarin verschilt de dramatiek met de epiek
(de roman) en de lyriek (de poezie), vermits de epiek
de mens, en zelfs niet noodzakelijk uitsluitend de mens,
beschrijft of afbeeldt en de lyriek hem bezingt of over
hem verhaalt. Alleen bij de dramatiek past dat ene
woord : de openbaring van de mens.

Al wat menselijk is, behoort dus tot de dramatiek. We
willen hier onmiddellijk wijzen op het verschil met
de film, waarvan de essentie in een louter mechanische
dus uiterlijke beweging ligt, zelfs als we met verfilmd
toneel te doen hebben. Het kan dus in zijn hoogste
dramatische vorm alleen gemechaniseerd teater of ge=
fotografeerd toneel worden, maar in dit geval zou het
zeer slechte film zijn.
De openbaring van de menselijke ziel is de hoogste op=
dracht voor het teater. En het mag wel karakteristiek
genoemd worden dat er slechts een romancier is, wiens
romans aanleiding kunnen geven tot degelijk teater,
namelijk Dostojevski en dat feit is niet zozeer het
gevolg van het veelvuldig gebruik van de dialoog in
zijn ceuvre maar veel meer en bijna uitsluitend het
gevolg van het feit, dat hij zo ondoorgrondelijk diep
peilt in het zieleleven van de mens.
Laat Shakespeare Hamlet, in zijn raadgevingen aan de
rondreizende toneelspeler, niet zeggen : ,, dat de strek=
king van het toneel van oudsher tot nu, was en is, aan
de natuur als het ware een spiegel voor te houden " ?
Alleen door en omwille van de mens kan het toneel de
mens, ook de moderne mens, blijven boeien. Men kan
opwerpen dat juist in een van de zeldzame dramatische
stukken van Vondel, namelijk in Lucifer, geen mensen
optreden maar wel engelen. Iedereen zal echter akkoord
gaan, dat die engelen voorgesteld worden als mensen,
ook in hun innerlijk.
In wezen — in hart en nieren — is de mens doorheen
de loop der eeuwen steeds dezelfde gebleven en de
omstandigheden, die hem vroeger tot een schurk of
een held maakten, hebben ook thans nog dezelfde in=
vloeden op hem.
Na de menigvuldige ontdekkingen en de zeer ver ge=
vorderde wetenschappelijke kennis, bleef de mens —
ook de hedendaagse — nog steeds 'de' grote onbe=
kende. Immers psychologisch blijft elk individu nog
altijd een ondoordringbaar wezen, waarvan men nooit
— spijt de diepzinnigste zielkunde en de meest wel=
overwogen katalogering — vooraf de handelingen zal
kunnen bepalen. Ook in onze hedendaagse tijd blijft
elk individu een ondoordringbaar labyrint van driften
en verlangens, die moeilijk door geboden of door wet=
ten aan banden worden gelegd of op veilig spoor wor=
den gehouden.
De kennis van de mens is, alleen reeds door het feit dat
ze zo moeilijk te verwerven is, ook de schoonste, de
meest boeiende en degene die de mens zelf het meest
interesseert.
En juist het toneel heeft de mens als voorwerp en als

onderwerp, meer dan gelijk welke andere kunst. De
dramatiek gunt ons een blik in zijn ziel.
Wil dus het hedendaags toneel (de recente dramatiek)
de mens van onze tijd blijven boeien, dan moet dat
toneel in eerste instantie de mens in al zijn aspekten
behandelen, dan moet het trachten een blik te werpen
in dat ondoordringbare labyrint van zijn ziel. Doet het
dat, dan hebben we met goed teater te doen, omdat het
aan zijn essentiele bestanddelen beantwoordt en dan
zal het stellig ook de mens van onze tijd boeien, ver=
mits hij steeds bekoord zal worden door de spiegel,
die men hem voorhoudt, ofwel door de ontdekkingen
die hij, via het toneel, kan doen in het zielekompleks
van zijn medemensen.
Misschien begrijpt men nu beter ons standpunt be=
treffende het experiment, toen we zeiden dat het alleen
mag beoefend of toegepast worden op de vorm, maar
geenszins op de inhoud. En vermits de jongste experi=
menten juist het zieleleven van de mens aantasten en
hem verlagen tot een absurd wezen, is die strekking
zo moordend voor de dramaturgic
Men wil, willens nillens, het absurd teater tot drager
van een begrip maken, men streeft naar een abstraktie
van de realiteit, soms naar een abstraherende symboliek
of naar een meer poetische konceptie van een gebeuren.
Al deze bedoelingen hebben alleen voor gevolg, dat
men bezig is met de overplanting van een kunst in een
grond waar ze niet gedijt. Men ent op vreemde stam.
Het toneel eist geen poetische abstraktie, het vraagt
geen lyriek, evenmin epiek. Teater heeft met politiek
niets te maken, het kan hoogstens de mens konfron=
teren met de politieke dwaasheid — pardon, we be=
doelen realiteit. Het toneel heeft geen sociale opdracht,
kan of mag alleen de mens tekenen in bepaalde sociale
omstandigheden. Het toneel is niet eens kristelijk en
men mag zelfs niet verlangen dat het binnen de perken
van de kristelijke moraal blijft, het kan alleen de mens
in verband of in konfikt brengen met een kristelijke
levensvisie of met kristelijke wetten, zoals Graham
Greene trouwens doet.
Het toneel propageert niet, verdedigt niet, valt niet
aan. Alle tendenzen zijn bij bedoelingen, die van het
opzet afwijken. Het toneel is alleen zuiver algemeen=
menselijk, heeft alleen de zeer schone en voor name
maar geweldig moeilijke opdracht het zieleleven te
openbaren, het zieleleven van dat meest volmaakte
aardse schepsel, maar ook dat meest onvatbare wezen :
de mens.
Paul van Morckhoven
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De wagen der boek drukkunst, waarop en -rond de moderne letters choreografisch bewegen.
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Ontwerpen en conceptie : Marcel Notebaert.

De Draak, die door Siegfried in een magisch suggestieve dans wordt bestreden.
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Kortrijk)

DE

PRAALSTOET

DER NEDERLANDSE

Nu het stoute opzet van de Groeningestad met zulk
succes werd bekroond, durft men toegeven welke ge=
waagde onderneming het is geweest.
Er zijn inderdaad reeds zoveel stoeten, vooral dan in
West=Vlaanderen, met stoere middeleeuwse krijgers,
fiere prinsessen, mooi gekostumeerde muziekkorpsen,
hoge praalwagens, plechtstatige reuzen...
Onlangs werd zelfs een publicitaire kalvakade aange*
kondigd als 'Praalstoet'.
In deze ' stoetkonjunktuur' heeft Kortrijk willen ver=
nieuwen : 'De Luister der Nederlandse Taal' is een
nieuw thema dat ook voor de toekomst uitzonderlijk
rijk is aan mogelijkheden tot vernieuwing.
Dank zij Marcel Notebaert vooral is de Praalstoet der
Nederlandse Taal echter ook naar de vorm een uiterst
geslaagd vernieuwingsexperiment.
In een toespraak voor radio Kortrijk heeft Notebaert
zijn ideeen als volgt samengevat :
,, Ik heb de keuze van mijn onderwerpen vooral gedaan
1) in funk tie van de beeldende en natuurlijk ook de
literaire kwaliteit van het gegeven en 2) ook in funktie
van de ritmische mogelijkheden daarvan.
Want het werd U misschien reeds verteld : mijn opzet
is geweest beweging en ritme te verwerken in dit rijke
tema; dus niet het statisch voorbijtrekken van figuren
uit een ver verleden of iets dergelijks, maar een plas=
tisch en koreografisch kombineren van de boodschap
die een werk inhoudt.
Het is dus eerder het uitdrukken van de geest van een
werk dan het afbeelden van het verhaal van dit werk;
een soort expressionisme dus, waardoor ik geprobeerd
heb de conceptie die ik in 1952 reeds met het massa=
spel vooropzette, verder uit te bouwen.
En daar in, meen ik, zijn we weer nieuw en modern en
zal Kortrijk eens te meer de voorloper zijn van een
formule waarrond nog veel zal kunnen gebrodeerd en
geexperimenteerd worden ".
De vele tienduizenden die op zondag 10 juli te Kortrijk
waren, zullen getuigen dat zij inderdaad iets volledigs
nieuws hebben gezien waarvan de frisse en veelvuldige
originaliteit bewondering afdwong.
De inrichters overdrijven nochtans zeker niet wanneer
zij beweren dat 'hun Praalstoet' door het ongure weer
slechts voor een derde tot zijn recht is gekomen : niet
alleen omdat de prachtige kostuums, waarvan meer dan
800 volledig nieuwe, waarvoor geen kosten werden ge=
spaard, niet mochten schitteren, (dit voor de 'gouden'
Lucifer=groep, in de letterlijke betekenis van het woord)
in een stralende julizon.
Wegens de regen konden de praalwagens, in plaats van
's morgens vroeg, slechts te 3 uur in de namiddag wor=
den buitengebracht; een wagen moest achterblijven; op
drie plaatsen van de stoet ontbraken de bandopnemers,
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waardoor drie van de mooiste choreografische groepen,
die meer dan een maand hadden geoefend, tot eenvou=
dig opstappen waren gedwongen.
De zeer geslaagde dans rond de drukpers, van de mo=
derne letters, die steeds opnieuw uit de bladzijden van
een boek te voorschijn kwamen, was van bij de aan=
vang een der hoogtepunten van deze choreografische
stoet.
De herkomst en groei van het Nederlands werd uitge=
beeld door de nederzettingen : Kelten, Romeinen, Fran=
ken en Saksen, langs een reusachtige stroom van twee=
honderd choreografische meisjes met licht groene, en
licht blauwe voile.
De draak van de legende van 'Siegfried van de Neder=
landen' was een zo mooie vondst dat weinig toeschou=
wers er zich rekenschap van gaven dat zij hier de
choreografie misten die door de jeugdgroep 'Fro' ge=
durende weken was ingestudeerd.
De ballade van Heer Halewijn en de sproke van Bea=
trijs werden door zeer suggestieve taferelen uitgebeeld;
doch vooral in de Reynaert de Vos had Notebaert op=
nieuw zijn geniaal tekenaarstalent kunnen botvieren :
Reinaert, in een stijl vol, modern herenpak tegenover
Canteclair met spoor en harnas, Courtois, Kantaert,
Coppe, Sproete... alien stapten ze mee in dit groots
middeleeuws dierenepos, waarbij men steeds denkt aan
het spel der mensen, en lachen moet.
De mensen van het Kortrijkse toneelgezelschap 'Taal
en Kunst' hebben inderdaad gezorgd voor een spel
dat 'af' was.
Volgden de Rederijkers, met hun bonte mengeling van
't vroede, 't sotte, en 't amoureuse; de Geuzenliederen
die werden geskandeerd door het Geuzenspreekkoor, dat
opstapte in twee rijen waartussen een rij geboeide ede=
len, en dan Vondels Lucifer, die eveneens werd uitge=
beeld door de jeugdgroep 'Fro'.
Ook voor deze kostuums, en voor de gouden Hemel=
wagen, die werd voorgesteld door de Icosaeder van
da Vinci, verdient Marcel Notebaert alle lof.
Hoe kon men beter Conscience's Leeuw van Vlaanderen
uitbeelden dan door enkele der mooiste groepen van
de Gulden Sporenstoet van 1952 ?
Op het programma was vervolgens een zeer mooie
groep voorzien voor de drie Fondsen : Davidsfonds,
Willemsfonds, Vermeylenfonds; wat spijtig dat deze
wagen niet kon vertrekken : daardoor is ook de uit=
beelding van het uitlenen en uitdelen van boeken door
een groep jongens en meisjes, die steeds maar boeken
moesten doorgeven van de wagen naar het volk, en
omgekeerd, bijna in de letterlijke zin van het woord
in het water gevallen.
Gelukkig volgden daarop de zeer frisse groep van een
honderdtal Rodenbachjongens die, met de blauwvoet
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Belial, Belzebub en

Apollion;

een fragment uit de indrukwekkende
'reyen'

van Vondels

(Foto Debels,

De

Lucifer.

Kortrijk)

'hemelbogen'.

De geometrische struktuur van deze
wagen berust op het princiep
der gulden snede.
(Foto Debels,

Kortrijk)

Kanteklaar en zijn gevolg.
Een pittig detail
uit de kleurige Reinaertgroep.
(Foto Debels, Kortrijk)

Ontwerpen en conceptie :
Marcel Notebaert.

in de hand, het lied der Vlaamse Zonen zongen.
In deze Praalstoet der Nederlandse Taal moest natuur=
lijk ook een bijzondere hulde worden gebracht aan de
grote Vlaamse priester=dichter, die meer dan twintig
jaar in de Groeningestad verbleef : Guido Gezelle, de
mystieke bewonderaar van de natuur.
Twee enig=mooie gedichten 'Ego Flos' en 'Het blaadje
op het water' werden uitgebeeld door een frisse groep
van levende papaverbloemen, waarrond de groene blaad=
jes ' winkelwentelden'. Hoe jammer weeral dat het cen=
trale zonnewagentje niet is kunnen vertrekken, zodat
opnieuw de muziek, en dus ook de onontbeerlijke cho=
reografie ontbraken.
Ook deze mooie groep werd op langdurig applaus
onthaald.
Van Streuvels werd natuurlijk 'De Vlaschaard' uit=
gekozen. Ook de zeer sympathieke Timmermansfiguren,
' levensechte' uitbeeldingen van de eigen tekeningen
van 'de Fee' moesten de geestdrift van het publiek
meedragen.
'De Boer die sterft' werd voor de gelegenheid door
Marcel Notebaert op een reusachtig paneel gebracht;
het akteren voor dit dekor, van de vijf zintuigen, vijf
vrouwen in realistische kledij, was een indrukwekkend
tafereel, ...een wagenspel.
Van Herman Teirlinck werd 'Het Gevecht met de
Engel' uitgebeeld : de dramatische ontmoeting van de
rusteloze, ontgoochelde, soms ontaarde stadsmens met
de gezonde natuurkrachten : deze werden zeer origineel
voorgesteld door reusachtige bomen, waarbij de hout=
hakkers spijtig genoeg ontbraken.
De groep Van Ostaijen was wellicht de meest gedurf=
de en toch best geslaagde : beelden van verwarring,
onechtheid, rusteloosheid, leegheid, tegenstelling en
onzin in het moderne stadsleven; er was bijna te veel
van het goede, het volgde te vlug op elkaar om van
de talrijke details (onder meer zes Bantoes, die elk
op de rug een der letters SPLEEN droegen, en moderne
dansen uitvoerden op de muziek, gespeeld op een
groene piano) volledig te genieten.

Hier ontbrak nog de groep sandwichmen, die het NIHIL
in Andreaskruis moesten voorstellen.
Op de slotwagen werd het beeld opgeroepen van de
vier Nederlandse Taalgebieden en de drie grote kom=
munikatiemiddelen : Pers, Radio en T.V.
Wij waren al te zeer bij de voorbereiding van deze
Taalfeesten betrokken om een objektief bilan op te
maken; wij hebben zelfs opzettelijk veel tekorten aan=
geduid (niet alleen met het weer, maar ook met de
aanwerving van figuranten hebben de inrichters heel
wat af te rekenen gehad), opdat zowel de aanwezigen
als de afwezigen van dit jaar, reeds van nu af zouden
weten dat de Praalstoet der Nederlandse Taal in 1961
nog zoveel luisterrijker zal zijn.
Intussen waren niet alleen de tienduizende toeschou=
wers, maar ook de personaliteiten en vooral de pers
vol geestdrift voor het Kortrijkse initiatief.
De prachtig geillustreerde programmabrochure, weeral
van de hand van Marcel Notebaert, wordt nu reeds
besteld door leraars voor onderwijsdoeleinden.
Reeds werd de aandacht gevestigd op het grote aandeel
dat in deze volledig nieuwe stoet=opvatting aan de
choreografie werd voorbehouden; niet alleen de ge=
kende Lea Daan van Antwerpen (bijgestaan door Mej.
Demuynck van Heule), maar ook Me vrouw Stevens en
haar Kortrijks dansstudio, verdienen hier een pluimpje.
Amper negen maanden geleden, in oktober van vorig
jaar, riep het Kollege van Burgemeester en Schepenen
'zijn' kunstenaars, om na jaren verwaarlozing, tot een
volledig nieuwe Gulden Sporenviering te komen... en
reeds hebben de Taalfeesten definitief burgerrecht ver=
worven... niet alleen in het Vlaamse land, maar ook in
Nederland en Noord=Frankrijk.
Het algemeen plan kwam van Gilbert Dewilde. De rea=
lisatie berustte in handen van Gilbert Dewilde, Marcel
Notebaert en Antoon Vander Plaetse, bijgestaan door
een Taalkundig Komitee dat samengesteld was uit de
heren Dr. Jan Soete, Dr. Leo Peene en Fred Germonprez.
H. Sap, Starts a dviseur.
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De bevallige papavers - fragment uit Ego Flos.
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Ontwerp en conceptie : Marcel Notebaert.

Een syntese beeld van Van Ostaijen : plastisch-ritmisch equivalent van zijn persoonlijkheid.
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F* R B O S C H V O G E L

F. R. Boschvogel publiceerde een nieuw boek onder
de titel : Kunegonde speelt met vuur. De handeling
wordt geplaatst omstreeks 650 in het toenmalige Vlaan=
deren, met als achtergrond het kroondomein Snellegem
en de wijde vlakte tussen de Isara en de Sincfaal. Meer
dan 300 bladzijden lang houdt de schrijver zijn lezers
geboeid : zij vinden in dit boek Boschvogels ongerepte
kwaliteiten, zijn vertelkunst die wortelt in de West=
vlaamse traditie, zijn optimisme dat het verhaal laat
beginnen met de frisheid van een lentemorgen, zijn
felle liefde waarmede hij zijn helden dik in de verf
zet, en ook wel zijn onmeedogendheid waarmede hij
dezen na een wervelwind van gebeurtenissen naar het
walhalla verstuurt.
Kunegonde, fiere dochter van de meier van het Oost=
hof van Snellegem, breekt haar verloving met Edewald,
zoon van het Praathof. Hiertoe wordt zij gedreven door
haar passie voor Gorik, een vreemdeling, die wegens
vaandelvlucht uit zijn streek verdreven, te Snellegem
aankwam. Haar broer, Grimwald, enige zoon van het
Oosthof, wordt gedood door een laat van het Praathof,
wiens kindje door een hond van Gorik was verscheurd.
Nu ontbrandt een felle strijd tussen het Oosthof en
het Praathof. De familie van het Praathof wordt uit=
gemoord, maar ook Gorik, Kunegonde's verloofde,
schiet er het leven bij in. Haar vroegere verloofde,
Edewald van het Praathof, laat zij als slaaf verkopen.
Edewald wordt evenwel vrijgekocht door bisschop Elooi,
en weldra bekeert hij zich tot het kristendom. Kune=
gonde krijgt een zoon, het kind van Gorik. Zij zwaait
de scepter op het Oosthof en met ijzeren arm dwingt
zij haar onderdanen tot gehoorzaamheid. Intussen komt
bisschop Elooi met Edewald, die Diaken Stefaan ge=

DE XXX

e

BIENNALE

t KUNEGONDE

SPEELT

M E T VUUR

worden is, te Snellegem op het Praathof zieken ver=
zorgen en het kersten geloof prediken. Kunegonde
komt dit te weten en laat de hoeve in brand steken.
Haar eigen zoontje bevindt zich in de vlammen, maar
het wordt op tijd gered door Edewald. Dan geeft Kune=
gonde zich gewonnen, en het Oosthof zal zich tot het
kersten geloof bekeren.
Een zo strakke lijn als bovenstaand schema laat ver=
moeden loopt er echter niet door deze historische
roman. Tal van gebeurtenissen en zijpersonen vullen
het breed=opgevat schilderij. Met kwistige hand heeft
Boschvogel de sfeer van goden, asen en walkuren vast=
gelegd : de elfen weven hun bruidsluier, de avondbries
waait in Tors heilige eiken en Heuge en Meuge, Woens
boden, dwalen door de lentelucht. En vrouw Alda, ver=
persoonlijking van het hoogstaande heidendom van on=
ze voorvaderen, werpt haar runen met heilige huiver.
Het verhaal plooit open als een brede glimlach wanneer
bisschop Elooi, met legenden omhangen, op het toneel
verschijnt. Heel even voor het verhaal eindigt voelen
wij nog de olijkheid uit de verre tijd van 'le bon roi
Dagobert'.
Kunegonde

speelt met vuur is een boek dat in brede

volkslagen sukses moet kennen. Het straalt een kracht
uit die getuigt van 's schrijvers blijvend vertrouwen
in al wat menselijk is. Boschvogel is weer eens tot
zijn lezers gegaan, en daar hij ze zo goed kent, weet
hij dat ze hem dankbaar zullen zijn.
Lucien Dendooven

Davidsfonds, Leuven : Ledenprijs : ing. 46 F; geb. 65 F.
Handelprijs : ing. 70 F; geb. 100 F.

INTERNAZIONALE

D'ARTE

of zoals de affiches ze aanduidt de X X X B*
Wat is de Biennale ? Een familiefeest, een jaarbeurs,
een prijsuitdeling of een topkonferentie ? Dit alles is
ze zeker niet en toch heeft ze iets van dit alles. Ze heeft
plaats te Venetie, maar het had evengoed te Parijs, te
Brugge of te New=York kunnen zijn. Voor Brugge geldt
de not a waarschijnlijk niet. Hier worden inderdaad se=
dert zes eeuwen slechts de Vlaamse Primitieven letter=
lijk onder de loupe genomen. Te Venetie integendeel
heeft men de Renaissance gekend, en leeft de kunst
van vandaag. Soms moest ik er mijn bijziende glazen
wegnemen om ongestoord het gewirwar der kleuren
te kunnen aanschouwen. De werken berusten in de

Giardini, het fabelachtige rendezvous van 350 journa=
listen, verzamelaars en marchands. De ratten van de
kunst, de critici, schenen overal aanwezig te zijn : op
de Piazza San Marco, bij kaarslicht, op de terrasse van
het Cafe Florian waar een baarderige sculpteur Campari
gebruikt in gezelschap van een Franse Altesse op zoek
naar artistieke sensatie; in de nonchalante gondels waar
een weelderige mecenas nebuleus palabert met een koele
conservator. De internationale politiek, de handige in=
trigue, de grijze relaties, dit alles komt op het toneel
om tot de beslissing te komen beroep te doen op zeven
specialisten der moderne kunst en niet meer zoals vroe=
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ger op de commissarissen der verschillende paviljoenen.
Herbert Read, Jean Lemayrie, Giulio Carlo Argan en
andere, hebben de reputatie der Biennale in handen en
Alea jacta est : de Grote Prijs voor schilderkunst gaat
naar Fautrier en tevens naar Hartung en er is geen
grote prijs voor Sculptuur. Zo oordeelden de rechtvaar=
dige reenters. Sculpteurs de tous les pays, levez=vous !
Is dit te wijten aan de retrospectieve Brancusi ? Al
zijn er maar weinig werken, toch zijn zij van zulk een
gehalte, dat zij het klassieke bereiken en de adel van
de gebruikte materialen — marmer en koper — is wel
eigenaardig tegenover al dat ijzer, gips en pinnekens=
draad der nieuwste modernen. De lenige figuren van
de Oostenrijker Rudolf Hoflehner maken hierop een
aristocratische uitzondering. Hij is zonder twijfel de
sculpteur van het jaar. Zijn beelden zijn edel en groot
zoals de namen welke ze dragen : „ Archon=Mediterrane
Gottin — Stehend ". De kloeke kunst van Oscar Jes=
pers — alhoewel ze dertig jaar te laat getoond wordt
— verheugt ons Vlaams expressionistisch voelend hart.
Wat de schilderkunst aangaat is het de triomf van het
abstrakte en er is in het succes van de laureaten een
interessante tendens te bespeuren : het verfijnde van
het porseleinen palet van Fautrier, tegenover het spon=
tane Germaanse werk van de Fransman Hartung, de
uitdrukking van de raket, de atoombom en een op=
stand tegen de normen van onze tijden. Zeer merk=
waardig de tentoonstelling van Franz Kline in het pa=
viljoen der Verenigde Staten : geringe middelen maar
krachtig uitdrukkingsvermogen. En wat te zeggen van
het Japanse paviljoen : een oase van oosterse sponta=
neiteit waar de grafiek van Hamaguchi in het maan=
licht werd getekend.
Daar komt Karel Appel, een maangezicht waarover een
zwarte snor die lichtjes over de mond hangt. Onder=
tussen in Amsterdams Frans vcrtelt hij in zijn roze
broek over de Biennale. Eerder vlakke gedachten maar
een zwier in hand en arm als hij spreekt over schil=
deren waaraan men ziet dat hij het kent. Die hand of
liever die klauw is zo brutaal als Mondrian koel was,
maar zo kleurvol als Van Gogh. Naast hem staat een
transparente Machteld, de hals lichtjes gezwollen, een
wassen gezicht, de nauwe leest in een prachtige creatie
van Balenciaga en het donkere haar golvend over de
schouders. Bovenal zorgvuldig geschminkte ogen waar=
door de levende pop zin en zinnen krijgt. Geen woord,
tenzij een meewarige glimlach, komt uit die perfekte
lippen en zo valt het gesprek dood en wordt vanzelf
met anderen over wat nieuws gepraat.
Zo zijn we te Venetie en de lange gondels zwengelen
als elegante lijkwagens langs het afwaswater der kana=
len : het Dogenpaleis met zijn roze wand glijdt voor=
bij en verder op liggen de Giardini met de tempeltjes
der kunst die elk land daar heeft neergeplant. Belgie
heeft een villa zonder vensters in rechthcekige bouw=
stijl waar dit jaar rond de sculpteur Oscar Jespers,

enkele landgenoten exposeren. De goede Mortier, de
reus die naast Permeke staat met zijn abstrakt expres=
sionisme, en die Permeke terdege met zijn kleur verplet=
tert, zorgt met zijn fonkelende ogen en ontmoedigde
glimlach voor de toekomst der Vlaamse Kunst. De
Westvlaming Landuyt, schepper van de patat=mens en
ziekelijke tekenaar van abortus en placenta vult de
doeken met kleuren en puisten. Uit Van Eyck werd
enkel de neus van Vander Paelen bewaard en surrea=
lisme wordt hier banale anatomopathologie. Hier ziet
gij de mens uit de rottende Leie geboren, de gulden
rivier die een Vlaanderen van grafmakers drenkt. Soms
ligt een meewarige liefde voor het land in dit ziekelijk
werk. Stilaan ontstaat een litteken dat teder van kleur
en van bezieling is, en men verwacht na zijn scheve
glimlach en doorgezakte hoed, een ruimere blik en
een mildere kijk op ons goede leven. Kent U de schit=
terende oranje rode vazen van Landuyt ? Deze werden
door de Belgische selectie te Venetie niet getoond. Het
werk van Alechinsky, de Belgische Israeliet uit Parijs,
ontroert mij niet, en wat kan men dan over een schilder
denken ?
De Italianen hebben zichzelf, zoals de meeste mensen
het gewoonlijk doen, het eerst en het best bediend. Zij
beschikken over een oppervlakte die bijna zo ruim is
als deze der andere landen samen. Jammer genoeg is er
geen Michel Angelo om de ruimte te vullen. Men vindt
er ongelooflijke creaties, waaronder de genaaide zakken
en verroeste blikken platen van Alberto Burri, dokter
in de geneeskunde, naar het schijnt, waarschijnlijk der=
matoloog voor hij schilderde. Het roze, rode, koralen
en garnalen doek van Afro, behoort tot deze nietfigu=
ratieve werken die het hart ontroeren en de geest be*
vredigen. Er is ook een realist Guttuso waarvan het
werk veel minder belang heeft dan Wolvens of een
Lemair, maar dat als toegeving aan het linkse realisme
wordt getoond.
Onder de beeldhouwers vindt men Larder a die zijn
dunne metalen platen in de stijl van het boegijzer der
gondolen maakt. De balken en koperen platen van
Gonsagra vormen zwart en gouden basrelief s die de Ita=
liaanse prijs voor sculptuur verdienden.
Opzettelijk spreek ik niet over de revue van het futu=
risme welke eveneens op de Biennale te zien is. Af=
gezien van de mechanische collages van Schwitters
biedt deze richting enkel tekenboeken voor grote kin=
deren en misschien een alfabet voor de martianen.
Nu zijn er zovele grot en en kleinen welke te Venetie
tentoonstellen, dat men na enkele uren zo moe wordt,
dat men niet meer reageert. Zo wonderlijk, zo onsamen=
hangend, zo nieuw, zo onvoorzienbaar, zo onoverzich=
telijk, zo wild, zo ongebreideld, en wie weet misschien
zo schoon als de ' independance' Als U te Venetie zijt
moet U de mostra bezoeken : want er is wat te leren
voor een jonge Westvlaming.
H. P.
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(Cliche welwillend af gestaan door Prof. V i n z e n z Oberhammer, W i e n ) .

NIEUW

WERK

VAN WESTVLAAMSE

Jan van der Hoeven die met te woord staan zijn tweede
bundel gedichten in het licht gaf, lijkt ons op een
eigen manier het geheim van de poezie tot op de rand
te benaderen. Hij weet dat ze anders is dan de werke=
lijkheid. Zo heet hij de zee :
meer zee
op bladzijde tien
in de atlas, dan
op het water
aan mijn voet.
Tevens is hij zich bewust dat poezie ook anders is,
meer is dan enkel droom. Zoals hij van de traditionelen
evenveel als van de experimentelen heeft geleerd, zo
is er van verstand en zintuigelijkheid en droom telkens
een spoor te vinden in zijn poezie. Hij werkt echter
zoals de meeste avantgardisten wanneer hij niet uit=
gaat van een vooropgezette gedachte. Hij zoekt, taal=
scheppend, naar het kruispunt der gedachten en bouwt
aldus een eigen poetische visie op met de materialen van
zijn poetisch intermediair. Soms voldoet het woord uit
de omgangstaal niet; dan combineert hij,schept zich een
woord dat evocatief kan zijn, een associatie, een conta=
minatie, een spel als het spel van Miro om het met zijn
eigen woorden uit te drukken. Aldus experimenteert hij
met het vers, met de zintuigelijkheid van het woord
veelmeer dan met het psychologische van zijn gedicht.
De bundel opent met het gedicht Signalen geheten. Dit
blad, dit gedicht, deze bundel bevat inderdaad signa=
len, wegwijzers naar het zuiden, de zon, de zomer waar
hem de ontdekking wacht van een nieuw land, een
nieuwe taal, een nieuwe poezie. Hij zelf is de man die
op zoek gaat en de golfstroom volgt. Op deze tocht
aanvaardt hij geen 'wegcode' maar schept zich vrij een
eigen gedragslijn. Soms duiken nog oude signalen op :
rozen, rozenbed, wolken en andere, doch meestal krijgen
zij een nieuwe tint. Dit schenkt zijn taal vers bloed. Ze
brengen hem op de weg naar de eigenlijke definitieve
vernieuwing, het kruispunt van traditie en experiment.
Er is het metrum dat niet als aftands in de hoek werd
gedrumd ten gunste van het alles dieter end innerlijk
impuls. Zo is het ritme in zijn gedichten meestal in
mineur, kalmer, niet zo gevaarlijk opbotsend. Zo ook
verleent hij het beeld niet die autonomic die maakt
dat het alleen 'is', zonder iets te suggereren waardoor
het zinloos wordt want zonder uitwerking. Evenmin
ontaardt de associatie bij hem tot een louter woorden=
spel. Zij is scheppend, zij is een plots zoeklicht in het
duister, een directer en effectiever uitdrukking. Wat
hij als middel aanwendt, heeft nog tot doel poezie te
zijn, dat wil zeggen overdracht te be werken. Het heeft
zin en bestaansreden.
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In enkele gevallen neemt hij beelden en associaties of
contaminaties op als schilfers in een stroom licht, als
tonen in een melodie. Gedichten zijn bij hem meestal
melodieen waarin nog ruimte blijft voor het spel. Soms
roept een eerste regel een eigen melodie, een eigen
wereld op terwijl hij, verbonden met de volgende regel,
een vernieuwde melodie en een andere wereld evoceert.
Wij denken aan : achter de palmen woon je
van mijn hand.
De algemeenheid, de vreemde wereld der palmen wordt
opeens beperkt. Het woord uit de eerste regel wordt
gepreciseerd, vermengd bijna en veranderd naar de
betekenis. Wij wezen reeds erop hoe het ritme geen
alles=overheersende rol te vervullen krijgt. Dit wordt
duidelijk wanneer we de klank leren kennen als een
aparte wereld. Taal is lichamelijkheid voor Van der
Hoeven. Hij noemt de letters uit het alfabet, dit surro=
gaat der klanken de '26 spieren van de taal'. Enkele
klanken krijgen een duidelijker kleur zoals de oe, de 1,
de a wanneer hij schrijft over de oe=tuin op de taal=
wijnkaart,
de oe=wijngaard aan het
zuiden van het woord
Toulouse,
waar de zon weer
rechtstaat uit de ligstoel
van ons winterspreken.
Woorden zijn wijn voor hem, welke hij ontkurkt in de
kelders van zijn keel. Wij citeren de l=klank die de
gedachte van vlinderlicht bewegen oproept, van een
zeil, van zwier, gratie, eindeloosheid, de wereld van
een meer, een gans nieuwe wereld binnen het fijnproe=
verswoord (Van der Hoeven zelf zou zeggen 'blauwe
wijn') Melisande. Soms vormen klank en beeld reeds
een nieuw poetisch 'feit' en leiden zij aldus reeds een
zelfstandig leven in enkele waarlijk geslaagde gedich=
ten als het eerste uit Een poezie, Sortileges, dat samen
met wandelen, dat heerlijke gedicht, bijna een verhaal
lijkt, de zee en je mag nog verder dan vuurland zijn.
Wil men dit tenvolle ont=dekken dan volstaat een
vluchtige lezing geenszins. De gedichten van Van der
Hoeven zijn als snelle vliegtuigen, als een vluchtige
voorzichtige geur; je hoort ze, je ruikt ze, je kent hun
bestaan omdat ze ontroeren maar waar zij zich precies
in hun wezenlijke gedaante zullen vertonen dat blijft
soms lang een raadsel. Het gebeurt wel dat dergelijke
gedichten af en toe wat te weinig sober zijn om hele=
maal zuiver uit te groeien. Dan blijft het bij een, overi=
gens nuttige en vaak interessante, poging om het stof
van de omgangstaal af te blazen. In de beste gevallen

verreiniging en verrijking staat de dorheid, de droogte
van het papier, het blad dat hij een strohart heet.
Er zijn meer tegengestelden. Het zwevende der subject*
loze infinitieven in al hun onzekerheid staat tegenover
de directheid van de presens=vormen. Er is de tegen=
stelling, het wisselspel soms van groot tot klein, van
wijs tot eng. Zeer typisch lijkt me Wandelen dat in het
eerste kwart culmineert in het kleine gras om verder
de wijdsheid van de hemel met de vliegtuigen op te
roepen : Het derde kwart verengt weer :

is het gedicht als een stroom waar niet met begijntjes=
zorg gepeuterd werd aan de metrisch zorgzaam ge=
vlochten versregeltjes. Daar krijgt het woord zijn ma=
gische functie, vaak incantatorisch en bezwerend. Het
is rust geworden, vol fijnheid, etherische resonanties
(sortileges) en levensechtheid. Geen enkel gedicht, geen
enkel beeld is een onvoorziene losbarsting. Alles is er
vreedzaam, om het met een geliefkoosd woord van de
dichter zelf te zeggen : horizontaal en niet die felle
lijn van een opslaande vlam of een stormzee;als sneeuw
zo wit, soms ook koud maar nooit keihard op de koop
toe, nooit hard en statisch en stroef, maar los en blij
en dynamisch vloeibaar van geluk , even vloeibaar
als alles wat minder direct vatbaar is voor het verstand.
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Dit is het wat zijn gedichten anders maakt dan het
puur avant=gardisme, hetzij als louter droom=gedicht
waar het beeld zelf is , hetzij als louter verstandelijke
combinatie...
Is de vorm nieuw, dan is ook de inhoud alles behalve
traditioneel al lijken de meeste gedichten niets dan
liefdespoezie te zijn. Opvallend is het op het heden
toegespitst zijn van deze gedichten. Zeldzaam zijn de
verleden tijden in de werkwoorden, even zeldzaam de
toekomende. Er blijft tenslotte enkel wat Van der Hoe=
ven noemt „ Het uur n u . Dat is de uiterste, gespannen stilte, de rust voor de storm. Dat is ook,
minder beklemmend maar telkens verwant, wat Wey=
rauch heeft genoemd „ die Minute des Negers ", minuut
die in veel hedendaags werk aan te treffen is, een Nu
dat niet meer kan vergeleken worden met Cummings
„ the Now of Paris (al kon de kern wel eens verwant
zijn). Wij vinden datzelfde beklemmende n u bij Boll
op het einde van zijn prachtig werk Der Zug war
punktlich waar ruimte en tijd hun maat en hun bete=
kenis verloren hebben op het ogenblik dat de hoofd=
figuur Andreas ze heeft afgetast naar het ultieme ogen=
blik van de dood. In de plaats daarvan treedt het mo=
ment met de alzijdige dimensies, openstaande naar alle
kanten, vervuldheid en leegte tegelijkertijd.
Bij Van der Hoeven nochtans is de voornaamste toon=
aard der gedichten de vreugde. Soms lijkt het wel de
vreugde van de ontdekker die de nieuwe taal gevonden
heeft als „ een bos vol sterren , „ een kerstboom en
die daarom de oude, het „ facsimile der spreekwoor=
den wil vergeten. Alles is nieuw en alles moet zeld=
zaam zijn, want tenslotte toch einmalig . Zo de ge=
liefde die hij wil „ zeldzaam maken als zeesneeuw en
zachter dan een skivogel die hij wil zien als een
bambibloem'.
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Tegenover deze verfrissing van het her=ontdekte, deze
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Doch ook deze plotse kramp van stilte en beslotenheid
breekt open op de verte, op een horizontaal, op ,, stil=
staand water van de uren". Wij zouden kunnen een
bloemlezing opmaken van woorden die telkens weer=
keren, telkens tegengesteld zijn, telkenmale horizontaal
tegenover verticaal, winter tegenover zomer, besloten*
heid tegenover ruimte. Wie aandachtig leest zal de zin
van deze voorkeurswoorden stellig begrijpen. De aan=
vangsregels van de drie stukjes uit „ meer dan een
nokturne werken in elk geval verhelderend. Uniform
vangen zij aan en leiden ons naar een diepere vaststel=
ling achter de werkelijkheid der dingen. Zo schrijft hij
„ de huizen sterven ", „ de straten slapen aan de sterf=
huizen ", „ de kleuren nemen een eind ". Alles is ein=
digend, alles is herfst, doch de dichter Van der Hoeven
getuigt van blijdschap, van een welhaast adamisch
genieten al bekent hij middenin het tweede gedicht
„ er is een vergezicht en middenin het derde „ de
lucht is oud ". In het laatste gedicht leert hij ons hoe
hij de poezie heeft ontdekt. Moet dit wellicht een ver=
klaring zijn ? Zwaarwichtige problematiek vinden we
niet dan sporadisch. Van der Hoeven heeft van de
natuur geleerd. Lucht leerde hern ademen, winden maak=
ten muziek, zon leerde hem zien, maan wees hem naakte
vrouwen en glazen kinderen terwijl sterren ontvingen
van de maan. Maar eerst door de zee (een horizontaal)
kwam hij tot het uitzingen van zijn poezie; toen zij hem
leerde spreken, droeg zij haar parels uit.
Laat me besluiten met de opvatting over poezie zoals
Jan van der Hoeven zelf ze heeft geformuleerd : een
keerkring binnen de welke men de dagen moet voltooien.
Dit kan geluk zijn, maar dan een geluk dat wij moeten
uitzetten tot de „ oevers van verdriet . Een dergelijke
ontsporing eindigt in een lied, een melodie. Poezie is
dus niet louter vreugde. Wel is zij het ontstijgen aan de
banaliteit van het alledaagse; het omzetten in een zin=
tuigelijke tastbaarheid van wat louter abstract is. Zo
wordt zij tot een „ vloeibaar worden van geluk ".
Laat tenslotte de dichter dichter zijn. Luisteren wij aan=
dachtig naar wat Van der Hoeven ons te zeggen heeft,
in deze bundel en in nieuwe waarin alle hoop zal wor=
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den bevestigd. (Jan Van der Hoeven : Te woord staan.
Ontwikkeling, Antwerpen, 1939.

*
Mark Dangin zoekt in zijn bundel Door een bij ge=
stoken naar vernieuwing. Hij schrijft op de eerste blad=
zijde G. Apollinaire na : „ tous les mots que j'avais a
dire se sont changes en etoiles ". We geloven hem en
vinden het precies jammer dat van deze sterren nog
zo weinig te vinden is binnen deze bundel. Herinne=
ringen aan oud en nieuw zijn er genoeg, soms zelfs al
te duidelijk als daar waar hij schrijft „ eens roerde zij
de grote trom in stoeten... . Toch geven enkele goede
beelden hoop, al behoren wij niet tot diegenen die gelo=
ven dat een beeld alleen reeds poezie zou zijn. Wij
noemen ze goed wanneer ze niet enkel zijn maar
ook suggestiekracht bezitten. Aan dit laatste lijdt de
bundel nog al teveel gebrek.
Wat Dangin ermee heeft willen zeggen kan misschien
verduidelijkt worden met enkele regels uit dit bun=
deltje :
77

7

Het treft bovendien dat de eerste der vijf reeksen in
dit boekje een droom werd genoemd, terwijl de laatste
een sprookje heet.
De bundel werd geillustreerd met grafieken van Mau=
rice Haccuria waarvan een paar toch meer evocatie=
vermogen opbrengen dan de gedichten zelf.
(Mark Dangin : Door een bij gestoken; uitgave ' Spat=
bord', Roeselare, i960.)
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De man, die wild leven wilde,
baadt in het water der stilte.
Zoals overal elders botsen ook hier tegengestelden te=
gen elkaar op : wild tegen stilte, actief tegen passief.
Deze passiviteit zal hij nog onderstrepen, wanneer hij
schrijft te verdrinken in de stilte. Tegen dit 6nder=
gaan juist wil hij zich beveiligen, tegen deze heimelijke
ondergang, die in hem een angst voor het onbekende
heeft geschapen die ergens nader bepaald wordt als
dubieus dreigend . Hij stelt zich dan ook de vraag
wat eigenlijk het leven is en besluit
7
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De glimlach 't eindelijk Tehuis
De Rust in zonbestraalde oase.
Binnen deze spiraal wordt de mens gedreven. Hij is
een nomade , een eenzame in de woestijn gedreven
door de nood aan leven. Hij is diegene die de Eeuwig*
heid zoekt, het Al=leven terwijl de wereld rondom
hem slechts fata morgana is, schaduw met de vleer=
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langs heuvelflanken moeizaam afstand nemen.
O doodsschreeuw van de volwassen vogel.

De verzenbundel De Spiraal welke Willy Spillebeen,
een jongere, uit Menen, in het licht stuurde, ontleende
zijn naam aan het allerlaatste gedicht. Daar is de spiraal
een symbool van een levensweg, eindigend op het hoog=
tepunt van het allerlaatste lijden waarop volgt :
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Aanvullend citeren we uit een ander gedicht deze twee
veelzeggende regels

*
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Staan onder regen nu het najaar wordt;
het spel der kindren van de zomer,
zullen wij niet meer horen
Aan deze molme muur wordt elke dromer
aandachtig voor de dood.

7

spreken van een langzame angst
die aan muren kleeft,
uit een schaduw komen mensen,
om de boodschap te lezen
grijpen zij naar een hooivork en
draven er mee rond als napoleon.

7

muisvlerken , bedriegelijk en dreigend dus. De beste
mens, diegene die werkelijk slaagt is de kamper die
eindigt in gelatenheid.
Wanneer wij dit gedicht in enkele trekken poogden
samen te vatten, dan is het omdat hierin voor een groot
deel de kern van wat in de ganse bundel werd geschre=
ven, wordt uitgezegd. Immers de grondgedachte van
dit werk lijkt me eigenlijk de kerngedachte van de
romantiek te zijn zoals die sinds talloze decennia het
westerse leven bewasemt of aanwreet. Ook Spillebeen
voelt zich gevangen in een wereld (een dubbele want
zowel het i k als de buitenwereld) welke hij niet tor=
sen kan of wil, waaraan hij dus het liefst zou ontsnap=
pen. Hij kent middelen daartoe en aanvaardt er enkele.
Zo tekent hij, mijns inziens, zichzelf zeer volledig in
de eerste strofe van een der beste gedichten Najaar :

7

Soms wordt hij als door eenzaamheid omkapseld en
dan staat hij als de dokter in het gelijknamig gedicht
midden de verslagenheid wanneer hij met de dood
wordt geconfronteerd. Door een dergelijke confrontatie
wordt de mens eenzamer doch ook menselijker. Het
symbool voor deze eenzaamheid ziet hij in het dove
kind voor wie de enige wereld zijn eigen hart slag is.
Alles wat buiten deze eenzaamheid bestaat is als de
cycloop in een van zijn gedichten : men ziet slechts
weerloze angst in zijn ogen. Er zijn talloze voor=
keurswoorden in deze zin aan te treffen, immers zijn
angst lijkt me verbonden met het geheim van de dood.
Op dit geheim wordt hij ingeleid door de natuur met
regen en wind en bomen vooral; het liefst nog door
7
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de najaars=natuur. Het platteland leert hem meeleven,
het leert hem hunkeren naar kracht en vitaliteit.
aarde kan branden zonder taal,
dan kleur, dan ademhaal.
Zo wordt de zomer bij hem eigenlijk het typisch beeld
niet van een toekomst* of een verte=verlangen maar
veeleer een hunkeren naar kracht. Hoe graag, hoe
gretig gebruikt hij het woord 'zinderen' tot zelfs voor
de vleugelslag van een vlinder. De natuur leert hem
echter ook verlangen naar rust, intimiteit, bescherming.
Onverwacht kan dan het beeld van de einder opduiken
met de gedachte van begrenzing, beperktheid, beknotten
van kracht. Als de hartslag van het landschap ziet hij
het omhullende bos waar hij zijn smart en zijn angst
kan begraven, het begrijpende bos dat in zijn 'ijle rijen
takken waakt, dat verduidelijkt door hem te leren
dromen en hem aldus op de weg zet naar het zeldzaam
besef . Ook bij hem bestaat deze zekerheid, dat de
droom verhelderend kan optreden, omdat hij met niet
te volgen tastvingers menige waarheid, menig zeld=
zaam besef weet los te wikkelen uit datgene wat voor
het verstand alleen duisternis moet blijven.
Een bijna gelijkaardige rol vervullen de handen van
de vrouw die hij de dragende heeft genoemd. Net als
het bos zijn zij thuis=veiligheid want verte en bescher=
ming, beschutting tegelijkertijd.
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Ik heb in de aanvang gewezen op het gedicht De Spiraal,
het laatste van de bundel; thans wil ik nog even wijzen
op het voorlaatste Credo, niet omdat het artistiek vol*
maakt zou zijn, maar omdat het samenvattend een soort
poetiek van de dichter Spillebeen kan worden genoemd.
De betekenis der woorden, zo heet het in een eerste
gedeelte, bestaat enkel verborgen, achter het zintuige=
lijk waarneembare. Hun wezen is — en dat heet ik
typisch voor Spillebeen — dat ze skeletten zijn, don=
kere skeletten. Eigenlijk wil hij zijn woorden zien als
cryptisch, dreigend, beantwoordend aan de angst die
hem beheerst — ook al wordt die zelden op beklem=
mende wijze uigesproken — . De taal van de dichter
bestaat hierin, deze woorden te kiezen en ze tot een
nieuw geheel om te vormen; m. a. w. van de alledaagse
omgangstaal een eigen poetisch intermediair te maken.
Het resultaat van dit werk wordt dan waarheid, ge=
bonden maar ook toegespitst van ontoereikendheid.
In een tweede deel behandelt hij de beelden, waarvan
hij zegt dat ze leven en aldus een eigen magisch ant=
woord geven op het Leven. De taak van de dichter hier
is de betekenis der beelden te vangen. Hij noemt ze
flitsvissen in het marmeren water van het verstand
maar ook veelvraten, honden voor later.
In het derde en laatste deel beschouwt hij de poezie
als een uitleveren van tekens, signalen, magische richt=
lijnen. Toch moet de dichter ze ook voldoende voor
zichzelf bewaren om tot volledig leven in staat te zijn,
d. w. z. tot leven en banden verbreken, vrijheidsheld
zijn en schavuit . Het klinkt duidelijk als een echo op
de roep van het wilde leven waarover wij hiervoor=
schreven. De dichter die dit indachtig blijft, ziet het
leven worden tot een worp van een roekeloos bloed=
dronken God . Hij zelf wordt een vernieuwer, een ver=
eerder, offeraar en offerande en het wezen aan wie
geofferd wordt : priester, offer, wierook, god.
Dit gedicht had aldus gezien de bundel mogen openen
of besluiten.
7

haar handen verlammen de angsten,
maken 't verlangen groot.
Zij zijn in staat de antipoden (leven, dood e. a.) tot een
nieuwe kracht te versmelten. Zij zijn redding. Wij kun=
nen ons hierbij de vraag stellen : is dit verlangen gericht
op geweld of reeds op rust ? Op een andere plaats in de
bundel geeft de dichter zelf het antwoord, waar hij zegt
de Eindlijke Rust , het Eindlijk Geluk — en met vier
hoofdletters vol eerbied — na te streven. De doden
bezitten ze alle twee. Daarom benijdt Spillebeen de
doden. God laat ze droomloos slapen, zegt hij; zij
worden niet meer aangeraakt door de voortrukkende
wereld. Zij zijn vrij. De dood is essentieel. Alleen het
bijkomstige betrekt de dichter nauwer in wereld, angst,
ongelukkigheid :
... de dood
van al het overbodig hout
maakt mijn wezen anders
minder bezwaard maar eenzamer.
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Het is duidelijk dat in De Spiraal van Willy Spille=
been stof genoeg steekt. Wat de vorm betreft : deze is
niet steeds de adequate d. w. z. preciese en eigen uit=
drukking van de inhoud waaruit de dichter vertrekt. Er
is echter teveel goeds, teveel belofte om nu nog ver=
loren te lopen in prutserig gevit en kommatjes=kritiek.
Ik stel vertrouwen in de mogelijkheden van deze dichter.
(Willy Spillebeen : De Spiraal; De Bladen voor de Poe=
zie, Lier, 1959).

Paul Vanderschaeghe
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De dichteres Christine D'Haen uit Brugge werd op 14 juli te Leiden bekroond met
de Van der Hoogt=prijs. De prijs werd haar verleend voor haar verzamelbundel
Gedichten 10.46=^58, waarvan enkele voor het eerst in ons tijdschrift zijn ver=
schenen. De uitspraak van de jury, die haar op de jaarvergadering van de Maat=
schappij der Nederlandse Letterkunde deze onderscheiding toekende luidde als
volgt over haar verzen : „ Het werk van Christine d'Haen heeft een geheel eigen
stem en staat temidden van de huidige poeziestromingen geheel apart. Sedert zij
in 1948 in Dietsche Warande en Belfort het grote gedicht Adelard en Heloys
publiceerde, dat naast een duidelijke bei'nvloeding van Aafjes reeds de karakter=
trekken van een oorspronkelijke persoonlijkheid verried, ontwikkelde haar talent
zich op verrassende wijze. Zij werd de dichteres van de Eros, in bloeieride, licha*
melijke zintuigelijkheid beleefd, maar in wezen een ervaring der ziel, terwijl
deze beide bij haar in voortdurende communie staan met de kosmos.
De poezie van Christine d'Haen is in een merkwaardige synthese warmzinnelijk
en intellectueel. Haar geest, drager van een rijke eruditie, beweegt zich met
voorliefde in de symbolenwereld van de cultuur der antieken, van de Renaissance
en van de Bijbel en doet reele gewaarwordingen, emoties en gedachten vergroeien
met een verre maar voor haar levend=tegenwoordige verbeeldingswereld. Men
wordt in een aantal verzen op het eerste gezicht herinnerd aan de zeventien en
achttien eeuwse decoratieve maar modern beleefde realiteit en haar zeer persoon=
lijke zinnen= en zielsreacties daarop weet zij in fantasierijke eenheid samen te
smelten met deze in haar bewustzijn actueel levende gestalten".
Wij wensen de vooraanstaande katholieke dichteres Christine D'Haen met deze
uitzonderlijke onderscheiding oprecht geluk.
De Poezieprijs van de stad Heist werd naar aanleiding van de Gulden Sporen=
viering te Heist uitgereikt. De jury voor deze prijs was samengesteld uit de
heren Jos de Haes, Jozef Deroose, secretaris, Andre Demedts en Jan Vercammen.
De prijs zelf werd niet toegekend, maar verdeeld aan vijf auteurs : Willy Spillebeen,
voor zijn gedicht Jacht; Adriaan Magerman uit Gent voor zijn gedicht Najaar;
Fernand Lambrecht uit Varsenare, voor zijn gedicht In de schaduw, E. H. Bert
Jvens uit Herentals voor zijn gedicht Scheiding en Gustaaf Vermeille uit Heist,
voor zijn gedicht Strandhoofd. Op de tegenoverliggende bladzijde publiceren wij
de gedichten van de drie Westvlamingen onder deze bekroonden. Willy Spillebeen,
uit Menen, heeft zoals wij vroeger al meedeelden, reeds een bundel gedichten
gepubliceerd bij de Bladen voor de Poezie 'Spiraal'; Gust Vermeille uit Heist
publiceerde o. m. in diverse tijdschriften verhalen, waaronder 'Wat is een dag,
Johannes' dat in 1956 werd bekroond in het tijdschrift 'Het Cahier'. Fernand
Lambrecht ten slotte (Sint=Andries, 1934) onderwijzer te Sint=Andries, is een
nieuwe naam. De redactie van West=Vlaanderen wenst alle geprimeerden geluk.

op het

in de schaduw...
In de schaduw van jouw stem
is een geluid geboren
lisfijn
maar ook vol,
voller dan vroeger.
Ook de geheimen
van Hjnen en vormen
van schaduw en roos
zijn nog geheimen
omfloerst en ook broos
maar inniger
nieuw
maar vertrouwd.

strandhoofd

Grote vogels paren klapwiekend voor de hitsige zee,
vliegen krijsend weg als ik nader.
Mosselen zijn dieren, die wij eten
in de maanden met r in hun naam.
Zeesterren zijn vochtig en zacht.
hebben vijf hoeken, die water stralen
als kind'ren hard er op duwen,
werden vroeger als mest op de velden gelegd.
Steenkrabben zijn hard en roodbruin,
zitten onder rotsblokken verscholen,
het mannetje scherp,
het vrouwtje breed en afgerond.
Zeeschuim waarin vogels pikken
is geen schuim, maar rug van de inktvis,
die onze vissers zeekat heten.
Geelbruine wieren klakken open,
en het zwarte, verdroogde ei van de rog.
Zeepokken bedekken alles.
Gust.

Vermeille

•

jacht

Jouw naam is nu
moeder.

Hertejongen besnufflen de geurende leest
met natte snuitjes de blonde schouder
van de landouw het groot goedig beest.
Zij trappen afwaarts de ladder der bomen
schaduw na schaduw met messcherpe pootjes
als bladeren langs de trap van de wind.
Plots blaffen honden naar bomen en vogels —
waanzinnige angstkreet een klepperende eend
plant door het bos de windroos van echo's —
Zij hebben hartvormige sporen beroken
en kwijlen verlangen naar bloederig vlees.
De hertejongen hebben onwetend gedronken —
in de bron kleurde het struikgewas : dood —
Het schot is plots met genadeloos schroot
in hun steigrende lijfjes gedrongen.
De haas heeft van doodsangst de ruimte besprongen
maar is niet dichter bij God geweest
dan de kleine onschuldige hertejongen
die zich neervlijden in een vreemde vrees
waarvan ook ik niet genees...

Fernand

Willy

Jouw lippen
wijnlippen vroeger
hebben de smaak van een heel rijpe vrucht
in de herfst.
Jouw hinde-ogen van vroeger
zijn donker van vrouw-zijn
nu
Perzik in maannacht

Lambrecht

Spillebeen
2.91

K U N S T A K T U A L I T E I T E N

BLANKENBERGE
Onder de titel 'Contrast' wordt tot
20 augustus in het Casino te Blankenberge een tentoonstelling gehouden
van hedendaagse Belgische Kunst.
Deze tentoonstelling wordt ingericht
door het stadsbestuur en samengesteld
door een inrichtend comite waarin A.
Van Audenaerde, F. Boute, K. J. Geirlandt, L. Danhieux, Dr. J. F. Van
Damme, H. Blomme, F. Vonck en R.
Wittevrongel. Deze tentoonstelling bevat werken van 23 artiesten. De beelden en schilderij en zijn in de verschillende zalen van deze expositie zeer
goed geexposeerd; er vloeit door de
luidsprekers af en toe goede jazzmuziek, achteraan in de expositie worden
dia's getoond van Serge Vandercam,
die mij veel beter lijken dan de schilderij en die deze in Denemarken geboren Brusselaar er exposeert. De totaalindruk van deze tentoonstelling is
goed, voor sommige werken zeer goed
en in ieder geval ligt het algemeen
peil van de expositie, behoudens een
paar uitzonderingen die eerder curiosa
dan schilderij en zijn, beduidend hoger
dan de verschillende tentoonstellingen
die wij de laatste jaren bezochten en
waarin werd gepoogd en figuratief en
abstract werk samen onder te brengen. Deze heterogene ondernemingen
zijn in feite van tevoren al in zekere
mate tot mislukking gedoemd. Tentoonstellingen als die te Blankenberge
kunnen natuurlijk ook mislukken,
maar er is vanzelfsprekend minder
kans, omdat men uitgaat van een idee,
een artistieke houding. In deze zin
zal ik bijvoorbeeld nooit de tentoonstelling 'Vormen van Heden' enkele
jaren geleden te Knokke gehouden,
kunnen vergeten. Het is sinds jaren
een der beste exposities die in onze
provincie werd gehouden. 'Contrast'
nu te Blankenberge komt ook zeer
vooraan omdat men duidelijk zien kan
dat er selectief werd te werk gegaan,
wat niet zeggen wil dat o. i. figuren
als Mendelson, Anne Bonnet, Servranckx, Willem van Hecke, Gilbert
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Swimberghe, Bert De Leeuw, Dan
van Severen e. a. hier niet op hun
plaats zouden zijn. Maar wij weten
ook dat vele ateliers werkelijk leeg
zijn, omdat wij deze zomer weeral een
inflatie van exposities beleven. De
vier oudsten die hier ten toonstellen
zijn Guiette, Lacasse, Morel en Mees,
deze laatste twee niet zeer bekende
Gentenaars, van welke twee ik de
bijna monochrome doeken van Morel
verkies boven de wel handig gecomposeerde doch mij wat onrustig voorkomende werken van Mees. Lacasse
blijft een boeiende figuur. Na zijn
expositie te Brussel, waar hij door
velen zal ontdekt geweest zijn, hangen
hier te Blankenberge drie composities
van zijn hand, waarin de vurige kleurren (rood en oranje) het hoge woord
voeren. Van deze vier oudsten lijkt
mij Guiette evenwel de grootste als
schilder; hij exposeert hier twee werken, het ene helemaal zwart met een
aantal inkrassingen en reliefs, het andere lichtroze tot wit, waarin hij eveneens een aantal tekens, sinjalen, heeft
neergeschreven, een soort getuigenissen, overblijfsels van geest in een verloren paradijs. Volgens leeftijd komen
dan in deze rij Lismonde en Mortier,
hier alleen vertegenwoordigd met drie
inkttekeningen, Louis van Lint met
een zeer grote compositie in zwart en
oker, Willy Anthoons, met een weinig
overtuigend beeldhouwwerk en Luc
Peire, die hier even laat zien hoe hij
verder evolueert, nu hij te Parijs een
atelier heeft. Tussen twee doeken van
1957 en 1958, Expo en Estramadura,
twee authentieke meesterwerken in
de schilderkunst van Luc Peire, zien
wij een kleiner doek 'Koraya I' van
i960, waarin het relief opnieuw een
rol gaat spelen en waarin de artiest
interessante spectrale effecten weet te
bereiken, met een aantal geometrische
vlakken in wit, zwart, grijs en oranje,
enigszins aanknopend terug met de
openstaande deuren van zijn vroegere
schilderij en, maar nu alleen teruggebracht tot naakte vlakken in een verfijnde tegenstelling tot elkaar ge-

plaatst. Ook Pol Mara gaat m. i. een
andere weg op. Zijn coloriet is veel
intenser geworden, zijn doeken voller, hierbij wellicht ietwat aan compositie inboetende, maar in ieder geval geeft zijn jongste werk mij een
veel kloeker indruk, die overtuigender inwerkt; ook deze wending lijkt
mij gunstig. Voorts vinden wij hier
nog werken van Burssens, Alechinsky,
Dorchy, Dudant, Landuyt. Paul Bury
en Paul Van Hoeydonck zijn producenten van ingenieuze effectsysteemtjes, misschien heeft hun werk wel
iets met kunst te maken (maar dan
slechts van heel ver); schilderkunst of
beeldhouwkunst is het in ieder geval
niet.
Tenslotte nog de Blankenbergenaar
Roger Wittevrongel, een nog jonge
man blijkbaar, die stellig veel krediet
verdient. De twee werken die hij hier
toont, en die mij enigszins voorkomen als staande onder de invloed van
Landuyt, zijn echter op het punt aan
deze stellig gunstige invloed te ontsnappen. Mij dunkt zal men die man
in het oog moeten houden. Van het
weinige beeldhouwwerk dat hier is
tentoongesteld stijgt dat van Ferdinand Vonck boven al het andere uit.
Vonck is momenteel een van de merkwaardigste beeldhouwers van het land
geworden. Maar waarom heeft men
hier ook niet enkele werken van Roger Bonduel geplaatst ?
Wie dus geloof wil hechten aan de
beweringen dat de abstracte kunst
met rasse schreden achteruitgaat en
wie in het non-figuratieve slechts eentonigheid en verveling vindt, kan te
Blankenberge terecht. Zijn geloof kan
hier een flinke deuk krijgen; het contrast dat deze expositie bedoelde is
bereikt; de ongelooflijk rijke gamma
is getoond van de schilderkunst die
los geraakt is van de anecdote en in
diversiteit en individualisme haar vrijheid heeft gevonden.
Jazzmuziek als omlij sting van dit alles ? Goed. Maar dan goede jazzmuziek, liever dan bepaalde temerige
'airtjes' die wij er hoorden. En men

moet ook dit inderdaad nieuwe procede om een expositie te omringen
niet voorstellen alsof dit iets zou te
maken hebben met vacantiestemming.
Ja, de tijd is blijkbaar nog ver dat wij
op een plechtige academische zitting
een authentieke jazzuitvoering zullen
kunnen beluisteren...
Al met al, en zoals al gezegd, een
geslaagde confrontatie van een aantal
werken in een uitstekende presentatie
samengebracht. Blankenberge geeft
hier een voorbeeld.
fb

GENT
Op i S e p t e m b e r a. s. komt het eerste
nummer van een Informatiebulletin —
dat geregeld om de veertien dagen zal
verschijnen, van de pers.
Alle belangrijke gebeurtenissen, voordrachten en initiatieven die in verband staan met bouwen en woninginrichting in het algemeen zullen er
in aangekondigd worden. Verder ook
korte kommentaar en beschouwingen
over kunsttentoonstellingen, publicaties, enz. Daarnaast zullen in dit bulletin korte indringende tips verschijnen. Er komt een Nederlands- en een
Franstalige uitgave. Dit bulletin wordt
uitgegeven door het documentatiecentrum Beter Wonen te Gent (Henegouwenstraat 7), dat tevens de uitgever is van het vier maal per jaar verschijnende tijdschrift Kijk, het enige
Nederlandse tijdschrift waarin zo
overvloedig nieuwe creaties op gebied
van woningbouw en binneninrichting
worden besproken en getoond.

LANDEGEM
Op 16 en 17 juli werden te Landegem
voor de derde maal de Jong-Nederlandse poeziedagen gehouden. Dit
week-end stond volledig in het teken
van de humor in de letterkunde en
mag werkelijk heel geslaagd genoemd
worden. Na het openingswoord van
voorzitter Erik Waelput werd er het
woord gevoerd door Fernand Bonneure, die een inleiding uitsprak over de
humor in het algemeen en over de
humor in de letterkunde en bepaald
in de Nederlandse. Nadat enkele humoristische gedichten waren voorgedragen, o. a. een serie buitengewoon
spirituele grafschriften van Jan Van

der Hoeven, werd een symposion gehouden, onder leiding van Jan Vercammen, waaraan werd deelgenomen
door Godfried Bomans, Gaston Martens, Fernand Handtpoorter, Jan Van
der Hoeven en anderen. Op zaterdagavond werd een tuinfeest georganiseerd o. a. met een optreden van de
mimekunstenaar M . A. J. Hoste. Nadat 's zondagsvoormiddags enkele in
het afgelopen jaar overleden letterkundigen werden herdacht, werd op
de slotzitting het woord gevoerd door
Gaston Durnez, die een onweerstaanbaar portret van zichzelf en zijn eigen
dichtkunst schetste en vervolgens enkele gedichten voorlas uit zijn nieuwe bundel Wiltzang, die 15 augustus
verschijnt bij Standaard-Boekhandel
en geillustreerd is met cartoons van
Hugoke. Even merkwaardig was de
met verschillende voorbeelden geillustreerde lezing van Kor van der
Goten uit Antwerpen, over kleinkunst
en kabaretpoezie. Nadien lazen nog
enkele aanwezigen uit eigen werk en
werd de uitslag bekend gemaakt van
de debutantenprijs en de schoolprijs
voor poezie, die ieder jaar op deze
literaire dagen wordt uitgeschreven.
Naast de al genoemden zagen wij op
deze dagen een belangrijke Westvlaamse belangstelling, zo van Felix
Dalle, Willy Spillebeen, Jozefa van
Houtland, Jozef Deleu, Ria Scarphout,
e. a.

WOUMEN
De crisis welke het toneel in het algemeen, het lief hebberij toneel in
West-Vlaanderen in het bijzonder,
doormaakt, heeft deze goede keerzijde, dat men zich meer gaat bezinnen over de essentie en de techniek
van de toneelspeelkunst. Vooral in
amateurkringen is zulks een verheugende vaststelling en het Algemeen
Westvlaams Toneel (A.W.T.), doet er
daarom goed aan meer studiedagen
in te richten zoals deze van 11 en
12 juni j. 1. te Woumen, in het gemeenschapsoord 'De Blankaart'.
Er was de gewenste belangstelling,
alhoewel men de aanwezigheid van
een paar toneelschrijvers en beroepsregisseurs miste.
Tot een vlot verloop en een zekere
gezelligheid voor, tijdens en na de
discussie's heeft de 'regie' van Dr.

Paul Kempynck — verantwoordelijke
voor de Blankaart — veel bijgedragen.
Daarom zal het A.W.T. een volgende
keer wellicht naar de zelfde formule
van vergaderen teruggrijpen.
In de talrijke, overigens korte toespraken, werd vooral aandacht gevraagd voor de verhouding welke bestaat of zou moeten bestaan tussen
auteur en regisseur.
Dhr. Andre Demedts wees er op, dat
een toneelauteur schrijft met de (impliciete) bedoeling gespeeld te worden. Een toneelschrijver hoopt dan
ook een goed regisseur te vinden, om
zijn werk als het ware te herscheppen, d. w. z. op zijn beurt van het
werk te maken, wat hij er in ziet.
Auteur en regisseur moeten over het
gewenste spelersmateriaal kunnen beschikken. Van de speler wordt dan
ook verwacht, dat hij persoonlijk is
en tevens gevormd. Persoonlijkheid,
dat is het innerlijke zijn, dat verrijkt
kan worden door veel levens- en toneelervaring, en door kennis van bepaalde wetenschappen. Vorming veronderstelt training en de wil om zich
de kunst van het natuurlijke spel
eigen te maken.
Over de term 'natuurlijkheid' werd
getwist, maar tenslotte bleek het dat
men het eens was over de gedachte
en dat men in een woordendiscussie
verward was geraakt.
Na de toneelschrijver kwam de regisseur aan het woord, in de persoon
van dhr. Luc Wildemeersch (St.-Michiels, Brugge, Rederijkerskamer van
het Heylich Cruys).
Dhr. Wildemeersch brak een lans voor
hetgeen hij noemde 'eigentijdse stukken' maar wees er op, dat avantgarde omwille van de avant-garde uit
den boze is. Aan de toneelschrijvers
vroeg spreker zich het begrip ' toneel'
eigen te maken en wanneer ze schrijven, het te doen „ met een oog op het
toneel en een oog op het blad ". Dhr.
Wildemeersch suggereerde ook een
eventuele wedstrijd voor toneelauteur s.
Wat de spelers betreft, vroeg regisseur
Wildemeersch een volledige overgave
en discipline en hij drong er tevens
op aan, dat de rolverdeling uitsluitend
door de regisseur zou gebeuren.
Om het publiek opnieuw voor het toneel op te voeden, achtte hij schoolvertoningen van zeer grote waarde.
Tenslotte had dhr. Wildemeersch ook
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een woordje voor de pers, die hij het
overmatig gebruik van hoedanigheidswoorden in de toneelrecensies aanwreef. Hij vroeg meer objectiviteit in
de toneelverslagen en de aanwezige
perslui hebben ze hem beloofd.
De referaten van dhr. Demedts en
dhr. Wildemeersch waren zowat de
uitgangspunten voor uiteenlopende
discussie's welke plaatsvonden in
twee afzonderlijke kaders. Tijdens de
plenaire zitting van zondag werden
dan de besluiten geformuleerd.
Van een toneelauteur wordt niet een
literair stuk verwacht, wanneer de literatuur moet dienen om leemten te
camoufleren. Vooral wordt gevraagd
de nodige aandacht te besteden aan
het derde bedrijf, dat zo vaak een opeenstapeling van gewrongen handelingen is. Daarom moet een auteur bedreven zijn in de toneel techniek en

is een voortdurend contact met regisseur, spelers en publiek nodig.
Van een regisseur verwacht men, dat
hij persoonlijk is en in zijn regie niets
aan het toeval overlaat. Daarenboven
moet hij de akteurs als persoonlijkheden erkennen. Aan de regisseur
werd het recht toegekend te schrappen waar hij het — volgens een verantwoorde regieopvatting — nodig
acht.
De akteurs worden verondersteld vol
goede wil te zijn. Gedurende het
'dode' seizoen worden van hen oefeningen gevraagd met betrekking op
de uitspraak, de beweging, de interpretatie. Tijdens het toneelseizoen
wordt vooral een stipte rolkennis geeist, alsook een trouw bijwonen van
de nodige repetities. Een akteur moet
niet alleen zijn eigen rol kennen, maar
hij moet een inzicht hebben in het

stuk, een inzicht dat hem moet toelaten zijn rol beter te interpreteren.
Tenslotte werd er op gewezen, dat
het zoeken naar persoonlijk succes en
het gebruik van dialect moeten geweerd worden.
Van het publiek moet men veel vragen om weinig te krijgen. Er is bij
de kringen — en niet het minst bij
de onderwijsinrichtingen — nog een
grote opvoedende taak weggelegd op
dit terrein. Het zijn echter vooral de
kringen, die door een ernstige opvatting van hun taak, in staat moeten
zijn, zoals vroeger, voile zalen te
lokken.
Met dit laatste besluit, dat tevens de
hartewens is van iedere toneelliefhebber, werden de kaderdagen van het
A.W.T. besloten.
Roger

Arteel

V A K L I T E R A T U T J R

David Talbot-Rice
ART

BYZANTIN

Elsevier, Parijs-Brussel, 1959.
In 1950 werd te Edinburg en te Londen een grote tentoonstelling van Byzantijnse kunst gehouden. Dit was het
uitgangspunt voor D. Talbot-Rice, die
samen met J. Beckwith, belast was met
het opmaken van de catalogus, om een
groot album uit te werken dat het geheel der Byzantijnse kunst zou beslaan en waar dus niet alleen de kleinere verplaatsbare werken, die voor
een tentoonstelling in het buitenland
kunnen in aanmerking komen, zouden
behandeld worden. De stof bleek echter zo uitgebreid dat men zich tenslotte diende te beperken tot de kunst,
die te Constantinopel zelf ontstaan is,
waaruit dan nog een strenge keuze is
gedaan geworden.
Het boek beslaat 340 bladzijden, for-
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maat 24 x 31, en bevat 44 reproducties
in vierkleurendruk en 196 bladzijden
zwart-wit illustraties; de inleidende
tekst is betrekkelijk kort, maar biedt
een zeer degelijk historisch overzicht
van de ontwikkeling der Byzantijnse
kunst; de bouwkunst krijgt er slechts
een ondergeschikte plaats, omdat het
accent gelegd wordt op de plastische
kunsten, met inbegrip natuurlijk van
de miniatuurkunst, het email, het
glas, de ivoorsnij kunst, de mozai'ek en
de smeedkunst. De dagtekening der
getoonde werken kreeg de biezondere
zorg van de samensteller, die bovendien voor de belangrijkste ervan aantekeningen opstelde, die het voorgestelde beschrijven, technische gegevens bieden en bibliografische verwijzingen naar de auteurs welke deze
werken speciaal hebben besproken;
ook worden er vergelijkingen getroffen met soortgelijke werken en streeft
de auteur ernaar estetische beschou-

wingen ten beste te geven, waarmede
hij gedeeltelijk ontsnapt aan de ban
der archeologie, waarin de studie der
Byzantijnse kunst — zoals overigens
met de meeste kunsten uit het verleden het geval is — gevangen zit.
Het belang van de Byzantijnse kunst
hoeft niet meer te worden bewezen;
het is thans voor iedereen duidelijk
geworden dat onze westerse kunst
slechts een uitloper ervan is en dat
zij onbegrijpelijk blijft voor wie geen
rekening houdt met de bijdrage van
Byzantion. Byzantion is immers de
schakel geweest tussen het Westen en
de antieke kunst, dewelke er op een
zeer persoonlijke manier is gei'nterpreteerd geworden en verrijkt, o. m.
met Oosterse elementen en met onderwerpen en ideeen die aan het Christendom zijn ontleend. Het is terecht
dat kunstenaars, die om een hernieuwing der gewijde kunst bekommerd
waren, zich in de laatste eeuw dik-

wij Is naar de Byzantijnse kunst hebben gericht, als naar de bron onzer
iconografie; deze rechtstreekse invloed
van Byzantion op de hedendaagse
kunst, welke ook sporadisch in de
profane kunst wordt waargenomen,
schijnt volstrekt niet beeindigd te zijn.
Art Byzantin van Talbot-Rice toont
inmiddels hoe volkomen verkeerd het
is te menen dat de Byzantijnse kunst
minderwaardig zou zijn. Ten onrechte
stelt men zich veelal deze kunst als
eentonig en gelijklopend voor; in feite
is er een uiterste verscheidenheid
waar te nemen en blijkt de geschiedenis van de Byzantijnse kunst al zo
bewogen te zijn als de geschiedenis
van Byzantion zelf.
A. S.

me plus vivante ce qui pourrait constituer la matiere d'une histoire de la
sensibilite litteraire en Europe au XX

e

siecle.

Het is de schrijver opgevallen dat de
literatuur steeds voorloopt op de historische gebeurtenissen, zodat de literatuur als het ware een barometer is,
die toelaat de winden en stormen van
morgen te voorzien. Hiervan uitgaande heeft Alberes de Europese letterkundige ontwikkeling voorgesteld als
een opeenvolging van stellingnamen,
die elkaar chronologisch min of meer
opvolgen en elk door een zeker aantal
belangrijke schrijvers worden vertegenwoordigd; dit bewijst hij aan de
hand van karakteristieke citaten uit
hun werk. Uaventure intellectuelle du

XX siecle verschijnt bijgevolg als een
opeenstapeling van honderden fiches,
die door de auteur geduldig werden
opgemaakt, gerangschikt, logisch onderling verbonden en in een letterkundig verantwoorde tekst ingekleed
werden. De periode 1900-1914 heet hij
e

R . - M . Alberes
V AVENTURE INTELLECTUELLE
DU XX SIECLE
e

Panorama des litteratures europeennes
1900-1959. Uitg. Michel. Parijs, 1959;
429 biz., 1350 F. F.
Men kan op allerlei manieren aan literatuurgeschiedenis doen. De wijze
die Alberes verkoos voor zijn letterkundig panorama, dat thans een tweede aangevulde en gewijzigde uitgave
kent, is misschien niet zeer praktisch
voor documentaire en klassikale doeleinden; men vindt er immers geen
groepering der auteurs naar landen en
stromingen, geen levensbeschrijvingen, geen synthese der voornaamste
werken, geen letterkundige beoordelingen. Dit alles laat hij zonder meer
vallen, alsof hij van de veronderstelling uitgaat dat zijn lezers op dat gebied volkomen op de hoogte zijn, een
veronderstelling die echter bij geen
enkele zijner lezers zal bewaarheid
worden vermits hij het geheel der
franse, engelse, duitse, italiaanse en
spaanse letteren met hun honderden
vertegenwoordigers beslaat, en bovendien ook nog naar de andere literaturen voortdurend verwijst. Dit is dan
in zekere zin het grote euvel dat dit
boek vertoont, namelijk op het gebied
der praktische bruikbaarheid.
Daarentegen staat echter dat de aandacht gegaan is naar wat in de literatuur, in tegenstelling tot de plastische kunsten, hoofdzaak is gebleven,
de menselijke inhoud : Cet essai a
Vambition de rassembler sous une for-

La querelle anti-intellectualiste.

Men

verwerpt het geloof in de alles reddende macht van de wetenschap; het
is de tijd der grote ontgoocheling.
Men herontdekt de intuitie, het instinct, het spontane, zelfs de mystiek;
men verkondigt de primauteit van het
leven boven de wetenschap. De tragische zin, en het Christendom, maar
ook de irrationele krachten schijnen
opnieuw aan bod te komen, terwijl
nochtans een deel van de letterkundige wereld als aan een poppenhuis
van schijngeluk voort blijft bouwen.
1914-1932 : Les fievres et Vinquietude.

De oorlog was slechts een onderbreking. De van het intellect ontvoogde
mens zou weldra in de letteren een
ongebreideld, cynisch illogisme botvieren; enkelen zullen zich wel in
een ivoren toren verder pogen af te
zonderen, wijl anderen in de excessen
van het surrealisme en het dadal'sme
bevrijding zoeken. Een nieuw inzicht
in de menselijke psychologie ontstaat,
die vooral de mauvaise foi van de
mens aan het licht brengt en hem met
Pirandello zijn maskers afrukt.
1932-1942 : Le dechirement et I'action.

Wijl de vorige periode bij de verantwoordelij kheidsloze j ongelingenj aren
kan vergeleken worden, treedt thans
de mannenleeftijd in. Het leven verschijnt hier als een drama; ook het
Christendom vanBernanos, Mauriac en

Greene is dramatisch. Sommigen gaan
zoals Malraux en Junger over tot een
cultus van de daad en een mystiek
van het avontuur; het marxisme tekent een deel der letterkunde dat de
materie huldigt, wijl enkelen een geraffineerd spiritualisme aanhangen of
het grote nationalistische avontuur
prijzen, dat de mensenhorden naar de
oorlog voert.
1942-1959 : De Vengagement a la desinvolture et a Vaprete. Het

individu-

alistisch estetisme wordt weggevaagd
door een apocalyptisch geengageerde
literatuur, die echter na de oorlog
meestal op ontgoocheling uitliep. Het
existentialisme huldigt daarom de absurditeit van het leven, die voert tot
wanhoop, stoi'cisme, of tragisch Christendom. De humanistische visie op de
mens gaat teloor : anti-roman, antitheater, anti-psychologisme vieren
hoogtij. Daarnaast wordt er soms gegrepen naar een gionesk en heidens
naturisme. Rond 1950 kwamen les enfants de Yabsurde aan het woord, be-

heerst door wantrouwen en wrok; de
angry young men en de schrijvers van

bittere of cynische of kil-documentaire
werken. Zij hebben alle illusies, alle
verbeeldingskracht en enthousiasmc
verloren en willen slechts eenvoudig
en concreet kleine maar reele probleempjes zonder enig lyrisme brutaal
uitrafelen. Zo ver staat men in 1959.
Het synthetisch overzicht dat we hier
geven is natuur lijk onvoldoend genuanceerd; in feite heeft Alberes, die
zijn werk in Zuid-Amerika en in Italie
schreef, ongehoord goed gedocumenteerd is en uiterst ruim van geest, een
heel wat meer ingew'kkeld en compleks beeld gegeven van de hedendaagse letteren. Aangezien dit beeld op een
uiteraard in vele gevallen nogal willekeurige keuze en klassifiering berust
zou het kinderspel zijn op elke bladzijde beweringen te noteren, die voor
betwisting vatbaar zijn; maar wij verkiezen niet mee te doen aan dergelijk
kinderachtig vertoon van ijle eruditie
en geven er de voorkeur aan onze eerbied en achting uit te spreken voor
Alberes, die een synthese gebouwd
heeft, waarmede ieder althans wat de
hoofdtrekken betreft zal moeten akkoord gaan.
Alberes concentreert zijn aandacht op
het element in de letteren dat ons
persoonlijk veruit het meest belangwekkende schijnt : de ideologische
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achtergrond, waaruit de litteraire werken gegroeid zijn, de geestesgesteltenis, de mentaliteit, waaruit de boeken geboren worden. Uiteindelijk
schijnt dit standpunt o. i. ook voor de
andere kunsten primordiaal; het laat
me totaal onverschillig welke geometrische figuren een koud-abstract
schilder op een doek ordent, maar het
geestesproces, dat erachter steekt interesseert me geweldig... In deze zin
is het boek van Alberes werkelijk
passionant, want hij verwaarloost totaal de verhaalinhoud en zelfs het zuiver estetisch aspect der letterkundige
werken om tot de kern door te dringen, deze kern waarvan de ontbolstering altijd aangrijpend is en dikwijls
ongemeen moeilijk; niet het minst
omdat de artiest in alle tijden en in
alle kunstvakken een illusionist blijft
en een duizendkunstenaar, die zijn geheimen angstvallig verbergt.
Het boek eindigt met een namenindex,
dat het consulteren vergemakkelijkt
en bij de zevenhonderd namen van
hedendaagse auteurs bevat. Bovendien
vindt men er ook synoptische tabellen, waarin de letterkundige werken
chronologisch per jaar geplaatst worden in verschillende kolonnen naargelang de aard van het werk (symbolisme

poetique,

anti-intellectualisme,

naissance du sentiment tragique, exaltation de Vinstinct ou de Vaction, exaltation des valeurs

spirituelles,

pein-

ture sociale et morale, inquietude, decouverte d'un monde nouveau,

chris-

tianisme tragique, absurdite et desespoir, ironie, aprete, enz.).

Natuurlijk zouden wij ook hier het
klaaglied mogen aanheffen over de
verwaarlozing der Nederlandse letteren. De vlamingen die ter sprake ko-

DE

men zijn Streuvels en Maurits Roelants; Maeterlinck, Verhaeren, Michel
de Ghelderode, Max. Van der Meersch
en Paul Vanden Bosch voor de Fransschrijvenden (de laatste die Westvlaming is, maar te Parijs uitgeeft, staat
echter aangegeven als Fransman). Van
onze noorderburen worden alleen
Couperus, De Hartog, Johan De
Meester, Anne Frank en Jef Last in
aanmerking genomen.

een boek publiceerde over het Duecento en een verhaal Adio Grimaldi.
Deze Renaissance in Mei is een reconstructie van het Florentijnse leven
rond Francesco Landini (x4 eeuw).
Het is echter niet alleen een historisch
gefundeerde beschouwing, doch ook
een uitstekend geschreven boek, dat
bovendien met een achttal fraaie buitentekstplaten is verlucht (274 biz.,
20 F).

A. S.

De Etrusken en hun beschaving is de

POCKETS

OVER

KUNST

Boeken over kunst zijn gewoonlijk
duur en alleen voor enkele beati possidentes toegankelijk, doch de laatste
jaren zijn in de nu al talrijke reeksenpocketboeken ook enkele waardevolle
werken over kunst of kunstenaars
verschenen. Als nummer 500 in de
reeks Prismapockets verscheen Gids
voor de Nederlandse

Kunst, waarin

beschouwingen over de bouwkunst in
Nederland vanaf de Karolingische tijd
tot heden, door ir. R. Meischke; over
de schilderkunst door Dr. H. E. van
Gelder, die ook schrijft over de tekenkunst, de grafische kunsten, de beeldhouwkunst en de kunstnijverheid; en
over de schilders en beeldhouwers na
1900 door Prof. Dr. A. M. Hammacher.
Het boekje bevat voorts een opgave
van de belangrijkste musea, een reeks
stadsplattegronden en provinciekaarten. Het boekje bevat ten slotte nog
80 uitgelezen illustraties (190 biz., 20 F).
In dezelfde Prismareeks wijzen we nog
op het boekje Renaissance in Mei van
Helene Nolthenius, professor in de
muziekgeschiedenis van de Middeleeuwen te Utrecht, die vroeger al o. m.

NIEUWE

GIDS

het vooruitstrevende dagblad

de

titel van een zeer geslaagd deeltje uit
de Picturareeks en werd geschreven
door Alain Hus. Voor een kleine kring
geleerden is dit oude volk uit de
streek van Toskane en zijn kunst
sinds jaren een intrigerend probleem
geweest. Doch sinds enkele jaren werden enkele merkwaardige restanten
van deze kunst in boeken en op exposities getoond, zodat een bredere
belangstelling mogelijk werd. Dit
werkje van Hus, dat overvloedig is
geillustreerd is een degelijke inleiding
tot de kennis van dit volk, zijn zeden,
zijn land, zijn godsdienst, zijn kunst.
(192 biz., 36 F). Dezelfde lof willen
wij zeggen over De Kunst van het
Oude Europa van Herbert Kiihn, een
specialist ter zake, eveneens in de
Picturareeks verschenen. In dit boekje
wordt, weeral met talrijke illustraties,
geschreven over de kunstuitingen vanaf de ijstijd tot het eerste millenium
na Christus in het gebied dat wij
thans Europa noemen. Over alle ontdekkingen, die zo talrijk zijn gebeurd
in de eerste helft van onze eeuw vinden wij in dit boekje overvloedige inlichtingen. Men komt er soms tot de
verbazende vaststelling dat er eigenlijk maar weinig nieuwe dingen worden gemaakt. (192 biz., 36 F).
fb

— vrije tribune
—

kunst- en geestesleven

—

economie en financien

— buitenlandse bij dragen
voor alle intellektuelen
— universitaire kronieken
met zijn
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— brieven van lezers

P E R S O N A L I A

fa De zangeres T h e r e s e A l l a e r t
geeft een zangrecital op donderdag 20
augustus in de Oostendse kursaal.

Decca verscheen een plaat van hem
betiteld 'Presenting Francois Glorieux '.

^ A n t o o n C a r e t t e uit Brugge
beeindigde zopas een film over de Internationale Bouworde. In deze nieuwe Orion-productie komen opnamen
voor over de woningnood en het werk
van de Bouworde in Belgie, Duitsland,
Oostenrijk, Italie, Frankrijk, Kongo.
Eerlang zal deze kleurfilm een ruime
verspreiding kennen, ook in het buitenland. Intussen wordt 'The Belgian
Art of Linen' (de Engelse versie van
'In 't land van vlas en Leie' in de
U.S.A. verspreid over 48 kopies : 30
in kleuren voor de bioscoopzalen en
18 in zwart-wit voor de T.V.-netten.

fa De Roeselaarse beeldhouwer Werner L a g a e hield een tentoonstelling in de stedelijke academie, Leenstraat, Roeselare, vanaf zondag 10 juli
tot 24 juli. Hij werd er bij de opening
ingeleid door Jan Van der Hoeven.
fa In de nieuwe kerk van MariakerkeOostende werden keramiekbeelden
aangebracht van de Oostendse kunstenaar A u g u s t M i c h i e l s .
fa De Oostendse beeldhouwer P a t r i s
houdt zijn zomerexpositie in de residence Beau Site, Albert I wandeling,
Oostende. Een werk van hem, Jean
Valjean, werd geplaatst in een laan
van Den Haan.

fa De Oostendse schilder A n t o D i e z
zal in de loop van de volgende maanden in verschillende belangrijke steden van de Duitse Bondsrepubliek zijn
werken vertonen, op uitnodiging van
plaatselijke kunstverenigingen.

fa De Oostendse schilderes L u c i e n ne P o r t a exposeert van 23 juli tot
5 oogst in de Galerij Houwen, Van
Iseghemlaan.

lV Rose D ' l v r y houdt een balletrecital met de leerlingen van haar
dansschool in de loop van de maand
September in de Oostendse kursaal.

fa De Oostendse schrijver A r y
S l e e k s bereidt de uitgave van een
werkje over de oude Oostendse straten.

fa Ter gelegenheid van het 11-julifeest werd te Brugge een feestavond
ingericht door het Vlaams Jeugdkomitee. Op het podium stonden naast
elkaar de Leeuwenvlag en de Europese
vlag. Naast een hulde aan Jef Tinel
en verschillende andere optredens mag
het slagen van dit feest gedankt worden aan de heren Hilmer Verdin, die
de samenzang leidde, en F e r n a n d
E t i e n n e , die voor deze avond de
bindteksten schreef en ze ook voorzei.

fa In het Concertgebouw te Brugge
werd door het tijdschrift Europa
en
met medewerking van het Stadsbestuur van 23 juli tot 31 juli een tentoonstelling gehouden van schilderij en
van G a s t o n T h e u n y n c k uit Esen.
Bij de opening werd het werk ingeleid
door Hugo Brutin en Medard Verleye.

fa Het doek 'Kop', waarmede de
Kortrijkse schilder D o o r G e v a e r t
een bronzen medaille verwierf in de
grote prijs van Oostende, werd door
deze stad voor haar museum aangekocht.
fa Op dinsdag 26 juli hield de pianovirtuoos F r a n s G l o r i e u x een recital in de Kursaal te Oostende. Bij

^ L i a T i m m e r m a n s liet een geillustreerd werkje verschijnen onder
de titel Van Kat tot Poes.
fa Het Godelievespel
nand Vercnocke,
V a n D u y n , decors
A r n o B r y s gaat door
15, 20, 21, 25, 27 en 28

van F e r d i regie R e m i
en kostumes
op 11, 13, 14,
augustus.

fa Begin juli vierde Antoon V i a ene
zijn zestigste verjaardag. Ter dezer
gelegenheid zal ter ere van de redactiesecretaris van Biekorf,
tevens voor-

zitter van het Brugs geschiedkundig
genootschap en ontwerper van de Gouden Boomstoet, door zijn vrienden de
volledige index van Biekorf
uitgegeven worden, onder de leiding van J.
Geldhof. West-Vlaanderen
biedt hierbij zijn gelukwensen aan een zijner
meest gewaardeerde medewerkers.
fa Z. E. H. A l b e r t V a n n e s t e ,
pastor te Komen, voorheen onderpastoor te Middelkerke en W. E. H.
M a r c e l I n g e l a e r e , onderpastoor
aldaar hebben in eigen beheer een
monografie over die kustgemeente in
het licht gegeven. Zij beschrijven het
verleden, het landschap, volk en plaatselijke tradities, de opkomst van de
badplaats en tenslotte de parochie met
kerk en mirakuleus kruis, over 140
biz. tekst met 48 foto's en 9 tekeningen en kaarten. Hun goede beschrijving steunt op uitgebreid materiaal
waardoor de lezer de waarachtige gelaatstrekken van het oude polderdorp
terug vindt achter het modernisme
van de jongste tijd. Middelkerke
kost
80 F per exemplaar en kan besteld
worden bij de auteurs. Dank zij de
steun van de provinciale en gemeentelijke overheden kon de uitgave bijzonder verzorgd worden.
fa De Oostendse Kunstkring houdt
zijn jaarlijkse tentoonstelling in de
Koninklijke Galerijen van 21 juli tot
15 augustus. Deze maal gebeurt de
expositie in samenwerking met de jonge Kunstkring van St.-Andries bij
Brugge, waarvan de leden naar Oostende uitgenodigd werden, terwijl
Oostendse kunstschilders te St.-Andries zullen exposeren. Een navolgingswaardig voorbeeld.
ERRATUM
Bij een onbekend sonnet van Hugo
Verriest (West-Vlaanderen,
nr. 51, p.
192). — In het laatste vers staat een
zetfout. Het moet zijn : „ En rondom
mij doorbalsemen
de lucht" i. pi. v.
doorbalsemt.
Het onderwerp is niet
de
roos,
maar wel haar
geuren.
Raf
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west - vlaander en
tweemaandelijks tijdschrift voor kunst en cultuur
uitgegeven door het christelijk vlaams kunstenaarsverbond
met de financiele steun van de provincie
*

voorzitter : jozef storme, bestendig afgcvaardigde
*

geestelijk adviseur : dr. albert smeets
*

redacticleiding : andre demedts, jozef hanoulle, marcel
notebacrt, antoon vander plaetse

inhoud :

redactiera ad : lionel blomme, f. r. boschvogel, mr. a. m. hottc,
Jules bouquet, arno brys, guido cafmeyer, architect jos delie, senator
de vrouw en de kunst r. d. de man, gaston duribreux, michiel english, prof. ir. arch. paul
felix, kanunnik paul Francois, hilaire gellynck, fred germonprez,
gaby gyselen, dr. alin janssens de bisthoven, octave landuyt, dr.
de dichter en de muze
jean lebbe, michel martens, godfried oost, dr. med. hubert peeters.
ha timmermans jozef seaux, albert setola, louis sourie, lia timmermans, jozef
vandaele, remi van duyn. luc verbeke. hilmer verdin, jozef verhelle,
drs. frans vromman.
vrouwen in de film

redactiesecretaris : Fernand bonncurc,
rijselstraat 329, st.-michicls-brugge ( telefoon 344.91)

mama rosseels

danseressen door de eeuwen been

*

rose d'ivry

secretaris van de administratie : hector deylgat,
polenplein 5, rocselare (telefoon 222.21)
*

grote vrouwen in schilder- en beeld-

verbondsecretaris : staf weyts.

houwkunst

*
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drukkerij lannoo, tielt

kathe kollwitz in westvlaanderen
raf set's

ensor - tentoonstelling te oostende
westvlaamse schrijfsters
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kunstaktualitciten
uit antwerpen, brugge, brussel, fransvlaanderen, harelbeke, jabbeke, knokke,

staf weyts
robert baccarne opnieuw bekroond

kortrijk, oostende, salzburg, sint-truiden

vakliteratuur voor kunstenaars

westvlaamse kunstenaressen van het
woord
hector cleylgat

provincials prijs voor schilderkunst 1960
albert smeets

poetisch bericht

personalia

met gedichten van
ward lernout, fernand lambrecht

ons vol gend nummer

jo verbrugghen, Kerman oosterlynck,
de korre

bertien buyl, rudiger geldhof

kunst en geneeskunde

Voor alle financiele

transacties

de B A N K V A N ROESELARE & W E S T V L A A N D E R E N
40 agentschappen in de provincie

de dichter en de muze

In 1908 organiseerden de kunstenaars en vrienden van
het beroemd geworden Bateau=Lavoir een feest ter ere
van Henri Rousseau. Het atelier van Picasso, waar
het banket plaats had, was versierd met lampions en
guirlandes en op de ereplaats stond op een schilders*
ezel het Portret van Yadwigha.
Fernande Olivier, Andre Salmon, Max Jacob, Picasso
zelf waren aanwezig; ook de dichter Apollinaire en
zijn vriendin, de schilderes Marie Laurencin. Marie
was een uitbundig, vrolijk meisje, een ietsje nai'ef —
misschien wel gewild, fris en spontaan. De oude, echt=
na'ieve Rousseau geraakte er van onder de indruk.
Zonder zelf goed te begrijpen waarom, had hij een
bij zonder e be wondering voor Guillaume Apollinaire en
hij was tevreden hem gelukkig te zien met Marie.
Toen het beruchte feest eindelijk klaar was, vroeg
Rousseau aan Apollinaire en Marie Laurencin voor hem
te willen poseren; hij wou hun portret vereeuwigen. Hij
wou een altijd=liefhebbende muze verbeelden, Marie,
die haar dichter inspireerde tot zoveel eigenaardige
verzen.
Colombe, Vamour et Vesprit.
Qui engendrates Jesus=Christ
Comme vous j'aime une Marie
Qu'avec elle je me marie.
Weinige dagen nadien herhaalde Rousseau zijn verzoek
en nodigde Apollinaire en sa charmante petite femme
uit om naar zijn atelier te komen. Rousseau begon met
hun neus, hun oren, de handen, het voorhoofd, kortom
hun hele lichaam af te meten en bracht die maten —
aangepast aan de grootte van het schilderij — heel
nauwkeurig op het doek over. Om de twee modellen
het poseren aangenaam te maken zong hij oude liedjes
uit zijn jeugd, zoals Le vin de Suresnes of Ale, die,
die, que j'ai mal aux dents. Het portret werd geex=
poseerd in het Salon des Independants en droeg als ti=
tel : La Muse inspirant le Poete. Iedereen herkende
dadelijk Apollinaire; Marie herkende men niet, alhoe=
wel men kon raden wie bedoeld werd. Rousseau had
haar voorgesteld als een onpersoonlijke, niet bepaald
mooie muze. Zij is gekleed in een lang lavendelkleurig
kleed. Zij heft de rechterhand op, steekt de wijs= en
middelvinger op alsof zij de inspiratie aankondigt, die
dadelijk uit de hemel zal neerdalen en die door haar
bemiddeling aan de dichter wordt gegeven. In het los=

hangend haar en rond de hals draagt zij myrrhetakjes.
Marie Laurencin was — toen — een arm meisje, die
bij haar moeder woonde en kartons tekende, die door
haar moeder werden geborduurd. Zij was zinnens haar
weg te maken in de toegepaste kunst. En het was vooral
Apollinaire, die haar aanmoedigde de vrije schilder=
kunst te beoefenen. Hij leidde het talent van de jonge
schilderes. Hij spoorde haar aan te werken, te expo=
seren en hij was het ook die haar naam bekend maakte;
die haar in al zijn artikels samen met de grootste na=
men van de schilderkunst uit die tijd vernoemde. De
brave Rousseau had dus verkeerd gezien. Het was niet
Marie Laurencin, die de muze moest verbeelden; het
was eerder Apollinaire die zijn muze inspireerde.
De charme van Marie was vreemd en eigenaardig. In
haar atelier, dat steeds netjes in orde werd gehouden,
werkte zij met de vensters gesloten. Niemand, be*
halve haar kat, Poussiquette, was er toegelaten. Ze kon
uren en uren achter elkaar blijven werken en schilderde
haar gekende zachte, elegante figuren in de haar eigen
harmonieuze pastelkleuren.
De hevige liefde van Apollinaire en Marie ging ook
gepaard met hoogoplopende twisten, die gewoonlijk
begonnen om een kleinigheid.
Eerst wou Apollinaire haar niet huwen omwille van
zijn moeder, de extravagante Mme de Kostrowitzky, die
Marie te arm vond. Later, toen de dichter haar ten
huwelijk vroeg, weigerde Marie, ook omwille van haar
moeder, die een hevige afkeer had van Apollinaire;
een afkeer die nog toenam toen de poete maudit bij
vergissing in de gevangenis La Sante terecht kwam,
verdacht van diefstal van de Mona Lisa.
Zoals Max Jacob het had voorspeld, verliet de muze
haar dichter en huwde met een jonge schilder, Otto
von Waetjen. Marie Laurencin werd een beroemde
schilderes, een rijke gevierde vrouw. Apollinaire schreef
de treurige geschiedenis van Croniamantal en Tristouse
Ballerinette, werd nadien verliefd op Lou, op Madeleine
en huwde tenslotte in 1918 Jacqueline Kolb. Van dit
alles heeft Rousseau nooit iets geweten; hij was gestor=
ven in 1910, twee jaar na het bewuste portret.
Er zijn echter in de geschiedenis der kunst — of liever
der kunstenaars — vrouwenportretten, die een bij=
zondere betekenis hebben omdat het model waarlijk de
muze, de inspiratrice geweest is voor de schilder. Wij
willen er hier enige nader bekijken.
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Amedeo Modigliani heeft in zijn kort en wild leven
vele vrouwen gekend. En vele vrouwenportretten ge=
schilderd : Mme Zborowska, de jonge Zweedse Lunia
Czecowska, Elvire, Adrienne en de rijke Engelse Bea=
trice Hastings, maar slechts een vrouw heeft voor hem
iets betekend : Jeanne Hebuterne. Jeanne was een een=
voudig meisje uit een kleine burgersfamilie van de
parochie St. Medard te Parijs. Haar broer was gekend
als een verdienstelijk landschap schilder. Waarschijnlijk
had Jeanne zelf ook talent want haar ouders lieten
haar inschrijven in de vrije academie van de rue de la
Grande Chaumiere. Na de lessen kwam zij soms even
met een vriendin tot in het gekende kunstenaarscafe
La Rotonde. Het was daar dat ze Modigliani ontmoette.
Modigliani, arm, ziek, schoon, brutaal en teder, onder=
mijnd door de drank en het losbandig leven, zag haar
en werd hartstochtelijk verliefd. Om haar terug te
zien, ging hij de volgende dag reeds naar dezelfde aca=
demie, waar Jeanne braafjes leerde tekenen. Zij was
steeds heel stil, bijna armzalig gekleed; zij was onop=
vallend, nederig en zwijgzaam en toch had zij iets
speciaal. Haar mooi ovaal gelaat, haar lieflijke lichte
blik en de donkerblonde vlechten, die haar tot op de
smalle schouders vielen, gaven haar het uitzicht van
een madonna.
Voor Jeanne Hebuterne leek Modigliani als een halve
god en zij zou hem beminnen tot in de dood. Een zekere
avond neeft hen dan ook in hun hopeloze liefde ver=
enigd, het zachte blonde meisje en de donkere, vurige
wilde kunstenaar. Op het armzalige atelier van Modi=
gliani, vlak bij de bewuste tekenacademie, beleefde
Jeanne haar grote droom, haar alles overweldigende
liefde, ook de diepste armoede en verdriet. Het leven
met Modigliani was niet gemakkelijk; Jeanne bleef
voorlopig bij haar familie want er waren geen bestaans=
middelen om een huishouding te beginnen. Ging zij
's avonds haar ouders opzoeken, dan werd hij jaloers
en schold haar uit. Als hij gedronken had, werd hij
woest. Hij werd hoe langer hoe zieker en ook armer.
Als hun dochtertje Nannoli=Jeanette geboren werd, was
er op het atelier geen plaats, ook geen geld en geen
vuur voor de baby en het kindje werd bij Italiaanse
vrienden geplaatst. Eens dat de oorlog voorbij was
kreeg Modigliani weer moed om te schilderen. Hij her=
won het vertrouwen in zichzelf dank zij de bewonde=
rende liefde van Jeanne en het is zij, die als het ware
zijn werk leidde. De kunstenaar werd stiller en trachtte
zich te richten naar het zachte, onverhoopte geluk dat
Jeanne hem bracht. Hij hield van haar vol passie en vol
tederheid. De portretten, die hij van haar geschilderd
heeft zijn gracieus van lijnen en harmonieus van kleur.
Blonde vrouw, tegen een stoel aanleunend, Vrouw met
de hoed — Slapende Vrouw, Vrouw in het blauw zijn
allemaal portretten van Jeanne. Het mooiste van alien
is het buste=portret : Jeanne Hebuterne van 1918 dat
zich thans in een private collectie te Bern bevindt. De
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lange gerokken hals, het smalle ovale gelaat, het bruin=
blonde haar dat los over de schouder hangt en de
kalme gelatenheid doen werkelijk aan een onaards,
engelachtig wezen denken. Doch op alle portretten lijkt
Jeanne even lief en zacht, met een verliefde blik in de
ogen en een kinderlijke bevalligheid in de houding.
Misschien was dit figuurtje, dat Modigliani zo dikwijls
met zoveel gracie schilderde, niet het exacte portret
van Jeanne; het was het beeld van de enige vrouw,
die hij ooit werkelijk heeft bemind.
Tegen het einde van 1919 werd zijn ziekte steeds erger.
Hij wist dat hij verloren was; aan zijn vriend Ortiz de
Zarave vertrouwde hij toe : Je n'ai plus quun petit
morceau de cerveau... je sens bien que c'est la fin.
Jeanne, die een tweede kind verwachtte, liet hem niet
langer alleen. Zij verdroeg alles, ook koude en honger
met een soort blijdschap. Zij was gelukkig om samen
met de geliefde man, die in haar ogen groter, schoner,
beter en meer verheven was dan alle andere mannen,
zijn ellende te mogen dragen.
In Januari 1920 vond Ortiz hem doodziek op zijn atelier
en liet hem dadelijk naar het hospitaal brengen. Hij
stierf op 25 januari 1920. De vrienden en verplegers
van het hospitaal trachtten Jeanne te weerhouden de
dode te bezoeken; zijn gelaat was nog een open wonde.
Doch zij moest hem nog eenmaal weerzien. Kalm en
vastberaden drong zij tot de dodenkamer door en kuste
lang de man die voor haar het gehele leven betekend
had. Zij huilde of kloeg niet. De sereniteit van haar
gezichtje was niet verdwenen. Toen keerde zij terug
naar haar ouders op de Montagne Sainte Genevieve
en wierp zich te pletter uit het venster.
Het stoffelijk overschot van Jeanne en het ongeboren
zoontje werd teruggebracht naar het atelier in de rue
de la Grande Chaume en in alle stilte begraven.
Drie jaar na hun dood opende men het graf van Mo=
digliani op het kerkhof van Pere=La=Chaise; het stof=
felijk overschot van Jeanne werd erbij gezet opdat de
twee geliefden ook in de dood samen zouden rusten.

In het Museum voor schone Kunsten te Antwerpen
bevindt zich een paneel van Jean Foucquet : ' O . L.
Vrouw met Kindjeomgeven van engelen, waaraan
een hele geschiedenis verbonden is.
Karel VII die dank zij Jeanne d'Arc tot koning ge=
kroond werd te Reims, was een slappeling, bijna kinds,
en versleten door zijn bandeloos leven. Hij was arm,
steeds schamel gekleed en in het hele land gekend
als de slechtste schuldbetaalder aller Fransen. Hij ver=
bleef nu eens te Tours, dan weer in het kasteel van
Mehun=sur=Yevre, waar hij overdag met de bilboquet
speelde en 's nachts de hofdames opzocht. Daar ont=
moette hij in 1437 Agnes Sorel, een arm hofdametje

Henri Rousseau : La muse inspirant le poete.
1909. Olie op linnen. 146 x 97 cm.
Offentliche Sammlung, Basel.

van amper 15 jaar oud uit Fromenteau. Volgens de
geschiedschrijvers was zij buitengewoon mooi. Ook
werd de koning vurig verliefd op Agnes, die er echter
niet veel voor voelde de liefde van de eigenaardige
koning te beantwoorden. Jacques Cceur, de grootziende
handelaar, de buitengewoon rijke geldschieter van Karel
VII, wist Agnes te overtuigen dat het lot van geheel
Frankrijk in haar handen lag en dat zij alleen en de
koning en Frankrijk kon redden. Hijzelf beloofde haar
alle financial e en morele steun om haar verheven taak
te vervullen. Agnes nam dit voorstel aan en begon
met klederen te kopen voor zichzelf en de arme ko=
ningin, die ze als vriendin en bondgenote voor zich
wist te winnen.
Zij bei'nvloedde de koning om de Engelsen opnieuw
aan te vallen, hen uit Rouen en verder uit Normandie
te verdrijven. De indolente koning greep gehoorzaam
naar de wapens en deed enkele maanden nadien zijn
intocht in Rouen; nog in november 1437 werd Parijs,
dat zo lang van Frankrijk gescheiden bleef, terug de
hoofdstad van het koninkrijk. De liefde en het succes
hadden Karel VII volledig veranderd; op 46=jarige leef=
tijd begon hij eindelijk te beseffen dat hij koning was.
Agnes was mooi, lieflijk, teder en onderworpen en
kon de koning alles laten doen wat zij maar wilde. Ter=
wijl zij zich zo het lot van Frankrijk ter harte nam,
vergaarde zij ook voor zichzelf stilaan een aanzienlijk
fortuin. Behalve geld, bont, juwelen, zilver, edelstenen,
liet ze zich talrijke landerijen, gronden en pachthoeven
schenken. Zij kreeg geheel Fromenteau, met huizen en
land; verder het kasteel van Anneville en opdat zij
ook letterlijk Dame de la Beaute zou heten, schonk de
koning haar ook het kasteel van Beaute=sur=Seine, met
alle omliggende huizen en gronden. Zij zelf schonk
aan de koning vier dochters : Marguerite, die huwde
met Olivier de Caetivy, broer van de admiraal van
Frankrijk; Charlotte, die hertogin van Brissac werd
door haar huwelijk met Jacques de Breze en Jeanne,
die huwde met Antoine du Bueil. Het jongste meisje,
dat slechts enige maanden leefde, zou, volgens som=
mige geschiedschrijvers, niet van de koning zijn geweest
maar van Jacques Cceur.
Er wordt beweerd dat Jacques Cceur, na Agnes lange
tijd slechts als instrument te hebben beschouwd, haar
plots ontdekte als vrouw. Zij zouden samen een korte,
hevige liefde hebben gekend. Een paar dagen na de
geboorte van haar vierde kind in 1450 stierf Agnes
Sorel.
Sommigen beweerden dat zij stierf aan kraamkoorts;
de meesten houden staan dat zij vergiftigd werd door
de dauphin, de latere Lodewijk XI. Afgunstige hovelin=
gen trachtten Jacques Cceur te laten terechtstaan voor
deze misdaad. Hij werd echter vrijgesproken doch van
andere fouten beschuldigd. Nu hij de voorspraak van
Agnes niet meer genoot, liet de koning hem aan zijn
lot over; hij bleef lange tijd ge van gen en al zijn goe=
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deren, waaronder zijn prachtig huis te Bourges, werden
in beslag genomen. Agnes Sorel had de uitvoerder van
haar testament, Etienne Chevalier laten beloven haar
buitengewone schoonheid in beeld te doen vereeuwigen.
Doch niet in een gewoon portret; zij vond zichzelf rein
en wou een beeld van zichzelf dat verheven bleef
boven alle menselijke schoonheid en aardse begeerte;
de geliefde van de koning zou de geschiedenis ingaan
als een Lieve Vrouw. Jean Fouquet was sinds 1448
teruggekeerd uit Rome, waar hij gedispenseerd werd
van zijn geboortesmet (hij was het kind van een priester
en een ongehuwde vrouw en kon om die reden geen
geld worden uitbetaald vanwege zijn kerkelijke werk=
gevers) en werkte te Tours voor Karel VII en de hoge
hofdignitarissen. In 1451 schildert hij dan in opdracht
van Etienne Chevalier een tweeluik, gekend als het
dyptiek van Melun. Het ene paneel stelt Etienne Che=
valier voor met zijn patroon. Het andere, waarover wij
het hier hebben, stelt Onze Lieve Vrouw voor, omgeven
door engeltjes. De madonna heeft de gelaatstrekken van
Agnes Sorel. Het grote, kinderlijke voorhoofd, waar=
van het haar helemaal naar achter, onder de kroon
gekapt is, de ronde, ietwat bol=achtige ogen, de kleine
mond, de fijne kin en ook de befaamde mooie boezem
van Agnes Sorel heeft Fouquet hier aan O. L. Vrouw
gegeven. Maar om dit beeld een meer algemeen en
minder menselijk karakter te geven, heeft hij de Lieve
Vrouw in een bleke, matte tint gehouden, en haar
omgeven met symbolische rode en blauwe engeltjes,
die de liefde en de zuiverheid voorstellen. Jean Fouquet
heeft van dit portret een ireeel visioen weten te maken.
(Wat Jacques Cceur betreft, hij wist de gevangenis te
ontvluchten en Chio te bereiken, waar hij in 1456
stierf. Het volk kon echter zulk droevig en onrecht=
vaardig lot niet aanvaarden. Volgens de legende zou
hij op Cyprus opnieuw fortuin hebben gemaakt en
weer een familie hebben gesticht. Slechts later, op hoge
ouderdom zou hij overleden zijn, omringd door dank=
bare familieleden en toegewijde vrienden).

*
Op 47=jarige leeftijd, na een ernstige ziekte te hebben
doorgemaakt, bleef Goya voor de rest van zijn leven
doof. Dit betekende voor hem een zware beproeving
waaronder hij geweldig leed.
Het was dan, als Goya halvelings uitgesloten werd uit
het mondaine hofleven, als hij getekend was door het
lijden, dat de hertogin van Alva zich aan hem interes=
seerde.
De hertogin was zeer vrijzinnig opgevoed, verstandig,
sensueel en temperamentsvol en had daarbij een voor=
liefde voor eigenaardige mensen; voor dwergen, mis=
maakten en simpelen van geest, die zij onder haar be=
scherming nam. Zij was gek op kinderen en hield als

haar lievelingen, een zoontje van een arme dienst=
knecht en een negermeisje, Marie de la Luz, bij zich.
Het was dan ook niet te verwonderen dat zij voor
Goya, de onbemidd^de, brutale, ongelukkige en nu ook
dove en verbitterde hofschilder een speciale genegen=
heid opvatte. Goya was gehuwd met Josefa Bayeu, de
zuster van zijn leermeester, die hem 19 kinderen schonk,
waarvan er slechts 1 in leven bleef. Maria del Pilar
Teresa Cayetana, was 33 jaar, toen zij Goya ontbood
om haar portret te maken. Zij was toen reeds 20 jaar
gehuwd met de hertog van Alva. Door haar schoonheid
en haar extravagant gedrag was zij een van de meest
geziene vrouwen aan het hof. Zij durfde het aan als
rivale op te treden tegenover koningin Marie Luisa.
Zo kwam zij te weten dat de koningin voor een be=
paald feest, een met gouddraad geborduurde japon had
besteld in Frankrijk. Zij liet zes precies dezelfde jurken
maken en liet ze dragen door haar gezelschapsdames,
die haar naar het fameuze feest begeleidden. Zij was
onmetelijk rijk; er werd verteld dat zij iedere dag gou=
den schotels, gevuld met fijne en dure gerechten, aan
Goya's huis liet bezorgen.
Waarschijnlijk schilderde Goya haar reeds in De
Schommel en Het Ongeluk doch officieel is het eerste
portret dit in de witte mouselinen jurk. Het schilderij
is geheel in neutrale zachte kleuren gehouden, slechts
gebroken door het mooie rood van de ceintuur en de
strik in het weelderige zwart krullend haar. De natuur=
lijke fierheid van de houding is enigszins verzacht door
het vlokkige en lichte van de mouselinen jurk. De
donkere ogen in het net afgetekende gelaat, hebben
een echte heersersblik, terwijl ook de rechterhand een
heersend gebaar maakt. Doelt dit gebaar nu op het
witte hondje van de hertogin ofwel naar het opschrift,
dat op het schilderij aangebracht is en dat luidt Aan
de hertogin van Alva, Francisco Goya ? Niemand zal
het precies kunnen uitmaken.
Het tweede grote portret van de hertogin werd geschil=
derd na de dood van haar man. Als de hertog in 1796
stierf, ging de hertogin een rouwtijd doorbrengen in
een van haar prachtige landhuizen, in Sanlucar de
Barrameda, nabij Cadiz. Er bestaan weinige tastbare
documenten over de verhouding van Goya en de her=
togin, maar het is wel zeker dat hij haar volgde naar
Sanlucar. Daar schilderde hij het portret in zwarte jurk
(Metropolitan Museum).
Deze maal draagt het schilderij geen opschrift, de her=
togin wijst nu een dubbele ring aan, waarin de twee
namen : Goya=Alba, zijn gegraveerd. Wij mogen wel
aannemen dat Goya een ware passie, een alles over=
weldigende liefde voor de hertogin had opgevat. Tijdens
het verblijf te Sanlucar maakte Goya verschillende te=
keningen van scenes uit het dagelijks leven, die het
intieme karakter van hun vriendschap onderstrepen.
Zij werden samengevat in een boek, het Album van
Sanlucar. Tussen 1795 en 1802 komt de figuur van de

hertogin in al zijn werk terug; in tekeningen, gravuren,
schilderijen, vinden we haar steeds weer.
Voor Goya., die altijd met een zekere hartstocht het
geluk had betracht, moeten deze jaren, deze liefde als
een verwezenlijking van zijn verlangens als een herop=
leving zijn voorgekomen.
Het is echter zeker dat de hertogin Goya niet met de=
zelfde overgave en vooral niet met dezelfde trouw be=
minde. Zij had talrijke vrienden en aanbidders, aan
wie zij haar gunsten schonk zodat ook deze liefde voor
Goya een bittere desillusie werd.
In 1797 reeds leerde de hertogin de gevierde matador
Romero kennen. Op een van de etsen die hij Capricio
noemde, stelt hij de hertogin voor, die weggevoerd
wordt door drie heksen, waarvan ene het hoofd van
Romero heeft. Goya bleef van de hertogin houden tot
aan haar dood. Zij stierf in 1802, in verdachte om=
standigheden; waarschijnlijk werd zij langzaam ver=
giftigd door haar dienstboden.
De twee meest populaire schilderijen van Goya —
daarom niet zijn twee beste — zijn de beroemde
Maya's; de Maya Desnuda en de Maya Vestida. Niet
een bezoeker van het Prado laat na deze schilderijen
te bezichtigen; er is immers een heel verhaal rond die
portretten. Er wordt beweerd dat Goya de hertogin
van Alva gevraagd had naakt voor hem te poseren;
wat zij graag wilde. Een naakt zou echter niet mogen
uitgebeeld worden voor de strenge Spaanse inquisitie
en tijdens een van de geheime seances in Goya's atelier,
zouden toezichters van de inquisitie Goya's huis zijn
binnengedrongen. Terwijl de dienstboden de vreselijke
inquisitoren bezig hielden, kleedde de hertogin zich
vlug aan en schilderde Goya in der haast een mouse=
linen hemd met sluier over de naakte figuur. Later
zou hij dan opnieuw een portret van de hertogin heb=
ben geschilderd, nu als Maya Desnuda. Die romantische
geschiedenis schijnt louter fantasie te zijn.
Volgens een andere hypothese zouden de twee Maya's
geschilderd en geplaatst zijn in La Moncloa, een eigen=
dom van de hertogin. Daar waren de schilderijen zo
aangebracht dat men, bijmiddel van een geheim me=
canisme, het ene schilderij over het andere kon schui=
ven. Na de dood van de hertogin kwamen al haar be=
zittingen, bij testament, ten goede aan haar bedienden.
De koningin liet het testament verbreken en eigende
zich een groot deel van de erfenis toe. Hierbij be=
vonden zich de twee beroemde schilderijen, die zij aan
haar minnaar, de machtige minister Godoy, ten ge=
schenke gaf.
Deze hypothese lijkt nogal ver gezocht. Het enige wat
men met enige zekerheid van de beide schilderijen weet
is het feit dat zij voorkomen op de inventarislijst der
bezittingen van Godoy, opgemaakt 1 januari 1808. Heel
waarschijnlijk werden de Maya's geschilderd tussen
1804 en 1808, dus minstens twee jaar na het overlijden
der hertogin. Het kleine mollige vrouwtje met het wei=
305

nig voorname gelaat gelijkt zelfs niet aan de slanke
aristocratische hertogin. Het is aan te nemen dat de
Maya's geschilderd werden in opdracht van Godoy en
een zijner gunstelingen voorstellen.

In het midden van het jaar 1500 komt Leonardo da
Vinci voor enige jaren naar Florentie. Het is in deze
periode dat het beroemdste schilderij ter wereld, de
Gioconda moet gemaakt zijn. Weinige schilderijen heb=
ben zo veel poetische, literaire en kritische comment
taren ontlokt als deze geheimzinnige glimlachende
vrouw, die bijna werkelijk schijnt te leven. Het is alsof
zij de voorbij gangers bekijkt, alsof haar glimlach zelf
verandeit van licht spottende tot weemoedige stem=
ming. Het is wel het meest wonderlijk portret uit de
geschiedenis; het is als de uitbeelding van een raadsel,
waarbij het oneindige lands chap in blauwgroene tint en
en het onwerkelijke avondlicht meehelpen.
Dit alles werd echter opzettelijk gewild door da Vinci.
In zijn Traite de la Peinture schrijft Leonardo : Voor
het schilderen van portretten, moet men over een spe=
ciaal atelier beschikken : een rechthoekige open binnen*
plaats van 10 el breed en 20 ellen lang. De muren moe=
ten zwart geschilderd zijn en als zoldering moet men
een doek nemen, dat men zo kan schikken — door het
open te spannen of te plooien — dat men geen zon
heeft. Als ge het doek niet gebruikt, schildert dan
slechts bij avondschemering, bij bewolkt of mistig weer.
Dat geeft een uitstekend licht.
Leonardo had zo een plaats ingericht in het huis dat
hij huurde van Piero di Barto Martelli. Het is in deze
patio dat Madonna Lisa del Giocondo haar portret
kwam laten schilderen. Zij was toen rond de dertig
jaar en de dochter van Antonio Gherardini, uit een oude
Napolitaanse familie, die zijn aanzienlijk fortuin ver=
loor bij de Franse invasie in 1495. Monna Lisa was
gehuwd met Francesco del Giocondo, een rijk Flo=
rentijns zakenman, die zich interesseerde voor alles
wat met kunst en kultuur iets te maken had. Hij leefde
aan het hof van Cesar Borgia en was voordien reeds
tweemaal gehuwd geweest, de eerste maal met een
dochter van Mariano Ruccellai', die reeds een jaar na=
dien stierf. Monna Lisa was niet een van die geleerde
vrouwen, die hun wijsheid overal uitstalden, zoals het
toen mode was. Toch schijnt het dat zij Latijn en
Grieks las en een intui'tieve wijsheid bezat. Zij was
nederig, trouw, zedig, godvruchtig, liefderijk voor de
armen en zeer vriendelijk voor haar stiefdochtertje,
Dianora. Bovendien een uitstekende meesteres voor
haar bedienden. En bij al dat moet zij iets mysterieus=
aantrekkelijks gehad hebben. Leonardo werkte slechts
af en toe aan het portret. Het duurde dan ook drie jaar
voor het klaar was.
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Telkens Monna Lisa kwam poseren, liet Leonardo mu=
zikanten ontbieden om haar op te vrolijken.
In de loop van deze jaren had Leonardo een zuiver=
platonische liefde opgevat voor zijn model. Monna
Lisa wist dat Leonardo haar liefhad; ook zij beminde
hem en terwijl zij gelukkig was met die liefde, nam zij
er reeds afscheid van. Zo bestond er tussen hen een
geheim, dat hen samenlbracht en hen scheidde van de
rest van de wereld. Leonardo beweerde dat alle kunste=
naars zich onbewust laten meeslepen om hun eigen
innerlijk te transporteren op de portretten, die ze schil=
deren. Misschien is deze beroemde glimlach slechts een
weerkaatsing van Leonardo's gemoed. Reeds voordien,
toen hij Lisa del Giocondo nog niet kende, heeft hij
die glimlach willen geven aan Eva bij de boom der
Wijsheid, het eerste doek van de meester; aan de engel
op het schilderij : Onze Lieve Vrouw aan de Grot; de=
zelfde glimlach zien we bij Lea en op tientallen andere
tekeningen van da Vinci. Doch bij haar, bij La Gio=
conda heeft hij dan toch de spiegel gevonden, waarin
hij zijn droom, weerkaatst zag. Monna Lisa had een
voorgevoel dat zij niet lang zou leven. De dag, voor
Leonardo's afreis naar Pisa, werkte hij de laatste maal
aan het portret. Hij zou Monna Lisa nooit terugzien;
zij begeleidde haar man op een zakenreis naar Calabrie
en op de terugkeer in de kleine stad Lagonero, stierf
ze aan moeraskoorts.
In dit portret wendde Leonardo zijn befaamd sfumato
met bijzondere zorg aan. Rond de ogen en de mond
wordt de vaagheid het zachtste en krijgt zij de meeste
schaduw. Alles in dit schilderij is geraffineerd gewild.
De bijzondere kleuren van het droomlandschap geven
reeds een irreele indruk. Het landschap aan de linker*
zijde van de figuur ligt lager dan aan de rechterzijde.
Bezien wij het schilderij eerst van links — dan schijnt
de figuur iets groter dan van rechts, zodat, als wij het
schilderij voorbijgaan terwijl wij het blijven bekijken,
wij de indruk krijgen dat de figuur zelf een nauwelijks
merkbare beweging zou maken. Ook met de ogen heeft
Leonardo hetzelfde procede aangewend en zo kan het
lijken alsof de ogen der Gioconda ons, bij het voorbij=
wandelen bezien en volgen. Dat is het juist wat de
figuur zo wonderlijk levend maakt.
Voor hij aan het schilderij begon, had da Vinci een
groot aantal studies gemaakt van La Gioconda. Slechts
weinige bleven bewaard; het meest gekende is de rood=
krijttekening van de bibliotheek van Windsor.
Frans I, koning van Frankrijk kocht het doek voor
12.000 pond.

Op een zekere dag in het jaar 1616 liet Rubens de
mooiste kinderen van Antwerpen in zijn atelier komen,
zij zouden poseren als putti voor zijn schilderij : De
Vruchtenkrans. Een van de kinderen was Helene Four=
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merit, twee jaar oud, een mollig en bevallig meisje. Zij
was de jongste van de elf kinderen — alien gekend
omwille van hun frisse schoonheid — van de familie
Fourment, een rijke, voorname burgersfamilie. Van het
eerste ogenblik hield Rubens bijzonder veel van dit
kind, zodat zelfs zijn vrouw Isabella er een tikje ja=
loers op was.
Veertien jaar nadien — vier jaar na het overlijden van
zijn vrouw — huwde de grote Peter Paul Rubens, de
blonde i6=jarige Helene.
Helene Fourment was lief en goedhartig, aanstellerig
en verwend, steeds toegevend en verzot op mooie kle=
deren, juwelen, weelde en feesten.
Reeds van jongsaf sprak zij over sieraden en gouden
koetsen, hield ze van pracht en praal en wilde ze niets
liever dan in de hoge, adellijke kringen komen. Nu
was Helene net een vrouw zoals Rubens ze gaarne zag :
bloeiend en blank en vol van lichaam, iets wellustig en
zinnelijk. Rubens was er hals over kop op verliefd.
Rubens kende de Fourments sinds langere tijd; Clara,
de jongere zuster van zijn eerste vrouw was met een
zoon Fourment gehuwd. En de familie was zeer trots
op hun vermaard familielid Peter Paul Rubens. Ook wil=
den de ouders hem gaarne als schoonzoon aanvaarden,
te meer daar Helene zelf heel veel van Rubens hield.
Drie dagen voor het huwelijk — Rubens hield van orde
in zijn zaken — werden alle mogelijke materiele aan=
gelegenheden geregeld. Helene kreeg 3.129 Vlaamse
Ponden mee, als bruidschat. Uitzet en sieraden werden
door Rubens betaald; het huwelijksfeest door de ouders
der bruid. Anderzijds beschreef Rubens 22.000 Carolus=
daalders op Helene's naam en maakte hij een testa=
ment om de eventuele kinderen uit het tweede huwe=
lijk te beschermen.
Tegen het huwelijk liet Rubens zijn huis herinrichten,
met vele nieuwe meubelen en prachtig huisgerei.
Toen dit alles geregeld was, werd op 6 december het
plechtig huwelijk gesloten in de St. Jacobskerk te Ant=
werpen. Peter droeg zijn zwarte gala=ambtskledij van
kamerheer bij het aartshertogelijk hof, en Helene het
bruidskleed waarin Rubens haar later schilderde.
Helene was in Rubens' ogen de mooiste en de beste
vrouw van het hele land; zij alleen kon hem volledig
gelukkig maken. Hij hield zoveel van haar en vond
haar zo prachtig dat hij haar steeds opnieuw schilderde,
wanneer hij maar kon zodat nu in alle musea over
de hele wereld een portret van Helene Fourment te
zien is.
Op de verdieping van zijn huis, op de Wapper, liet
hij een speciaal atelier inrichten, waar niemand, behalve
Helene en hijzelf toegang hadden en waar hij haar
blonde bloeiende schoonheid schilderde, nu eens als
nimf, dan weer als de mooie koningsdochter Nausikaa
of als de drie figuren der D r i e G r a l i e n .
Het eerste portret, dat zich nu in het Ermitage te Lenin=
grad bevindt, stelt Helene voor in haar bruidskleed.
308

De zwarte japon heeft een diep decollete, witte kanten
kraag en mouwen, versierd met mauve strikken. Een
mauve lint is eveneens rond de elegante vilthoed ge=
bonden. Helene draagt de prachtige gouden sieraden,
die ze van haar man ten geschenke kreeg en houdt een
struisvogelveer in de hand. Ook de zwarte hoed is
versierd met een dergelijke veer.
Een van de eerste intieme portretten is het schilderij
Het Velske, waar zij, een beetje kouwelijk, een bont=
stola over haar blanke, naakte lichaam heeft geworpen.
Rubens schilderde haar ook, samen met hemzelf en
Nicolaas, de tweede zoon uit zijn eerste huwelijk,
wandelend in de tuin.
De meest ontroerende zijn de portretten van enige jaren
later, waar Helene voorgesteld is, samen met haar jonge
kinderen. Op 18 januari 1632 was Clara=Johanna ge=
boren (zo gemakkelijk dat de vroedvrouw ervan ver=
baasd was). En in de zomer van 1633 een jongetje,
Frans, dat als peter Don Francesco de Moncada, mar=
kies d'Aytona kreeg en als meter een hofdame, Christi=
ne du Pare. De geboorte van het zoontje werd gevierd
met een reusachtig doopmaal met dans en muziek,
waarop 200 gasten uitgenodigd waren, Helene zelf
feestte en danste 24 uur achter elkaar.
Kort nadien maakte Rubens weer een kleine tuinschil=
derij : Helene, die Clara leert lopen met een kleine
toom met leidsels.
Helene bleef niet gaarne alleen thuis en wou Rubens,
ook op politieke reizen vergezellen. Ook bij ieder be=
zoek van een hoogstaand of adellijk man of voorname
dame aan het atelier van Rubens wou ze aanwezig
zijn en wilde telkens een nieuwe prachtige japon krij=
gen. Haar liefde voor rijke uiterlijkheden was gekend.
Tenslotte trok Rubens zich terug uit het politieke hof=
leven. Hij gebruikte nu zijn talent voor schilderijen
van meer intieme aard; hij moest zich nu niet meer
bekommeren over het decoratieve element en hij schil=
derde dan bij voorkeur taferelen uit zijn gelukkig fa=
miliaal leven. Zijn kunst wordt meer sentimenteel en
geraffineerd sensueel; het werk wordt lichter en meer
genuanceerd.
Het mooiste van deze familieschilderijen is wel het
lichte doek uit het Louvre, dat Helene voorstelt, samen
met haar twee oudste kindjes.
Op een goudbruine fond zijn de bijzonderste kleur=
waarden aangegeven. De draperie, de zetel, de hoed van
het jongetje zijn met rood onderlijnd. De heldere, lichte
kleuren zijn voorbehouden voor het gelaat, hals en
handen. Fris en rozig komt de jonge vrouw te voor=
schijn uit het wazige blonde licht. Van onder haar
elegante hoed, kijkt ze gelukkig naar haar zoontje dat
ze tegen zich gedrukt houdt. Waarschijnlijk staken de
kinderen juist hun spel om even bij hun moeder te
komen; het jongetje speelt met een hoed met rode bloem
en witte pluimen en de kleine Clara=Johanna heeft een
lap over het hoofd gedrapeerd, waaraan een maskertje
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nog met een lintje vasthangt. Het is het beeld van
een teder geluk, een vluchtig moment uit het dagelijks
leven, dat opgevrolijkt wordt door de jeugd van Helene
en de kinderen. De mooie goudachtige kleuren, de
zachtheid van de penseelstreek, die als het ware de ge=
liefde wezens bestreelt, geven het schilderij een spe=
dale schoonheid.
Kort na de geboorte van het derde kind, Isabella, kocht
Rubens het Steen te Elewijt. Helene vond het heerlijk
om kasteelvrouwe te spelen en Rubens gunde haar dit
gaarne en om haar plezier te doen, schilderde hij een
elegant gezelschap, met in het midden Helene als
hoofdfiguur, converserend voor het kasteeltje.
Twee jaar nadien werd het vierde kind, Peter Paul geboren. De Rubenskinderen waren gekend als de mooi=
ste kinderen van Antwerpen. De familie was een toon=
beeld van geluk en voorspoed. Toen begon Rubens he=
vige aanvallen te krijgen van jicht. Helene, die dikwijls
ijdel en onverstandig was geweest en verwend was als
een prinses, bleek ook een heel goede, hartelijke vrouw
te zijn. Geduldig en vol toewijding verzorgde zij haar
man, die 37 jaar ouder was dan zij zelf.
Rubens stierf in 1640. Behalve zijn onroerende eigen*
dommen, zijn schilderijen, kunstwerken en dergelijke,
liet hij 4 miljoen gouden Carolusdaalders na. Het Pelske
werd speciaal vermeld; dit schilderij kwam in ieder
geval aan Helene toe. Enige maanden na Rubens' dood
werd hun vijfde kind, Constance=Alberta, geboren.
Helene was een rijke weduwe; zij zorgde uitstekend
voor haar kinderen en bleef Rubens steeds dankbaar
voor de gelukkige jaren van hun huwelijk. Vijf jaar
nadien huwde zij met een diplomaat Jan van Broeck=
hoven, baron van Bergeyck.

In 1645 werd er in het huishouden van meester Rem=
brandt, een nieuw meidje aangeworven, een boeren=
meisje uit Ransdorp, Hendrikje Stoffels. Toen zij in
het prachtige huis in de Breestraat aankwam, was Sas=
kia, Rembrandt's vrouw, reeds drie jaar overleden en
het was Saskia's meid, Gertie Dirx, die de plaats van
de huisvrouw had ingenomen.
Titus, Rembrandt's vierjarig zoontje hield dadelijk van
het vriendelijke Hendrikje. En Rembrandt?... wij zou=
den onmogelijk kunnen gissen op welk ogenblik hij
haar heeft lief gekregen. Hij kiest haar de eerste maal
als model voor Onze Lieve Vrouw van De heilige fa=
milie met de engelen. Maria werpt een tedere blik in
het wiegje. Met haar lieflijk gezicht en bezorgd gebaar
geeft zij een treffend beeld van een jonge moeder.
Waarschijnlijk is zij ook het Jong meisje aan het venster
en Jong meisje in Noord=Hollandse klederdracht.
Later, als zij reeds een jonge vrouw was, maakte hij
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mooi=belichte naaktportretten van haar. In Het Atelier
zien wij een schilder ingespannen aan het werk. Hen*
drikje is gezeten op een soort estrade met fluweel be*
hangen, die de vorderingen van de schilder gadeslaat.
Het is bijna hetzelfde naakt, in dezelfde houding als
van Betshahee waarvoor Hendrikje, vier jaar later po=
seert. In dit jaar, 1654, schonk Hendrikje het leven
aan Rembrandt's dochter, Cornelia.
Intussen had Rembrandt met allerlei moeilijkheden te
kampen; zijn genie kwam in deze jaren meer en meer
tot uiting, maar zijn succes verminderde. In datzelfde
jaar 1654, als Hendrikje, haar kind verwachtte, werd
Rembrandt gevraagd te verschijnen, met de vrouw Hen=
drikje Stoffels, samen wonend in het huis in de Breestraat voor het consistorium van de Hervormde Kerk.
Rembrandt weigerde uitleg te verstrekken over hun
samenwonen zonder in wettelijke echt verbonden te zijn
en Hendrikje verscheen alleen voor de Kerkelijke Raad.
Zij werd, op discrete wijze, in de ban gestoten en zou
van nu af het Avondmaal worden geweigerd. Deze
veroordeling van de machtige gereformeerde Kerk had
voor gevolg dat verschillende personen weigerden ver*
dere opdrachten aan Rembrandt te geven. De reden
waarom Rembrandt niet met Hendrikje huwde, zal wel
steeds een geheim blijven. Misschien was het om de
aanzienlijke erfenis van Saskia te behouden, die voor
Rembrandt zou verloren gaan bij een tweede huwelijk.
Misschien was het ook door veronachtzaming.
Er waren zovele zaken, waaraan Rembrandt geen aan=
dacht gaf. Schulden, aankopen, betalingen, leningen en
interesten, alles liep door elkaar. Hoe langer hoe meer
geraakte hij in financiele moeilijkheden. Rembrandt
lette er niet op en schilderde, als een bezetene, als een
begenadigde. Hendrikje bleef hem trouw terzijde; niets
of niemand kon haar van Rembrandt scheiden. Haar
lief gelaat, met de zachte trekken, dat een weldoende
kalmte uitstraalde, bleef hem steeds inspireren. Als wij
haar portretten bekijken, voelen wij hoeveel Rembrandt
van haar hield, hoe zij voor hem een troost en een
vreugde betekende. Dit simpele, ongeleerde meisje uit
het Waterland had iets adellijks in de rijkdom van haar
fysische en vooral morele krachten. Telkens Rembrandt
Hendrikje uitbeeldt, hetzij in haar dagelijks jakje, het*
zij gekleed als Venus of Flora, telkens voelen wij zijn
dankbaarheid tegenover haar, die hem vriendschap en
tederheid schonk en die hem meer goedheid en levens*
wijsheid had gebracht dan al de lege, ijdele, pronkerige
voorname luiden, die hij vroeger te vriend had. In de
portretten van Hendrikje liet hij zijn hart gaan; hij
vond steeds de juiste accenten van liefelijkheid om haar
natuurlijke, vriendelijke glimlach weer te geven.
In de hoogste nood was het Hendrikje, die praktisch
en moedig, het huishouden recht hield. Tussen 1657
en 1660 werd Rembrandt's mooie huis, de omvangrijke
verzameling kunstwerken, die hij bezat, zijn gehele in*
boedel openbaar verkocht. Uit de opbrengst kon hij

nog niet alle schulden voldoen. Hij verhuisde naar de
Rozengracht, waar Hendrikje, samen met Titus, een
kunsthandel op haar naam oprichtte. Om zijn werk
te redden, verplichtte Rembrandt er zich toe, in ruil
voor zijn levensonderhoud, zijn gehele werk aan de
kunsthandel af te staan. In deze moeilijke jaren, had hij
toch nog de moed Hendrikje te schilderen als Flora, de
godin van de Lente. Jaren voordien, in de voorspoedige
tijd, had hij Saskia ook als Flora geschilderd; hij had
haar gekleed in de kostelijkste gewaden, haar behangen
met flonkerende juwelen en haar gekroond met kleu=
rige, bloeiende zomerbloemen.
Hendrikje is ontroerend in haar soberheid. Het is alsof
zij slechts Flora speelt zoals een kind nai'ef zich tooit
voor het spel met een kleinigheid. Zij is gekleed in een
eenvoudig wit gewaad; met de linkerhand houdt zij
haar kleed op, waarin zij bloemen verzameld heeft;
met de rechter biedt zij er enige aan. Op haar breed*
gerande hoed heeft zij een twijg met bloesem gestoken.
Lief en ernstig en moedig Hendrikje ! Zij stierf in 1663
en werd op 24 juli in de Westerkerk te Amsterdam
begraven.

*
In 1916 leerde Picasso Jean Cocteau kennen. Deze laat=
ste werkte aan een ballet Parade waarvoor hij de schil*
der wist te interesseren. In 1917 reisden zij samen naar
Rome om er Diaghilew, de leider=choreograaf van de
Russische balletten, te ontmoeten. Zij gingen dadelijk
aan het werk; terwijl de balletgroep oefende in de
Cave
Taglioni
werkte Picasso aan de ontwerpen voor
kostumes en decors en leerde hij een van zijn zeven
muzen kennen. Olga Chocklova, een der danseresjes
der Russische balletten. In juni reisden zij samen naar
Spanje, waar zij enige maanden verbleven, nu eens te
Madrid, dan weer te Barcelona. Daar schildert hij een
eerste portret van Olga. Zij is gekleed in een blauwe
Mantilla. Het mooiste en meest klassieke is het portret
van Olga, waar zij een waaier in de hand houdt. Het
fijne ovaal van het gezicht, de sierlijke houding zijn
uitstekend weergegeven en wij voelen het — met liefde
geschilderd.
Voor Picasso, die de laatste jaren slechts kubistisch
gewerkt had, betekenden de reis in Italie, de ontmoeting
met de Russische balletten en met Olga, een hele
ornmekeer. Niet alleen zijn privaat leven, ook in zijn
werk, zijn persoonlijk leven en zijn gemoedstoestand
hadden steeds een grote invloed op zijn werk. In 1918
huwde hij met Olga Chocklova; Apollinaire en Max
Jacob fungeerden als getuigen. Nu brak voor Picasso
een gelukkige tijd aan. Hij verhuisde naar de Rue de la
Boetie, waar hij een ruim atelier te zijner beschikking
had. Hierover was hij zo opgetogen dat hij verschil=
lende malen zijn nieuwe woning of zijn atelier en de

vrienden die hem er komen opzoeken — Cocteau, Erie
Satie, in gezelschap van Olga tekende en schilderde.
In februari 1920 werd zijn zoon Paolo geboren. Picasso
hield enorm veel van dit kind, van wie hij verassend
mooie en tedere portretten maakte. Zijn geluk met Olga
gaf een nieuwe richting; hij werkte in een neo*klassieke
stijl; anderzijds ging hij de vondsten van het kubisme
verder uitdiepen, maar op een zeer vrije manier zodat
hij een gelukkig evenwicht bereikte tussen het kubisme
van de laatste jaren en het realisme. De kleurengam=
ma's in deze werken zijn eenvoudig prachtig en van
een bijzondere harmonie. Zijn natuurgelijkende portret=
ten uit deze tijd — die men dikwijls Ingristische
por=
tretten
noemt — getuigen van het wonderlijk teken=
talent van de kunstenaar en plaatsen Picasso als por=
trettist naast de allergrootsten. Zijn jonge vrouw en
zijn zoontje hadden een gelukkige invloed op zijn werk.
Zij gaven hem nog een nieuw thema voor zijn inspi=
ratie : Moeder
en
Kind.
Reeds rond de jaren 1925=26 kwam er een kentering
en tegen 1928 brak er een tijd van zoeken en tasten
aan. Wat hij nu deed, betekende een vaarwel aan de
rede. Op de weg die hij nu insloeg zou hij ook de vor*
men van het menselijk lichaam omdenken en her*
scheppen en hier is dan ook geen ver gelijk, geen rede=
nering of betoog meer mogelijk. Hij schilderde monster*
achtige gestalten, afstctende gruwelijke figuren. Deze
tijd was niet gelukkig voor Picasso : zijn huwelijk was
een mislukking geworden en het waren deze moeilijk*
heden en bitterheid, die zijn werk beinvloedden. Zoals
Picasso vroeger Olga schilderde uit liefde, schilderde
hij haar nu uit haat. Zij wou vooreerst niet toestemmen
in de door Picasso gevraagde echtscheiding. Slechts
later, in 1935, als Marie=Therese Winter, de nieuwe
muze van Picasso, zijn dochter Maya ter wereld bracht,
nam Olga Picasso, de enige die wettelijk zijn naam
droeg, voorgoed afscheid. Zij leefde teruggetrokken in
het zuiden van Frankrijk, waar zij in 1955 overleed.
Het bewuste schilderij bevindt zich in de collectie van
Roland Penrose en het illustreert zeer duidelijk zijn
gemoedstoestand. Het heet Zelfportret
doch men ziet
slechts de siihouet van Picasso's portret op de achter*
grond. Het gedeformeerde, schrikwekkende, monster*
achtige wezen op de voorgrond moet Olga voorstellen,
de vrouw aan wie hij, in gelukkiger jaren, zulke lief*
lijke, idyllische gestalten had gegeven. Dit bevestigt
de wijze woorden van Leonardo da Vinci als hij be*
weerde dat een kunstenaar zich steeds laat meeslepen
om zijn eigen innerlijk, zijn eigen gernoed, om ten*
slotte steeds zichzelf te schilderen.
Maar is het niet de muze, die deze gemoedstoestand
be'invloedt ?
De vrouw, die de kunstenaar ten goede of ten kwade
inspireert ?
L I A
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vrouwen in de film

Vrouwen in de film ! Er zouden biblio teken te vullen
zijn met al de boeken die over het onderwerp zijn
geschreven, worden geschreven en in de toekomst zul=
len geschreven worden. Want voor het grootste gedeelte
van het bioskooppubliek — en ik reken ook de intel=
lektuelen daartoe — heeft de hele staf van kunstenaars
en vaklui die aan een film werken niets te betekenen,
vergeleken bij wat een ster presteert. Bij het ophalen
van herinneringen wordt de naam van een kineast,
die toch de eigenlijke schepper is, zeiden aan een film
gekoppeld; men spreekt van Camille
met Greta Garbo,
van D e r blaue Engel met Marlene Dietrich, van Quai
des
Brumes
met Michele Morgan. Het is niet toevallig
dat ik hier drie vrouwennamen citeer en niet de naam
van een man : de vrouwelijke ster is nog altijd een veel
sterkere kasmagneet dan een mannelijke, hoe beroemd
ook. De verklaring ligt voor de hand : mannen voelen
zich door hen aangetrokken, en de vrouwen... willen
hen zien om hen zoveel mogelijk te kopieren teneinde
de mannen te behagen.
Zo is, in de loop van de jongste vijftig jaar, een beeld
ontstaan van de filmkunst en het filmbedrijf dat totaal
vertekend is. De vrouw in de film blijft de trekpleister;
maar de miljoenenindustrie 'gebruikt' haar slechts :
niet haar geest, maar haar uiterlijke verschijning. De
filmaktrice, op enkele uitzonderingen na, wordt ge=
maakt. Zoals ze reilt en zeilt. Een eigen gelaat heeft
ze niet meer, noch heur eigen haar, persoonlijke ma=
nier van bewegen of spreken. Alles is geprefabriceerd
en komt evenzeer aan de dromen van de massa tege=
moet als zij deze dromen van dag tot dag nieuw
voedsel geeft.
In de toneelkunst kan men ver wijzen naar grote vrou=
wenfiguren, naar aktrices van wereldformaat; derge=
lijke vrouwen bestaan in de filmwereld omzeggens niet,
tenzij men er deze bijrekent die eigenlijk tot het toneel
behoren en slechts af en toe voor de film optreden,
zoals ook sommige akteurs doen.
Vrouwen in de film zijn symbolen. Vandaar dat men
ze gemakkelijk in kategorieen kan onderbrengen; het
verschil dat zij, in iedere kategorie, onderling vertonen
is zo gering dat de 'slikkende' bioskoopbezoeker het
niet= en de kritische bioskoopbezoeker het nauwelijks
opmerkt. Verder is het eigenaardig om vast te stellen
dat, hoewel de wereld sinds de jaren twintig merkelijk
is veranderd, de symbolen ongewijzigd zijn gebleven;
de variaties schuilen slechts in details.
Zo kan men vier hoofdgroepen onderscheiden — ik
geef met opzet overwegend voorbeelden uit de Ameri=
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kaanse filmindustrie omdat zij nog altijd toonaangevend
is in die zaken, wat de Franse Nouvelle=Vague=lui er
ook mogen over denken; Frankrijk is alleen een tikje
gewaagder dan Hollywood, en Duitsland is platter,
maar de symbolen worden in de States geboren.
Daar is vooreerst het type van het meisje, of de jonge
vrouw, op wie de man vertrouwend kan steunen; zij
bedriegt hem niet doch bemint hem uit de eenvoud
haars harte, ook al schijnt ze nog zo gekompliceerd.
Tijdens de periode van de stille film werd dat type
het best vertegenwoordigd door Mary Pickford, Ame=
rica's
sweetheart.
Zij was de eerste autentieke ster die
zowel in Europa als in Amerika der mannen harten in
lichtelaaie zette, en de vrouwen een ideaal voorhield
dat nog precies binnen hun bereik lag. Een vals ideaal
weliswaar, maar vermits de man er evenzeer in geloofde
als de vrouw, hinderde het niet. Mary is er niet ge=
lukkig, maar wel rijk bij geworden.
Het tweede type zou ik willen omschrijven als de
mysterieuze vrouw, wat niet hetzelfde is als de vamp
waarover ik het dadelijk zal hebben. De mysterieuze
vrouw is onbereikbaar en daarom zo begerenswaardig.
De mannelijke bioskoopbezoeker weet dat hij haar
nooit zal bezitten, de vrouwelijke dat zij haar nooit
zal evenaren. Hetgeen helemaal geen afbreuk doet aan
beider adoratie. Wat zij in het gewone leven niet zullen
kennen, beleven zij immers in de duisternis van de
cinemazaal waar men, hoezeer ook opgenomen in de
sfeer van een gezamenlijk beleefd avontuur, toch een
soort van primaire individualiteit behoudt en derhalve
het ik projekteert op de aangebeden ster. Greta Garbo'
is de meest typische vertegenwoordigster geweest van
die kategorie van vrouw. Zij was zozeer de geliefde
van iedereen die betaalde om haar te zien, dat zij zelf
het slachtoffer is geworden van haar myte. Er zijn
tientallen redenen opgegeven die moeten verklaren
waarom Garbo nooit is gehuwd. De enige echte reden
ligt hierin dat zij niet kon trouwen zonder meteen
miljoenen aanbidders te verraden. Zij kon kiezen : een
man of een carriere. Zij verkoos het laatste en is,
sinds vele jaren, de eenzaamste vrouw in Hollywood.
Ten derde is er de vamp : fascinerend en gevaarlijk. Zo
moet althans uit de film blijken; in werkelijkheid is
dat type een mengeling van cliche=gebreken die zodanig
worden voorgesteld dat vele vrouwen hen benijden en
vele mannen hun eigen vrouw een sloof gaan vinden.
De filmvamp volgt de modekurve : ten tijde van de
stille film droeg zij een laaguitgsneden jurk met zij den
franjes, was zij opgetuigd met halssnoeren van ont=
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hutsende lengte en rookte zij steevast sigaretten uit
lange, dunne pijpjes. Gloria Swanson behoorde, een
tijdlang, tot dat soort van vampeksemplaar; en Louise
Brooks, May Murray en Marlene Dietrich die eigenlijk
pas populair werd na het ontstaan van de geluidsfilm
doch jaren voor dien reeds debuteerde als derderangs=
vamp.
Tot deze drie types kunnen ongeveer alle vrouwelijke
sterren ook nu nog worden teruggebracht. Zeker, Doris
Day is geen Mary Pickford; maar zij wekt hetzelfde
vertrouwen, hetzelfde gevoel van veiligheid bij de man;
en bij de vrouwen de hoop haar te kunnen evenaren.
Doris Day vertegenwoordigt the girl next door : be=
kend, bekoorlijk... en bereikbaar. De meest volmaakte
vertegenwoordigster van dat type is Grace Kelly ge=
weest die, ook al speelde ze de rol van een prinses —
bv. in The Swan — , toch het burgermeisje bleef van
The Bridges at Toko=Ri en The Country Girl.
Er was niets mysterieus aan Grace Kelly; er is niets
mysterieus aan Doris Day, Esther Williams, Joan Fon=
toine, Olivia de Havilland, Marianne Hold, Judy Holli=
day, Luise Ulrich. Maar er gaat wel iets mysterieus
uit, zij het ook kunstmatig, van Kim Novak en vroeger
van Gene Tierney=met=de=groene=katogen.
Toch kan men moeilijk de juiste grens trekken tussen
de huidige vamp en de mysterieuse vrouw. Te meer
daar beide types geevolueerd zijn naar iets dat een
cocktail is van beide, gekruid met een flinke dozis seks.
Een van de laatste autentieke vampen, in de film wel
te verstaan, was Joan Crawford. Momenteel volstaat
het niet meer vamp=zonder=meer te zijn; de attraktie
van dergelijk vrouwentype wordt niet langer gesug=
gereerd door kleding, langoureuze gebaren en lokkende
oogopslag; maar door een brutaal tentoonspreiden van
fysische aantrekkelijkheden. De moderne mysterieuze
ster en de moderne vamp zijn tegelijkertijd na'iever en
onbeschaamder. Zij vormen tezamen het grootste in=
vesteringskapitaal in de filmindustrie : Rita Haywort
en Kristina Soderbaum in hun glorietijd, Marilyn Mcfri=
roe, Jayne Mansfield, Joan Collins, Pascale Petit, Gilna
Lollobrigida, Sophia Loren, Lana Turner (die gelanceerd
werd onder de naam sweeter=girl en inderdaad steeds in
nauwsluitende sweeters zat gewurmd), Diana Doirs,
Mamie van Doren, Martine Carol enz. De hele publfci=
teit is er trouwens op afgestemd; cfr. de filmafficrfes
en plakkaten.
Wel is er de jongste tijd nog een vierde type bijgeko*
men : het kind=vrouwtje, onvolgroeid, een jongen haast,
zonder uiterlijke seksuele aantrekkingskracht... en juist
daardoor sterker op de verbeelding werkend. Het is
de normale reaktie op de seksindigestie waaraan de ^e=
regelde bioskoopbezoeker begint te lijden. Audrey Hejp=
burns plotselinge doorbraak was aanvankelijk niet te
danken aan haar onmiskenbaar talent, maar aan het
verrassend nieuwe type dat zij op de markt bracht
(Sabrina, Tunny Face, Love in the Afternoon); het ver=
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klaart ook het geweldige sukses van Leslie Carons Lili,
Daddy Long Legs en Gigi.
Wat dat nu allemaal met film = k u n s t heeft te maken ?
Bitter weinig, inderdaad. Uiteraard kan het ook moeilijk
anders. Een filmaktrice is een medium in de hand van
de kineast; zij is slechts een onderdeel, een der vele
elementen die tezamen de film vormen. Op het toneel
wordt de tekst van de auteur gedragen door de akteur;
hij schept of herschept. Niet zo in de film. Integendeel,
een knap toneelspeler is bijna nooit een goed film=
akteur; zodra een akteur, hij zij ster of figurant, iets
persoonlijks wil scheppen, breekt hij de homogeniteit
van het geheel, dringt hij zijn medespelers in de scha=
duw. De kineast is de eigenlijke schepper van de film;
hij zegt hoe de akteur zijn rol zal vertolken. Film is,
veel meer nog dan toneel, teamwerk onder een onbe=
streden leiding. Dat verklaart waarom akteurs en ak=
trices die in feite geen greintje akteertalent bezitten,
soms zulke magistrale kreaties schijnen te leveren —
Kim Novak bijvoorbeeld — omdat ze precies doen wat
de kineast van hen verwacht, en een scene van tien
sekonden net zolang herhalen tot het perfekt is, ook
al moeten ze er een hele dag aan opofferen.
Daarom vindt men zo weinig werkelijk grote vrouwen=
figuren in de wereld van de film. Er zijn er, zoals er
ook grote filmakteurs zijn — Leslie Howard indertijd
(die trouwens een even geniaal toneelspeler was), Henry
Fonda, Spencer Tracy, Fredric March. Maar ze blijven
de uitzondering. Guilietta Masina behoort tot die uit=
zonderingen, hoewel men zich de vraag mag stellen
of Masina ooit een ander type zal kreeren dan dat van
het klowneske figuurtje in La Strada, hetgeen men te=
rugvindt in Fortunella, Cabiria. Anna Magnani, de ge=
voelige en vulkanische Italiaanse aktrice, is een uit=
zonder ing; Brigitte Horney in Duitsland, Wendy Hiller
in Engeland, sinds enkele jaren ook Danielle Darrieux
in Frankrijk, soms — maar steeds zeldzamer — Ingrid
Bergman; alsmede de hele ploeg die voor Ingmar Berg=
man werkt, zij zijn evenwel alle tevens toneelaktrices.
Doch het zijn echter niet de uitzonderingen die de
miljoenen aanlokken; zij bepalen de mode niet, de ge=
dragingen van de jeugd, noch de begrippen over liefde,
trouw, eerlijkheid. Dat doen de geprefabriceerde sym=
bolen, praktisch geschapen uit het niet.
De film is nog altijd een wereld van schaduwen en
dromen; en in de ster wordt de droom van miljoenen
over de gehele wereld gekonkretiseerd. Op weinige
wilskrachtige en intelligente sterren na, kan de film=
aktrice aan haar artificieel gegroeid personage niet ont=
snappen, zelfs als ze het zou verlangen, waarvoor ze
gewoonlijk te dom is. Het is haar noodlot te zijn wat
zij schijnt. Dat doet zij dan, met een getrouwheid een
betere zaak waardig. Ook als ze aan haar eigen myte
ten onder zou gaan.
M A R I A
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zij dansten door de eeuwen heen

Het is moeilijk over de dans te schrijven zonder hierbij
niet in herhaling te val len. Want zoals, enkele eeutwen
geleden, de dichter Lucianus heftig te keer ging tegen
een zekere Crato die hem de genoegens van de dans
verweet : „ Velen voor mij hebben over de dans ge=
schreven"... zo is dit heden nog meer het geval.
Deze afwisselende, maar toch evenwichtige en beheer=
ste kunst nam in de laatste honderd jaar een klinkende
weerwraak op de, laat het ons eerlijk bekennen, enigszins pejoratieve betekenis die aan haar naam verbonden
was. Er wordt gediscussieerd, geredeneerd, getwist, rond
de verschillende vormen van de danskunst.
Daar het niet mijn bedoeling is een debat te openen
dat het kader van dit tijdschrift zou te buiten gaan,
stel ik liever enkele der meest markante figuren van
de dans aan le lezers voor. Ik laat hierbij bewust de
dominerende figuren uit onze Belgische — en meer
bepaald uit onze Vlaamse danswereld van kant, zonder
nochtans even vast te stellen dat wij de laatste jaren
een verheugende en gestadige ontluiking hebben gezien
van Dansers, Ballerina's en Choreografen, die het treu=
rig=befaamd Vlaams minderwaardigheidskomplex van
zich hebben afgeschud en — met recht en reden — hun
plaats hebben opgeeist.

tre de la Porte Saint Martin, doch het werd geen hoog=
vlieger. Niet ontmoedigd door dit halve falen trad
Taglioni er een tweede maal op na een tournee in
Duitsland en Italie en werd stormachtig toegejuicht in
'Le Sicilien' vooreerst, nadien in 'Les Sylphides', een
ballet dat voor de choreografie een nieuw tijdperk in=
luidde : de Romantiek werd inderdaad in het domein
van de dans binnengevoerd.
In 1837 reisde La Taglioni, samen met haar vader naar
Rusland waar haar optreden sensatie verwekte; vijf
jaar lang verbleef ze in het rijk van Tzaar Nicolas I,
die haar een grote verering toedroeg. Vanuit Rusland
kwam ze in Berlijn, vervolgens in Londen aan, en gaf
aldaar in 'Pas de Quatre' en 'La Deesse' haar laatste
voorstelling, van een vijfentwintig jarige loopbaan als
danseres. Hierbij echter zegde ze de dans niet vaarwel,
want een nieuw beroep lag voor haar open, dat van
balletpedagoge. Tot aan haar dood verbleef Maria Ta=
glioni in Frankrijk. Haar invloed op het ballet is heden
nog voelbaar; ze voerde het gebruik in van het stijve
keurslijf en de tutu, bevrijdde de dans van alle acro=
batische bewegingen en concentreerde de aandacht op
de rol zelf.
FANNY ELSSLER

LA TAGLIONI, MARIA.
(Stockholm

1804

=

t

Marseille

1884)

Dochter van de Italiaanse choreograaf Filippo Taglioni
en van de Zweedse Anna Karsten. De beroemde engelse
schrijver Thakeray schreef in 'Pendennis' over Maria
Taglioni : „ Zullen de jonge mensen ooit iets zo liefe=
lijks, zo klassieks zien als Taglioni ? " Deze zin is de
synthese van de opinie van een ganse generatie, ten
overstaan van deze grote danseres.
Taglioni mag de romantiek bezield hebben, ze stond
er altijd buiten, in die zin, dat haar kunst van alle
tijden was. Haar triomfen waren een gevolg van haar
talent en niet van een knap gezichtje of een slanke
taille, dit in een periode waarin mooie ogen en een vol
figuurtje van overwegend belang waren. Maria had
een allesbehalve volmaakt uitzicht, doch ze stak met
hoofd en schouders boven meer aantrekkelijke en op=
vallende mededingsters uit, dank zij haar uitzonderlijke
talent. Haar eerste optreden greep plaats in 1822 te
Wenen in een ballet 'La Reception d'une Nymphe a la
Cour de Terpsychore'. Van daaruit vertrok ze naar
Stuttgart en Munchen waar haar kunst een ware open*
baring werd. Parijs begroette haar in 1828 in het Thea=

Tijdgenote van Taglioni, (1810=1884) werd deze Oos=
tenrijkse danseres door gans Frankrijk als 'la grande
dame du Ballet' bestempeld. Ze debuteerde op veertien=
jarige leeftijd in Italie, en reisde, zonder veel glorie te
oogsten, Oostenrijk af als ballerina. De titelrol in 'La
Laitiere Suisse' bracht echter een ommekeer teweeg,
ommekeer die zich verder gunstig uitbreidde door tour=
nees in Duitsland en Frankrijk.
In tegenstelling met La Taglioni was het leven van
Fanny Elssler een voortdurend avontuur; om harent=
wille duelleerden tientallen jonge (en oudere) mannen;
honderden aristocraten verloren gave en goed terwille
van haar schone ogen, de schandalen in verband met
haar persoontje werden in alle Europese bladen gretig
doorgegeven.
Elssler voerde de Spaanse volksdans voor het eerst tot
op ballethoogte, en behaalde een triomf met de bekende
' Cracovienne', een Poolse volksdans waarin haar dans=
virtuositeit een climax bereikte.
Waar La Taglioni het romantisch ballet tot de hoogste
toppen leidde, begeesterde Fanny de massa's met haar
volksdansen; haar optreden in Amerika bracht het
publiek aldaar in vervoering.
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tiquiteit; ze danste barvoets, gehuld in een schier door*
zichtige tuniek, en zocht in haar uitbeeldingen Griekse
vazenbeelden te kopieren. De door haar gestichte
' Duncan=Dansscholen' vonden in Amerika grote bijval
en oefenen geweldige invloed uit op de Amerikaanse
drang naar 'vrije dansen'.
Haar leer wordt ten andere in verscheidene scholen al=
daar nog voort beoefend.

De verhouding Taglioni = Elssler kan best vergeleken
worden met deze van de huidige zangsterren Callas =
Tebaldi. Europa was in twee kampen verdeeld, Taglioni
of Elssler. Beiden hebben nochtans, ondanks de hard=
nekkige verschillen die hen tegenover elkander stelden,
begrepen dat men door stylisatie van karakterdansen
deze laatste in een klassiek ballet kon inschakelen ten
titel van tegenstelling en relief.
In 1845 werd Fanny Elssler door de universiteit van
Oxford benoemd tot 'Doctor in de Danskunst'.

RENEE (ZIZI) JEANMAIRE (geboren te Parijs in 1924)
Houdt samen met Charrat, Tcherina en Marchand —
waarover ik het verder heb — de kleuren van Frankrijk
hoog in het internationaal huidig balletleven. Zizi be=
zocht de balletschool van de Parijse Opera, volgde de
lessen van Boris Kniasef en Serge Lifar, en debuteerde
in 1946 in 'Aubade' met de Ballets de Monte=Carlo.
Twee jaar later ging ze over naar de balletgroep van
Roland Petit, met wie ze in 1954 huwde.
Haar grootste suksessen behaalde ze in 'La croqueuse
de diamants' en 'Carmen'. Zizi Jeanmaire is niet
alleen een talentvolle danseres doch een goede toneel=
speelster en een niet onaardige chansoniere. Ze trad
op in talrijke revues te Parijs, Londen, New=York en
Broadway en in enkele filmen, waaronder 'Hans Chris=
tiaan Andersen' en 'Folies=Bergeres'.

ANNA PAVLOVA
(Sint Petersburg 1882 = f Den Haag 1931)
Een bijzonder geval in de geschiedenis van de Dans.
Ze is niet enkel de meest beroemde Russische danseres,
doch ook de grootste priesteres van het evangelie van
het Ballet.
Uit een eenvoudige familie stammend, werd Anna
Pavlova op io=jarige leeftijd in een balletschool onder=
gebracht; ze voleindigde haar studies toen ze zeventien
was, met de graad van 'premiere danseuse'.
In 1906 was ze reeds prima ballerina, als gevolg van
een dans die slechts twee minuten duurde en voor het
eerst door Pavlova voor het voetlicht werd gebracht :
'De Dood van de Zwaan' !
'De Dood van de Zwaan' in een choreografie van
Fokine, was niet enkel een wending in de balleteria
doch tevens het begin van de 'Gouden Eeuw van het
Ballet'.
Pavlova was een temperamentvolle en dramatische
kracht, doch ook een 'figuur' die sprak tot de verbeel=
ding van de massa. Ze had de hele wereld tot toe=
schouwer; voor alien was haar naam gelijkluidend met
dans en haar bezielend voorbeeld deed de balletscholen
in Europa en Amerika vollopen.
Pavlova democratiseerde het ballet; ze schonk het aan
het grote publiek dat er totnogtoe gespeend van was
gebleven, omdat het een 'genoegen der groten' was.
Daarom is de invloed van Anna Pavlova nu ook nog
voelbaar en heeft zij ook de tweede wereldoorlog over=
leefd. Haar naam zal voortleven zolang men van ballet
zal spreken.

JANINE CHARRAT (geboren te Grenoble in 1924)
Een 'grande' dame van de danswereld.
Is niet alleen gekend als danseres doch ook als cho=
reografe en als Directrice van een balletgroep. Ze liep
school bij Jeanne Ronsay en debuteerde in 1936 als
ratje in een film 'La mort du Cygne'. Na een wissel=
vallig debuut werd ze als partnerin van Roland Petit
geengageerd in 'Jeu de Cartes' (1945), 'Concerto'
(1946), 'Cresida' (1947). Hierin bewees ze haar bui=
tengewoon talent. Haar choreografien, 'La Femme et
son Ombre', 'Le Massacre des Amazones', 'Adame
Miroir' en 'Abrxas' munten uit door een volledige en
weldoordachte harmonie.
In 1951 stichtte Charrat een eigen groep voor wie ze
verscheidene balletten ineenstak, onder meer 'Le Col=
leur d'affiches', 'Les Algues', 'Les sept peches capi=
taux' en 'Le joueur de flute'. In al haar werken is de
invloed van Serge Lifar goed merkbaar.
Sinds dit jaar heeft Janine Charrat een grote activiteit
ontwikkeld in ons land en houdt, samen met Bejart, de
teugels in handen van het zogenaamd 'Belgisch Ballet'
dat geroepen schijnt een overwegende rol te spelen in
de Belgische danswereld der komende jaren.

ISADORA DUNCAN
(San Francisco ±878 = f Nizza 1927)
Een der meest belangrijke vertegenwoordigers van de
'Vrije Dans', beinvloed door de ideeen van de theore=
ticus Francois Delsarte. Haar wel bepaalde stijl werd
gekarakteriseerd door ritmische bewegingen met uit=
sluiting van puntdansen en klassieke sprongen. Haar
eerste optreden te Parijs in 1900 verwekte opschudding,
alsook de daaropvolgende recitals doorheen Europa. In
1927 leerde ze Fokine kennen die in haar de 'Hervorm=
ster van de Dans' begroette.

GALINA OULANOVA (geboren in 1912)
De grootste danseres sinds Pavlova. Een danswonder !
Na het volgen van de leergangen aan de balletschool
van Leningrad debuteerde de jonge Galina in 1928.

Duncan vond haar inspiratie in een vals begrepen An=
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Ras opgemerkt door de danskenners volgden immer
grotere rollen en danste ze van sukses tot sukses.
Doch ondanks de vleiende kritieken oefende ze onver=
moeid verder, en bereikte na jaren haar doel : de groot=
ste danseres van Rusland zijn.
Ze huwde de Russische dirigent Mrawinsky, een lief=
deshuwelijk dat echter vlug ten onder ging. Kort na
haar scheiding huwde ze een regisseur Zawadsky, om
na een tweede schipbreuk voor de derde maal in het
huwelijk te treden met een jong beeldschoon toneel=
speler Bersenjew, huwelijk dat echter door de dood
van deze laatste verbroken werd. Na stormachtige
liefdes schijnt Oulanova eindelijk het geluk gevonden
te hebben.
Oulanova heeft geen kinderen; ze is onopvallend in
de dagelijkse omgang, bijna mensenschuw en behoort
feitelijk tot een categorie mensen die door en voor hun
kunst leven.
Een onvergetelijke indruk is het haar te zien dansen
in 'Giselle', in 'Le Lac des Cygnes', als Julia in 'Ro=
meo en Juliette'. Ze is waarlijk 'de' grote, 'de' unieke...
Een paar maanden geleden meldde ze dat ze als dan=
seres afscheid nam van het publiek, doch niet als ballet=
meesteres, zodat we van haar nog zullen horen.
MOIRA SHEARER

(geboren

in

1926)

Buitengewoon begaafde Engelse danseres waarvan de
feilloze techniek en de uitdrukkingsmogelijkheden de
bewondering van de ganse wereld afdwongen. Ze is een
product van de Sadlers Wells Balletschool en debu=
teerde in 1941 in het 'Internationaal Ballet'. Een jaar
later werd ze door het Sadlers Wells Ballet als Ballerina
aangeworven en deed ze zich opmerken in de hoofd=
rollen van 'Giselle', 'Cinderella', 'Variations Sympho=
niques'. Het begeesterd Engels publiek apprecieerde
vooral haar gewaagde transposities van de klassieke
elementen in moderne.
Grote bij val brachten ook de films ' The Red Shoes' en
' Hoffmans Vertellingen' (waarin ook Ludmilla Tche=
rina optrad).
In 1952 huwde Moira Shearer de redacteur en kom=
mentator der Engelse televisie Ludovic Kennedy.
Na de geboorte van haar eerste kind zegde de grote
Engelse Ballerina de planken vaarwel, tot spijt van
haar bewonderaars in 't bijzonder, van het balletmin=
nend publiek in het algemeen.
COLETTE MARCHAND

(geboren

te

Parijs

in

1925)

Is de derde grote van het beroemd Frans quartet. Ze
neigt meer naar de moderne karakterdans hoewel haar
kennis van de klassieke dans even groot is.
Studeerde aan de Balletschool van de Parijse Opera,
was tijdens het seizoen 1946=47 bij Vytor Gsowsy en
het London Metropolitan Ballet werkzaam, en werd in
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1948 door Roland Petit voor zijn 'Ballets de l'Opera'
geengageerd.
Colette Marchand's hoofdrol len in 'L'ceuf a la coque',
'Les demoiselles de la nuit', 'CineVBijou' en 'Deuil
en 24 heures' doen echter min of meer aan Music=Hall
denken al waren haar uitbeeldingen perfect en tech=
nisch brillant uitgevoerd.
In 1953 trad Marchand met Maurice Chevalier op in
een revue in het Empire=Theatre te Parijs en werd
sindsdien in verscheidene films bewonderd. Haar dra=
matisch talent kon men bewonderen in ' Moulin=Rouge'.
ROSELLA HIGHTOWER (ROSELLA)
(geboren

te

Ardmore

(Oklahoma)

in

1920)

Een der grootste, zoniet de beste, Amerikaanse danseres
der hedendaagse balletwereld.
Begaafd met een schier aan het acrobatische grenzende
techniek en een ongewone lyrische uitdrukkingskracht,
slaagt ze erin al haar rollen tot triomfen op te werken.
Hightower werd in 1938 door Leonide Massine ontdekt,
toen ze bij Bronislawa Nijinska dansles nam; ze werd
op staande voet voor de 'Ballets Russes de Monte=
Carlo' geengageerd. Bij het uitbreken van de oorlog
vluchtte ze naar Amerika terug en werd als ster=
danseres opgeroepen ter vervanging, in het 'Ballet
Theater', van Alicia Markowa, die de rol van Giselle
moest afstaan door een plotselinge ongesteldheid. In
1947 ging ze over naar de Balletten van de Marquis de
Cuevas.
Tot haar beste rollen behoren 'Le Lac des Cygnes',
'Piege de Lumiere', 'Dona Ines de Castro', 'Petrouch=
ka' en 'Rondo Cappricio'.
Ook als choreografie is Hightower verdienstelijk; van
haar onthouden we vooral volgende werken : 'Hendrik
VIII', en ' Scaramouche'.
LUDMILLA TCH£RINA
Russische danseres die er niet van houdt haar geboorte=
datum op te geven, wat wel treffend is voor het karak=
ter van deze uitzonderlijk begaafde doch zeer wispel=
turige danseres.
Leerlinge van de Parijse balletpedagoge Preobrajenska
en partnerin van Serge Lifar danste ze sinds 1937 bij
de 'Grands Ballets de Monte=Carlo' en werd in 1945
als sterdanseres bij het 'Ballet des Champs=Elysees'
aangeworven. Later besteedde ze zich hoofdzakelijk aan
de film en trad op, onder meer in ' Hoffmans Vertel=
lingen' en 'Voyage de Noces'.
In 1957 creeerde ze 'Le Martyre de Saint=Sebastien'
in de Opera van Parijs, een werk waarmee ze groot
sukses mocht oogsten, doch dat dit jaar in Italie ver=
boden werd. Tcherina zal 'Le Martyre de Saint=Se=
bastien' te Oostende tijdens hetZomerfestival opvoeren.
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grote vrouwen in schilder- en beeldhouwkunst

VROEGER OP HET ACHTERPLAN ?

Is het niet ver wonder lijk te moeten vast stellen dat
vroeger, in het bijzonder in de schilder= en beeldhouw=
kunst, door de vrouw praktisch geen werk van blijven=
de betekenis werd gemaakt en dat er slechts enkele
kunstenaressen als het ware toevallig en vaak zijdelings
in onze bekendheid worden betrokken ? Waren de vrou=
wen toen minder begaafd ? Waren ze meer bedeesd ?
Eleven ze bewust op het achterplan of kregen ze niet de
gelegenheid om vooruit te treden ? In ieder geval schreef
Peter von Cornelius, een Duitse graveur en schilder uit
het begin van de i 8 eeuw : De vrouwen moeten zo 'n
ernstige zaak als de kunst niet met haar kooklepels beroeren. Sprak hij hier een mening uit, die anderen wel=
licht alleen binnensmonds durfden denken ? Toen hij
deze zin neerschreef, vergat hij echter dat de vrouw
voor vele kunstwerken de aanleiding is geworden; dat
de muzen vrouwen zijn, naar het sinds eeuwen heet, en
dat Apollo, zonder zijn muzen, niet in de mythologie
zou zijn getreden. Wie man zegt, zegt immers verhou=
ding tot de vrouw. En men zou kunnen beweren, dat er
in ieder kunstwerk iets vrouwelijks ligt, Yirruption de
Yeternite dans Yinterieur de l'homme, zoals Berdiajeff
zo kernachtig schrijft in zijn Meditations sur Y existence,
en dat de adem die door ieder musische schepping vaart
een vrouwelijke oorsprong of beweegreden heeft. Indien
deze adem ontbreken zou, deze kus van de muzen, dan
zou het kunstwerk wellicht alleen iets uiterlijks blijven,
een rekensom van het pure verstand, van de scheppende
mannelijke geest (rationis est ordinare), een constructie,
een lege vorm, een geraamte. De grote vernieuwers, de
genieen, die aan een gedachte een harmonische uitdruk=
king hebben gegeven, die de wetten hebben gemaakt in
het rijk van de schilderkunst, muziek en poezie waren
weliswaar mannen. Doch is op deze algemene regel,
zoals op vele andere terreinen, soms ook niet de uit=
zondering maatgevend ? Denken we maar aan een fi=
guur als de grote antieke dichteres Sappho, die met
haar gedichten en haar poetische vorm onsterfelijk is
geworden. De sapphische strofe bleef tijdens meer dan
twee duizend jaar, tot in de negentiende eeuw, een
geldende poetische structuur. Ook in de schilderkunst
zijn er vrouwen geweest, wier invloed wel niet als die
van Sappho eeuwenlang heeft geduurd, doch die, eerder
op het tweede plan blijvend, toch stimulerend en rich=
tinggevend hebben gewerkt. De Haarlemse Judith
Leyster (1609=1660) schilderde wel zo mooi en had een
zo hoge bedrevenheid bereikt, dat vaklui haar werk
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nu nog verwarren met dat van haar meester en leraar
Frans Hals. En heeft Anton van Dyck niet getuigd dat
hij, de sukses voile en veel be wonder de jonge schilder,
tijdens zijn verblijf te Genua, veel meer vakkennis en
smaak heeft opgedaan bij de bejaarde, half=blinde
schilderes Sofonisba Anguisciola (1530=1620), dan in de
ateliers van de meesters die toen opgeld deden ? Deze
te Cremona geboren Genuese was trouwens een van de
bekendste portretschilderessen van haar tijd. Zij werd
o. m. door Filips II naar Madrid ontboden om zijn
portret te schilderen. De groten van de wereld hebben
zich in deze en volgende eeuwen met graagte aan een
vrouwelijke artiest toevertrouwd wanneer het erop aan
kwam hun verschijning in een beeltenis te vereeuwigen.
Zouden zij gedacht hebben dat, bij het schilderen van
hun portret, het gevoel voor schoonheid en vergoelij=
king boven de onverbiddelijke waarheid de bovenhand
zou houden en dat de charme en de gratie van het
vrouwelijk pens eel hun beeld voor de toekomst het
gunstigst en best zou bewaren ? Zo kwamen bij Rosalba
Camera (1675=1757), die eerst bekendheid had verwor=
ven met kant=kartons en beschilderde tabakdozen, na=
genoeg alle grote Europese hovelingen antichambreren,
toen deze tijdgenote en bekende van Giovanni Tiepolo
en Francesco Guardi haar befaamde pastelportretten
begon te tekenen. Het hof van Dresden alleen bezat
157 portretten door haar geschilderd. De Berlijnse Anna
Dorothea Lisiewska=Therbusch (1721=1786) heeft in
talrijke kastelen en adellijke hoven haar portretten en
grote mythologische taferelen nagelaten terwijl de
beeldschone Marie-Louise Elisabeth Vigee (1755=1842),
die gehuwd was met de kunsthandelaar Lebrun, meer
dan duizend portretten en landschappen heeft getekend.
Zij was pas twintig jaar toen zij als hof schilderes van
Marie=Antoinette werd aangesteld en zij vluchtte voor
de Franse revolutie van kasteel tot kasteel in een ar=
tistieke triomftocht, tot in Sint=Petersburg. Haar werk
is een perfect voorbeeld van romantiek, zoals trouwens
ook dat van de Zwitserse Angelika Kaufmann (1741=
1807), die als een wonder kind gold, omdat zij al op
io=jarige leeftijd portretten schilderde. Zij sprak vier
talen, bespeelde verschillende instrumenten en was bovendien zo onweerstaanbaar mooi en aantrekkelijk dat
zij ook op Goethe en op de grote Engelse portrettist
Joshua Reynolds een diepe indruk naliet.
BESCHERMSTERS VAN DE KUNST
De vrouw is in de loop der tijden niet alleen een in=
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spiratrice van kunstwerken geweest of zelf een kunste=
nares. Veel talrijker waren en zijn nog de vrouwen die
als beschermsters van de kunst zijn opgetreden.
Denken wij enkel aan de regentes der Nederlanden,
Margareta van Oostenrijk, die aan tal van bekende
kunstenaars opdrachten gaf, zoals aan Conrad Meyt,
Michiel Sittow, Jan van Roome, Barend van Orley. Zij
bezat zelf een uitnemend rijke kunstverzameling waarin
werken van Van Eyck, o. m. het befaamde Arnolfini=
portret, van Bosch, Bouts, Van der Weyden en Memlinc
en zij was tevens zeer bekend met Diirer. Haar door
Jan van Roome en Conrad Meyt ontworpen grafmonu=
ment, een prachtig specimen van prae=renaissancistische
kunst, vindt men in de overigens befaamde kerk van
Brou. Dichter bij ons al, in de rococotijd, speelde
Marie=Therese Rodet (1699=1777) een gelijkaardige rol
in het artistieke en mondaine Parijs. Zij was de dochter
van een kamerknecht en een bankiersdochter en was
slechts 14 jaar oud toen zij ten huwelijk werd gegeven
aan de 50=jarige Francois Geoffrin. Zij organiseerde,
vooral na de dood van haar man, de befaamde diners
du lundi en diners du mereredi, waar zij zowel wijs=
geren en schrijvers als Montesquieu, Marivaux en
Voltaire inviteerde, als de bekende schilders van de
tijd : Nattier, Van Loo, Boucher, La Tour, Cochin en
Watelet rond zich verenigde. De activiteit van een
Gertrude Stein bij de eerste strijd van het kubisme
evenals die van een Berthe Weil zijn voldoende be=
kend; laatstgenoemde kocht de eerste drie tekeningen
van Picasso aan en organiseerde o. a. in 1918 de eerste
tentoonstelling voor Modigliani. Tot op onze dagen
zijn er in alle beschaafde landen voorname vrouwen=
figuren, die niets onverlet laten om zich met artiesten
te omringen, hun werk bekend te maken en te steunen.

(Mus. van Waalse Kunst, Luik)
EEN EERSTE GENERATIE
V A N BAANBREKENDE KUNSTENARESSEN

Sinds het begin van de i 9 eeuw echter beleven wij
de doorbraak van de vrouw als creatieve artieste. On=
getwijfeld heeft de algemene emancipatie van de vrouw
op dit stuk ook gunstig gewerkt. Doch het is evenzeer
waar dat de vrouw werkelijk uit inwendige rijkdom en
uit roeping aan de kunst van de laatste anderhalve
eeuw iets bij gebracht heeft. Sommige onder hen hebben
zelfs in het ontstaan van bepaalde kunststromingen een
mede=bepalende invloed gehad.
Berthe Morisot (1841=1895) was afkomstig uit Bourges
waar haar vader een hooggeplaatst ambtenaar was. Zij
leerde schilderen bij Corot, doch spoedig had zij figuren
als Manet (zij huwde met een broer van Edouard Ma=
net), Renoir, Degas Monet en Mallarme te vriend.
Het impressionisme heeft zij vanaf zijn schandaalver=
wekkend begin meegemaakt; zij wist het sterk te ap=
precieren echter met veel kritische zin tot zij later,
d e
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vooral in haar waterverfsehilderijen, terugging naar een
minder luchtige, vastere vorm. Zij was zelf een aan=
trekkelijke vrouw, aristocratisch en verstandig, en stond
herhaaldelijk model voor haar vrienden, o. m. voor
Manet die van haar een hele serie portretten schilderde.
Berthe Morisot was ook bekend met Mary Cassatt, een
vreemde, boeiende figuur wier activiteit en invloed nog
lang niet ten gronde werden bestudeerd. Zij stamde
uit een Franse Hugenotenfamilie, die eerst naar Neder=
land en later naar Amerika was uitgeweken, waar zij
in 1845 te Pittsburg werd geboren. Als 23=jarig meisje
komt ze naar Europa terug, waar ze alle grote musea
gaat bewonderen en in 1873
slotte te Parijs belandt
en contact opneemt met de groep impressionist en, Ze
neemt deel aan een vijftal tentoonstellingen van de
groep. Zola schrijft over haar werk en zij wordt be=
vriend met Degas bij wie ze jarenlang werkzaam blijft
vooral met tekeningen en aquatinten. Zij was 47 toen
ze voor het eerst een persoonlijke expositie aandurfde
te Parijs. Er was namelijk een tentoonstelling ingericht
van de societe de peintres=graveurs francais, maar al=
leen Franse artiesten mochten hieraan meewerken. Cas=
satt was hierdoor erg gegriefd en organiseerde op het=
zelfde ogenblik een tentoonstelling van haar werk,
samen met dat van Pisarro. De Franse kunstkritiek
was, natuurlijk, niet mals voor beider werk. Alleen
Degas verdedigde Mary Cassatt, die er een serie van
tien gekleurde kopergravures toonde en een dozijn
droge=naalden. Dit werk staat enigszins onder de in=
vloed van de Japanse graveerkunst vooral van die van
Utamaro, die zij erg bewonderde en wiens werk trou=
wens in 1890 te Parijs was voorgesteld geworden. Zij
beproefde nog eens haar kans te New=York, zonder
veel meer sukses. Terug te Parijs legde zij er zich op
toe de Amerikaanse musea met Franse schilderijen uit
de i 9 en 2 o eeuw te stofferen (o. m. het Metropo=
litan te New=York). In 1914 werd zij blind en in 1926
sterft zij op haar kasteel te Beaufresne. Mary Cassatt
is een typische vrouwelijke artiste geweest, steeds op
het tweede plan blijvende, doch hard werkend, buiten=
gewoon begaafd en stielvaardig. Met Suze Robertson
(1855=1922) zijn wij onmiddellijk in een heel ander,
doch niet minder interessant milieu terecht gekomen.
Zij was uit ouders van Schotse afkomst ten Den Haag
geboren, waar zij o. m. samen met George Breitner,
een tijdlang aan de akademie studeerde. Nadien was
zij op verschillende plaatsen lerares en wijdde zich
vanaf 1883 volledig aan de kunst, nadat zij wegens
haar grote zelfstandigheid met leraars en instanties
herhaaldelijk was in botsing gekomen. Zij was een
autoritaire vrouw, die eenzaam en teruggetrokken leef=
de (alleen met Jakob Smits onderhield zij een tijdlang
een interessante briefwisseling) en die blijkbaar weinig
afwist van wat in West=Europa in deze jaren op kunst=
gebied aan het gebeuren was. Zij heeft een impres=
sionisme opgebouwd, dat eigenlijk nog voortvloeide uit
t
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de grijze atmosfeer van de Haagse school en dat zij
soms met een vlugge van Gogh=toets heeft geactiveerd.
Met Suzanne Valadon (1865=1938) zijn wij opnieuw in
Frankrijk, in het Parijs van het impressionisme, dat
allengerhand overhelt naar diverse nieuwere stromin=
gen. Valadon zou men veel namen kunnen geven; zij
moet in ieder geval een buitengewoon levendige en
meeslepende vrouw geweest zijn, muze en motief voor
schilders als Renoir, Puvis de Chavannes en Lautrec,
lievelingsmodel van Degas, koningin en play=girl van
alle artistieke bijeenkomsten in het toenmalige Parijs.
Toen ze 18 was bracht ze een zoon ter wereld, die
Maurice zou heten en aan wie een met haar bevriende
Spanjaard, Miguel Utrillo zijn familienaam gaf; deze
zoon werd de later zo bekende en voorname schilder
Maurice Utrillo. Het ceuvre van Valadon is zeer onge=
lijk; men kan niet aan de indruk ontkomen dat zij door
de haar omringende en bewonderende grote artiesten
niet altijd terecht werd gepousseerd. Het best lijken
een aantal tekeningen en gravures met portretten (o.
m. enkele portretten van haar zoon op verschillende
leeftijden) en een grote serie armelijk=uitziende naak=
ten, buitengewoon knap en met veel gevoel getekend
of geschilderd, hoewel haar modellen soms van alle
charme zijn gespeend.
In deze eerste generatie vrouwelijke artiesten zijn er
ook enkele die onmiddelijk zijn geengageerd geworden
in verschillende kunststromingen van het begin van
deze eeuw. Zo Marie Laurencin (1885) de muze van
Apollinaire, een zelfstandige en intelleetuele vrouw,
die onder pseudoniem Louise Lalanne ook gedichten
schreef en die via Gertrude Stein, Picasso en Apolli=
naire in de Bateau=Lavoir geraakte. Het kubisme, dat
zij heeft zien ontstaan, komt slechts sporadisch en dan
nog op de achtergrond in haar eigen werk tot uiting.
Zij schilderde in tere kleuren veelal portretten met
eerder pathetische gelaatsuitdrukking (o. m. haar be=
kende portrait=document uit 1909, waarop al haar vrien=
den staan vereeuwigd) en heeft haar visie op haar
kunst nooit meer gewijzigd. De Duitse Paula Moder=
sohmBecker (1876=1907) heeft in haar korte leven ver=
schillende reizen naar Parijs ondernomen, vanwaar zij
de avant=garde=ideeen meebracht naar het centrum voor
heimatkunst Worpswede, waar toen 'Deutsche Kunst
und Dekoration' werd uitgegeven. Daar waren vele
vrouwen op artistiek gebied bedrijvig o. w. Agnes Wulff,
Clara Westhoff en Martha Vogeler. Paula Becker huw=
de later met de schilder Otto Modersohn, en was even=
eens bekend met Rilke (die huwde met Clara Westhoff).
Uit dit contact tussen Parijs en Worpswede, dat o. m.
door Paula Becker werd verzekerd, is Die Briicke ont=
staan. Zij is dus in werkelijkheid een wegbereidster
geworden voor het expressionisme dat in Duitsland veel
hoger en schitterender dan in Frankrijk zou opbloeien.
In het zuiden van Duitsland, te Munchen, werd een
gelijkaardige, zij het veel minder activerende en eerder
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zijdelingse invloed uitgewerkt door Gabriele Mtinter
(1877) een Westfaalse, die er sinds 1908 in de Ain=
millerstrasse met de Russische schilder Wassili Kan=
dinsky samenwoonde. Oorspronkelijk had Gabriele
Mtinter zich in de beeldhouwkunst willen bekwamen,
doch zij was voor hem gedurende talloze reizen door=
heen Europa en Noord=Afrika, een getrouwe en be=
wonderende gezellin. Zij heeft hem in drie dagen het
eerste abstracte schilderij zien maken en wordt dan
ook in een adem genoemd met alle vooraanstaande
artiesten van Der blaue Reiter. Er bestaat een Gabriele=
Munter=Stiftung in de Miinchner Stadtische Galerie
waar talrijke documenten en werken uit deze interest
sante periode (een van de belangwekkendste omscha=
kelingen in de Europese kunst) worden bewaard. Miin=
ter zelf zag Kandinsky, na het einde van de eerste
wereldoorlog nooit meer terug, en leeft nu, hoogbe=
jaard in Murnau aan de Staffelsee, in een huis dat zij,
samen met Kandinsky had gekocht 'voor hun oude
dag'.
Twee Russinnen hebben in diezelfde jaren, in een ge=
heel andere richting, betekenis verworven in de kunst=
historie : Nathalia Gontscharowa (1881) die met haar
man, Michael Larionow, een vriend van Malewitsch,
het rayonnisme, de zuiver abstracte tegenstelling van
het italiaanse futurisme, lanceerde (de naam komt van
Apollinaire, zoals trouwens ook die van het orphisme)
en die ook lange jaren heeft gewerkt als toneelont=
werpster voor Diaghilev. Sonja Terk (1885), eveneens
een Russische, die te Parijs langs Wilhelm Uhde in
contact kwam met de fauvisten en er in 1910 huwde
met Robert Delaunay. Waar zij aanvankelijk werkte
onder invloed van Cezanne en later van de fauvisten,
wordt zij door haar man bekend met het kubisme en
vindt ten slotte een eigen, persoonlijke vorm voor haar
abstracte, veelal geometrische composities. Groot is ook
haar aandeel geweest in de toegepaste kunst : boek=
banden, stofontwerpen, modecreaties en etalageinrich=
ting. Zij maakte eveneens kostuumontwerpen voor Dia=
ghilev, die zoals bekend is een uiterst belangrijke rol
heeft gespeeld in het kunstleven te Parijs, in de eerste
decennia van deze eeuw. Ten slotte is daar nog de
Zwitserse Sophie Taueber (1889=1943), de vrouw van
Hans Arp. Zij is een voorname vertegenwoordigster
geweest van het constructivisme en het neo*plasticisme
en heeft deelgenomen aan de bekende tentoonstellingen
Cercle et Carre en Abstraction=Creation, twee realisaties
die vanuit Parijs voor de verdere verbreiding van de
non=figuratieve kunst van uitzonderlijk belang zijn
geweest.
Volledig afgescheiden, stellig niet minder groot, doch,
zuiver plastisch gezien, stiller en niet zo baanbrekend
vindt hier de Duitse kunstenares Kathe Kollwitz (1867=
1945) haar plaats. Zij heeft zelf ten voeten uit zowel
haar kunst als de verheven opvatting van haar levens=
houding uitgesproken, toen ze schreef : Wahrend ich

zeichnete, hatte ich so recht das Gefilhl der Last, die ich
trage. Ich fithlte dass ich mich nicht entziehen durfte
der Aujgabe, Anwalt zu sein. Ich soli das Leiden der
Menschen, das nie ein Ende nimmt, das jetzt berge=
gross ist, aussprechen. Ich habe den Auftrag. Haar
leven en haar kunst zijn tot een boodschap verweven.
Zij werd in 1867 te Konigsberg in Oost=Pruisen in
een protestantse familie geboren. Haar vader was er
predikant van de Freie Gemeinde. Te Berlijn en later te
Munchen werd zij opgeleid. Een eerste betekenisvol
feit in haar leven was de creatie van de Weber van
Gerhart Hauptmann in de Freie Buhne te Berlijn. Deze
toneelopvoering was de rechtstreekse aanleiding tot
haar grafische cyclus de opstand van de wevers (1897=
1898). Haar werk verwekte tegenstrijdige belangstel=
lang; misnoegdheid onder diegenen (o. m. Keizer Wil=
helm II), die de sociale ontvoogding van de kleine lieden
met lede ogen vaststelden maar niet tegenhouden kon=
den. In die tijd al was de arbeid van Kollwitz, mede
door de beinvloeding van haar vader en haar broer en
eveneens door de heersende literatuur van deze tijd,
haast uitsluitend afgestemd op de sociale ontvoogding
van de arbeidende mens en op het groeiende socialisme.
Het eigenlijk motief, zo schreef zij zelf, waarom ik van
dan voort mij heb ingezet voor de kleinen, de veront=
rechten, de verstotenen, was omdat de thema's die mij
uit deze sfeer tegemoettraden mij eenvoudig, zonder
voorbehoud of voorwaarde hebben geschonken wat ik
menselijk en schoon vond. Bekend zijn in dit verband
ook haar grafische cyclussen over de Boerenoorlog
(1903=1908), over de Oorlog en haar map Honger. De
grote waarde van Kathe Kollwitz' ceuvre ligt onge=
twijfeld in haar nieuwe, vaak durvende en striemende
thematiek (de sociale ontvoogding en het moederschap).
Zij is vooral met grafisch werk bekend, dat zij soms
lichtjes, gewoonlijk met sombere kleuren activeerde,
ook met beeldhouwwerk. In deze zin kennen wij van
haar een aantal wondermooie en vaak ontroerende stu=
dies rond het moeder=en=kind thema, met de nadruk
dan op het smartelijke, bittere in deze verhouding : de
ellende, de honger, de strijd om het bestaan, de ziekte,
de dood. Heeft zij de figuur van de in zijn fierheid
haast gebroken vader en van de gelaten smartelijke
moeder niet op bijzonder doorvoelde wijze veruiterlijkt
in de twee beelden op het Duitse oorlogskerkhof te
Vladslo ? Daar ligt Peter, de jongste van haar twee
zonen, begraven. Op 23 oktober 1914 is hij gesneuveld
nabij Diksmuide, 17 jaar oud, gevallen als eerste van
zijn regiment. Het lijden en de smart hebben deze
vrouw achtervolgd in haar gezin en haar omgeving,
in haar persoonlijk leven en in haar kunst, die nog
tijdens de jongste oorlog door de nazi=alweters ook
als entartet werd gebrandmerkt. Zij werd verwijderd
uit de Pruisische akademie, waarvan zij sinds 1919 lid
was. Op 19 juli 1940 sterft haar man, Dr. Karl Koll=
witz, nadat hij bijna vijftig jaar lang als geneesheer van
33*
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de armen werkzaam was geweest in een voorstad van
Berlijn. In 1943 moet zij uit Berlijn de wijk nemen,
aanvankelijk naar Nordhausen bij een bevriende beeld=
houwster, naderhand te Moritzberg in een kasteel van
prins Ernest Heinrich von Sachsen, een bewonderaar
van haar werk. Daar sterft zij, even voor het einde
van de oorlog, op 22 april 1945. Als beeldhouwster is
zij beinvloed geworden door de grootmeester Ernst
Barlach (die samen met haar uit de Pruisische akademie
werd verwezen) en door Wilhelm Lehmbruck. Als schil=
deres en grafisch kunstenaar staat zij alleen met haar
laat=impressionistisch werk, als uitbeeldster vooral van
de heerlijkheid en de smart van het moederschap, als
advocate van de armen, vaak als vlijmscherpe pacifiste.

IN DE NAi'EVE SCHILDERKUNST

Verschillende vrouwen hebben, artistiek gesproken, hun
heil gezocht op de utopische eilanden van de nai'eve
schilderkunst, de ene folkloristisch, de andere symbo=
lisch, nog andere naar het surrealisme zwemend. Enkele
van de ongetwijfeld zeer velen die in dit genre werk=
zaam zijn, hebben bekendheid verworven, zoals de nog
jonge Belgische artieste Micheline Boyadjian (1923),
die te Brussel werkt en na'ief schildert, eerder door haar
thematiek dan door de vorm van haar werk, Asilia
Guillen (1887) uit Nicaragua, stikster van beroep, de
Zwitserse Rosina Viva (1900) en enkele Amerikanen
zoals Theora Hamblett (1895), Gertrude Mac Brady
(1901) en Clara Williamson (1875). De twee kunste=
•naressen die hier echter het meest opgang hebben ge*
maakt zijn Grandma Moses en Seraphine.
Anna Mary Robertson-Moses (genoemd Grandma Mo=
ses) werd in i860 te Eagle Bridge (N. Y.) geboren in
een in Amerika ingeweken Iers=Schotse familie. Zij
was 17 jaar toen ze huwde met Thomas Salmon Moses,
met wie zij een farm ging uitbaten. Zij kregen tien
kinderen, waarvan er vijf vroegtijdig stierven. Wan=
neer het werk op het land voor Anna Mary te zwaar
werd, begon zij rond 1930 te tekenen en te schilderen,
eerst tekeningen voor borduurwerk, later olieverfschil=
derijen, die zij aanvankelijk verkocht tegen 1 dollar
per stuk. Maar dat duurde niet lang; zij werd spoedig
door de kunsthandel ontdekt. De thema's, die zij be*
handelt, vindt zij om zich heen op de boerderij, in de
grote kamers van de woningen, in het landelijke leven
op een farm met feesten, kinderen en liefde, moeder*
schap, ellende en dood. Dat leven interpreteert zij met
een blik die achteruit kijkt en die de dingen lichtjes
idealiseert. Ik schilder uit mijn herinnering is een van
haar dierbare uitdrukkingen. Seraphine Louis werd
eigenlijk ontdekt door Wilhelm Uhde, een Duitser, die
vooral in Frankrijk verdienstelijk speurderswerk heeft
gedaan voor de nai'eve schilderkunst, zoals elders Ana=
tole Jakovsky en Oto Bihalji=Merin evenzeer op de
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uitkijk waren. Bauchant, Bombois, Vivin en Seraphine
werden door Uhde aangewakkerd om samen te expo=
seren; dat gebeurde in 1928 onder de titel 'de schilders
van het heilig hart'. Seraphine Louis die ook Seraphine
de Senlis wordt genoemd, werd in 1864 te Assy (Oise)
geboren in een zeer arm gezin. In haar jeugd was zij
herderin, later werd zij huishoudster o. m. bij Uhde te
Senlis in 1912, die op zekere dag in een huis in de
buurt een stilleven opmerkte, dat hem opviel. Toen hij
vroeg naar de naam van de schilder antwoordde men
hem : het is een werkje van uw huishoudster. Uhde
kocht doek en verf voor Seraphine, die in alle beschei=
denheid ernstig begon te werken. Niemand mocht bij
haar zijn wanneer zij de glanzende kleuren mengde
voor haar bloemstukken en vruchtenstillevens, nage*
noeg de enige thema's die zij heeft uitgewerkt. Klooster=
lijk teruggetrokken leefde zij in een klein kamertje,
waar boven de schouw steeds een lichtje brandde voor
een Lieve Vrouw beeld. Seraphine moet een zeer vreern=
de vrouw geweest zijn, met af en toe mystieke bevlie=
gingen. Op het einde van haar leven liep zij van deur
tot deur om het einde van de wereld te verkondigen en
ten slotte stierf zij, verward van geest en door iedereen
verlaten in 1934 in het ouderlingenasyl te Clermont.

DE VROUW MEDE IN DE VOORPOST

Na deze eerste generatie van een vijftiental vrouwen
van wie sommige groot belang hebben in de evolutie
van de kunst in deze eeuw, moeten anderen worden
voorgesteld, vrouwen van deze tijd, en hier wordt het
aantal haast onoverzichtelijk. Velen onder hen zijn nog
volop aan het werk, staan in de bloei van hun artistiek
scheppingswerk of moeten nog hun weg zoeken. Een
van hen is al overleden en het is wellicht de grootste
beeldhouwster sinds Maillol en Rodin; wij bedoelen
Germaine Richier (1904=1959). Zij wordt soms ge*
noemd : de beeldhouwer van de verschrikking en zij
heeft inderdaad van zich zelf getuigd dat zij gevoeliger
is voor een gescheurde boomstam dan voor een bloeien*
de appelaar. Zij komt uit de Provence, waar ze in 1904
te Grans bij Aries werd geboren en waar ze al van
jongsaf aan het beeldhouwen en modeleren ging. Ri=
chier is niet, zoals zovelen, langs de schilderkunst tot
de beeldhouwkunst gekomen; het tastbaar vormen, het
beelden stak van jongsaf in haar aspiraties. Van 1922
tot 1925 studeerde zij te Montpellier en van 1925 tot
1928 te Parijs waar zij de grote Antoine Bourdelle tot
leraar had. Op de wereldexpositie te Parijs in 1936
krijgt zij het ere=diploma voor beeldhouwkunst. Van
1939 tot het einde van de oorlog verbleef ze te Zurich
en vanaf 1946 opnieuw te Parijs tot aan haar dood op
31 juli 1959. Bij Germaine Richier zit de abstractie of
de deformatie langs binnen en zij citeerde graag het
woord van Cezanne : Je mets les choses en place. Haar

De

Nederlandse

beeldhouwster

Charlotte

van

Pallandt

in

haar

atelier.

Grace

Hartigan,

Stadsleven,

Urbin

1956,

Choffray

205

x

250

: Moeras.

mm.

1960. Schilderij.

Maria Jarema : Penetratie.
1957, tempera, 94 x 74.

H
H

I

Alice Frey :

Schildersjolijt.

1952 - olie op doek - 46 x 38 cm

werken vormen een aparte wereld, een wereld van ver=
schrikking, ontploffing, van tragiek, van dreiging.
Hydropisch uitziende beelden, figuren van mensen en
dieren, lijken zich voorwaarts te bewegen met lange
magere benen en armen met opengesperde vingeren
als om de toeschouwer vast te grijpen, insecten om hem
in te spinnen, wangedrochten om hem te verslinden.
Zij ging over alle klassieke schoonheid heen, in een
fascinerende persoonlijke kunst, terug naar een oertijds
primitivisme waarvan zij de adem, de huivering met
mannelijke kracht, vaak met wreedheid geladen, heeft
weergegeven in haast ontvleesde lichamen met een
Pompeiaans uitzicht, tragisch en bewogen, naturistisch
rechtstreeks terugwijzend (zoals Dubuffet doet in som=
mige van zijn schilderij en) naar de aardse wort els om
zo abstract en tegelijk zo concreet mogelijk het geheel
van de menselijke entiteit en existentie te veruiterlijken.
Het volstaat dat een kunstenaar een nieuw onderwerp
uitkiest, opdat dit laatste niet meer hi] de natuur zou
behoren schreef Goethe. Dat is wel uitzonderlijk be=
waarheid geworden in de bevreemdende, uit alle tra=
dities losgerukte en volkomen nieuwe vormen die de
wereld van deze artieste hebben bevolkt. Haar werk is
niet oud of nieuw; het is etruskische kunst uit een
atoomtijdperk, barokgestalten uit de tijd van auto=
mation. Het was nooit haar bekommernis noch haar
machteloosheid iets nieuws niet te kunnen maken,
Haar werk is, bestaat van altijd, men kan het niet on=
derbrengen in een of andere stroming, het ontsnapt als
alle grote kunst aan de definities die wij zo graag uit=
vinden. Maar het is stellig het werk van een vrouw,
die in de geschiedenis van de scheppende kunst van
de twintigste eeuw de vrouw worden zal zoniet al is.
Maria=Elena Vieira da Silva is een schilderes van een
geheel andere wereld, haar wereld met dewelke haar
kunst ten nauwste verbonden is. Zij werd geboren te
Lissabon in Portugal, het land dat naar het woord van
Eugenio d'Ors, met Italie de twee pijpen vormt van de
kanten broek van Europa. Zij stamt uit een rijke fa=
milie; haar grootvader was stichter en eigenaar van
de grootste krant van Portugal, en haar vader was
economist. Zeer jong legde zij zich toe op de teken=
kunst en klavierspel in eindeloos lange jaren van ver=
eenzaming; zij is tot op heden een eenzame en terug=
getrokken vrouw gebleven. Zij krijgt een zeer klassieke
opvoeding, brengt een deel van haar kinderjaren door
in Zwitserland en met 19 jaar is ze te Parijs waar zij
in de ateliers verwijlt van Despiau, Bourdelle, Dufresne,
Friesz, Leger e. a. Het werden haar leraars, niet haar
meesters. Doch ook de moderne kunst bleef haar niet
vreemd. Toen ze vijftien was had ze al bij toeval
Boccioni's manifest van het Futurisme gelezen, waarin
zoals men weet voor een afbraak van het Louvre wordt
gepleit. Zij was erdoor gescandaliseerd, maar het deed
haar toch nadenken. Zij wilde graag weten wat de
futuristen van hun manifest zouden terecht brengen,
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maar intussen werkte zij ernstig voort op de volmaaktste
klassieke manier. Vooraleer de traditie te verloochenen
en andere, eigen wegen op te gaan, wilde zij eerst de
traditie kennen en hiermede stelde zij voorwaar voor
vele kunstenaars van onze tijd een schitterend voor=
beeld. Op die manier ook vormde zij voor zich zelf
een intellectuele en artistieke bagage die zij nooit zou
overboord gooien, wel terugdringen in haar scheppende
herinnering. Vanaf 1931 begon zij uit haar schilderij en
de bijkomstigheden te weren en ontdekte zij de rijkdom
en de tovering van de naakte lijnen. Zij was toen al
een paar jaar gehuwd met de Hongaarse schilder Arpad
Szenes, die zij in 'la grande Chaumiere' had leren
kennen en wiens portret zij schilderde op de haar ty=
pische lineaire manier. Zij gingen samen op huwelijks*
reis naar... de porte de Lilas, want zij hielden van de
populaire buurten, waar het wemelt van intens leven.
Als de oorlog uitbreekt vertrekken zij samen naar Rio
de Janeiro, waar zij de gehele oorlogstijd zullen blijven
en waar Vieira's talent tot zijn definitieve rijping komt.
Na de lijnen komen nu de geometrische figuren, de
vierkanten vooral in haar werk, de schaakborden, zovele
kooien die in een aardig diepduikende perspectief de
begrenzing van haar onderwerpen aantonen en mede als
vangnetten de beperking van het menselijk bestaan.
Het zijn haar talrijke zogenaamde stations* en stadsgezichten als labyrinthen die zij in haar jonger werk
met lijnen en vlakken heeft tot uiting gebracht in
schilderij en waaraan haar vrienden titels gaven als :
mine, ville tentaculaire enz. Men kan in haar werk een
zekere vergelijking vinden met dat van Paul Klee, de
dichter van de ruimte. Haar inspiratie komt veelal uit
de muziek (men weet dat Paul Klee ook lang geaarzeld
heeft tussen schilderkunst en muziek) en zij bouwt
haar doeken op als sonaten. Ik heb eens tijdens een
koude winter een warm doek, helemaal in het rood ge=
schilderd. In de zomer kon ik het werk niet meer zien
verklaarde zij eens. Is dit niet een uiting van haar sterk
poetisch creatievermogen ? Van haar ingaan op gevoels=
impulsen, haar grijpen van de kans ? En een staven
van Monets uitspraak on ne fait pas de tableaux avec
des doctrines ?
Na Germaine Richier en Vieira da Silva, respectieve=
lijk in de sculptuur en de schilderkunst zonder twijfel
de twee grootste vrouwen van het ogenblik, moeten
wij in Frankrijk nog enkele namen citeren, eveneens te
Parijs, waar alle kunst samenkomt, ontstaat, ver smelt
en verdwijnt : drie niet=Franse vrouwen, die aanleg
hebben om in de sculptuur en de schilderkunst belang=
rijk werk te presteren. Alicia Penalba kwam er in 1948
toe uit Argentinie : haar droom : te Parijs wonen en
beeldhouwen zou werkelijkheid worden. Haar werken
vertonen hoge, slanke vormen, reusachtige insecten,
totems, gewassen uit de holen of uit de oerwouden
van haar land. Zij is een zeer dynamische en besliste
vrouw. In 1949 leert zij Henri Matisse kennen, bij wie
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zij poseerde voor een serie van 15 tekeningen. Intussen
tekent zij zelf overvloedig, maar niemand weet dit, tot
zij in 1952 voor het eerst exposeert met een abstracte
sculptuur; zij werkt in manner, plaaster, leem en steen,
en ten slotte in cement. Men kan in haar werk een
sterke symbolische en surrealistische inslag terugvinden
en een elementair poetisch en lyrisch erotisme, bijna tot
een religie opgesteld, zoals men dat ook sinds eeuwen
heeft teruggevonden in de Indische sculptuur. Natalie
Dumitresco, te Bukarest in 1915 geboren, komt in 1947
naar Parijs, waar zij een atelier betrekt naast dit van
haar grote landgenoot, Constantin Brancusi. Vijf jaar
lang leeft zij in de zwartste armoede, doch Brancusi
moedigt haar aan en bij zijn dood duidt hij haar aan
als zijn universele erfgename. Haar schilderij en waren
aanvankelijk in zwart en wit gehouden, doch sinds
enkele jaren heeft zij er hier en daar zeer verfijnde
kleuren in binnengeleid. Nog te Parijs werkt Jos Decock,
een Vlaamse naam inderdaad, van een jonge artieste die
in 1934 te Kortrijk werd geboren, vanaf 13 jaar aan
het schilderen ging, te Brussel en te Parijs studeerde
en sinds 1955 te Parijs woont. Jos Decock is uit een
realistisch expressionisme vertrokken (o. a. een serie
expressieve Christuskoppen, die zij in 1956 te Brussel
exposeerde) en is over een vlaag surrealisme in de
abstracte kunst geraakt, die zij uitwerkt in olieverf=
schilderij en, aquarellen en gravures (zij is met grafisch
werk vertegenwoordigd in de prentencabinetten van
Brussel, Milaan en Florence). Zij bekwam reeds een
belangrijke onderscheiding : de derde prijs voor bui=
tenlandse schilderkunst in het Musee d'Art Moderne
van Parijs. In het geheel van haar werk tot hiertoe is
een zucht naar verdieping, gekoppeld nochtans aan
grote verbeelding en zin voor avontuur, waar te nemen.
In haar abstracte composities, de jongste van haar wer=
ken, schijnt zij tot een strengere ordening te komen,
schonere harmonie waarin de tekens die zij wil op=
stellen beter tot hun recht komen. Dit werk van Jos
Decock is nog niet af, is nog niet tot zijn voile ont=
luiking gekomen. Het wordt echter te Parijs al met
grote aandacht gevolgd.

De Engelse Barbara Hepworth is in de hedendaagse
beeldhouwkunst een bijzondere verschijning en onder
de Engelse vrouwelijke kunstenaars voorzeker nummer
een. Zij werd in 1903 te Wakefield, Yorkshire geboren,
studeerde aan het Royal College of Arts te Londen
en nadien, gedurende drie jaar, te Rome en te Florence.
In 1932 huwde zij met Ben Nicholson, op onze dagen
een van de voornaamste abstracte schilders van de
wereld. Zij schonk hem een drieling. In dezelfde jaren
werd zij ook lid van de Parijse groep Abstraction*
Creation en van de Londense kring Unit One, Tijdens
haar opleiding heeft zij samen gestudeerd met Henry
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Moore, haar vijf jaar oudere landgenoot en naderhand
werd zij ook bekend met Brancusi en Arp. Vrij vlug
heeft zij echter een persoonlijke taal gesproken in haar
kunst; de bei'nvloeding die wellicht het duidelijkst heeft
doorgewerkt zou die van Moore kunnen zijn, wat
vooral wordt bewaarheid als men tekeningen van beide
meesters met elkaar vergelijkt. Hepworth nochtans is
strenger in haar vormgeving en houdt het ook meer bij
dezelfde onderwerpen. Nu eens werkt zij haast uitslui=
tend met zuiver geometrische vormen; dan eens met
gladde schijven die met gespannen draden worden sa=
mengehouden, met elkaar worden verbonden in een
grillige, doorzichtige band. Wanneer ik een landschap
wil tekenen, schreef zij, begin ik onmiddellijk plastische
ideeen en vormen te tekenen. Veel van haar werk is voor
de openlucht bestemd, en daar eerst wordt het duidelijk
hoe zij werkelijk in haar sculpturen ruimtelijk denkt.

*
Nederland brengt ons weinig vrouwen die als top=
figuren in de hedendaagse kunst staan, wel belangrijke
kunstenaressen, veelal braaf voortwerkend op wat vroe=
gere generaties haar hebben vermaakt. Cob a Ritsema
(1876) een van de zeven 'Amsterdamse J offers', heeft,
enigszins onder invloed staande van George Breitner,
een aantal verdienstelijke stillevens en portretten ge=
schilderd. In dezelfde trant werken ook Margreet Feuer=
stein (1893) en Betsy Westendorp (1880). Charlie Toorop
(1890), waardige loot uit een voornaam artiestenge*
slacht, vertoont in haar schilderij en een zeer realistische
opmerkingszin, die vaak naar het surrealisme schijnt
over te slaan in met grote precisie vlak en koud uitge=
streken tonen zoals wij die van de Nederlandse surrea=
listen kennen. Onder de jonge figuratieve schilderessen
in Nederland lijkt Esther Roelofsz (1934) een beloftevol
element. Jakoba Berendina van Heemskerck van Beest
(i8y6=igzj) anderzijds is tot op heden ongeveer de
enige Nederlandse vrouw die in de modernistische kunst
betekenis heeft gekregen. Haar werk is ook onvol=
doende belicht en begrepen. Zij werd in 1876 te Den
Haag geboren, kreeg haar opleiding in haar geboorte=
stad en te Parijs. Aanvankelijk werkte zij onder invloed
vooral van Jan Toorop, maar in 1913 wordt zij bekend
met Herwart Walden, die in zijn tijdschrift Der Sturm
grafisch werk van haar publiceert. Via een luministi=
sche en korte kubistische periode bereikte zij een ex=
pressionisme dat aanvankelijk op het Duitse is afge=
stemd en later steeds verder abstraherend is geworden.
In 1914 exposeerde zij in enkele Skandinavische steden
waar zij sukses kende en een maal in 1916, te Den
Haag. Haar werk bleef onopgemerkt, hoewel zij ook
enkele glasramen en mozaiekstukken kon uitvoeren,
en verdween nagenoeg volledig in het vergeetboek. Pas
in 1954 verscheen voor het eerst een Nederlandse studie
over deze figuur. Zij was slechts 47 jaar oud toen zij,
in 1923, te Domburg overleed. Jakoba van Heemskerck

heeft zeer vroeg al abstracte composities gemaakt en
zou in dit verband mogen vernoemd worden samen met
Mondriaan. Zij was echter een zeer zelfstandige vrouw,
deed niet mee aan groepen (De Stijl bv.) en werd
daarom ook nergens opgemerkt noch gesteund.
Onder de Nederlandse kunstenaressen dienen ook en=
kele beeldhouwsters vernoemd. Charlotte Dorothea van
Pallandt (1898) uit Arnhem, begon met schilderij en.
Zij was een tijdlang in de leer bij Andre Lhote te
Parijs, doch naderhand ging zij zich volledig aan de
sculptuur wij den. Haar werk, dat streng figuratief blijft,
bestaat vooral uit tuinsculpturen en portretstukken
(o. m. heeft zij een mooi portret gemaakt van koningin
Juliana). Voorts vermelden wij nog Gerarda Renter
(1904), Nel Klaassen (1906), Lotti van der Gaag (1923)
en Thea van der Pant (1924).

Wanneer in 1945 de oorlog eindigde wist men in Duits=
land niet goed meer wat kunst was en of er nog
bestond. Met de beknotting van de vrijheid was die ook
voor de artiest — zijn eerste en zwaarste adelbrief —
verdwenen. De band met het zo bloeiende expression
nisme was verbroken; meerdere Duitse expressionisten
waren overleden of uitgeweken. Wie nog artiest wilde
zijn, stond alleen, aanvankelijk althans en kon enkel
putten uit zichzelf. Zum erstenmal in der Geschichte
steht der Mensch nur noch sich selber gegenuber, und
er findet keinen anderen Partner mehr, schrijft Heisen=
berg. Kathe Kollwitz heeft in Duitsland enige navolging
gevonden, vooral in de oostelijke zone, zo o. m. bij
Sella Haasse (1878), met grafische cyclussen over ha=
venarbeiders en over de arbeid in het algemeen. Lea
Grundig (1006), die o. m. een merkwaardige serie gra=
fisch werk heeft gesteld onder de titel onder het haken=
kruis en bij de jonge Renate Jaeger=Martin (1933), die
haar talent heeft in dienst gesteld van de idealen van
de Duitse Demokratische Republiek en zuiver artistiek
beschouwd aldaar een van de voornaamste kunstenares=
sen is van het ogenblik. In West=Duitsland maken
Marie=Louise Rogister (1901) en Margherita Russo met
abstracte composities nogal opgang. Deze laatste ver=
blijft in Italie en getuigt van een zeer persoonlijke
instelling tegenover de kunst. Woty Werner (1903) is
als schilderes begonnen doch vond spoedig haar weg
in de tapijtweefkunst, waarbij opvallend is dat zij niet
naar een carton werkt, doch rechtstreeks op het weef=
getouw en met een buitengewone vaardigheid. Onder
de beeldhouwsters moeten wij citeren Priska von Martin
(1912), de vrouw van de beeldhouwer Toni Stadler,
Gabriele Marwede (1925), Emy Roeder (1890) Renee
Sintenis (1888) en vooral Brigitte Meier=Denninghoff
(lgzj), die een tijdlang assistente is geweest bij Henry
Moore en die ook te Parijs, bij Antoine Pevsner, heeft
gestudeerd. Haar werk werd herhaaldelijk op de expo=
sities van Middelheim en Sonsbeek opgemerkt.
f

EN IN ONS EIGEN LAND?

Wij laten bewust hier de Westvlaamse kunstenaressen
onbesproken en vinden in Belgie enige markante namen,
zelfs van een aantal artiesten dat mede in de voorpost
vecht. De Brusselse Juliette Cambier (1879), die benevens
schilderes ook eenverdienstelijke celliste is, heeft in haar
ceuvre nooit de impressionistische inslag van haar ar=
tistieke personaliteit verloochend. Zij staat bekend om
haar bloemstukken en landschappen, die soms een
zekere invloed van Berthe Morisot verraden. Marie
Howet (1897), die in 1922 de Grote Prijs van Rome
behaalde, is in dezelfde sfeer gestart, doch heeft in haar
portretten en haar landschappen (veelal uit de Arden=
nen) een krachtiger penseeltrek gebruikt en soms een
subtiele kleurlegging gedurfd. Men heeft de Antwerpse
Alice Trey (1895) vaak met Marie Laurencin, met Dufy
en met Tytgat vergeleken, doch gelijk hoe, een werk
van haar hand draagt steeds een onbetwistbaar per=
soonlijk cachet. Zij schildert doorgaans eigenaardige
droornvizioenen met clowns en feeen in lentelijke land=
schappen of in Biedermeyer=interieurs. Yvonne Perrin
(1905), eveneens Romeprijs in 1934, heeft haar ge=
vecht met het visuele beeld tot op de rand van het
abstracte gebracht in een nerveus en krachtig expres=
sionisme, waardoor haar figuren tot grote fel bewerkte
vlakken kleur werden versoberd. Irene Bataille (1913)
werkt in een zelfde geest, doch blijft tederder van in=
stelling. De surrealistische richting is in ons land
vertegenwoordigd door Konor Fini en dcor de Gentse
Suzanne Van Damme (1901), die met de Italiaanse
schilder en dichter Bruno Capacci is gehuwd en te
Florence woont. Op het eerste gezicht vertoont haar
werk een zekere gelijkenis met de kleurige tekeningen
die Jean Lurcat tot tapijten verwerkt. Zij toont een
uitgesproken voorkeur voor haar uiteenspattende fi=
guren, omgeven van overdadige vaak alleen decoratieve
motieven, veelal zwevende vrouwen met een gelaat
als een maansikkel en getooid met theatrale kostuums,
een weelde van plantachtige pluimen en gedrochtelijke
hoofddeksels. De jongere Berenice Devos (1922) heeft
veel minder kijk op het surrealistische detail, doch laat
haar werk eveneens uit deze sfeer ontstaan.
Een van de voornaamste hedendaagse schilderessen in
ons land is Anne Bonnet (1908). Zij werd te Brussel
geboren, studeerde er onder J. Maes en stichtte in
1939 met Gaston Bertrand en Louis van Lint de groep
'La route libre', die in 1945 werd hernomen in de
'Jeune Peinture Beige' waarvan zij ook medestichtster
is. Anne Bonnet is echter gestart met volledig realis=
tisch, post=impressionistisch werk dat Ensor, Evenepoel
en Tytgat tot voorbeeld hield. Zij schilderde op die
manier landschappen, interieurs en portretten. Langs
een korte expressionistische periode kwam zij tot haar
kunst waardoor zij de werkelijkheid volledig overschrij=
den kon om die op haar manier, volgens eigen normen
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en inzicht, in haar schilderijen opnieuw op te toveren.
Het zijn haar abstracte composities, vertederend van
intieme geladenheid, buitengewoon verfijnd van kleur=
legging en afgewogen van vorm. In dit werk van een
vrouw zal men wellicht naar het vrouwelijke zoeken
en vragen, evenals in het werk van vele vrouwen over
de wereld, die de non=figuratieve kunst poneren. Alsof
abstracte kunst alleen berekeningen en verstand zou
zijn en alsof men in de meest stricte en strenge geo=
metrische composities ook niet gevoel zou vinden ?
Gemis aan gevoel of terugdringen van gevoel is ook
gevoel. Een echte esthetische helevenis is iets dat niet
alleen het bereik van de zintuigen, maar ook dat van
het verstand te boven gaat schreef Thomas Merton in
Figures for an Apocalypse (1947) en hij vervolgde : Zij
is de suprarationele schouwing van de verborgen volmaaktheid der dingen. Haar onmiddellijkheid overtreft
de snelheid van de redenering en laat elke analyse ver
achter zich. Zou het er dan wel op aan komen zich af
te vragen of er vrouwelijke elementen te vinden zijn
in deze tot de essentie beperkte kunst ?
Praktisch abstract, hoewel gebonden aan verklarende
titels, is ook het werk van de Waalse Francine Urbin
Choffray (igzi), de echtgenote van de Vlaamse auteur
Jo Verbrugghen. Zij studeerde te Luik bij Daxelet en
heeft een lange tijd een voorliefde aan de dag gelegd
voor stationsgezichten, industriele landschappen met
hijskranen en fabrieken met starre metalen skeletten.
Men weet dat dergelijke thema's de vaste voorkeur
uitmaken van een Wolvens, doch de doeken van deze
jongere artieste vertoonden deze motieven in een strenge
lineaire compositie, krachtig en temperamentvol uit=
gevoerd en kregen hun poetische noot door de kleur.
Deze schilderijen behouden echter wel een zekere kil=
heid, een overtechnische touch, die nu echter, sinds
enkele jaren in het werk van deze kunstenaars volledig
is weggewerkt. Haar kleuren werden losser en rijker;
de nieuwe thema's : moeras, moeraswater, zand, rots=
spleten lieten het gevaar voor ver starring onbestaande.
Hoewel de jongste werken van Urbin=Choffray prak=
tisch abstract zijn, toch blijft de natuur voor haar het
uitgangspunt en legt zij er zich op toe om bij voor=
keur de poezie van het vegetale leven te ver woorden.
Deze artieste, die nog in voile ontwikkeling is, mag
onder de kunstenaressen van ons land, met ere wor=
den vemoemd.
Beeldhouwsters tellen wij weinig. Edith Ehrlich (1924)
is eigenlijk afkomstig uit Breslau, doch heeft lange
tijd bij Puvrez gewerkt en woont thans te Antwerpen.
Monique Cornil werd in 1932 te Torhout geboren, ex=
poseerde reeds in Middelheim en Sonsbeek en is thans
verbonden aan de 'ateliers de ceramique de Dour',
waar trouwens verschillende interessante kunstenares=
sen werkzaam zijn.
Om enigszins volledig te zijn, dienen ook enkele vrou=
wen vemoemd — wij kunnen helaas niet dieper op
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hun werk ingaan — die op het terrein van de grafiek
en in het bijzonder van de boekillustratie zeer flinke
prestaties hebben geleverd : Marie Carlier, Tjienke
Dagnelie, Suzanne Boland, Jacqueline Ide, Elisabeth
Ivanovsky, Jeanne Hebbelynck, Nelly Degouy en Maria Segers.

Over de artistieke activiteit van de vrouw in verder
afgelegen Ianden weten wij zeer weinig. Wij kunnen
ons nochtans voorstellen dat er in Afrika, in Indonesie,
in het Verre=Oosten en in Latijns Amerika, precies
zoals in ons land en in de ons omringende landen,
ook belangrijke kunstenaressen werken. Astrid Noach
(1889=1954) geldt als de voornaamste Deense beeld=
houwster. Alina Szapocznikow (1926) werkt, na haar
studies te Praag en te Parijs thans te Warschau, waar
zij samen met haar schilderende landgenote Maria Ja=
rema (1908=1958) bewijst dat in een land waar ook de
kunst liever in voorafgetrokken voren wordt geleid,
het toch mogelijk is zijn eigen weg te gaan en een
eigen geluid te laten horen. In de Verenigde Staten ten=
slotte kennen wij enkele namen : Anna-Eva Bergman,
de vrouw van Hans Hartung, Helen Frankenthaler en
vooral Grace Hartigan (1922) die in de abstracte ' school
van New=York' een vooraanstaande plaats bekleedt.
Waarschijnlijk zijn de vrouwelijke artiesten die wij in
dit overzicht zelfs niet hebben geciteerd, ontelbaar.
Wij zijn er ons wel van bewust dat wij, alleen voor
wat Belgie betreft, tientallen namen hebben wegge=
laten. Wat moet dit dan niet zijn voor al die gebieden,
waarvan de kunst ons slechts zeiden en sporadisch
bekend gemaakt wordt. Wij hebben alleen gepoogd te
verduidelijken dat de vrouw, zowel vroeger als nu,
doch vooral sinds het begin van deze eeuw een niet te
verwaarlozen rol heeft gespeeld in de beeldende kun=
sten. Bazaine, een van de meest betekenisvolle schilders
van onze jaren, en zelf een scherpzinnig en verstandig
ontleder en beschouwer van het fenomeen dat wij
kunst heten, heeft voor enkele jaren geschreven : Le
tableau est une sorte de noman's land a mi-chemin entre
Yhomme et Yunivers. L'artiste doit tenter de le franchir
et s'il est capable de le faire, il n'aurait peut-etre plus
besoin de peindre. Het is een van die uitspraken waar=
mede men alle critici en kunsthistorici gewoon van hun
paard kan slaan. Doch bevat zij niet zeer veel waar=
heid ? Er bestaan ook dichters, die geen gedichten
schrijven. En heeft de artistiek aangelegde en be=
gaafde vrouw, die after all toch slechts uitzonderlijk in
het concert van de kunst een eerste viool speelt, wel=
licht niet het beste deel verkoren met gewoon kunste=
nares te zijn, zo volledig mogelijk, met de voile inzet
van haar zo complexe wezenheid, doch eerlijk en der=
halve bescheiden ?
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Langs de landelijke steenweg van Vladslo naar Leke,
ter hoogte van de kruising door de aloude Brugse heer=
weg, strekt zich een mooi en rustig stuk bos uit, met
aan de rand een typisch Duits gebouw in vakwerk=
konstruktie — overblijfsel uit de eerste wereldoorlog
— waarop men, door de overschilderingen heen, de
naam 'Hotel Praetbosch' lezen kan.
Tot 1956 lagen in dit bos 3.233 Duitse soldaten be=
graven, die tussen 1914 en 1918 aan de IJzer de dood
vonden. In de jaren 1955=1957 werd het aantal Duitse
kerkhoven sterk in aantal verminderd zodat er thans
in West=Vlaanderen nog alleen deze van Menen, Lange=
mark, Hooglede en Vladslo resten. De gebeenten van
duizenden soldaten, die overal in onze provincie en
zelfs daarbuiten (tot in Tienen en Luik toe) ontgraven
werden, werden in plastieken zakjes naar Vladslo over=
gebracht, indervoege dat thans op dezelfde oppervlakte
van amper 1,10 ha het aantal bijgezetten tot 25.638
is gestegen. De zwarte eiken kruisjes van destijds zijn,
omwille van de plaatsruimte, alle van het kerkhof
weggenomen en vervangen door kleine houten blokjes,
bedekt met een bronzen plaatje, waarop telkens twee
namen voorkomen. De blokjes zitten bedolven onder
planten en bloemen. Hier en daar ritselen de kronen
en flikkeren de kaarsjes, waarmede familieleden en
vrienden uit Duitsland op onze dagen nog steeds de
gesneuvelden komen bedenken.
Een enkel van de kruisjes bleef er nog enige tijd
behouden. Het droeg de naam van de musketier Peter
Kollwitz, een i7=jarige oorlogsvrijwilliger uit Berlijn,
die op 23 oktober 1914, te Esen, in de nabijheid van
het Roggeveld, zijn jonge leven voor Duitsland in=
boette. Hij werd er begraven en in 1956, samen met de
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andere 1.538 soldaten van het Roggeveld, naar het
Praetbos over gebracht. Met deze doden verhuisde uit
Esen terzelfdertijd het beeldhouwwerk 'Het treurende
ouderpaar' naar Vladslo, waar het, in de fond van
het militaire kerkhof en in de beschutting van een
hoge beukenhaag, zijn definitieve plaats kreeg, en, bij
het kruis je van Kollwitz, het symbool is van alle ouders,
die aan het graf van hun gevallen zoon komen bidden.
Bij het betreden van het kerkhof bemerken we de
beelden, omraamd door de poort van het nieuwe toe=
gangsgebouw (de kapel genoemd) in een volkomenheid
van stilte, maat en harmonie, niet mooier denkbaar,
en, door de wijze van opstelling, het zwaartepunt en
gelijktijdig het eindpunt van de begraafplaats vormend.
Ze werden gekapt door Peters moeder, de beroemde
Berlijnse beeldhouwster Kathe Kollwitz (Koningsber=
gen, 8.7.1867 = Moritzburg, 22.4.1945), die als een der
belangrijkste expressionistische grafische kunstenaars
van Duitsland mag beschouwd worden, en getuigen
hoe een vrouw uit de artistieke drang van haar wezen
en uit al de kracht van haar leed en haar liefde, in
vorm en maat tot rust bracht wat haar 'das Schicksal'
had toebediend.
Onlangs werd ook Peters kruis je van het kerkhof weg=
gehaald. Dit is wel spijtig te noemen, want o. i. hoefde
het als een onderdeel van het beeldhouwwerk be=
schouwd te worden. De 'Volksbund Deutsche Kriegs=
graberfxirsorge' te Kassel stelde echter de gelijkberech=
tigdheid van alle soldaten, zonder een uitzondering,
boven de zin en betekenis van het kruisje, en liet het
beeldhouwwerk derwijze meer alle soldaten toebe*
horen, zoals het weliswaar steeds in de bedoeling van
Kathe heeft gelegen.
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In haar dagboek komt de kunstenares er herhaaldelijk
op terug, dat zij met haar werk alle jonge oorlogs=
vrijwilligers wil gedenken, en meer nog, dat het het
ganse kerkhof moest toebehoren.
Geen enkel van haar andere werken heeft een zo lange
geschiedenis gekend als 'Het treurende ouderpaar'.
Nauwelijks zes weken na de dood van Peter vatte ze
er reeds de plannen van op, om het maar pas 18 jaar
later — een langere tijd dus dan haar zoon had geleefd
— te voltooien, en het te Esen, op het kerkhof waarvan
zij het meterschap had aanvaard, bij zijn graf te plaat=
sen. Het zou haar wellicht niet zo moeilijk gevallen
zijn alleen voor Peter een grafsteen te scheppen. Als
moeder was ze immers te veel van de gedachtenis van
haar eigen zoon vervuld om gemakkelijk een formule
te vinden, die voor het ganse kerkhof passen zou.
„ Ein Genie konnte das und ein Mann. Ich wohl nicht.
Zur Arbeit muss man hart sein und das, was man ge=
lebt hat, aus sich heraussetzen. Wenn ich beginne, das
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zu tun, so fuhle ich wieder als Mutter, die den Schmerz
nicht von sich lassen will", schreef ze op 22 aug. 1916.
Al die tijd heeft ze met het vormprobleem van de ge=
denksteen geworsteld. Op 1 december 1914 stelde ze
zich voor dat het stuk Peters uitgestrekte gestalte zou
hebben, met de vader aan het hoofd en de moeder aan
het voeteinde. Op 22 augustus 1916 maakte ze een
tekening van de moeder, die haar dode zoon in de
armen houdt. In juli 1917 dacht ze aan een relief, dat
aan Peters graf zou geplaatst worden, doch onmiddellijk
hierop werd het haar weer duidelijk, dat dit het ganse
kerkhof moest toebehoren en aan de ingang moest ge=
plaatst. Het zou een vierkante steen zijn met aan de
voorzijde, in levensgrootte, het relief van de ouders,
en waaronder of waarboven zou gekapt zijn : „ Hier
liegt Deutsche Jugend ", of : „ Hier liegt Deutschlands
schdnste Jugend ", of : „ Hier liegt tote Jugend ", of
ook nog : „ Hier liegt Jugend ". In augustus=septernber
1917 ging ze aan de arbeid. Wekenlang werkte ze aan

de schouders, de rug en de armen van de moeder, soms
naar een model, doch meestal zonder. In oktober liet
ze de moederfiguur in plan, om met de vader een
aanvang te nemen, doch hield onmiddellijk ook hier
mede op. Op 6 november 1917 maakte ze nieuwe
schetsen van de man en van de vrouw, die nu knielend
tegeneen leunden : Haar hoof d zeer diep aan zijn
schouder; haar linkerarm over zijn rechterschouder, ter=
wijl haar rechter wanhopig langs haar heen hangt en
de zijne raakt. Zijn hoofd rustend op haar rug en de
handen voor de ogen houdend. De daaropvolgende
maanden hoopte zij, dat haar iets nieuws, iets eenvou=
digers zou te binnen schieten. In hoeverre dit ver=
langen beantwoord werd, weten wij niet, maar op 25
juni 1919 schreef ze in haar dagboek, dat ze alles
voorbereidde tot de afbraak van hetgeen ze tot nu toe
had verwezenlijkt. „ Morgen soil es geschehen. Mit
wie festem Glauben bin ich an die Arbeit gegangen,
und nun breche ich sie ab. Wie ich oben bei Peter
stand und sein liebes lachelndes Gesicht sah, sein hin=
gegebenes, und dann an all die Zeit der Arbeit dachte,
an die Liebe und den Willen, und die vielen Tranen,
die in der Arbeit liegen, versprach ich es ihm von
neuem : Ich komm zuriick, ich mache Dir die Arbeit,
Dir und den anderen. Es ist nur verschoben..." — Het
beeld liet haar echter niet los, nog niet onmiddellijk,
want een viertal maanden later maakte ze er opnieuw
gewag van in haar dagboek. Op 14 oktober 1919 kwam
ze tot de idee de vrouw te hullen in een kleed met
brede, rijkelijke plooien, doch 's anderendaags ging ze
hieromtrent weer aan het twijfelen en stelde ze zich
de vraag of zij hiermede wel iets kon uitdrukken. Met
de houding, zei ze, kan iets bereikt worden, met het
gezicht en de handen...
Gedurende een tijdspanne van zes jaar werd hierop
haar werk onderbroken. Het duurde tot 13 oktober
1925 vooraleer in haar opnieuw het verlangen oprees
weer spoedig de beelden voor het Roggeveld aan te
vatten. Ze zou ze ditmaal hoogstens op halve levens=
grootte maken en ze dan naderhand vermeerderen. De
moeder zou knielen en, de armen over al haar zonen
uitgespreid, over de graven blikken. Ook de vader zou
knielen, doch de handen zou hij samengeperst in de
schoot houden. Geleidelijk hadden zich dus de figuren
van de vader en de moeder uit het eerste plan los=
gemaakt, doch op dit ogenblik zag de kunstenares deze
bij lange nog niet zoals ze uiteindelijk zouden voltooid
geraken.
Op 11 maart 1926 was ze volop aan het werk. Ze had
echter met harde tegenslagen af te rekenen. Tweemaal
viel de figuur van de moeder achterover te pletter
op de grond. Toen dit de eerste keer gebeurde, ving ze
onmiddellijk, hoe terneergeslagen ze ook was, opnieuw
haar werk aan en vond een versie, die haar beter dan
de eerste toescheen. Nu knielde de moeder in voor=
waartse houding, de handen liefdevol onder het gezicht

over elkaar gelegd en het hoofd lichtjes achterover.
Met haar ogen zou ze innig glimlachend alle graven
omvatten. Na heel wat werk en geduld, kwam het beeld
haar goed voor. Enkele dagen later, bij het verschuiven
van de draaibok, kantelde het om en was het eveneens
reddeloos verloren. Ze wist niet wat ze hieruit moest
besluiten : „ Soil ich die Arbeit nicht machen ? Und
doch scheint mir nichts so notwendig als das". Ze
kwam echter vrij spoedig de schok en de daarop=
volgende depressie te boven en reeds 's anderendaags
ging ze opnieuw, en nu reeds voor de derde kort=opeen=
volgende maal, het beeld van de moeder aan het opbou=
wen. Het vernielde kon ze nochtans niet rekons truer en.
Het werd weer iets anders !
Op 13 oktober 1926 verklaarde ze nog steeds niet met
het definitieve werk voor het Roggeveld begonnen te
zijn. Ze leek trouwens nog niet helemaal voldaan over
de vorm : „ Es wird taglich besser und nie gut. Ab=
brechen ware das beste../' Op 22 oktober echter liet
ze haar atelier in gereedheid brengen om te beginnen.
Ze had het gevoel, dat ze nu voor de laatste faze van
haar werk stond. „ Alles muss vorhalten, Gesundheit,
Kopf, Augen, Geld, bis ich die Arbeit fur Roggevelde
gearbeitet haben werde...". Twee maanden nadien (21.
12.1926) overviel haar een nieuwe moedeloosheid. Het
werk, dat ze meende nog slechts als een kinderspel te
moeten beschouwen, bezorgde haar onverwachte moei=
lijkheden in de konstruktie van het kleed, waarin ze de
moeder wilde hullen. Al de mogelijke voorbeelden van
vrouwen die ze kon aanwenden, stootten haar af. Aan
haar dagboek vertrouwde ze toe niet te kunnen bewerk=
stelligen, wat ze zo graag wilde : „ Wieder die grosse
Schwierigkeit, die darin liegt, dass ich etwas machen
soil, was mir nicht liegt, ja, wofiir ich unbegabt bin...".
In april 1928 nodigde ze haar model uit om voor het
hoofd van de moeder te poseren. Opeens echter herin=
nerde ze zich een zelfportret in gips, dat sinds ettelijke
maanden, nog steeds niet weder uitgepakt, in het atelier
stond. Ze wikkelde het uit en plots („ es fiel wie Schup=
pen von den Augen ") besloot ze naar deze meer dan
levensgrote studie te werken en haar eigen hoofd en
trekken in de figuur van de moeder te verenigen. Begin
januari 1929 was de moeder voor de vier vijf den in
orde. Het hoofd was nog niet helemaal af, doch zij
besloot dit eens bij gelegenheid te voltooien, wanneer
ze in een biezonder goede arbeidsstemming verkeerde.
Intussen begon zij de vaderfiguur, waarvan zij ver=
wachtte, dat ze veel vlotter van de hand zou gaan.
Na deze vervolgens een achttal maanden toegedekt te
hebben gelaten, stelde ze, bij de hervatting op 22 ok=
tober 1929, vast, dat er geen ziel in stak en begon ze
er tegelijk de ombouw van. Ze sneed het hoofd af;
ook de armen, die ze nu over de borst legde — iets wat
ze vroeger reeds geprobeerd, doch naderhand weer
verworpen had !
Op 22 april stelde ze in de Berlijnse Akademie, waar=
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aan zij als professor van de grafische afdeling verbon=
den was, de beide figuren ten toon. Een belangrijke
gebeurtenis ! want al die tijd had ze er in de grootste
afzondering en stilte aan gearbeid en alleen geduld dat
Karl, haar echtgenoot, en haar zoon Hans er een blik
op wierpen. Nu zette ze de deuren wijd open, zodat
iedereen haar werk kon komen zien. Het genoot de
algehele waardering en goedkeuring, hetgeen haar, na
de vele lastige weken, rustig en gelukkig stemde. Ze
voorzag dat in de maand juni het werk definitief zou
kunnen beeindigd worden en dat ze het dan, tijdens de
daaropvolgende herfst, naar Peter zou kunnen brengen.
Het gebeurde met een jaartje vertraging ! Op 2 juni
1932 exposeerde ze de twee uiteindelijke granietfiguren
in de Nationale Galerij te Berlijn en op 23 juli daarop=
volgend belandden ze op het Roggeveld, waar ze, in
aanwezigheid van Kathe en Karl, aan de ingang van
het kerkhof, bij het graf van Peter werden opgesteld.
In haar dagboek heeft Kathe Kollwitz overvloedig over
dit dodengedenkteken uitgeweid en er nauwkeurig haar
gevoelens en verzuchtingen in neergeschreven. Op
meerdere plaatsen smeekte ze om kracht ten einde haar
werk tot een goed einde te kunnen brengen : „ ...ich
brauche Kraft. Ich bitte, dass ich die Arbeit machen
kann. Vor allem die Arbeit fiir Peter, aber auch all das
andere noch. Wenn ich das gemacht haben werde, will
ich so gern sterben, aber erst muss ich das noch ma=
chen ". (8.7.16) — „ Gott gebe, dass ich gesund bleibe,
bis das alles fiir Peter und die andern gemacht ist".
(juli 1917).

Bovendien twijfelde ze, als vijftig= en later nog meer
als zestigjarige, aan haar eigen kunnen : „ Ich kann es
nicht mehr. Ich bin zu erstort, zerweint, geschwacht.
Es geht mir wie dem Dichter bei Thomas Mann : er
kann nur dichten; zugleich das Gedichtete leben, dazu
langen seine Krafte nicht../' (22.8.16) — ,, ...aber wie=
der wie bei der Arbeit empfind ich : ich nicht. Ich bin
nicht weit genug dazu". (22.8.16) — Soms ging het
haar een dag werkelijk goed, doch dan sidderde ze bij
de bedenking ,, dass eines Tages alles wieder voriiber
ist". (28.10.19) — // Dazu kommt, dass zeit einiger
Zeit mich der Gedanke verfolgt : Sechzig Jahre — was
werd ich da noch gross machen ! " (21.12.26).
En toch bleef ze bezield met een vaste wil, hoe ze zich
ook van de moeilijkheid van haar taak bewust was :
„ Aufgeben kann ich es nicht". (aug. 1917) — „ Mit=
unter meine ich, ich konnte Wichtigeres in der Zeit
machen. Aber Wichtigeres als diese Arbeit gibt es doch
nicht fiir mich..." (9.9.17) — „ Wenn die Menschen es
jetzt nicht sehen konnen, so werden sie es spater
wieder sehen ". (25.6.19) — „ Ich glaube sie so wichtig,
dass ich mir nicht denken kann, dass ich sie nicht
schaffe..." (22.10.26).

Wanneer ze in 1919 haar werk vernietigde, geloofde
ze nog nooit dat het voor goed verloren was, zoals ze
er ook van overtuigd was, dat ook Duitsland het ergste
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zou te boven komen : „ Mir fiel Deutschland ein, wie
ich Peters Gesicht oben kiisste und Abschied von der
Arbeit nahm. Deutschlands Sache war ja seine Sache,
und Deutschlands Sache ist jetzt verloren, wie meine
Arbeit verloren ist. Nein, wirklich nicht verloren. Wenn
ich es erleben darf, dass Peters Arbeit fertig und gut, an
schoner Stelle seiner gedenkt und der Freunde, dann ist
Deutschland vielleicht auch aus dem Schwersten her=
aus " . (25.6.19).

Peters zaak ! Zaak die ze als waanzinnig beschouwde,
omdat zoveel miljoenen jonge mensen, die er vroom
en vrolijk voor optrokken, er hun leven hadden voor
op te offeren. „ Ist es treulos gegen dich — Peter — ,
dass ich nur noch den Wahnsinn jetzt sehen kann im
Kriege?" (11.10.16).

Tijdens de hele duur van de oorlog heeft ze niet alleen
getreurd om zijn jong sterven, doch zich meteen voort=
durend bekommerd en verontrust om het lot van haar
andere zoon, dat hetzelfde worden kon als Peters :
„ . . . W o sind meine Kinder? was bleibt eigentlich der
Mutter ? ein Junge rechts und einer links, mein reenter
Sohn und mein linker, wie sie sich nannten. Einer tot
und einer so fern, und ich kann ihm nicht helfen, kann
ihm nicht von mir abgeben. Das ist alles verandert
fiir immer. Verandert, und ich bin aimer geworden.
Mein ganzes Mutterleben liegt eigentlich schon hinter
mir. Ich habe oft eine fiirchterliche Sehnsucht danach
zuriick — Kinder — meine Jungen zu haben, einer
rechts und einer links, mit ihnen zu tanzen wie friiher,
wenn der Fruhling kam und Peter mit Blumen kam und
wir einen Friihlingstanz machten". (17.1.16).
In deze gesteltenis van ongerustheid en herinnering,
van liefde en verdriet, van spijt en afkeer, van twijfel
en drang, heeft 'Het treurende ouderpaar' zijn lange
en moeizame geschiedenis doorworsteld. Dr. Anni Pior=
reck beschrijft het als een ,, besondere Einheit von ge=
lebten Leben und kunstlerischem Werk, von der sich
auch der heutige Mensch am tiefsten neigt". Een een=
heid, waarvan in de geschiedenis van de beeldende
kunst betrekkelijk weinig even ontroerende voor beelden
voorkomen !
Kathe Kollwitz heeft Peter in haar werk gezocht : „ Ich
fuhle dunkel..., dass in der Arbeit der Peter liegt und
ich ihn finden konnte..." (22.8.16).
Toen ze in 1932, ter gelegenheid van de overbrenging
van de beelden naar het Roggeveld, de laatste maal
naar het graf van haar zoon ging, waarbij rode rozen
te bloeien stonden, doorstriemden haar een vloed van
gevoelens. Ze ging bij de figuur van de moeder staan
en toen ze er weer haar eigen wezen in herkende,
weende en streelde ze de granieten wangen.
Karl fluisterde : Ja, ja.
En zuchtend schreef ze later in haar dagboek : „ Wie
waren wir da zusammen ! " (14.8.32).
R A F
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Bij Lia Aspeslagh=Timmermans
is het niet nodig inqui=
sitor te spelen, Ofschoon zij al jaren te Oostende woont,
heeft zij haar Lierse jovialiteit niet verloren noch de
openheid van de kempenaar voor de geslotenheid van
de westvlaming geruild. Zij komt vanzelf los. Geboren
in het Pallieterstadje op 19 augustus 1920. Na grieks=
latijnse humaniora studeerde zij archeologie en kunst=
geschiedenis aan de leuvense universiteit. Gedurende
enkele jaren was zij lerares aan het lyceum te Oostende;
zij deed studiereizen naar Frankrijk, Spanje, Italie,
Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Noorwegen en
Zuid=Afrika. Na een eerste boekje Vertelselkens van
ons land (1949), zeer pittig geschreven, maar qua stijl
en taal erg onder de invloed van haar roemrijke vader,
publiceerde zij in 1952 diens biografie onder de titel
Mijn vader. Dit met liefde en verering geschreven boek,
kende in Zuid en Noord een verdiend succes en schonk
haar meteen bekendheid. In 1954 waagt zij zich aan
Het kleine album van Martha een psychologisch schets=
boek over een kind, en legt hiermede getuigenis af van
haar literair talent, want dit boekje is een kleinood van
zuivere taal en subtiele sternmingskunst evenals van
een ragfijn psychologisch aanvoelen. Met De Kidder en
zijn gade dat zij in 1956 in het licht zendt, toont zij
een ander facet van haar talent, namelijk de humor
en de satyre die zij op merkwaardige wijze doseert ter
uitbeelding van een burgerlijk echtpaar dat zich een
maatschappelijke opgang wil verzekeren. Ten slotte
kwam dan in 1959 Verloren zomerdag van de pers, een
roman over de eerste liefde van een jong meisje, uit=
voerig besproken in het januari=februari nummer van
West=Vlaanderen, waarnaar wij verwijzen voor de le=
zers die met dit „ literair volwaardig werk : hoog poe=
tisch geladen, verfijnd van constructie en verzorgd van
taal" nog geen kennis zouden gemaakt hebben.
Enkele korte verhalen van Lia Timmermans, o. m. Cyn=
thia, De kribbesnijder, De twee stenen engeltjes en Het
paradijs willen wij enkel vermelden, evenals de luister=
spelletjes Lille Hamer en Een paasdroom, die door het
N.I.R. werden opgevoerd.

Een zeer begaafde en te bescheiden dichteres is Gabrielle
Demedts, geboren te Sint=Baafs=Vijve op 11 juni 1909
die wij te Waregem in haar bloeiende boekhandel aan=
treffen. Haar glimlach heeft niet meer de weemoed
van vroeger. Er straalt geluk uit haar blik en dit doet
ons de merktekens van geduldig gedragen beproevingen
in haar gelaat vergeten. Wat haar tot dichten heeft
aangespoord ? Niets anders dan een drang naar be=
vrij ding, een innerlijk verzuchten naar harmonie, een
ontembaar heimwee. Op vijfentwintigjarige leeftijd
vloeide het eerste gedicht uit haar pen. Drie jaar later,
namelijk in 1937, verscheen haar eerste bundel Een
gevangene zingt. Vooral de diepe menselijkheid spreekt
ons hier aan, een tragische dualiteit die haar gemoed
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Een voorname Westvlaamse schrijfster, de
dichteres Christine D'Haen, wordt hier niet
besproken. Een afzonderlijk artikel over haar
werk, van de hand van Albert Westerlinck,
zal in een der volgende nummers verschijnen.
(Redactie)

Gabrielle

Demedts

splitst. In 1939 volgt Een twijg in de wind, titel die
volkomen de inhoud van deze bundel dekt : een zich
bewustzijn van het onvermijdelijke, een aanhoudende
hunkering naar geluk, en verlossing uit wanverhoudin=
gen die haar kwellen. Heeft de oorlog haar dan plots
diep beinvloed, of is het haar strikt persoonlijke levens=
visie, bepaald door steeds groter geworden spanningen
in haar gemoed, die zij in 1940, in de bundel met de
schrijnende titel Morgen is alles uit uitspreekt ? Haar
volgende verzameling De doorgang schijnt dit laatste
niet te bevestigen, maar in haar Verloren thuis, 1946,
is zij weer de machteloze, de eenzame die als vrouw van
veel geluk verstoken blijft en de pijn om zoveel waar=
aan zij moet verzaken diep in zich voelt schrijnen.
Egocentrische poezie ? Ongetwijfeld, maar pessimistisch
zonder opstandig te zijn, want gedragen door een zeer
intens religieus gevoel en een verrassend geloof in God.
Zuivere poezie, alleszins, van een waarachtige dichteres.
„ Werkt u nog steeds voort, Gabrielle Demedts ? "
„ Ik werk bestendig, dit wil zeggen dat er immer iets
in mij groeit. "
„ Zal het misschien een ander geluid zijn dat wij nu
zullen horen ? "
Zij glimlacht, maar blijft het antwoord schuldig. Wij
dringen niet aan. Wij weten dat zij steeds gedicht heeft
uit de volheid van haar gemoed, eerlijk en zonder pose
en dit moge volstaan voor de verwachtingen die wij
nog op haar bouwen en die zij ongetwijfeld zal inlossen.

roman, maar weet nog niet precies wat het worden
zal. Tevens hoop ik in 1961 een antologie over vlaamse
dichteressen, te beginnen met Hadewych, te publiceren,
en heb ik plannen voor een monografie over Julia Tul=
kens en Blanka Gijselen. Mogelijk publiceer ik binnen=
kort ook wel een novellenbundel want dit genre interest
seert mij de laatste tijd meer en meer/'
„ En de journalistiek ? Want zo ik mij goed her inner
behaalde u aan het instituut voor Journalisme te Brussel
met onderscheiding, als eerste van uw promotie, het
diploma van journaliste ? " — „ Die loopbaan lacht mij
inderdaad toe en ik wacht op de kansen..."

Ria Scarphout, geboren te Uitkerke op 31 januari 1930.
Haar geluid brak definitief door na haar deelname aan
de eerste Jongnederlandse Poeziedagen te Merendree
waar haar drie ingezonden gedichten door de jury weer=
houden en bekroond werden. In 1959 verscheen dan
in de Poeziereeks 'De Hoorn' te Gent, haar eerste
bundel Boven de Tuinen, een twintigtal gedichten vol
innigheid en vitaliteit, schijnbaar los van elkander maar
in werkelijkheid gebonden door het motief van het
kind, dat er voortdurend in terugkeert. Moet men daar=
uit besluiten dat een obsessie hieraan ten grondslag
lag ? Toch niet, want Ria Scarphout ziet het kind in
het geheel van de roeping van de vrouw waarvan zij
de volledige wezenheid beleven wil. Dit altijd weer=
kerend motief dient dan ook slechts beschouwd als een
element onder de vele anderen die haar bezig houden.
„ Hadt u voorbeelden voor ogen bij het schrijven van
uw gedichten, Ria Scarphout ? " — „ Ik ben altijd ge=
troffen geweest door de Oosterse, vooral door de Chi=
nese en de Japanse poezie; zij drukt immers de wijs=
heid op zeer subtiele wijze uit. En het heeft mij dan
ook genoegen gedaan in een bespreking over mijn werk
te lezen dat het te vergelijken is met dat van de ja=
panse geisha's."

„ Wij wensen u spoedig een goede kans. En mogen
wij u tot slot een kort gedicht vragen, — een orna=
mentje bij dit intervieuw ? "
„ Dan geef ik u Ornament" :

„ Hebt u werk in voorbereiding ? " — „ Ik heb een
nieuwe bundel gedichten klaar en werk ook aan een
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Lieve Simoens werd geboren te leper op 9 maart 1927.
Zij studeerde oudere humaniora aan het lyceum O. L.
Vrouw van Vlaanderen, te Kortrijk, en behaalde aan
het conservatorium aldaar in 1948 een eerste prijs met
grote onderscheiding in nederlandse dictie. Tevens grote
onderscheiding in het examen over muziekgeschiedenis.
In april van hetzelfde jaar slaagde zij in het examen
van regisseur=omroeper en trad als dusdanig op 1 mei
in dienst bij de gewestelijke studio Kortrijk. Zij ver=
zorgde daar ook het vrouwenuur. Na haar huwelijk in
1949 vertrok zij naar Congo. Gedurende twee jaar
schreef en presenteerde zij daar als 'tante Lieve' het
veertiendaags kinderuurtje van Radio Belgisch=Congo.
In talrijke letterkundige uitzendingen trad zij tevens op

als declamatrice. Bij de werelduitzendingen van het
N.I.R., zender O.T.C. de vriendschapsbode, eveneens te
Leopoldstad, deed zij interims als omroepster, regisseur
en journalist. Vanuit Congo stuurde zij naar Radio
Kortrijk praatjes op voor de jeugd. Zij handelden hoofd=
zakelijk over de kolonie. In 1952 moest zij, om gezond=
heidsredenen, van een tweede term in Congo afzien.
Zij trad in de reserve van regisseur=omroeper van het
N.I.R. op 31.8.52 en deed in die hoedanigheid interims
in studio Kortrijk en in het N.I.R. te Brussel. Vanaf
October 1954 verscheen het vervolgverhaal Jan ontdekt
de Congo in 66 afleveringen in het jeugdblad ' Ons
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Volkske'. Dit jeugdverhaal werd nadien herwerkt, en
zal in het Davidsfonds verschijnen. Het eerste deel
Slangen en Diamant in i 9 6 0 en het tweede deel Gorillas
en Goud in 1961. Zij schreef ook korte verhalen in dag=
bladen. In September 1954 werd zij medewerkster aan
de Vlaamse Televisie : uitzendingen voor de vrouw en
filmcommentaar. Bij het begin van de jeugduitzendin=
gen, verzorgde Lieve Simoens tekst en presentatie van
de jeugdmagazine met actualiteiten voor de jeugd, die
maandelijks in het kader van het jeugduur op antenne
gaan. Als 'tante Lieve verzorgt zij wekelijks het kleu=
terkwartiertje bij de T. V. Bij de Zuid=Nederlandse
Maatschappij verschijnt thans een reeks, getiteld : Tante
Lieve's vertelselboek en bij H. M . V. een 45 toerenplaat
Tante Lieve vertelt en de kleutertjes zingen. Van kleu=
ters gesproken, zij heeft er zelf zes en in de eerste
plaats is zij dus wel moeder in plaats van tante...
7

Jozefa Van Houtland is de schuilnaam van Lydia
Schoonbaert, geboren te Izegem op 6 januari 1930 en
daar eveneens woonachtig. Haar beroep : lerares. Zij
debuteerde met afzonderlijke gedichten in tijdschriften,
en publiceerde haar eerste bundel in de poeziereeks
'De Hoorn' onder de titel Viool en Snaar. In 1957 volgt
Lijnen zonder kruispunt die, in de provinciale prijs=

kamp voor poezie uitgeschreven door de provincie
West=Vlaanderen, een aanmoedigingspremie mocht ver=
werven. Het hoofdthema van deze beide werken is de
ervaring van een verbijsterende eenzaamheid, meer be=
paald in het leven van de vrouw, omdat zij uiteraard
meer gericht is naar geborgenheid. Deze eenzaamheid
ligt echter anders bij het jonge meisje (Viool en Snaar)
dan bij de jonge vrouw (Lijnen zonder kruispunt). In
wezen wordt ze altijd door hetzelfde veroorzaakt : een
felle innerlijke gespletenheid bij het zoeken naar, en
het aanvaarden van vertrouwen, vriendschap, liefde,
terwijl men terzelfder tijd stoot op de relativiteit van
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al deze waarden. Enkele malen heeft Jozefa Van Hout=
land ook gepoogd de diepste vereenzaming aan te raken,
de onderbroken dialoog met God, Zijn zwijgen en de
folterende onzekerheid die ermede gepaard gaat.
„ Hebt u nog nieuw werk op de plank, juffrouw ? "
„ Ja, ik heb een nieuwe bundel klaar, maar kan u
daar weinig over vertellen daar ik hem ingezonden heb
voor de provinciale prijskamp die ook dit jaar door de
provincie wordt uitgeschreven. En alles moet zo strikt
geheim blijven, dus..."
„ Heb ik ook niet gehoord dat u een roman onder han=
den hebt ? "
„ Inderdaad ! En ik kan u wel zeggen dat hij praktisch
af is ! Ik heb er veel genoegen aan beleefd en zou
graag nog meer en beter willen schrijven, Ik mis ei
echter de tijd toe. En bovendien schrijf ik dan ook nog
maar sporadisch, dit wil zeggen, als ik mijn innerlijke
drang niet meer kan weer staan en het er werkelijk eens
uit moet..."
„ Wij zijn benieuwd naar uw roman, juffrouw, en wen=
sen hem op voorhand veel succes toe. En niet minder
uw inzending voor de provinciale poezieprijskamp !
Mocht het ditmaal niet een aanmoediging, maar een
werkelijke bekroning worden ! "
S T A F
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Suzy Decleer
Suzy Decleer is oud=leerlinge van Rikke Schmitz. Zij
behaalde in 1953 een Uitmuntendheidsprijs voor de=
klamatie en toneel aan het Conservatorium te Oostende.
Vanaf dit moment trad zij regelmatig op als los element
in diverse amateursverenigingen in West=Vlaanderen.
Ze richtte een eigen groep op en speelde regelmatig mee
met het Oostendse Conservatoriumtoneel. Voor haar
prachtprestatie in Drie Dozijn rode Rozen, stuk van A.

V A N H E T WOORD

dit uitsluitend aan de jammerlijke ontbinding van het
Oostendse Kamertoneel.
Een toneelcriticus schreef destijds over Suzy Decleer :
rijk talent, evenwicht en doorzettingsvermogen.

7oze/

II

straat

47,

Oostende.

Suus Demarest
In 1950, bij de St. Remberttoneelkring te Torhout, de=
buteerde Mevr. Suus Pyson=Demarest in het gekende
toneelspel van M . Terlingen Familieproblemen als de
ondeugende Patsy. Haar succesvol eerste optreden be=
tekende meteen een definitieve start. In werken van
Putman, Fabririus en Agatha Christie werd de jonge
liefhebster volop de kans gegund zich te identificeren
met een toneelpersonage en de stiel te leren. De bekro=
ning kwam in 1957 toen Suus Demarest voor haar ver=
tolking van de rol van Maria Magdalena in De derde
Dag van L. Fodor — regie Guido Cafmeyer — de Pro=
vinciale Prijs voor de beste individuele prestatie werd
toegewezen.
Na deelname aan een Provinciale Deklamatiewedstrijd
te Rumbeke in 1953, waar een zesde plaats op 23 deel=
nemers werd afgedwongen, was Su/s tot de overtuiging
gekomen dat haar talent Consr.vatorium=lessen van=
doen had om tot voile ontplooiyifg te komen. En te Gent
werd in de leer gegaan bij Ast Fonteyne, Edgard De
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Benedetti dat zij met haar eigen groep realiseerde, in
1954, kreeg zij een zeer lovende pers. Vanaf 1957 zou
ze zich uitsluitend gaan wij den aan het Oostendse
Kamertoneel waarvan ze trouwens medestichteres was.
Suzy voerde voor deze groep regie. En nog wel in werk
van A. Casona en CI. Spaak. Ze speelde hoofdrollen in
stukken van P. Berkenman, Tenessee Williams e. a.
Ze akteerde in regie van Edgard De Pont, Andre Poppe
en Michel Wyffels. Als haar meest merkwaardige pres=
tatie's buiten het Kamertoneel citeren we haar optreden
in 1955 in het St. Godelievespel te Gistel, regie Remi
Van Duyn, in de rol van Iselinde, en haar schitterende
vertolkingen van de rollen 'Vedertje' en 'Julie' res=
pektievelijk in Uilenspiegel van G. Weisenhorn en
Freule Julie van Strindberg.
Als deklamatrice trad Suzy Decleer zeiden op. Teater
schijnt haar trouwens beter te liggen en waar haar
toneelaktiviteit het jongste seizoen eerder afnam lag
35°
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Pont, Lea Daan en Herman Van Overbeke aan het
Koninklijk Conservatorium. De lessen werden met een
schitterend diploma besloten in 1956 : Eerste Prijs met
Onderscheiding. Maar reeds in 1955 had het Provin=
ciaal Bestuur beroep op haar gedaan om D e
Geschiede=
nis
van
een
Kassier
van Dries Poppe te helpen kreeren
te leper t. g. v. de Provinciale Kultuurdagen. In een der
hoofdrollen leverde ze een fel geapprecieerde prestatie
welke haar naam voor goed vestigde in de Westvlaamse
toneelwereld.
Alras werd haar gevraagd regie te voeren. Zij monteer=
de stukken van Irma Meyer, Leo Lens, Arie Van der
Lucht, Tagore en Fernand Etienne. Onderwijsinrich=
tingen engageerden haar als lesgeefster diktie, we ver=
noemen de instituten der Grauwe Zusters te Roeselare,
der Zusters van de H. Familie te Tielt, der Zusters
Maricolen te Brugge, de St. Andreaslycea te Brugge
en Oostende. Ruim twee jaar voorzag ze in de vervan=
ging van Rikke Schmitz aan het Conservatorium te
Brugge. Dit jaar werd haar de algemene leiding toe=
vertrouwd van de feestnamiddag gegeven door V.K.S.J.
in de Kursaal te Oostende en reeds meerdere keren
verleende ze haar medewerking aan Radio Kortrijk.
St.

Pieter

en

Pauwelplein

Teresa Van

11,

uiteraard meer voor cen man geschikt. Dat hebben het
tiental stukken, die ik in handen had, mij geleerd; en
mijn liefde tot het toneel ten spijt wil ik de regie
slechts matig beoefenen. Om dezelfde redenen koos ik
geen loopbaan van toneelaktrice, al heb ik bij verschil=
lende toneelgroepen wel eens als gaste, een rol vertolkt.
Mijn mooiste herinnering in dit verband gaat naar De
Moeder
van Capek, een dramatisch stuk waarin ik de
titelrol heb gespeeld ".
„ En hoe kwam U definitief tot de carriere van De=
klamatrice ? "
„ Ja, dat was bij een kampvuur voor de jeugd, nog

Oostende.
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Over Mevr. Van der Meulen = Van Marcke Teresia
schrijven is niet gemakkelijk. Zelfs als zij het er met
hare vriendelijke welwillendheid op aanlegt, het u ge=
makkelijk te maken. Haar rijkgevulde carriere en de
beschikbare plaatsruimte nopen er u noodzakelijker=
wijze toe tal van belangrijke bijzonderheden te ver=
z wij gen.
Teresa Van Marcke behaalde aan het Koninklijk Con=
servatorium te Gent in 1947 een Eerste Prijs in de
Toneelspeelkunst, in 1948 een Eerste Prijs in de Voor*
drachtkunst en in 1950 het Hoger Diploma met Rege=
ringsmedaille Toneelspeelkunst. Ze studeerde Sierkunst
aan het St. Bavo=Instituut te Gent waar ze later lerares
zou worden en verwierf het diploma van Lerares Teke=
nen aan de Middelbare Scholen voor de Middenjury.
Waar Teresa Van Marcke, uiterlijk althans, de Voor=
drachtkunst heeft laten primeren op de Tekenkunst, liet
zij toch niet na er ons op te wijzen dat zij er toch
regelmatig klein tekenwerk als ex=libris en gelegen=
heidsprentjes tussen door neemt en het polychromeren
van middeleeuws beeldhouwwerk haar hobby is. Haar
Sierkunstopleiding in het bijzonder bewijst haar trou=
wens grote diensren hi] het regissextn van toneel.
Waar wij Mevr. Van der Meulen haar gedacht vragen
over regisseren en toneelspelen laten wij haar in haar
antwoord liever zelf aan het woord :
„ Regisseren is een vermoeiend en zenuwslopend vak,
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voor ik mijn studies aan het Conservatorium had vol=
tooid. Dit kampvuurprogramma werd de eerste schakel
in een lange keten van honderden optredens in ca.
tweehonderd verschillende steden en gemeenten. Daar=
naast staan tientallen optredens voor radio en televisie.
Aan de litteraire programma's van Radio Kortrijk werk
ik regelmatig mee maar naar het programma voor de
zieken van Radio Brussel : ' De ramen open' ging steeds
mijn voorkeur. Een paar jaar geleden stichtte ik met
een groep kinderen een declamatieclub. Onder de naam
' Groenvinken' traden we reeds verscheidene keren op
voor de Vlaamse T.V. in het programma T.V.=Ohee ".
Meteen laten we Teresa Van Marcke maar voortpraten
ever haar talloze bezigheden en ze wijst er ons intussen
op dat door het Kristelijk Vlaams Kunstenaarsverbond
eveneens op haar beroep werd gedaan bij de uitgaven
der langspeelplaten in de reeks Westvlaamse Discotheek.
Aan de platen over Gezelle en Streuvels verleende ze
haar medewerking. Binnen kort verschijnt nu bij een
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andere uitgeverij een fonoplaat gewijd aan het werk
van Karel Van de Woestijne. Het lyrisch gedeelte werd
aan Teresia Van Marcke toevertrouwd.
„ En Uw toekomstplannen Mevrouw ? "
„ Een mooi deklamatieprogramma dat nog ter studie
ligt en dat ik als verrassing voorbehoud ".
Als kunstenares van het woord wil Teresa Van Marcke
naar het devies van Schuman licht zenden in de diepte
van het menselijk hart. Wat zij trouwens beschouwt
als de roeping van elk rechtgeaard kunstenaar.
St. Jacobnieuwstraat 40, Gent.

Magda Vrielynck
Voor welk toneelamateur in Vlaanderen zal de naam
Magda Vrielynck een onbekende klank hebben ? Mevr.
Antoon Carette — haar man is niemand minder dan
de Brugse cineast — debuteerde zoals zovele andere
woordartiesten bij een liefhebberskring. Als jong lid
van de Brugse toneelgroep 'De Moedertaal' akteerde
ze toen in de regie van Maurits Balfoort. Ze volgde
deklamatielessen bij Zeger Andries aan het stedelijk
Conservatorium en verwierf een Prijs van Uitmuntend=
heid met stadsmedaille in 1934.
Tijdens haar Conservatoriumstudies sloot ze aan bij
het Katholiek Vlaams Toneelgezelschap 'De Graal'
waarvan haar toekomstig man de zakelijke leider was,
dat onder het voorzitterschap stond van Luc Wilde*
meersch en waarin Zeger Andries de last van de toneel*
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leiding op zich had genomen. Ze verkeerde dus van
den beginne af in hoogst voortreffelijk artistiek gezel=
schap. Deze groep speelde werk van Shakespeare,
Gheon, Langendijk e. a. Een der meest beroemd gewor*
den medespelers van toendertijd was de tegenwoordige
regisseur van K.N.S.=Antwerpen, Fred Engelen.
Het jaar 1936 was voor de teatercarriere van Magda
Vrielynck van uitzonderlijke betekenis. Staf Bruggen
deed op haar beroep — als jurylid bij de eindeksamens
aan het Brugse Conservatorium had hij haar leren ken=
nen en waarderen — voor zijn Vlaamse Volkstoneel.
Zij speelde mee tot bij de ontbinding met de mobilisatie
in 1939. Zij beduteerde in dit hoge gezelschap in De
Pruimenoorlog van de Hongaarse auteur Hamick. Ze
haalde bijzonder veel succes met een jongensrolletje
in De Vreemdeling van A. Coolen — niet zelden speelde
zij travestierollen — en trad nog o. m. op in bekende
affichestukken van die tijd als Nu syt wellecome, De
Molen van Sans=Soucie, Christus verworpen, Ik heb
een Idee, De Man van Karioth, Compostella en open*
luchtspelen als Voor Outer en Heerd, en Een Mandeke
Fruit. Te beginnen vanaf oktober traden we toen 25
keren per maand op vertelde Magda ons glimlachend...
en met een spoorabonnement, voegde haar man er
schertsend aan toe.
Toen de oorlog uitbrak zou voor Mevr. Carette een
nieuwe periode aanbreken. Deze nl. van het Brugse
Jeugdtoneel waarvan Dr. Jan Vercammen het direkteur*
schap waarnam en waarbij de K. N. S.=lichttechnieker
Etienne Huyghebaert regie zou voeren. Met weemoed
denkt Magda Vrielynck terug aan de opvoeringen van
De Schone Slaapster. Tussenin werd aleens als gaste
opgetreden zo o. m. in Starkadd van A. Hegenscheidt.
Na de jongste oorlog richtte haar man onder de naam
'Ars Virtus' en later onder deze van Teaterbureau en
Toneeltoernee's 'Orion' een zeer beperkt toneelgezel*
schap op dat zich in de eerste plaats tot taak stelde
transformatiespelen op te voeren. Dit initiatief van
Antoon Carette kende een geweldig succes en van
Lourdes van L. Devriendt en We. Putman werden zowat
300 vertoningen gegeven. De zeven rollen werden er
steeds door twee personen gespeeld. Bij het begin door
Mevr. Carette=Vrielynck en M . Wyffels, later kreeg
zij Jan Leenaerts als tegenspeler en uiteindelijk haar
eigen man. Met drie spelers voor zes rollen werd ver=
volgens De boze Hartstocht op het repertoire genomen.
Ook hier stond weer Magda Vrielynck op de bres zoals
trouwens in een ander stuk van Putman dat Orion ons
bracht nl. Rigo Janos, maar dit werd geen transfer*
matiespel.
Als deklamatrice liep Magda Vrielynck wellicht minder
in de kijker madi maakte zich terzake toch ook zeer
verdienstelijk. Na een auditieproef voor de radio weid
aleens beroep gedaan op haar door zender Brussel. In
1952 was het, zo gelooft ze, dat het Provinciaal Bestuur
op haar beroep deed voor de Provinciale Kultuurdagen
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welke in het teken van A.B.N, waren gesteld. Magda
had steeds een bijzondere voorliefde voor deklamatie=
programma's welke zij in het teken van moeder en
moederschap stelde. Zeer onlangs nog trad ze met der=
gelijk programma op voor de Katholieke Aktie Burgers*
en Middenstandsvrouwen. Magda Vrielynck is zelf
moeder van een kroostrijk gezin (vier zonen) maar
wenst nog zo lang mogelijk aan haar roeping van
woordkunstenares trouw te blijven. Haar optreden als
deklamatrice te Lier, Scherpenheuvel, Antwerpen, Brug=
ge, Blankenberge en in talloze kleinere gemeenten van
onze provincie waren voor haar evenveel successen.
Haar repertoire omvat gedichten maar bij voorkeur
prozawerk. Namen komen er op voor van Streuvels,
Gezelle, Van Duinkerken, Moens, Van Looy, Multatuli,
Boutens, Tagore, Timmermans, Van Deyssel e. a.
Eeckhoutstraat

25,

Brugge.

Gella Allaert
Afkomstig uit Oostende. Een van Vlaanderens grootste
aktrices. Sinds enkele jaren lerares in de Toneelspeel=
kunst aan het Conservatorium van haar geboortestad.
In het maartnummer 1958 van ons tijdschrift hadden
we de eer Gella Allaert, uit de pen van Maxim Krojer,
aan onze lezers te laten voorstellen. Waar zij vanzelf=
sprekend op de hoogste trede staat van de trap der
toneelspeelkunst ooit door Westvlaamse vrouwen be=
klommen, willen we onze lezers toch niet nodeloos
trakteren op herhalingen. Eenvoudig verwijzend naar
bovengemeld nummer maken we er ons toch niet van af
na te hebben gemeld dat Gella Allaert momenteel met

een deklamatieprogramma doorheen het Vlaamse land
reist. Ontelbare afdelingen van het Davidsfonds en
Willemsfonds en andere kulturele verenigingen juichten
haar reeds toe na het beluisteren van haar Voordracht=
recital 'Van Kind tot Vrouw' met dramatische, roman=
tische en komische teksten uit het ceuvre van Euripides,
Shakespeare, W. Buning, Van Duinkerken, Van Eeden,
Tagore, Gezelle, Van Eyck, M . Sabbe, K. Jonekheere,
W. Elsschot, Bl. Gyselen, J. Van de Putte e. a.
Inleiding en kommentaar worden gegeven door toneel=
criticus Paul Van Morckhoven. Belangstellenden kun=
nen zich wenden tot de h. Aendenboom, Eglantierlaan
3, Antwerpen. In de ganse Vlaamse pers lieten be=
voegde critici zich volgenderwijze uit over dit pro*
gramma : ,, Het was een hoogstaande avond ". — ,, Door
haar stijlvolle interpretatie maakte Gella Allaert deze
voordracht tot een werkelijk recital". — „ De intelli=
gentie, de zeldzame beheersing, de gevoelige interpre=
tatie die nooit tot gevoelerigheid overslaat, al deze
eigenschappen die het optreden van Gella Allaert op
het toneel kenmerken, hebben wij ook in haar voor=
dracht teruggevonden". — „ Zij bracht hierbij de
meest diverse facetten tot uiting van het dramatische
over het romantische tot het komische toe ". — „ Een
bomvolle zaal heeft meer dan twee uren genoten van
het gepresteerde werk dat Gella Allaert ten beste gaf ".
— „ Het is een avond van waar kunstgenot geworden
waarbij het publiek een nieuw bewijs kreeg van het
veelzijdig talent van haar, die de opvolgster mag ge=
noemd worden van de grote toneelspeelsters welke
het Vlaamse land gekend heeft".
H E C T O R

D E Y L G A T
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Zoals men weet houdt de provincie West=Vlaanderen
telken jare een prijskamp voor een verschillend kunst=
genre. Dit jaar kwam de schilderkunst aan de beurt.
In volgende bewoordingen werd door de bladen de
uitslag van deze prijskamp bekend gemaakt :
„ De Bestendige Deputatie van de Provincie West=
Vlaanderen heeft haar goedkeuring gehecht aan de
uitspraak van de jury voor de provinciale prijskamp
voor schilderkunst die om de vier jaar wordt uitge=
schreven in het kader van de Provinciale Cultuurdagen.
De 'Prijs voor Schilderkunst van de Provincie West=
Vlaanderen', ten bedrage van 25.000 F werd toegekend
aan de heer Roger Bon duel uit Sint=Andries. De eerste
premie van 5.000 F werd verleend aan de heer Fernand
Decock uit Sint=Kruis. Vijf tweede premies van 2.000
F elk gaan naar mevr. Alberte Mary uit Sint=Andries
en de heren Jacky De Maeyer uit Oostende, Willem
Deneckere uit Kortrijk, Pol Patoor uit Kortrijk en
Roger Wittevrongel uit Blankenberge.
De jury was samengesteld uit de heren M . Duchateau,

ROGER

BONDUEL

VOOR

1960

K. N. Elno, Dr. Walter Vanbeselare, Prof. G. Hermans
en Z. E. H. Dr. Achiel Stubbe. Het voorzitterschap
werd van ambtswege uitgeoefend door de heer J. Stor=
me, lid van de Bestendige Deputatie, het secretariaat
door de h. G. Gyselen, beiden zonder stemrecht.
Drieenzestig deelnemers hadden samen 168 werken in=
gediend. Ieder schilder mocht drie werken laten voor=
stellen ".
De jury, die uitsluitend uit buiten West=Vlaanderen
verblijvende kunstexperten bestond en die behalve de
toekenning van prijs en premies ook de selectie deed
der werken welke tot de tentoonstelling zouden toe=
gelaten worden, is ongetwijfeld vooruitstrevend en
streng geweest, vermits hij niet veel meer dan een
vierde der ingezonden schilderijen in de tentoonstelling
opnam. Wij hopen dat in ons volgend nummer van de
hand van een der juryleden zelf een kritische bespreking
der bekroonde en geprimeerde werken zal kunnen ver=
schijnen. Dit artikel bedoelt enkel een nadere kennis=
making met de kunstenaars, die werden onderscheiden.

DE T W E E D E

In 1953 verwierf een jong beeldhouwer=kunstsmid uit
Pittem de provinciale prijs voor beeldhouwkunst met
een werkje dat hij eigenlijk ingezonden had als 'klein
beeldhouwwerk dienend voor de huiskamer'. Het be=
kroonde gesmede kruisbeeld van Roger Bonduel ver=
wierf hem onmiddellijk een algemene bekendheid en
waardering, die met de jaren steeds groter zou worden
en weldra de grenzen van ons land overschreed. In
1954 kreeg hij een vermelding vanwege de stichting
Jeune Sculpture en het jaar daarop de eerste premie voor
schilderkunst der provincie West=Vlaanderen; dat jaar
was Swimberghe prijswinnaar. Het tentoons tellings jaar
van 1958 bracht verscheidene vererende opdrachten; het
was ook het jaar waarin hij samen met glazenier Mi=
chel Martens werkte voor het klooster der Arme Klaren,
dat Prof. Ir. Arch. Paul Felix te Oostende oprichtte
en dat ook in het buitenland een grote weerklank vond.
Sedert verzorgde hij o. a. het beeldhouwwerk voor het
Instituut van het H. Hart te Turnhout en voor de
kapel der Albert I=kliniek te Elsene.
De origir.aliteit en kunstwaarde van zijn beeldhouw=
werk werden ook dit jaar nogmaals in het voile licht
gebracht te Munchen, waar zijn Onze Lieve Vrouw en
zijn S. Franciscus uit de Arme Klarenkerk van Oostende
geexposeerd werden op de twaalfde Deutsche Hand=
werksmesse; hij ontving er voor deze gebeeldhouwde
tinplaten de Staatspreis der Bayerischen Staatsregierung
in Form einer Goldmedaille fiir hervorragende hand=
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wirkliche Leistungen (aldus luidt de indrukwekkende
oorkonde, die hem werd overhandigd door de minister).
Van Munchen zijn de platen naar Canada gereisd, waar
zij op dit ogenblik prijken in een internationale ten=
toons telling voor gewijde kunst te Montreal, samen
met een paar andere zijner werken.
Toen we Roger Bonduel gingen gelukwensen om de
provinciale prijs voor schilderkunst, vonden we hem
in de nieuwe woonst, die hij in de bossen van S. An=
dries vlak bij het atelier van Michel Martens bouwde
naar de plannen van Prof. Felix. Het is een typische
een=verdiepwoning, streng functioneel gebouwd en
waarin de bakstenen wanden en het beton der plafon=
nering en der warmte= en luchtkokers zowel buiten=
als binnenshuis volledig onbedekt bleven overeenkom=
stig het beginsel van Le Corbusier. Het wondere is dat
dit geenszins aan de intieme stemming der plaatsen
schaadt. Roger Bonduel leeft aldus in een kader van
soberheid en eerlijkheid, die volkomen in de lijn liggen
van zijn werk.
Het blijkt aldra dat deze woning eigenlijk veel te ma=
ken heeft met zijn prijs in schilderkunst; het is immers
om versiering aan te brengen op de brede baksteen=
wanden, dat hij zich wederom aan het schilderen heeft
gezet en wel volgens een bijna volledig originele tech=
niek. Voor het aanbrengen van zijn grondkleur op de
te beschilderen platen maakte hij gebruik van meerdere
lagen synthetische en cellulose=lakken, die dooreen ge=

werkt zijn; juist onder de laatste laag lak brengt hij
de lineaire en picturale elementen aan van zijn eigen=
lijke schilderij; dit moet met een volstrekte zekerheid
en vastheid gebeuren, want corrigeren is omzeggens
niet mogelijk; daarboven komt dan de laatste laag
grondkleurlak, die echter zeer net afgeponst en glad
gemaakt wordt zodat het schilderij weer te voorschijn
treedt. Het voordeel dezer techniek is dat men, een=
maal alles droog is, volstrekt weerstandbiedende en
onoplosbare kleuren en tekeningen bekomt. Het zal
wel niemand verwonderen dat Bonduel hier een schilder=
techniek aanwendt, die bij de beschildering van metaal
— bv. in de auto=industrie — in zwang is. Het is een
techniek, die toelaat uiterst net te werken, en Bonduel
is ervan overtuigd dat zij onbegrensde mogelijkheden
biedt, die nog totaal onbekend zijn. Natuurlijk vraagt
deze werkwijze veel tijd en een groot meesterschap.
Roger Bonduel, die vooraleer hij zich op het ijzer en
het tin is gaan toeleggen eigenlijk als schilder begon=
nen is, heeft altijd een zeer grote bewondering gehad
voor de delikate en subtiele schilder en tekenaar, die
Paul Klee is; het is dezelfde geest, die men gedeeltelijk
althans terugvindt in Bonduels schilderij en, het sterkst
misschien in zijn Architektuur; de schilder is hier uit=
gegaan van een soort vizioen : een volstrekt nieuwe
moderne opene stad in het licht van de rijzende zon.
Zijn Witte herinnering is een ordening, een aaneenrei=
ging van schijnbaar toevallige en abstrakt=aandoende
vormen en lijnen, die echter bij nader toezien blijken
uit de natuur gegrepen : takjes, spinrag, enz. zich don=
ker aftekenend tegen een witte achtergrond. Donkere
impressie kwam het laatst tot stand en is een omzetting
in contrastkleuren van Architektuur, waarbij het don=
kere van het eerste werk helder wordt en omgekeerd, zo=
dat een totaal tegenovergestelde sfeer geschapen wordt.
Met deze drie werken die ongetwijfeld en naar de ge=
bruikte techniek en naar de motieven zeer oorspronke=
lijk aandoen, bekwam Bonduel zijn provinciale prijs.
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Roger Bonduel
Het is onloochenbaar dat Bonduels jarenlange omgang
met ijzer en tin een diepe invloed uitoefende op zijn
schilderwerk en dat in dit schilderwerk het lineaire de
bovenhand heeft op het picturale en de vorm op de
kleur. Het resultaat is echter buitengewoon belang=
wekkend en reveleert ons totaal nieuwe aspecten in de
ontwikkeling van de uiterst rijke kunstenaarsnatuur,
die Roger Bonduel is.
West=Vlaanderen wenst hem van harte geluk en volgt
met diepe waardering en sympathie zijn aanhoudende
opgang. Deze jonge kunstenaar (° 22=2=1930) is een reden
tot fierheid, voor de S. Lukasschool van Gent waar hij
gevormd werd en voor de Westvlaamse kunstwereld.
(Zeeweg 3 C, SinUAndries).

:

Architektuur.
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Fernand De Cock, die de eerste premie bekwam in de
provinciale prijskamp 1960, is in december 1932 te
Brugge geboren. Hij is de zoon van de gegeerde kunst=
schilder en ondernemer van schilderwerken Dolf De
Cock uit Sint Kruis. Na een viertal jaar wetenschap*
pelijke humaniora te Brugge, die hij om gezondheids*
redenen moest afbreken, besloot hij zich helemaal aan
de schilderkunst te wij den. De omstandigheden brach=
ten mede dat hij geen academiestudien deed maar in de
teken* en schilderteohniek werd ingewijd door zijn
vader, die als schilder door dik en dun aan het impres*
sionisme wil trouw blijven. Dolf De Cock wenste ech*
ter niet dat zijn zoon te eenzijdig zou worden en wees

UIT H E T BRUGSE

exposeerd, noch afzonderlijk noch in groepstentoon*
stellingen; ook houdt hij zich buiten alle kunstbewe*
gingen en is tevreden in de stille afzondering, die men
— voor hoelang nog ? — vinden kan in de schilder*
achtige streek ten Oosten van Sint Kruis. Het belette
hem evenwel niet reeds enkele malen de aandacht op
zijn werk te trekken. Aldus dong hij mede voor de
Rome=prijs in 1955, als gevolg waarvan het schilderij
Marine door de Staat werd aangekoeht. Kortelings was
hij een der twee laureaten van de Godecharleprijs voor
schilderkunst; met zijn Boetelingen en zijn Gekruisigde
verkreeg hij een studiebeurs van 14.000 F; deze werken
zullen echter niet te zien zijn in de provinciale tentoon*
stelling.
In het midden van Fernand De Cocks atelier prijkt een
skelet. Dit is wel zeer betekenis vol. Inderdaad, in zijn
meest karakteristieke werken treedt steeds opnieuw de
doodsgedachte op het voorplan; men voelt dat zulks
bij hem niet artificieel is, niet ingegeven door de be*
geerte om aan pathetiek te doen en de uiteraard tame*
lijk goedkope 'shock' te verwekken, die de confrontatie
met het makabere veroorzaakt. Neen, het lijkt volko=
men echt gegroeid uit de diepte van een meditatieve
ziel. Het is ook weer het geval met het door de pro*
vincie geprimeerde Stille Wereld, een doek van zeer
grote afmetingen zoals weinigen het nog in i 9 6 0 aan*
durven, en vervuld met een ijzig pessimisme, maar
waarin toch het blauwe kruis tegen een pekzwarte
hemel wijst naar een andere wereld. Het werk komt op
de rand van het surrealisme te staan naar de geest,
hoewel het naar de techniek dan toch weer zeer ver
staat van het gewone doen der meeste surrealisten.
Fernand De Cock, een stille tengere figuur, maar wiens
tragische bewogenheid aan Edvard Munch doet denken.
(Leegweg 68, Sint=Kruis).
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hem daarom de weg naar het atelier van uitmuntende
schilders die tot zijn intieme vriendenkring behoorden :
eerst Constant Permeke en later Rik Slabbinck en Luc
Peire, die op dat ogenblik nog niet de weg der koude
abstractie was ingeslagen. Deze artiesten hebben Fer*
nand DeCock in zijn opgang geleid; betere leermeesters
zou hij ongetwijfeld moeilijk hebben kunnen vinden.
Zijn vader blijft echter zijn toegewijde gids, be won*
derenswaardig om de totale onverschilligheid die hij
vertoont voor zijn eigen schilderwerk ten bate van het
werk van zijn zoon.
Fernand De Cock heeft tot nog toe maar weinig ge*
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Alberte Aimee Mary werd van Belgisch=Franse ouders
geboren te Nice in 1931. Haar kunstopleiding genoot
zij aan de Brugse Academie; zij trad er uit in 1952 als
laureate met de grootste onderscheiding en met de re*
geringsmedaille, die zeer uitzonderlijk wordt toegekend.
In 1954 kreeg zij de Prijs Dr. De Meyer van de stad
Brugge. Voordien had zij een eerste prijs voor een ont*
werp van Brugse kant en een premie voor vrouwelijk
handwerk bekomen in een prijskamp uitgeschreven
door de nationale commissie van Kunstambachten; het
jaar daarop kreeg zij een studiebeurs van het departe*
ment van Schone Kunsten. Onlangs voegde zij bij deze
reeds lange reeks onderscheidingen een vierde prijs in
de prijskamp, die de Tiense kunstkring Hoger Leven
organiseerde voor alle jonge belgische kunstenaars.
Het is dus iemand met onloochenbaar talent, die thans

Fernand De Cock :
Stille wereld.

Alberte Mary :
Stilleven.

Alberte
Aimee
Mary

opnieuw vereerd werd, deze maal met een premie van
de provincie West=Vlaanderen. Niet alleen de jury's
maar ook het kunstminnend publiek vertonen interesse
voor haar werk; een bekend Amerikaans verzamelaar
kocht een groot deel van haar werken op en nam een
op tie op haar latere productie. Zij neemt zich voor thans
ook meer dan vroeger aan het ontwerpen van tapijt=
kartons te werken, een kunstgenre dat haar uitstekend

TWEE

KORTRIJKSE

(Peter Benoitlaan 18, Sint=Andries).

'DWERGEN'

In het maartnummer van deze jaargang bespraken wij
de stichting te Kortrijk van een groep vooruitstrevende
jongere kunstenaars, die zich de onbetwijfelbaar preten=
tieloze titel van 'De dwergen' toeeigenden. Van de vijf
leden hebben er vier werk ingezonden voor de provin=
ciale prijskamp; welnu van alle vier werden schilderijen
voor de tentoonstelling door de jury weerhouden en
twee ervan werden geprimeerd. Dit resultaat spreekt
boekdelen over de mogelijkheden, die op dit ogenblik
in het Kortrijkse aan het groeien zijn onder de jon=
gere generatie.
Pol Patoor werd voor alle drie zijn ingezond n werken
geprimeerd. Hij deed wetenschappelijke humaniora in
het St.=Jozefsinstituut (° Kortrijk, 6=8=i 93Q); in zijn
laatste jaar begon hij verzen te schrijven en deze zelf te
illustreren. Zijn belangstelling voor de plastische kunst
is ongetwijfeld aangemoedigd geworden door zijn oude=
re broer Jan die ook tot 'De dwergen' behoort en van
de vijf vrienden de meest veelzijdige kunstvorming
doormaakte; het i te betreuren dat hij wegens de vele
opdrachten die hij in de laatste maanden kreeg niet in
de mogelijkheid was een inzending voor de provinciale
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ligt gezien haar fijnzinnige aanleg voor het decoratieve.
Zelfstandige tentoonstellingen heeft Aimee Mary nog
nooit gehouden, wat niet zeggen wil dat zij zich isoleert
van het kunstgebeuren. Zij behoort immers tot De Kor=
re, een belangrijke groep kunstenaars, gegroeid uit de
stedelijke akademie en die geanimeerd wordt door Prof.
Albert Setola; de voorzitter ervan is de hr. Rene Van
Houttryve, die zelf niet=onverdienstelijke gedichten
schrijft en de echtgenote is van de kunstschilderes
Aimee Mary. Er wordt in deze groep geen tijd verloren
aan steriel gepalaber over de laatste snufjes op het
gebied van de modernistische kunst; hoofdzaak is bij
De Korre de kunstproductie zelf van de leden, die el=
kaar steunen en aanmoedigen zonder zich om persbe=
richten of T.V. te bekommeren. In dit nummer ver=
schijnt nog een artikel dat de werking van De Korre
aan onze lezers nader zal bekend maken.
Het werkje waarmede Aimee Mary haar provinciale
premie veroverde is een Stilleven waarin het blauw do=
mineert en dat een muziekinstrument en fruit in een
sterk abbtraherende stylisatie voorstelt; haar persoon=
lijke voorkeur ging wel meer naar de twee andere wer=
ken, die zij had ingezonden. Het geprimeerde werk
biedt een zeer evenwichtig en delikaat spel van kleuren.
Men zegt soms dat schilderessen zich van het acade=
misme niet kunnen bevrijden. Aimee Mary bewijst
het tegendeel.

A A N D E EER

prijskamp voor te bereiden. Na de humaniora ging Pol
Pattoor het diploma van regent in plastische kunsten
halen aan het Pint Thomasinstituut te Brussel (Prof.
Heuninckx en Verbauwen), waar hij in juli 1.1. uitkwam,
om onmiddellijk daarna zijn militaire dienst te beginnen.
Zijn vroegere werken waren figuratief en leunden sterk
aan bij het Vlaamse Expressionisme. Maar hij blijft niet
lang bij een zelfde genre, ook niet binnen het kader
der abstrakte richting, die hij het laatste jaar vooral is
gaan volgen. Met zijn vrienden werkt hij op het atelier
van zijn broer Jan en doet er het ene experiment na
het andere. Over het algemeen is het vooral als tonalist
dat hij de beste resultaten bekomt.
Daarvan getuigen ook zijn geprimeerde werken. Ranni
en Pa'dan zijn twee abstracte werken, die sterk aan el=
kaar gelijken, en waarvan een grote bekoring uit gaat
wegens het koloriet, dat door de artiest zeer goed be=
heerst wordt. Het grotere schilderij, dat de naam Tue=
vroa draagt, is niet op jute zoals de twee andere maar
op unaliet; het is nogal verbijsterend wegens de talrijke
bewerkingen die het onderging zoals het bedekken met
een laag lijm, het verbranden ervan dat door de smel=
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ting een zeer eigenaardige bekorreling veroorzaakt en
het bewerken met allerlei produkten; als experiment is
het wel interessant.
Pol Patoor staat eerst aan het begin zijner ontwikke=
ling, maar zijn onderscheiding is een erkenning van
zijn talent.
(Simon Stevinstraat 19, Kortrijk).
De Kortrijkzaan Willem Deneckere werd met een zij=
ner ingezonden werken eveneens geprimeerd. Hij werd
geboren te Moeskroen op 8 februari 1939 en is dus zes
maand ouder dan zijn vriend Pol Patoor, die de jongste
geprimeerde was in deze prijskamp, waarvan geen en=
kele der bekroonden de dertig jaar overschrijdt. Ge=
durende zijn humaniorastudien te Kortrijk had De=
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(Vredelaan 65, Kortrijk).

PREMIES

De Blankenbergse schilder Roger Wittevrongel (° Blan=
kenberge 23 april 1933) heeft in de laatste maanden
de aandacht op zich getrokken door de belangrijke rol,
die hij speelde in de organisatie van de tentoonstelling
Contrast in zijn geboortestad; over deze tentoonstelling,
waarin hij ten andere ook door persoonlijk werk ver=
tegenwoordigd was, heeft ons tijdschrift in vorig num=
mer veel goeds gezegd.
Aan zijn onderwijzersexamen voegde Roger Wittevron=
gel enkele jaren geleden een diploma van regent in
plastische kunsten om tenslotte een benoeming van
tekenleraar in het rijksmiddelbaar onderwijs te Gent te
aanvaarden, die hem toelaat in volkomen vrijheid van
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necker de schilder Landuyt en de keramist Noreille als
tekenleraars; hij zou overigens Landuyt terugvinden als
leraar aan de Gentse Normaalschool waar hij het regen=
taat in plastische kunsten bekwam en op dit ogenblik
interimaris is, in afwachting dat hij naar het leger
gaat. Intussen volgt hij nog de lessen als vrij leerling
aan het Ter Kameren Instituut, bepaald in het atelier
voor serigrafie van Mendelson.
Een paar jaar geleden hield hij zich vooral bezig met
grafisch werk, dat sterk onder de surrealistische in=
vloed van Landuyt stond en waarmee hij deelnam aan
de provinciale tentoonstelling voor grafische kunsten
van 1958. Maar weldra kwam hij onder de bekoring
van Paul Klee; het is nu vooral het abstrakt schilder=
werk dat hem boeit en waarin hij het speelse en grillige
van kleuren, lijnen en vormen zoekt te leggen dat hij
bij Klee vooral bewondert. Dit komt overigens veel
meer overeen met zijn blije en opreehte natuur, die
zich in een morbiede sfeer moeilijk kan thuis voelen.
Wat de gebruikte tinten betreft, hiervoor laat hij zich
vooral inspireren door Permeke, met zijn voorliefde
voor bruin, oker en geel, voor alles wat verband houdt
met de aarde en de oermaterie.
Het duidelijkst ziet men deze kenmerken in Ode aan
de zon, het werk dat de premie ontving en dat reeds in
ons maartnummer is gereproduceerd geworden; de be=
naming is natuurlijk volledig willekeurig aangebracht,
maar beantwoordt nochtans aan de warmte en de won=
nige rondheid der vormen, die men in dit doek vindt.
Die zelfde warmte kan men ook voelen in het grotere
doek van Deneckere, dat in de tentoonstelling werd
opgenomen.
Willem Deneckere straalt vitaliteit en werkkracht uit;
deze jonge man zal ongetwijfeld in de toekomst nog
van zich doen spreken.

VOOR

DE KUST

bekommernis om den brode tamelijk veel tijd te wij den
aan de schilderkunst zonder zich naar de eisen van
klienten te moeten schikken.
Roger Wittevrongel is een slanke jongeman, die leeft
voor zijn kunst, houdt van muziek en van artistieke
discussies, nooit voldaan is over wat hij tot nog toe
presteerde en steeds nieuwe wegen inslaat. Hij heeft
zich lang vermijd in het van geheim leven doorstraalde
rood van Landuyt. Hij heeft gedweept met de nog te
weinig gekende en gewaardeerde Blankenbergse schilder
Van Hecke. Hij is een tijdlang opgegaan in Jan Burs=
sens' zeer persoonlijk abstract werk. Maar tegen al
deze invloeden vecht hij verbeten en krampachtig.

|J
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Roger Wittevrongel : Stille verliezer.

Jacky De Maeyer : Schilderij.

Roger

Wittevrongel

Zijn graf is ch werk is reeds zeer uitgebreid en mani*
festeert volkomen de grilligheid van zijn kunstenaars*
temperament; overigens zijn schilderijen worden steeds
voorafgegaan door tekeningen, die hij wel niet slaafs
volgt maar die hem toch leiden bij het uitwerken van
zijn schilderijen.
De drie geprimeerde werken wil hij niet als abstracte
schilderwerken betiteld zien : „ Ik heb in de laatste
tijd mijn buik vol van het abstracte", beweert hij.
De schilderijen geven alle drie uiting aan een sombere
pessimistische levensopvatting : Organisme geeft de
idee van organische groei weer maar terzelfdertijde
proklameert het dat alles eindigt met decompositie en
verrotting. Stille verliezer en Onvermijdelijk einde
gen in dezelfde lijn. Men ziet er knoestige boomwortels
ingeweven, die links en rechts te vinden zijn in het
atelier van de schilder en die hij geraapt heeft aan
het strand, waar zij vooral bij stormweder komen aan=
spoelen. Men onderscheidt er ook de grimmige koppen
en korstige lijven van fantastische beesten. „ Er wordt
verteld dat Appel ook beesten in zijn schilderijen heeft
ingevoerd in de laatste tijd en dat ik dus nu Appel
imiteer ", verklaart hij cynisch. Na een tijdje gaat hij
verder : „ Wil ik ook maar een serietje geometrische
Peire's fabrikeren ? Dan is 't kompleet : dan hebt ge
appels en peren..." — „ Ik vrees dat ge dan zult moe=
ten eindigen met skoebidoes te maken" heb ik hem
gezegd om in de toon te blijven.

ander atelier, zo schrijft hij ons, vermits wij hem niet
persoonlijk hebben kunnen treffen wegens zijn leger=
dienst. Ook hield hij nog geen afzonderlijke tentoon=
stelling. Hij verklaart dat hij volkomen onbekwaam is
tot wat men in de academie aanleert en zijn belang*
stelling voor de kunst ontstaan is door bezoek aan
tentoonstellingen en lezingen. Over zijn kunstgenre
schrijft hij : „ Het genre waarin men schildert kiest
men niet, men groeit ernaar, je weet niet juist waar
het je zal leiden. Ik ben begonnen met decoratief en
gestileerd te schilderen met plakkaatverf, waarbij eerst
de kleur en daarna de vorm van belang waren. Later
heb ik de schildersgeneratie van na de oorlog en van
nu ontdekt (steller bedoelt de abstractie) en interessant
gevonden door hun werken te zien en erover te lezen ".
Op de vraag wat hij bedoelde met het Klein schilderij,
dat geprimeerd werd, antwoorde hij : „ De benaming
van een schilderij vind ik van ondergeschikt belang;
ik heb alleen de naam Klein Schilderij gegeven omdat
ik er een van groot en een van klein formaat inge=
stuurd had. Het zou me de grootste moeite kosten mijn
werken te benoemen, tenminste als er niets figuratiefs
inzit, zoals in het Klein Schilderij het geval is. Als ik
(begin te schilderen weet ik nooit hoe het er op het
eind zal uitzien; onder het werken voel ik in welke
richting ik moet gaan. Klein Schilderij heb ik drie keer
overgeschilderd en veranderd om tot het eindresultaat
te komen dat mij nu bevalt. Soms gaat het direkt en
werk ik in een keer door tot het af is. — Ik gebruik
nooit vernis, wel olie... en alles wat ik bij de hand
heb : paletmes, borstels, vingers, ijzertjes, de rol, om
lig=zo verschillende materien te bekomen. — Het werk is
organisch opgevat, ik hou van ronde vormen. Hier
geven kleur en materie uitdrukking aan mijn gevoelens
die ik niet nader kan bepalen ".
Zo luidt de brief, die we ontvingen van S. M . 60/06420,
3 opl. C. Inf., 4 Cie, Blok E, kamer 101 te Turnhout.

(Jacob de Meyerstraat 5, Blankenberge).

Verleden jaar reeds konden wij de naam van de jonge
Oostendse onderwijzer Jacky De Maeyer (° 17=6=1938)
in ons blad vermelden als een der schilders, die in
de Talensprijskamp 1959 in de categorie der liefhebbers
werd onderscheiden.
Behalve de tekenlessen aan de normaalschool genoot
hij geen enkel kunstonderwijs, zelfs niet op een of
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Indien het waar is dat de kunst het intenst, zuiverst
en edelst leeft in de kunstenaar zelf, waar immers
het gevecht tussen idee en vorm geheel wordt uitge=
streden, dan zou in een kunstenaarsgemeenschap het
leven goed moeten zijn en de kunst veilig. En in be*
paalde gevallen is dat wel zo; de geschiedenis van de
kunst heeft dat bewezen, en vooral dan in die groepen
of kringen die ernstig worden geleid, zonder bij be*
doelingen of baasspelerij. In de bekende Gruppe 47,
waaruit zeker wel een tiental zeer voorname artiesten
is gegroeid, was het mogelijk elkaars werk tot de
grond toe af te breken, maar dit gebeurde er steeds op
een hoffelijke en intelligente manier, zonder achter*
docht of bij smaak; iedereen kon er iets bij leren omdat
iedereen overtuigd was van iedereens ernst en eerlijk=
heid. In Vlaanderen zijn de kunstkringen talrijk en
zo ze niet kunstmatig in het leven worden gehouden,
verdwijnen ze spoedig omdat er ruzie ontstaat of om=
dat de mogelijkheden tekort schieten. Toch zijn er en=
kele kringen die leefbaar blijken, hoewel ze het daar=
om niet gemakkelijk hebben. Het zijn die kringen
waarvan de leden en leiders weten wat menselijke ver=
houdingen zijn en hun activiteit baseren op vriend*
schap, gezamenlijk zoeken en soms ook op een gelijk=
gerichte artistieke instelling. Ook in West=Vlaanderen
weten wij zo een paar kringen bestaan; een ervan is
het voorstellen waard want deze groep is nagenoeg on=
bekend : de Brugse groep De Korre, een uitsluitend
kulturele werkkring, die enkel toegankelijk is voor ac=
tieve jonge mensen. Deze groep is eigenlijk ontstaan uit
schetstochten die werden ondernomen onder leiding
van een tekenleraar, met de bedoeling zich te bekwa=
men in het tekenen. Een paar tentoonstellingen van
deze schetsen grepen plaats in Ter Doest te Lissewege.
Men kon er zien dat niet alleen volgroeide artiesten aan
dit werk deelnamen, doch in ieder geval altijd jonge
mensen die over enig ernstig talent beschikken. Deze
kring heeft dus ook een kunstpedagogische taak op
zich genomen en wordt daardoor dubbel belangwek*
kend. Twee jaar geleden dan ontstond uit deze vrien*
dentochten De Korre — een korre is een sleepnet en
met deze naam werd symbolisch de bedoeling uitge*
sproken jonge talenten op te sporen, mee te trekken
en mogelijkheden te bieden. Alle jongens en meisjes
boven de 1.7, die artistiek talent hebben, kunnen er lid
van worden, mits ze door het bestuur worden aan*
vaard. Dit bestuur bestaat uit de bekende kunstenaar
Albert Setola en de Ieraar Rene Vanhoutryve. In be*
ginsel worden in de kring alle kunstgenres aanvaard
en beoefend : schilderkunst, beeldhouwkunst, grafische
kunsten, fotografie, literatuur, luisterspel, declamatie,
muziek. Er zijn moment eel een twintigtal leden aange*
sloten, die tweemaal per maand samenkomen, eenmaal
voor een werkvergadering, een tweede maal voor een

voordrachtavond met debat over artistieke vraagstuk=
ken, doch ook over algemeen=menselijke problemen. Op
de werkavond wordt een bepaald thema opgegeven (de
stad, de kermis, de visserij, stilleven, de droom enz.)
dat dan door de leden, ieder in zijn eigen kunstgenre,
dient uitgewerkt te worden binnen de maand. De in=
gebrachte werken worden aan een strenge kritiek on*
derworpen; de leden krijgen de gelegenheid elkaars
werk te beoordelen, te confronteren en uit de kritiek
ieder voor zich iets bij te leren. Zo worden ook proeven
gedaan voor hoorspelen; bepaalde leden doen pogingen
om speelteksten onder vorm van poezie of proza te
schrijven (o. m. werd een band met een kerstmisluister=
spel opgenomen). Ook de fotografie krijgt een ruim
aandeel. Af en toe wordt ook een gezamenlijke reis
ondernomen; zo ging het eenmaal al naar Parijs van*
waar natuurlijk tal van schetsen, tekeningen werden
meegebracht en ook gedichten, zoals dit fragment uit
Absint van Parijs : (van de hand van R. Vanhoutryve)
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Bij bepaalde gelegenheden worden ook de ouders van
de leden uitgenodigd, zodat zij zich een idee kunnen
vormen van de prestaties van hun kinderen en van de
methodes die in de werkkring worden gevolgd.
D e K o r r e is tot op heden praktisch nog niet naar bui=
ten opgetreden; wij hopen dat dit spoedig moge ge=
beuren; want deze groep zal wel niet uniek zijn, maar
toch van heel bijzondere aard. Tussen de leiding en
de leden wordt gepoogd naar een overbruggen van het
generatieverschil. De activiteit van D e Korre heeft ook
dit uitzicht dat aan een aantal jongere mensen leiding
en ernst worden bij gebracht. In deze zin levert deze
werkkring degelijk opvoedkundig werk door een strijd
tegen vervlakking, door tegemoet te komen aan de
drang naar confront a tie en vriendschap, en door de
mogelijkheid tot belangeloos wederzijds dienstbetoon.
Foto
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Een eerste erkenning van deze merkwaardige groep
'De Korre' kwam zopas in de provinciale prijskamp
voor schilderkunst. Een van de leden van de groep,
Aimee Mary, werd met een premie onderscheiden, ter=
wijl werk van twee andere leden, Eddy Vandamme
en Renaat Bosschaert voor de rondreizende provinciale
tentoonstelling werd weerhouden. 'De Korre' heeft
trouwens nog een aantal andere belangrijke projecten
in voorbereiding, waarbij vooral aandacht wordt ge=
geven aan de fotografie. Wij hebben in vorige af=
leveringen van ' West=Vlaanderen' al de aandacht ge=
vraagd voor de nieuwe mogelijkheden die de fotografie
biedt en voor enkele merkwaardige resultaten die ook

in onze streken tijdens de jongste jaren werden
bereikt. De illustratie bij dit artikel werd opzet=
telijk niet eenzijdig gemaakt, om duidelijk aan
te tonen dat 'De Korre' op een ruim plan
wil werken, o. m. ook, en naar het ons voor=
komt, met beduidend resultaat, op het terrein
van de fotografie. De foto's die wij hierbij
afdrukken en de andere die wij konden bewon=
deren, behoren alle tot de zogenaamde subjec*
tieve fotografie, waarbij de artiest een bepaald
gegeven of thema, soms een detail of een eerder
ongewoon uitzicht op zijn manier interpreteert
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of onderlijnt. Het is voor deze jongste der kun=
sten een ongetwijfeld duidelijke uitkomst. Kon=
den de jonge mensen van 'De Korre' er ooit
eens toekomen rond een bepaald onderwerp een
fotoalbum samen te stellen (de onderwerpen
liggen voor het grijpen) en dat laten begeleiden
met een goede tekst, dan zou niet alleen de
groep als dusdanig meer bekend geraken, maar
dan zou ook door mensen van hier iets goeds
kunnen gemaakt worden. Wij zien overigens al
belangstellend uit naar de tentoonstelling die
'De Korre' voor deze winter in het Brugse
voorbereidt. Deze kring van stille werkers ver=
dient een erkenning, al was het maar om de
inspanning van de jonge leden te belonen, om
van het geduld van de leiders niet te spreken. fb

E N SO R - T E N T O O N S T E L L I N G

Op het ogenblik dat in het buitenland en voornamelijk
in Frankrijk, Engeland en de U.S.A., en in dit laatste
land door toedoen van het uiterst gedocumenteerd en
rijk geillustreerd werk van Paul Haesaerts, de figuur
van Ensor aan prestige wint, was het moment blijkbaar
gunstig om een retrospectieve van het werk van deze
grote schilder te organiseren. De heer Edebau die op
het gebied van tentoonstellingen vele geslaagde initia=
tieven voor zijn rekening mag nemen, wist ook deze
keer het psychologisch moment en de geschikte plaats
uit te kiezen : een voorname Ensor=retrospectieve in de
Ensor=stad Oostende.
Indien de tentoonstelling die in 1951 te Antwerpen
doorgegaan is bogen mocht op een groter aantal ten*
toongestelde werken, dan mag Oostende er fier op gaan
alle werken samengebracht te hebben die typerend zijn
voor de evolutie in de kunst van de schilder. De in=
richters hebben tijd noch moeite gespaard om hier
samen te brengen wat tot het beste van Ensors werk
behoort; hun kennis van dit werk en hun zin voor de
juiste belichting hebben hen er toe gebracht steeds
de geschikte plaats en de passende gezichtshoek te
kiezen voor de voornaamste schilderijen onder de vele
die hier tentoongesteld werden.
Persoonlijk heb ik de gelegenheid gehad in het Feestpaleis te Oostende echo's op te vangen van Engelse
en Duitse kunstkenners die, voor het eerst, met derge=
lijke grote werken van Ensor kennis maakten en het
diep betreurden dat deze kunstenaar nog niet de plaats
in de internationale kunstwereld veroverd heeft die
hem toekomt.
Het is nu juist honderd jaar geleden dat James Ensor
te Oostende geboren werd in het huis nr. 44 van de
Langestraat; dit huis werd verbouwd en draagt nu het
nummer 26. De vader van James, alhoewel geboren
te Brussel, is van Britse afkomst. Sommigen beweren
dat dit feit enigszins de invloed verklaart die Ensor
zeer vroeg ondergaan heeft van de Engelse schilder*
kunst, voornamelijk van Turner die vele jaren voor
het ontstaan van het Impressionisme het spel van licht
en kleur ontdekt had. Het tableau Kinderen bij het
toiletmaken (1886) is typisch voor dit feit : het ganse
schilderij baadt in een zachte haast transparante at=
mosfeer van morgenlicht dat aan alle merkbare dingen
iets onwezenlijks schenkt.
In 1873=75 verblijft Ensor twee jaar in het O. L. Vrouw
College te Oostende; alhoewel zijn leraars zich niet
steeds vleiend over hem uitlieten moesten ze toch met
verwondering vaststellen dat hij een begaafdheid bezat
voor het tekenen en een sterke aanleg voor het kleuren
van tekeningen. In 1876 maakt hij zijn eerste werkjes
op karton en schildert zoals de impressionisten het zul=
len doen in duin en veld, in de vrije natuur, in het
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steeds wisselend spel van zon en schaduw. Een van
die werkjes draagt de titel : De Vlaamse vlakte (1876);
de factuur van dit schilderij is nog onzeker en getuigt
reeds van een koppig zoeken naar de adekwate uit=
drukking; het voor spelt reeds de latere impressionisti=
sche werken waar grote ruimten met licht overgoten
zijn.
De periode die bij Ensor 'de donkere' genoemd wordt
(1879=1882), is vertegenwoordigd door het eigenaardige
werk De Vrouw met de wipneus (1879) : het is de
vrouw die bij Ensors ouders te werk gesteld was. Dit
werk biedt nog niet veel origineels, het moet beschouwd
worden als een studie van kleurvariaties en staat onder
invloed van de Brusselse Akademie waar hij een jaar
gewerkt heeft.
Een ander werk uit dezelfde periode is het zeer mooie
De lampejongen (1880); meer dan eens werd gewezen
op de overeenkornst tussen dit werk en de Fluitspeler
van Manet zowel naar houding als naar kleur en uit=
drukking. Bij de Vlaamse meester nochtans zijn de
zwarte tonaliteiten geheimzinniger en de expressie van
de menselijkheid is veel dieper; bij Manet is het zui*
ver impressionisme, bij Ensor draagt het reeds ele=
menten van het komend Expressionisme.
De sombere dame (1881) behoort tot een reeks vrou=
wenfiguren waarin de schilder het lief en het leed in
al zijn nuances weergeeft : de zwarte figuur schijnt in
haar doorvoelde droefheid vereenzaamd te staan en los
van de haar omringende voorwerpen : blauw vloerkleed,
roze zonnescherm, groene gordijnen.
Opgenomen te Brussel in de kring van de familie Rous=
seau (Rousseau is rector der Brusselse universiteit) is
Ensor nu in zijn voile werkkracht geraakt. Hiervan
getuigt het bekende schilderij De oestereetster (1882)
dat in 1883 voor het Salon van Antwerpen geweigerd
werd; dit werk werd immers als 'een ongerijmdheid'
gebrandmerkt. Alhoewel het ontdaan is van elke diepe
menselijkheid blinkt het nochtans uit door zijn grootse
en krachtige compositie en door de verheerlijking van
het genot dat Ensor vindt in het leven.
In 1883 verschijnen twee voorname werken die de
maatstaf en de richting van zijn later werk zullen
aangeven : Ensor met de bebloemde hoed en De Roeier.
Het eerste mag beschouwd worden als het werk dat de
overgang inzet naar 'de heldere periode' (1883=1898);
hiermee geraken we uit het dof gehouden licht der
burgersalons in het heldere der Oostendse daken of in
het lichtende spel op het strand en in de duinen. Aan*
getrokken door het voorbeeld van Manet en Van Gogh
treedt Ensor uit zijn donkere periode het lentelicht in.
Deze fantasie=hoed met de gekke versierselen geschil*
derd in karnavalskleuren kondigt de humor, de ironie
en het sarcasme aan van zijn latere maskers. Hij wordt

de spotter, de draaksteker, de moppentapper die de
wereld met critische en scherpe ogen bekijkt en dit
alles overgiet met blijde kleuren.
In D e Roeier
worden we getroffen door het scherp
contrast tussen licht en donker en door het zo myste*
rieus aandoend oog van de roeier waardoor de Per=
meke uit de Oostendse periode aangekondigd wordt.
1888 brengt zijn grootste doch niet voornaamste schil=
derij : D e Intocht van C h r i s t u s te Brussel.
In de Lange=
straat bezaten de ouders van Ensor een winkel : Sou=
venirs d'Ostende, met strandspeelgoed, schelpen en
maskers in de karnavalstijd. Op al hun verhuistoehten
hebben ze die maskers meegesleurd, eerst naar de hoek
van de Wester= en Christinastraat, wat later naar de
hoek van de Vlaanderenstraat en de Van Iseghemlaan
en eindelijk naar het huis nummer 17 (thans 27) van
de Vlaanderenstraat. Het zal dan ook niemand ver=
wonderen dat de maskers in het werk van Ensor der=
gelijke voorname rol gespeeld hebben. In verband met
dit werk weze het mij toegelaten hier een persoonlijke
herinnering op te roepen die op mij zelf en op mijn
studenten een sterke indruk nagelaten heeft. In 1948,
een jaar voor zijn dood, had ik van Ensor bekomen
dat hij een groep retoricastudenten zou ontvangen.
In die tijd namen de jongeren Ensor nog niet ernstig
op zodat velen onder mijn studenten met een tikje
scepticisme, gemengd met wat schroom, de kamer van
de meester binnentraden. Ze stonden eerder wat be=
deesd voor Ensor die sprakeloos in zijn grote zetel bij
het venster bleef zitten. Hij roerde niet, keek ons niet
eens aan doch staarde strak voor zich uit de straat in.
Zijn trouwe dienaar, August, trachtte die pijnlijke toe=
stand te verhelpen door ons met veel omhaal van woor=
den van het ene schilderij naar het andere te leiden.
En daar bleven we eindelijk staan voor die fameuze
Intocht
van
Christus
te Brussel,
een tableau dat een
ganse muur besloeg; onthutst en verbauwereerd door
die overrompeling van kleuren en door die wriemelende
maskers voelden we ons ontgoocheld. Was het maar
dat ! Doch na enige minuten toekijken verdween het
scepticisme van de lippen der jonge kijkers om uit=
drukking te geven aan een groeiende bewondering;
stilaan kreeg het tableau gestalte en structuur, de in=

deling van de stoet berustte niet op een toeval maar
op een duidelijke ordestelling en plots scheen het leger
van honderden maskers in hun bonte verscheidenheid
op ons toe te marcheren. De indruk was geweldig. En
midden in die gekke wemeling de rustige houding van
Christus, de enige figuur waarmee Ensor nooit de draak
gestcken heeft. En toen we eindelijk weggingen van
die oude man met de mooie witte baard, voelden alien
in de hand die elk van ons kreeg iets zinderen als
van een nakend definitief afscheid.
In het Feestpaleis werden nog andere werken zeer sterk
opgemerkt voor het fijner en gevoeliger palet dan dat
van de Intrede, o. a. C h r i s t u s de storm bedarend
(1891).
Dit schilderij behoort tot het Oostends museum; het
valt op wegens zijn uitgesproken impressionistische
factuur en tevens voor zijn sterke symbolische waarde.
Emile Verhaeren ziet in dit zeegezicht : „ een reusach=
tige, als 't ware halfgeopende, tweekleppige schelp
waarvan de binnenwanden de wolken en wateren be=
vatten". De lichtende aanwezigheid van Christus
schijnt de in schelp vorm opslaande golven steeds ver=
der te doen wij ken zodat het bootje weldra een veilige
haven zal bereiken. Het wijst op de kalmte, de zeker=
heid en de berusting waarmee Ensor zijn kunst, trots
kritiek en tegenkanting, naar de triomf zal leiden.
We kunnen dit artikel niet beter besluiten dan met
een aanhaling uit het werk van Paul Haesaerts : „ En=
sor leest de bij bei, schept er behagen in, vindt er de
dwaasheid der mensen terug, en sympathiseert met
de held van het verhaal. Het is waar, noch door op=
voeding, noch door persoonlijke geaardheid, noch door
de omgang met zijn agnostische en opstandige vrien=
den, neigt hij tot de aanvaarding van het traditioneel
christelijk geloof. Daarentegen komt hem Jezus, als
persoon, soevereinlijk vrij en moedig voor, innemend
door zijn anarchistische houding en sereniteit. Bijge=
volg begroet hij hem met al de gloed van zijn kunste=
naarschap, niet in de mystieke geest, maar alleen ly=
risch en steeds met eerbied. De Christusfiguur is blijk=
baar voor Ensor, wat hij reeds was voor Jeroen Bosch :
een lichtende aanwezigheid verloren in de cohorte der
' gekken'".
D R S .

H.
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HET

GODELIEVESPEL

T E GISTEL

Gloeikernen van schoonheid...

Wie weken na het bijwonen van het Godelievespel
te Gistel, rustig aan de oever van de Schelde terug=
denkt aan deze zoveelste Westvlaamse 'prestatie', voelt
het geheel des te zuiverder aan als een stroorn van
aardse schoonheid en hoge geestelijke zielsadel.
Van de 'tijdelijke' kritiek dat de op zichzelf prachtige
taferelen teveel als goudglanzend maar uiteindelijk toch
'gehakt stro' op een stroorn van klank, kleur en licht
wegdreven is nog weinig overgebleven. En ook het ge=
voel dat de slotpoort van de machtige Arno Brys=burcht
al te dikwijls als zovele ' sluispcorten op de Schelde'
hinderend open en toe draaiden en aldus beletten het
Godelievespel als een bruisende stroorn in een machtig
golven de poort door te jagen, ontstemt me niet meer !
Want bij een openluchtspel als dit van Gistel, een
bolwerk van de vijfmanschap Vercnocke = Van Duyn =
Liebrecht = Brys en Bernaert (zonder daarom 'het licht'
te willen uitschakelen) past het dat alle detailkritiek
wegvalle, om enkel nog de eindindruk in zich te laten
nawerken.
Alleen reeds omdat Remi Van Duyn destijds zo voor=
treffelijk en vol verrassende vondsten o. m. te Kortrijk
en Sint Niklaas mijn eigen Trouweloze
Wereld
regis=
seerde, wilde ik hem inderdaad inzake de belangstelling
voor zijn regiewerk niet 'ontrouw' worden en reed ik,
tussen twee regenvlagen in, van Rupelmonde naar Gis=
tel om naast het Godelievespel het wonder van een der
dit jaar al te schaarse zomeravonden te beleven. Na
aldra ' klandestien' mijn ereplaats op de voorste rij te
hebben verlaten heb ik er het Godelievespel met het
nodige relief van ergens hoog boven op de tribune in al
zijn grootsheid aanschouwd. Het aanvankelijk voor mijn
persoonlijk gevoel te gehakt stro werd er samengebon=
den tot een bonkige, glinsterende ' korenschoof' die
Nand Vercnocke met stevige vuisten op het veld der
verbeelding heeft weten te oogsten. Veeleer dan het
ontleden der afzonderlijke taferelen en het onder de
schijnwerpers plaatsen der onderscheiden akteurs en
aktrices willen deze kanttekeningen daarom een lof=
lied zijn om het gezamenlijke werk dat te Gistel werd
geleverd.
Onder vele opzichten verrassend mag aldus ook dit=
maal de regie van Remi Van Duyn worden geheten,
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een regie die nooit in een berg verouderde klichees
gaat 'grasduinen' maar ook in de abdij 'Ten Putte'
blijk gaf van een frisse onuitputtelijke
fantasie. Het=
zelfde mag worden beweerd van een Mark Liebrecht
wiens muzikale omlij sting nu eens ragfijn openruiste
als de sluier aan het puntmustje van een middeleeuwse
schone of steigeren ging als een schuimbekkende oor=
logshengst.
Wie daarnaast in de schaduw der Arno Brys=burcht
heeft gezeten hoeft niet veel van architektuur af te
weten om aangevoeld te hebben dat deze jonge dekor=
bouwer andermaal een stevig stuk werk heeft geleverd
waarbij op handige wijze de natuurlijke omgeving en
dan vooral het bestaande gebouwtje, de bomen en de
grasperken achter de burcht werden ingeschakeld.
Van een vizioenaire schoonheid waren sommige tafe=
relen die hier door Van Duyn werden neergetoverd.
Nu het woord 'tover' werd neergeschreven mag tevens
in geen geval de 'tover' van Daniel Bernaert met zijn
grime en van M . De Clippeleir met zijn 'licht' worden
vergeten.
Want ook te Gistel leek het Godelievespel uiteindelijk
een magische keten van 'gloeikernen' die tot een lich=
tende stroorn van schoonheid uitgroeide. Wie in deze
stroorn stand hield was natuurlijk in de eerste plaats
'Godelieve' zelf. Maar ook alle anderen van de hoofd=
aktrice tot de ' onvermoeibare portier' hielden stralend
stand !
Dat niet enkel de geest van Godelieve maar ook de
scheppende geest van Nand Vercnocke uiteindelijk
triomfeerde in de vlammende leeuw hoog boven op de
toren, was duidelijk voor ieder die getuige was van dit
grootse vertoon. Even duidelijk was het daarbij dat dit
spel niet als een ' dorre distel' maar als een betoverende
vuurbloem openbloeide in de Westvlaamse avond waar=
in ook wij in de abdij 'Ten Putte'... het verhevigde
geloof mochten 'putten' in de nog steeds brandende
zending van het Vlaamse Openluchtspel.
B E R T

Conservator
Artistiek

direkteur

Scaldiana

Scheldedomein

P E L E M A N

Mercatoria
Rupelmonde.

Twee beelden uit het Godelievespel te Gistel

Foto E . Dewulf-Pottier, Gistel

ROBERT

BACCARNE

OPNIEUW

BEKROOND

In 1958 bekwam de talentvolle Westvlaamse jeugd=
schrijver Robert Baccarne de Kan. Amaat Toosprijs van
het Davidsfonds met een jongensverhaal dat speelt in
de Spaanse tijd in de toenmalige geuzenstad Poperinge;
het verscheen in de jeugdreeks van hetzelfde fonds on=
der de titel Jongens van de burcht en kreeg een uit=
stekend onthaal vanwege de op avonturen beluste kna=
pen van Vlaanderen... en ook vanwege de kritiek.
Zopas vernemen wij dat de gevierde onderwijzer uit
Poelkapelle nu voor de tweede maal deze Amaat Joos=
prijs in de wacht komt te slepen. Het boek dat thans
bekroond werd heet Het doorkorven schilderij. Weder=
om is het een historische roman, maar waar zijn twee
vroegere werken in leper en Poperinge speelden heeft
hij nu het toneel verplaatst naar Brugge. Wij beleven
de eerste jaren der regering van Karel de Stoute.
Twee knapen, een arme weverszoon en een patriciers=
kind, willen samen een nieuwe toekomst bouwen voor
hun geboortestad. Zij komen echter in conflict met
de notabelen en moeten vluchten. Zij gaan zich be=
kwamen bij de kunstenaars, die Brugge overrompelen
tijdens de bruiloft van de hertog. De weverszoon slaagt;
zijn schilderwerk opent voor hem de weg tot een suk=
sesvolle kunstenaarsloopbaan. De patricier ziet integers
deel zijn kunst verstoten; jaloersheid drijft hem zelfs
ertoe het doek van zijn vriend te schenden. Maar de
twee jongelieden zullen elkaar terugvinden en de broe=
derband herstellen, dank zij de edelmoedigheid van de
benadeelde en de hulp van de hertog.
Het is dus blijkbaar een verhaal dat geinspireerd werd
door de schitterende Gouden Boomstoet enerzijds, en
de spanningen welke zich soms in de artiestenwereld
ten alien tijde voordoen anderzijds. Er waren zeventien
inzendingen waartussen de jury zijn keus had te be=
palen. Deze nieuwe bekroning bevestigt de waarde van
de jonge schrijver, waaraan Louis Sourie reeds verleden
jaar in ons tijdschrift een zeer uitvoerige en lovende
studie heeft gewijd, waarnaar wij verwijzen voor wat
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betreft de twee vorige boeken van Robert Baccarne :
Jongens van de Burcht en Bartel overwon. Ook dat
laatste werk, zijn eersteling, verscheen bij het Davids=
fonds en lokte volgende gepaste reactie van bevoegde
zijde : ,, De banbliksems tegen de saaiheid van het
Davidsfonds worden stilaan een anachronisme. Robert
Baccarne bracht een nieuw bewijs dat, ook in jeugd*
lectuur, stichtend en saai absoluut geen synoniem hoe=
ven te zijn. Men kan er zich alleen over verheugen,
gelet op de massa's volksgenoten die dit geestelijk
voedsel nuttigen ".
Robert Baccarne is een jeugdschrijver, die de jeugd
door en door kent en haar begrijpt en wil goed doen.
Hij is zich diep bewust van de hoge waarde van het
letterkundig genre dat de jeugdliteratuur is. Westvlaan=
deren telt meerdere letterkundigen, die het zich tot eer
achten voor de jeugd te schrijven en het ook goed
doen. Zij verdienen een oprecht eresaluut.
Wij vermelden tenslotte nog dat Robert Baccarne, sa=
men met een paar collegas, bij Verbeke=Loys te Brugge
Zonnige uurtjes uitgaf. Het geldt hier een taalboekje
voor het tweede leerjaar, maar het werd met zoveel
psychologische zin en zoveel moderne frisheid gemaakt,
dat het wel de moeite waard is hem ook hiervoor geluk
te wensen.
(Adres : Langemarkstraat 9, Poelkapelle).

P O E T I S C H

ondergang

B E R I C H T

uw ogen...
(Kongo - 30 juni)
Uw ogen

De kraaien van hun vrijheidskreten

fonteinen van klaar zilver

zijn zwarte scherven in de lucht.

vragen alleen dat het duren mag

De sikkel, de hamer, de koran
en Luniks mekanisch gerucht :
daaraan zullen zwarte kabouters

er schuren trage vlinders langs de wanden

langzaam tenondergaan —

aan spiegelranden parelt zachte dauw

de mierenstoeten die knetterend

de dauw van koele nachten — lang terug

verbranden in de nieuwe maan.
er zweven zeker blanke duiven
En waar hun vrijheidskreten raken

door je dromen heen

de bungalow, de limba-boom,
de bange blanke vrouw, het koper,

niet eenmaal is de stille snaar beroerd

het krakend woud, het wild aroom

door zachte banden

van bloeiende koffievelden,
wekken zij de geesten uit de dood

sluit in en op en af en aan

en dopen in t bloed van hun broeders
f

Ward

de vis en het maniokbrood.

de luiken dicht

Wie zal planten de nieuwe kiemen

dit blijft een eeuwig-roze waan

wenend op Uw verkoolde schoot ?

van uw onaards bestaan.

Lernout

Fernand

Lambrecht
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impressie

duisternis

s avonds

het is hard

op het zinken dak

wanneer

zijn waterplassen

het donker wordt

zwaar

bij dag

een grauwe kleine vogel

duister en zwart

verloren

als bij nacht.

schoorstenen

dan voelt men

machtig en dwaas

dat als enig licht

zinloze duisternis

de liefde overblijft.

warmte
regen

het is niet veel
maar toch genoeg

Rudiger

Geldhof

om voort te leven.
Herman

Oosterlynck

*
pour la main

•

gauche

de vlam hangt aan het einde een schaduw
waarop een wachter roerloos zijn grenzen

na een vergeefse

zomer

plaatst een bron die leeg en slijkerig
Laat me,

wacht op regen zoeter dan fonteinen

laat me naderen

onder de windnaalden van een verre herfst

schuwe vogel,
nu worden beelden in arken gedrongen

speelziek woord,

twee aan twee kil in nissen vol nauwheid

schichtig beeld van een verloren goed.

lijk ik in elke morgen de onrust

Ik fezel,

als oudgeworden brood zal breken :

ik vedel op de snaren van mijn stem

horde kruimels niet te achterhalen

nauwhoorbaar,
onvatbaar bijna fluister ik : mijn vriend,

wat gisteren geschreven de nacht voorbij

mijn vriend ben jij het ?

naar morgen gaat met de vogelvlerken

Hier ben ik, fezel ik

wat in elke zin huist die naar moeheid

zo zacht

tracht en naar het stil beluisteren :

dat de klank eerder rilt over de huid.

een harp achter de orgels van katedralen

Want ik ben zo schuw geworden
daar gij mij zo lang wachten liet.

Jo
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geen woorden vinden de leegte van een hand

Mijn witgeschoeide slap heeft u niet gevonden

die cirkeltekent boven het papier

in het glimmend, vije zomergras

wachten op de zin die in het vergeten

en tussen de vochtig glanzende kriekensterren

een begrenzing schuift en later

zag ik u niet, plots,

dan nooit toch komen moet

tegen een schel-blauwe hemel staan.

Verbrugghen

Bertien

Buyl

K U N S T A K T U A L I T E I T E N

ANTWERPEN
Het bestuur van de Katolieke Vlaamse
Hogeschooluitbreiding herinnert aan
de twee prijzen die door de vereniging worden toegekend, en waarvan
er elk jaar een wordt uitgeschreven.
Ze zijn bestemd voor onuitgegeven
Nederlandstalige essays, die een voldoende oorspronkelijkheid paren aan
geschiktheid voor een ruime verspreiding. De omvang dient ongeveer die
der Verhandelingen-K.V.H.U. te zijn,
d. w. z. 64 bladzijden a 1800 lettertekens. Aan het bekroonde werk wordt
een prijs van 5000 F toegekend, en het
wordt gepubliceerd in de reeks der
Verhandelingen. Niet-bekroonde stukken kunnen ook worden uitgegeven
in de gewone voorwaarden.
Voor het jaar i960 wordt een Prof.
J. Persynprijs
uitgeschreven, waarvoor
de handschriften ten laatste op 31 december i960 moeten toekomen bij Dr.
R. Sterkens, Kasteeldreef 123, Schildebij-Antwerpen. Komen in aanmerking
voor deze prijs : studies van letterkundige, historische, kunsthistorische,
godsdienstige, wijsgerige, taalkundige
of folkloristische aard. Voor het jaar
1961 wordt een Sint-Berlindisprijs uitgeschreven, waarnaar kan worden
meegedongen met essays over exactwetenschappelijke, ekonomische, juridische, politieke en sociologische
onderwerpen.
Aan de jonge afgestudeerden bieden
de Verhandelingen-K.V.H.U. een enige gelegenheid tot debuut, b. v. door
hun proefschrift in herwerkte vorm te
publiceren. Ook de ouderen doen er
vaak beroep op om studies uit te
geven die te uitgebreid zijn voor een
eenvoudig artikel, en toch weer te
beperkt voor het gewone boek.

BRUGGE
De Bestendige Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen heeft de uit-

slag vastgesteld van de afficheprijsvraag, uitgeschreven ter gelegenheid
van de Cultuurdagen i960 gewijd aan
de Schilderkunst.
De prijs van 5.000 F werd gewonnen
door de heer Boudewijn Delaere, uit
Kortrijk. Een premie van 2.000 F elk
werd toegekend aan de heren Fernand Boudens, uit Sint-Andries en
Renaat Bosschaert, uit Assebroek, en
een premie van 1.000 F aan de heer
Roger Vansevenant, uit Poperinge.
De jury was samengesteld uit de leden van de Provinciale Commissie
voor Schone Kunsten onder voorzitterschap van de heer J. Storme, lid
van de Bestendige Deputatie.
Er werden 31 ontwerpen ingediend.

BRUSSE|L
•jr Het Nationaal Houtvoorlichtingsbureau richt voor de derde maal een
nationale prijs voor architectuur in
met een globale waarde van 100.000 F.
Deze wordt onderverdeeld in twee categorieen met elk drie prijzen : de
eerste richt zich tot architecten die
in een gebouw in Belgie op rationele
en esthetisch verantwoorde wijze hout
gebruikt hebben; de tweede tot binnenhuisarchitecten die hetzelfde materiaal op originele en verantwoorde
manier toegepast hebben. Inschrijvers
kunnen werken voorstellen, die beeindigd werden tussen 1 januari 1957
en

30 September

i960.

De dossiers

dienen ingeleverd te worden voor deze laatste datum bij het Secretariaat
van de Wedstrijd (Centrumgalerij,
Blok 2, 5 verd., Brussel 1). Een volledig reglement met opgave van de
jury, de inschrijvingsmodaliteiten en
verlangde documenten kan op bovenstaand adres verkregen worden (tel.
11.95.37).

Noode een grote schilders wedstrijd
uit te schrijven onder de kunstenaars
van alle richtingen of scholen, van
minder dan 50 j. op 31 dec. i960,
behorende tot de landen van de Europese Gemeenschap doch meestal in
Belgie verblijvend.
De 'Olivetti-Prijs' bedraagt 50.000 B.
F en het geprimeerd werk blijft eigendom van de kunstenaar. Onder de
juyrleden zullen verscheidene Belgische en Italiaanse personaliteiten uit
de kunstenaarswereld fungeren. Het
reglement van de wedstrijd kan bekomen worden op het adres S. A. B.
Olivetti, 7, Ginestestraat te Sint-Joostten-Noode (Brussel 3) of op de Gemeentelijke Dienst voor Openbaar
Onderwijs van deze gemeente, 13,
Sterrenkundelaan, te Brussel 3.
Inschrijvingen voor deelname aan de
'Olivetti-Prijs' worden ingewacht tot
31 december i960 op de Gemeentelijke
Dienst voor Openbaar Onderwijs,
waarvan het adres hierboven. De ondertekende schilderijen zullen tussen
1 en 15 mei 1961 moeten afgeleverd
worden op de nieuwe zetel van de
firma Olivetti, Internationaal Centrum
Rogier, St.-Joost-ten-Noode (Brussel 3).
De firma Olivetti zal een openbare
tentoonstelling inrichten van de werken die door de jury hiervoor zullen
weerhouden worden. Deze tentoonstelling zal plaats hebben op het International Centrum Rogier in de loop
van de maand juni 1961 en de mogelijkheid wordt overwogen, dezelfde
tentoonstelling ook in andere steden
van de Europese Gemeenschap te
doen doorgaan.

de

^ De bekende firma Olivetti heeft
besloten, onder de auspicien van het
gemeentebestuur van St.-Joost-ten-

^

Reynaertprijs

Het beheer dezer prijzen herinnert eraan dat de manuskripten (roman,
reisverhaal, speurdersverhaal en jeugdverhaal) voor 1 februari 1961 dienen
ingezonden aan de Uitgeverij Arbeiderspers, Wetstraat 133, Brussel. Inlichtingen op dit adres aanvragen.
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FRANS VLAANDEREN
Eerste

literaire

prijsvraag

' Ons

Erf

deel'

(1961 - voorbehouden aan de monografie)
Reglement
art. 1. De redaktie van het kultureel
tijdschrift 'Ons Erfdeel' heeft besloten voor 1961 een literaire prijsvraag
voor de monografie
uit te schrijven.
De prijs bedraagt 3.000 B. F of deze
waarde in iedere munt. Benevens deze
prijs wordt een bedrag van 1.000 B. F
beschikbaar gesteld voor premies.
art. 2. Kunnen om prijs en premies
mededingen alle personen die tot de
Nederlandse kultuurgemeenschap behoren, ongezien in welk staatsverband zij leven of tot welke nationaliteit zij behoren.
art. 3. In principe moet de inzending
in het Nederlands gesteld zijn. (Voor
de Zuid- of Frans-Vlamingen echter
is het Frans toegelaten. De inzendingen uit Suid-Afrika mogen in het
Afrikaans gesteld zijn).
art. 4. Kunnen alleen in aanmerking
genomen worden de oorspronkelijke,
niet gepubliceerde monografieen waarmede de auteur nog geen enkele prijs
of premie voor monografie of om het
even welke bekroning heeft bekomen.
AIf monografie wordt gevraagd : een
uitvoerige (minimum 8.000 woorden
en maximum 12.000 woorden) en systematische verhandeling, over deZuidof Fransvlaamse letterkunde, over een
Zuid- of Fransvlaams letterkundige of
over een figuur die voor de bestendiging en de ontwaking van de Nederlandse kultuur in Zuid-Vlaanderen
van betekenis is geweest of nog is.
art. 5. De inzendingen moeten toekomen op het adres van Jozef Deleu,
hoofdredakteur van 'Ons Erf deel', te
Kekkem,
West-Vlaanderen, Belgie.
De inzendingen moeten ingediend
worden in getypt schrift, op vijf (5)
exemplaren en onder schuilnaam. De
schuilnaam moet vermeld worden bovenaan op elke eerste bladzijde van
elk exemplaar. Uit geen enkele aanduiding mag de identiteit van de
auteur blijken.
De inzender moet zijn identiteit (familienaam, voornamen, geboortedatum en volledig adres) mededelen onder gesloten omslag, welke op de bui-
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tenzijde de schuilnaam vermeldt. Deze
omslag moet ingediend worden samen
met de voormelde vijf exemplaren.
art. 6. Het aantal inzendingen is onbeperkt. De inzendingen moeten aangetekend gebeuren en uiterlijk tegen
15 juni 1961 op het vernoemde adres.
art. 7. De Jury bestaat uit : voorzitter
Andre Demedts (Vlaanderen); de leden : Marcel Coole (Vlaanderen); Robert Victoor (Zuid-Vlaanderen); Dr. J.
E. Van den Driessche (Zuid-Vlaanderen); Dr. P. C. Paardekooper (Nederland); Dr. A. de Vin (Nederland);
sekretaris : Jozef Deleu.
art. 8. De redaktie van het kultureel
tijdschrift 'Ons Erf deel' behoudt zich
het recht voor, zonder enige verbintenis of vergoeding, de bekroonde of
geprimeerde monografieen te publiceren.
art. 9. Wanneer meer dan een werk
dezelfde waarde heeft kan de prijs bij
gelijke delen worden toegekend.
art. 10. De Jury kan beslissen de prijs
niet toe te kennen. Het bedrag van
5.000 B. F zal dan geheel of gedeeltelijk in premies omgezet worden.
art. 11. Tegen de uitspraak van de
Jury bestaat geen verhaal.
art. 12. Na de bekendmaking van het
verslag van de Jury, zal over deze
prijsvraag geen verdere briefwisseling
worden gevoerd.
art. 13. De niet-bekroonde of -geprimeerde inzendingen zullen slechts teruggezonden worden wanneer de retourpost is ingesloten.
art. 14. Wie deelneemt aan deze prijsvraag verklaart zich daardoor akkoord
met dit reglement en met de uitspraak
van de Jury.
art. 15. De uitspraak van de Jury zal
bekend gemaakt worden op de XIV
Fransvlaamse kultuurdag te Waregem
(Belgie), op zondag 27 augustus 1961.
de

HARELBEKE
fa In het kader van de Provinciale
Cultuurdagen i960, richt de Provincie
West-Vlaanderen in het najaar i960
en het vroege voorjaar 1961 een rondreizende tentoonstelling voor Schilderkunst i960 in. Deze tentoonstelling
gaat door in de steden Harelbeke,
Poperinge, Oostende, Brugge en Hasselt (Limburg). Zij bevat uitsluitend
werk van levende Westvlaamse schilders, waaronder ook de bekroonde en

geprimeerde werken n. a. v. de vierjaarlijkse Provinciale Prijskamp voor
Schilderkunst.
Deofficiele openingsplechtigheid vond
plaats op zaterdag 24 September 11.
te Harelbeke te 16 u. in de zaal Andleie.
De tentoonstelling blijft er dagelijks
van 10 tot 12 en van 15 tot 20 u.
kosteloos toegankelijk t. e. m. 2 oktober i960. Een geillustreerde catalogus
zal beschikbaar zijn.
De verdere schikkingen over dezelfde
tentoonstelling te Poperinge, Oostende, Brugge en Hasselt zullen langs de
pers worden bekend gemaakt.
Alle belangstellenden worden door
de Bestendige Deputatie van de Provinciale Raad van West-Vlaanderen
tot deze tentoonstelling uitgenodigd.
fa Op 17 September 11. werd te Harelbeke de nieuwe beiaard ingehuldigd. De plechtigheid begon met een
ontvangst in het stadhuis waar W. E.
H. A. Deschrevel enkele woorden zegde over de Harelbeekse klokkengieters
de Leenknecht. Dan volgde een concert met medewerking van Staf Nees,
Piet Van den Brouck en Ghislain Pouseele, meesterlijk maar door het publiek vrij wel onopgemerkt.
De beiaard van Harelbeke heeft ruim
twintig jaar lang gezwegen. De Sint
Salvatorstoren werd op 23 mei 1940
door de terugtrekkende geallieerden
gedynamiteerd. Ontzaglijke moeilijkheden werden overwonnen om het vermaarde klokkenspel weer over het
Leieland te laten zingen.
Deze beiaard is een van de grootste
in het Vlaamse land. Hij telt vijf tig
klokken met een totaal gewicht van
7.200 kg. De zwaarste klok weegt
meer dan 1.800 kg., de lichtste nauwelijks 10. De vier oktaven werden
geplaatst in de klokkenstoel van de
toren. De nieuwe stalen kabien is tussen de klokken geplaatst zodat de
beiaardier zijn instrument voortreffelijk kan overzien en kontroleren. Het
herstelwerk werd geleverd door klokkengieter Marcel Michiels jr. uit
Doornik, het mechanisme door de h.
G. Castelain uit Kuurne. Meester Staf
Nees, directeur van de Koninklijke
Beiaardschool te Mechelen en stadsbeiaardier aldaar, gaf technisch advies. Hij beschouwt de nieuwe beiaard
als een van de beste van het land.
Uit de programmafolder die ter ge-

legenheid van de inhuldiging werd
uitgegeven vernemen wij verder dat
reeds in 1785, door het toenmalig kapittel werd overgegaan tot de aankoop
van de kleine beiaard van het Karthuizerklooster te Sint Martens-Lierde
bij Geraardsbergen, die 23 klokken
telde. Nog voor de Franse revolutie
voerde de kerk van Harelbeke dit
aantal op tot 33. De hers telling in
1856 gaf aanleiding tot het gieten van
acht nieuwe klokken. In 1914 telde
de beiaard er 34, waarvan er onder
de oorlog enkele verdwenen. In 1931
werd het gehele spel hergoten; het
jaar daarop speelde Jef Denijn het
openingsconcert.
Er bestaat in het Vlaamse land 'n verjongde belangstelling voor zijn beiaardtraditie. Nu Harelbeke hersteld is
en te leper een nieuw klokkenspel
in uitzicht werd gesteld, bestaat alle
reden opdat de beiaardbeweging in
onze gewesten nog meer veld zou winnen.

JABBEKE
Binnenkort zal in West-Vlaanderen
een nieuw museum worden geopend :
het Museum Constant Permeke te
Jabbeke. Terwijl nog opschikkingswerken worden uitgevoerd, is dit museum, het atelier-huis van de grote
Westvlaamse meester, reeds toegankelijk, dagelijks (behalve op dinsdag)
van eerste Paasdag tot en met 1 november van 10 tot 18 uur en buiten
voornoemde periode van 10 tot 16 u.
De toegangsprijs bedraagt 10 F per
persoon (vermindering van 50 °/o voor
groepen van ten minste tien personen). Zelfde reductie voor leden van
culturele en toeristische organisaties
(ook individueel) op vertoon van lidmaatschapskaart. Voor scholen is de
toegangsprijs vastgesteld op 2 F per
leerling. Op initiatief van de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen
werd nu zopas een gei'llustreerde catalogus uitgegeven van het Permeke
Museum te Jabbeke. Het is een keurig
boekje geworden, waarvan de catalogus zelf, met bijzondere zorg werd
opgemaakt door Gaby Gyselen en dat
bovendien 22 reproducties bevat. De
verzameling van het museum telt 32
schilderijen, 47 tekeningen, 40 beelden
en een vijftal werken van andere kunstenaars en documenten.

KNOKKE

stuur. Ook werd een tentoonstelling
gehouden van het werk van een der
overleden oud-directeurs kunstschilder
Emmanuel Vierin, de bekende vertolker der poetische vroomheid van
het Kortrijkse Begijnhof.
Ad multos annos, Academia !

Eind augustus overleed op zesenzeventigjarige leeftijd de schilder J. Van
Seylberghe in zijn villa 'La Charouppe' gelegen aan een der bekende
knotwilgenlanen van Het Zoute. Hij
verbleef er reeds een tiental jaren en
was uit Antwerpen afkomstig.
Het is vooral als pastellist in impressionistische trant dat hij een zekere
naam wist te verwerven. Vooral de
wrange poezie van het Zwin heeft
hem in de laatste jaren van zijn leven
bekoord.
De stad Knokke kocht een zijner werken aan, dat aan het Zwin is gewijd.

OOSTENDE
it

Op 3 en 4 September laatstleden vierde de Stedelijke Academie van Kortrijk haar tweehonderdjarig bestaan.
Talrijke sprekers hebben bij deze gelegenheid hulde gebracht aan deze installing, die een ongemene betekenis
heeft gehad voor het kunstleven in
het Kortrijkse; wij vernoemen dhhr.
Van Mulders, afgevaardigde van de
minister, bestendig afgevaardigde Storme, Frans De Vleeschouwer, die de
historiek opmaakte en Directeur Hil.
Gellynck. De heer M. Vandekerckhove
hield er een merkwaardige rede.
Een fraai herinneringsplaket werd bij
deze gelegenheid uitgegeven onder de
auspicien van het Kortrijkse stadsbe-

Het

M.

i960

lerarenkorps

Devriendt,

J.

Deman,

directeur

van

de Kortrijkse
W.

Dutoit,

H.

Gellynck,

Akademie
E.

van

debutanten.

Het gebeurt meer dan eens dat waardevolle dichtbundels van debutanten
zeer moeilijk uitgegeven worden. Het
is nochtans noodzakelijk het litteraire
debuut van beloftevolle jongeren aan
te moedigen.
Daarom werd door Dr. Albert Smeets,
Geestelijk Adviseur van ons Verbond,
een persoonlijk steunfonds opgericht,
dat juist dit doel beoogt. Westvlaamse
dichters, die tot op heden geen afzonderlijke bundel hebben gepubliceerd, mogen op dit steunfonds aanspraak maken. De letterkundigen, leden van onze beheerraad, zullen optreden als comite van advies voor
het aanwijzen der dichtwerken waarvan de uitgave in eigen beheer of
bij bestaande uitgeverij en of reeksen
zal vergemakkelijkt worden. De dichtbundels dienen dus, in drie getipte
exemplaren, gezonden te worden naar
het adres van Z. E. H. Dr. Albert
Smeets, Warschaustraat 12, Oostende.

KORTRIJK

Vandeghinste,

Poezie

Deloddere,
W.

: van
Mej.

Creupellandt,
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Vandewalle,
J.

de

hh.
de
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hh.

Berland,
E.
H

Sekretaris,

Coigne,

R.

Decuypere.
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Scheers,

fa

Tweede

Prijs

der

Stad

Oostende.

Op dit ogenblik zijn reeds meer dan
vijf honderd vragen naar inlichtingen
over de deelname aan de grote prijs
1961 ontvangen geworden. Men verwacht dan ook dat een zeer groot
aantal schilders hun naam zullen opgeven, wat zal toelaten een betere
voor-selectie te doen dan dit jaar het
geval was.
Voor 1 oktober moesten alle aanvragen ingediend zijn bij het secretariaat van het cultured centrum ten
stadhuize. De namen der candidaten,
die bij de voor-selektie uitgesloten
werden of aan een voorselectie onderworpen werden zullen niet bekend gemaakt worden.
Alle kunstschilders, die van Belgische
nationaliteit zijn of sedert een jaar in
Belgie verblijven, konden zich inschrijven; minimumleeftijd 25 jaar en maximumleeftijd 50 jaar. Vijf tentoonstellingen zullen gehouden worden
waaruit de jury 25 werken zal kiezen;
hieruit zal de winnaar van de prijs
1960 worden aangeduid (50.000 F). De
tentoonstellingen beginnen in november van dit jaar.
fa

Provinciale

tentoonstelling.

Van 29 oktober tot 20 november worden in het Feest- en Kultuurpaleis,
Wapenplaats de werken tentoongesteld, die bekroond of geselecteerd
werden bij de prijskamp dit jaar uitgeschreven door de Bestendige Deputatie.
fa

Maritieme

schilderkunst.

Een groep je Oostendse schilders hebben in het kelderke van Houwens
Kroegske besloten in het voor jaar
1961 te Oostende een grote tentoonstelling te houden van werken gewijd
aan de zee.
Tot op heden hebben volgende schilders uit Oostende hun medewerking
toegezegd : Willy Bosschem, Hubert
Decleer, Jan Declerck, Jan De Lee,
Emiel Decautere, Anto Diez, Joris
Houwen, Omer Kyndt, Jo Maes, Gust
Michiels, Hubert Minnebo, Daan Thulliez, Jef Van Gent, Nadine VanLierde,
Bert Van Heste, Pierre Verbeke, Paul
Vermeire en Eddy Westerduin.
Deze tentoonstelling van de talrijke
en nog ver van complete groep Oostendse artiesten zou verbonden worden aan de jaarlijkse vissershulde.
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Een prachtig voorbeeld van onderlinge
samenwerking vanwege de Oostendse
kunstenaars, dat we alle sukses toewensen.

ROESELARE
Op zondag 9 oktober gaat in de Gudrunzaal de herfstgouwdag van het
Davidsfonds door, welke gesteld werd
in het teken van de Moderne
Schilderkunst.

Dr. Albert Smeets zal er onze Westvlaamse schilders presenteren; dit zal
geschieden aan de hand van de werken, die bij gelegenheid van de provinciale prijskamp i960 werden bekroond of geprimeerd, evenals van
werken der kunstenaars, die buiten
selectie tot de provinciale tentoonstelling werden uitgenodigd. De schilders Roger Bonduel en Marcel Notebaert zullen hun eigen schilderkunst
toelichten.

SALZBURG
Enkele maanden geleden werd te Salzburg de grote internationale tentoonstelling van gewijde kunst gehouden.
Met eenparigheid van stemmen werd
de Vlaamse meester Albert Servaes —
een der drie groten van het Vlaamse
Expressionisme — vereerd met de
hoogste onderscheiding, de gouden
medaille. Hij verwierf deze bekroning,
die hem tot een der voornaamste levende vertegenwoordigers der gewijde
kunst uitroept, met zijn zevenentwintig
ingezonden godsdienstige werken, die
alien tot zijn Zwitserse periode behoren, waarvan nochtans enkele critici
in Vlaanderen niet zonder bevooroordeeldheid de flagrante minderwaardigheid tegenover zijn vroeger werk hadden uitgeroepen; het geldt een kruisweg, een Mariacyclus en een Maria
en Simeon.
Wij waren in de gelegenheid een tamelijk belangrijk deel zijner Zwitserse
productie ter plaatse te aanschouwen,
zodat wij met Alb. De Blaere s. j. volledig kunnen instemmen, waar deze
in De Linie schrijft : „ In de religieuze werken die Servaes te Salzburg
exposeerde, uit zijn latere Zwitserse
jaren dus, heeft hij een nieuw evenwicht bereikt tussen het menselijke
en het bovennatuurlijke. Maar hoe

heel anders dan in de periode van Orval! Daar hadden de mens en de natuur elk een stuk van de weg afgelegd naar elkaar toe, naar een synthese die harmonie was. In deze laatste religieuze werken echter, die wij
waarschjinlijk voor de eerste vlucht
van een thans volkomen gerijpte
geestelijke evolutie mogen aanzien, —
bekroning van een lange, oprecht
doorleefde evolutie voorwaar—, wordt
de synthese niet meer bereikt door
een harmonisch, wellicht mocht men
zeggen : humanistisch-kristelijk, naarelkander-toegroeien van aarde en hemel... Hier bereikte Servaes zijn
schoonste belijdenis van het geloof in
Gods mens wording. Ook het kleurenpalet van de meester veranderde, werd
rijker en warmer : enkele vlakken
van smeulend rood, van stralend
blauw, van zilver wit, doorgloeien zijn
doeken van binnenuit ".
Men moet critici als P. De Blaere en
Urbain Vande Voorde gelukwensen
omdat zij — soms tegen iedereen in
— de moed hebben opgebracht om in
de naoorlogse tijd over de betekenis
van Servaes de waarheid onbewimpeld
te verkondigen, zonder laffe concessies aan de meesters van de dag.
Een paar jaar geleden werd in dit
blad de wens geuit dat Vlaanderen
niet langer de schandelijke behandeling van de grote meester zou gedogen. Naar aanleiding van de Permeke - retrospectieve te Antwerpen,
vroegen wij om een Servaes-retrospectieve in hetzelfde museum dat aan
heel wat minder belangrijke schilders
deze eer bewees. Noch het ene noch
het andere gebeurde. Maar zijn er dan
geen instanties, die machtig genoeg
zijn in dit land om het ostrakisme
dat een klein aantal kortzichtige personen tegen Servaes hebben uitgeoefend aan de kaak te stellen en te
breken ?
A . S.

SINT-TRUIDEN
Het jaarlijks nationaal congres van
het Davidsfonds ging deze maal dooi
te Sint-Truiden op zondag 1 September.
Onder de talrijke sprekers vermelden
wij Best. Afgev. Storme, voorzitter
van ons verbond, die handelde over
'Cultuurzorg van overheidswege'. Hij
betoogde dat de overheid niet alleen

de materiele welstand maar ook de
culturele bloei der bevolking dient
te behartigen : het volk heeft cultuur
nodig als brood. De openbare besturen hebben bij de cultuurspreiding een
suppletieve rol, maar moeten ook zelf
initiatieven nemen. Dit geldt voor
staat, provincie en gemeente, elk op
het eigen niveau. Dhr. Storme sprak
de overal in het Vlaamse land aanwezige wens uit dat alles wat cultuurzorg betreft aan het ministerie
van Culturele Zaken zou verbonden
worden en onttrokken aan dit van onderwijs. Ook protesteerde hij tegen
het feit dat het hele bibliotheekwezen
van ons land onder de bevoegdheid
van vijf niet-katholieke inspecteurs
staat en vroeg dat Dhr. Van Elslande,
staatssecretaris voor culturele zaken,
aan deze toestand een einde zou
stellen.

VRIJE

TRIBUNE
11 juli i960.

Aan

de

provincie

Bestendige

Deputatie

van

de

West-Vlaanderen.

Waarde Heer Voorzitter, waarde Heren,
Het weze ons hierbij toegelaten even
Uw gezamenlijke aandacht te vragen.
Ofschoon het zowat in al de Vlaamse
provincies een loffelijke gewoonte geworden is provinciale literaire prijzen
uit te schrijven strekt het niettemin
U, de Bestendige Deputatie, tot eer
ook voor onze provincie de noodzaak
hiervan te hebben ingezien.
Het is precies omdat wij ten voile
geloven in Uw grootmoedigheid dat
wij menen U te moeten aanschrijven.
U zal het ons niet ten kwade duiden

dat wij de gerontocratie, erfdeel van
het Klassieke Griekenland, niet onbevooroordeeld overal en zeker niet
op het gebied van de cultuur, kunnen bijtreden. We lopen inderdaad
met de verholen vrees dat jongere literatoren, jongere dichters vooral —
de dichtkunst heeft zich na W. O. II
meer uitgesproken dan het proza gewijzigd — a priori troeven uit de handen worden genomen bij dergelijke
wedstrijden. Daarom zijn wij ook zo
vrij moedig te durven vragen of U bij
het kiezen van de jury leden er rekening zoudt willen mee houden dat de
leden naar een algemene en brede
esthetische norm zouden aangeworven
worden en dat de jongste uitingen in
de literatuur niet vooraf zouden veroordeeld worden door de onwrikbaar
stugge houding van enkele leden van
de jury.
Het geldt hier inderdaad een oratio
pro domo, wij en wij alleen kunnen
voor onszelf in de bres springen.
Wij denken er echter niet in het minst
aan raad te willen geven, wij wijzen
op een verschijnsel dat zich in de
voorbije jaren reeds heeft voorgedaan.
U zal evenzeer inzien dat door herhaling hiervan na verloop van tijd de
verjonging van de literatuur in onze
provincie sterk zou tegengewerkt worden. Worden wij in West-Vlaanderen
al niet vaak genoeg aangewreven achterna te hinken ?
Wij dringen daarom niet noodzakelijk
aan op mensen die jong in leeftijd
zouden zijn, maar op leden die een
jonge geest niet zouden veroordelen.
U moet inzien dat wij niet spreken
als literaire nozems, ons werk beperkt
zich niet meer tot avant-garde-tijdschriftjes, maar zgn. gevestigde literaire tijdschriften in Belgie en in Nederland nemen herhaaldelijk van ons
werk op.

U zal wel begrijpen dat wij, die nog
veel mogelijkheden voor ogen zien,
het op prijs stellen een prijs te behalen waaraan premies vastzitten, die
ons evenzeer, om niet te zeggen meer
kunnen helpen dan mensen die literair
gearriveerd zijn. Daarmee misgunnen
wij geenszins de lauweren aan eervolle laureaten op leeftijd.
Wij willen tenslotte allerminst een
ver wij t sturen aan vroegere jury leden
of hun bevoegdheden betwisten, maar
het kan U niet bevreemdend voorkomen dat de wereld en ook het gedicht
veel gezichten heeft en dat de ogen
van de meester tenslotte het paard
maken. Wij wilden enkel ons oordeel
zeer bescheiden bij de meester uitspreken.
Wij durven de hoop koesteren dat er
in de mate van het mogelijke rekening zou gehouden worden met ons
eerlijk bedoeld voorstel.
Inmiddels groeten wij zeer hoogachtend en in afwachting van een bemoedigend antwoord danken wij bij
voorbaat,
(w. g.)

Korban,

(w. g.)

Jan

Het
neur

Beveren bij Roeselare.

van

der

antwoord
op

dit

Assebroek.

Hoeven,

van

de

schrijven

Heer
luidt

Gouverals

volgt:

Ik heb de eer U mede te delen dat
uw brief d.d. 11 juli 11. met uw beschouwingen nopens de samenstelling
van de jury's van de provinciale prijzen voor letterkunde, werd voorgelegd
aan de Bestendige Deputatie.
Het Provinciaal College laat opmerken dat reeds rekening werd gehouden met deze suggesties.
Hoogachtend,
(w.

g.)

De

Gouverneur
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V A K L I T E R A T U U R

EN

PRIMITIEVE
ANTIEKE KUNSTEN

Het getuigt voor de grote belangstelling van onze tijdgenoten voor het
duistere verleden waar het kunstwerk hetzij ontstaan is, hetzij totaal
voor de Westerse mens vreemde normen volgde, dat er thans zo veel vulgarizerende werken verschijnen over
deze onderwerpen. Dit is vooral voor
Noord-Nederland het geval; dergelijke
uitgaven verschijnen er aan de lopende band, zij het dan ook waar dat
het in de meeste gevallen om vertalingen gaat; het feit zelf dat zij dikwijls tot pocketreeksen behoren bewijst genoeg de enorme nieuwsgierigheid, die hiervoor in brede kringen
aanwezig is.
Behalve zijn

Kunst

und

Kultur

der

(zie de rubriek Vakliteratuur in vorig nummer) werden
van de Keulse hoogleraar Herbert
Kiihn ook nog drie andere werken
door de Spectrum-Uitgeverij in nederlandse vertaling gepubliceerd. Zij vormen een aaneenhoudend geheel, dat
de voorgeschiedenis volledig behandeld. Het
ontwaken
der
mensheid
(Prisma 308, 1958) bespreekt de IJstijd, de Oude Steentijd, waarvan de
kunst en de riten wijzen op een magische jagerscultuur. De opgang
der
mensheid
(Prisma 401, 1959) behandelt het Middel en het Nieuwe Steentijdperk; de jager is nu landbouwer
en veekweker geworden; zijn godsdienst en dus ook zijn kunst hangen
aan symbolen en gestalten, die een
mythische ingesteldheid verraden. Mesopotamia en Egypte staan aan de
oorsprong dezer beschaving, maar het
meso-lithicum en het neo-lithicum
verovert geheel Europa en ook andere
continenten. Het derde deel, De ontplooiing
der
mensheid
(Prisma 487,
1959) gaat over de vroegste oude kulturen : het derde millenium voor
Christus (Mesopotamia, Egypte, Indie),
het tweede millenium (Hittieten PaVorzeit

Europas

7
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lestina, Mykene en Kreta, China) en
het eerste millenium (China, Griekenland, Etrusken, Kelten, Oudamerikaanse kulturen); Herbert Kiihn heet
dit de tijd van de logisch denkende
mens; hij vormt de overgang van de
voorgeschiedenis naar de geschiedenis. Natuurlijk kan men in deze boekjes niet alles vinden, maar de zeshonderd bladzijden die zij samen beslaan
bieden een uitstekende en zeer aantrekkelijk geschreven inleiding, die
ook voor wie in de wereld der paleontologie niet thuis is begrijpelijk
blijft. Men vindt er de elementaire
begrippen van geschiedkundige en sociologische aard, die volstrekt vereist
zijn zo men de kunst der vroege tijden
wil benaderen. Bovendien streeft de
auteur voortdurend naar een wijsgerige interpretatie van de menselijke
ontwikkeling; dit is bijzonder belangwekkend, niet het minst omdat hij
met kracht sommige vooroordelen bestrijdt, die ontstonden ten tijde van
het positivisme in de vorige eeuw en
in sommige middens nog hardnekkig
voortwoekeren.

de typisch Europese samenleving in
plaatst. Zijn aandacht gaat naar de
kunst slechts in de mate dat deze revelerend is voor het maatschappelijk
leven. Geoffrey Bibby, die verbonden
is aan een Deens voorhistorisch museum, bestudeert in Opgegraven
verleden
(Meulenhoff Pockets, 1959) de
zogenaamd barbaarse kulturen uit de
voorgeschiedenis van Europa, het leven ten Noorden van de Alpen van
15.000 v. Chr. tot de Vikingen. Het is
een verhaal van het prehistorisch opzoekingswerk der geleerden. Ook in
dit werk heeft de geschiedenis de
voorrang op de kunst; bovendien
wordt meer belang gehecht aan de
anecdote dan aan de wetenschappelijke synthese. Legacy
of
the
ancient
World
van de Oxfordse 'scholar'
William George De Burgh laat de
plastische kunsten geheel onbesproken maar biedt een waardevolle synthese der oude beschavingen die determinerend waren voor ons Avondland tot en met de middeleeuwen (Nalatenschap
der
Oudheid,
Prisma 437,

Eveneens van Herbert Kiihn verscheen
in de reeks der Phoenix Pockets Leven
en
kunst
in
de IJstijd
(Zeist, 1958).
Dit is een kleurige beschrijving der
voornaamste vindplaatsen uit het paleolithicum in Spanje en Frankrijk
(Les Eyzies, Altamira, El Castillo, Tuc
d'Audoubert, Trois Freres, Cabrerets
Minateda, Valltorta, Lascaux, Niaux,
Bedeilhac, Pindal en enkele andere
grotten). Het werkje is zeer vlot geschreven en heeft meer de stijl van
het reisverhaal dan van de wetenschappelijke vulgarisatie.
Thans een viertal werkjes van Engelse
auteurs. V. Gordon Childe beschreef
de voorgeschiedenis der Europese beschaving in De prehistorie
der
Europese
samenleving
(Prisma 447, 1959)
en bepaalde zich hierbij voornamelijk
tot een deel van het neolithicum en
de bronstijd, tussen 2000 en 1000 voor
Christus, waar hij het ontstaan van

Wat
aarde
bewaarde
van P. E. Cleator (Prisma, 332, 1957) introduceert
de lezer in de archeologische arbeid
in drie voorname gebieden : Azie en
Egypte, het Middellandsezeegebied en
het precolumbisch Amerika. Het werkje is nogal oppervlakkig, hoewel het
de huidige stand van het archeologisch onderzoek bedoelt weer te geven; het is het werk van een verstandig amateur zonder meer.
Even oppervlakkig is natuurlijk het
boekje van de Duitser Heinz Sponsel
dat in de Prisma-Junioresreeks verscheen onder de titel Speurtocht
door
100.000 jaar (J. 80, 1959). Het wil jongeren begeesteren voor de archeologische arbeid en het slaagt ongetwijfeld hierin, dank zij de avontuur lijke
sfeer waarin de in de werkelijkheid
eerder saaie onderzoekingsarbeid wordt
getoverd. Sponsel handelt zowel over
Altamira als over Pompei, maar het
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438, 1959).

accent ligt op het eerste millenium
voor Christus. Theo De Vries bespreekt eveneens zeer uiteenlopende
gebieden en perioden in Op
bezoek
bij
het verleden
(Servire's Luxe Pockets, 1959), een boekje van een honderdtal bladzijden, waarin een tiental
verschillende archeologische problemen worden behandeld zonder chronologische orde; de toon is boeiend
gehouden en de illustraties zijn talrijk en zeer suggestief. Dit laatste is
ook het geval met De bakermat
van
onze
kultuur
van Leonard Cottrell
(Phoenix Pocket 22, 1959); de studie
van deze Engelse geleerde is grondiger en systematischer. Zij beslaat de
periode van 4000 tot 400 voor Christus; vooral Egypte en Mesopotamia
krijgen zijn aandacht, maar worden in
hun onderlinge samenhang en hun
verhouding tot de andere culturen
gesitueerd.
Na deze greep uit de talrijke reeks
pocketbooks, die de antieke en voorhistorische kunst en geschiedenis behandelen, willen wij nog even stilstaan bij enkele weelderig uitgegeven
vertalingen van grotere werken. De
gelukkige kentering, die onze tijd kenmerkt, heeft medegebracht dat de archeologen zich niet meer moeten beperken bij het uitgeven van zware
streng wetenschappelijke volumina,
waarvan de druk slechts dank zij
grote toelagen mogelijk is en die belanden in universitaire bibliotheken
of bij een uiterst klein aantal specialisten. Waar de archeologen zelf soms
niet in staat zijn zich van hun wetenschappelijke apparatuur los te werken
daar worden zij ter zijde gestaan door
publicisten, die zich tot taak stellen
uit het uitvoerige materiaal datgene te
kiezen wat van algemeen-menselijke
betekenis is.
De Engelse schrijver C. W. Ceram is
een typisch vertegenwoordiger van
deze soort auteurs. Zijn March of Archeology
verscheen onder de titel
Triomf

over

de

tijd

f

Opmars

van

de

bij de uitg. W. Gaade te
Den Haag (1959, 450 B. F). Hij heet
het zelf een gecombineerd leesboek en
plaatwerk. Het bijzonder fijn uitgegeven boek bestaat inderdaad uit
niets anders dan een reeks van 326
zeldzame reproducties, die voorzien
worden van een uitvoerige verklarende tekst. De keuze der platen is hier
van determinerende betekenis geweest
Archeology

en is de vrucht van jarenlang opzoekingswerk in musea en verzamelingen
uit de gehele wereld. Wederom is het
niet zozeer een eigenlijke kunstgeschiedenis dan de geschiedenis van
de archeologische opzoekingen. Het
eerste boek behandelt de Grieks-Latijnse oudheid, het tweede de Egyptische archeologie, het derde Mesopotamie en het vierde de oude Indiaanse
kulturen, met in het vijfde boek dan
enkele speciale archeologische problemen en uitvoerige tabellen.
Tronen

onder

puin

en

zand

van

de

Oostenrijkers Hermann en Georg
Schreiber (Sijthoff, Leiden, 1959, 215
B. F) bevat veel minder platen, maar
een uitvoeriger tekstinhoud. Het boek
vormt als het ware een vervolg op
Glorie
en
ondergang
van dezelfde
schrijvers, waar het ging om de vergane steden. De voornaamste figuren
die behandeld worden zijn : Minos,
Hattusili, Ramses, Midas, Gyges, A masis, Polycrates, Alexander Mithridates en tenslotte de rijken van Chorasmie en der Inkas. Het boek bezit
niet steeds de gewenste onbevangenheid en gematigdheid, waar de auteurs
zich tot romantische overdrijving laten verleiden.
Vreemdeling

tussen

dier

en

God

van

Kurt Lange (Uitg. De Haan, 1959,
175 B. F) wil het raadsel van de mens
oplossen in het licht der gegevens die
ons door de kennis der oude culturen
geboden worden. De auteur is een
bekend Duits kunsthistoricus. Achtereenvolgens voert hij de lezer naar Mesopotamie, Griekenland, Egypte, Rome, Kreta, het voor-columbisch Amerika, de Vikingen, de primitieve volkeren. Hij kiest hierbij een zeer merkwaardig standpunt; noch de pittoreske
aspecten van de archeologische opzoekingen, noch de grootheid der verdwenen kulturen trekken hem aan;
het zijn vooral de hogere aspiraties
van de eeuwige mens, geconfronteerd
met de mysteries van leven en dood,
gedreven door zijn smachtend verlangen uit het dier lijke naar het goddelijke te stijgen, die Kurt Lange in dit
zijn laatste werk hebben bezig gehouden. Zulks verklaart dat een belangrijk kapitel gewijd is aan het
ontstaan van de kunst, een geheim
dat aan de exacte wetenschap ontsnapt. Een ander belangrijk hoofdstuk
is het voorlaatste over de macht van
de vorm van de tekens die de mens
7

zich schept en waar hij steeds aan
getrouw blijft in alle tijden en culturen.
A . S.

TIJDSCHRIFTENKRONIEK
Het eerste nummer van de vierde jaargang van Ons Erf deel, kultureel tijdschrift voor Zuidvlaamse werking in
Vlaams-Nederlands-Suidafrikaanse samenwerking omvat 64 bladzijden en
bevat enkele merkwaardige bijdragen.
Prof. Dr. Willem Pee schreef een vlot
artikel met herinneringen aan de onlangs overleden Rene Despicht. Daarop volgt o. m. een artikel over de uitstekende Nederlandse dichter Pierre
Kemp waarbij een vijftal gedichten
van Kemp ook in Franse vertaling (van
Andre Piot) worden opgenomen. Luc
Verbeke zet in dit nummer zijn studie
voort over Taalstrijd en Vlaamse Beweging in Zuid-Vlaanderen, terwijl
Dr. J. E. Van den Driessche uit zijn
eigen ervaringen voortvertelt over
veertig jaar in dienst van Vlaanderen.
Lieselot van Son, op haar beurt, brengt
een onderzoek over vijf jaar werking
voor Zuid-Vlaanderen in Nederland.
Ten slotte volgt er een uitvoerige voorstelling van nieuwe boeken en een
overzicht van ter zake belangrijke
tijdschriften. In de aan tekeningen
wordt het jongste nieuws in verband
met de actie voor Zuid-Vlaanderen
uitvoerig besproken. Dit tijdschrift,
waarvan de jonge dichter Jozef Deleu
hoofdredacteur is, heeft standing. Het
heeft nu, na drie jaar ontginningswerk, burgerrecht verkregen onder de
in Vlaanderen verschijnende kulturele
tijdschriften. Bovendien is dit blad
fraai uitgegeven en mooi geillustreerd.
(Driemaandelijks, per jaar 50 F, steunabonnement 100 F. Administratie :
Moeskroenstraat 26, Rekkem).
De jongste twee afleveringen van het
bijzonder verzorgde tijdschrift L'ceil
(voor Belgie : 155, Wolvendaellaan,
Brussel 18) bevatten opnieuw een aantal belangrijke bijdragen. In het nr.
66 wordt uitvoerig nagepraat over het
jaarlijkse Parijse Salon de Mai, waar
al wat avant-garde heet vertegenwoordigd is of verschijnt. Het wordt een
stenografisch opgenomen gesprek tussen een viertal critici, wat wel een
interessante formule is, waarbij het
lezend publiek tevens aan de hand
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van een groot aantal foto s als het
ware aan de bespreking kan deelnemen. In dit zelfde nummer wordt gehandeld over de uitzonderlijk rijke en
gevarieerde kunstverzameling van de
bekende beeldhouwer Jacques Lipchitz.
In het zomernummer 67-68 verschijnt
o. m. een royaal geillustreerde bijdrage over drie duizend jaar Griekse
kunst; een historiek van het Folkwang Museum te Essen, dat dit jaar
volledig werd vernieuwd en in een
uitstekende moderne constructie is
ondergebracht. Opnieuw een grote
privecollectie wordt ten slotte nog
voorgesteld : die van Roland Penrose,
farmer en kunstkriticus, die enkele
zeer voorname werken van de hedendagse kunst tot de zijne mag rekenen,
o. m. van Richier, Picasso, Kenneth
Armitage, Yves Tanguy, Magritte,
Jean Arp e. a.
/

/

Het jongst verschenen tijdschrift op
het gebied van de plastische kunsten
is Ring des Arts. Het wordt uitgegeven door de Cercle d'Art Contemporain (Brussel, Parijs, Zurich), verschijnt op groot formaat, 136 bladzijden, en werd vaktechnisch uitstekend gedrukt bij Desclee De Brouwer
te Brugge. Ring des Arts lijkt mij een
tijdschrift te zijn dat de moderne
(lees : non-figuratieve) kunst zowel
wijsgerig als wetenschappelijk wil
funderen en motiveren. Een aantal bijdragen in dit eerste nummer wijzen
alvast duidelijk in deze richting. Dat
kan ons maar verheugen, want te dikwijls wordt zowel door voor- als tegenstanders van de hedendaagse modernistische kunst in het luchtledige
gepraat, als het zelfs niet komt (zoals
in doodernstige kranten) tot scheldpartijen en een gescherm met dooddoeners. De filosoof Stephane Lupasco schrijft in dit verband over het
principe van tegenstrijdigheid en de
abstracte kunst, terwijl Abraham Moles een bijdrage af stond over de artistieke schepping en het mecanisme
van de geest. Jean-Francois Ravel
vraagt zich af of kunstkritiek mogelijk is ? En zijn besluit is dat kunst
kritiek inderdaad niet mogelijk is,
maar even min onvermijdelijk. Somtijds kan de kunstkritiek het wel af
zonder de schilderkunst en men zou
soms wel verlangen dat de schilderkunst het ook af en toe zonder de
kunstkritiek moge stellen. In dit eer-
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ste nummer wordt uitvoerig verslag
uitgebracht over de situatie van de
abstracte schilderkunst in de Verenigde Staten (door Pierre Restany), Brazilie (door Georges Mathieu), Italie
(Gillo Dorfles), Duitsland en bepaald
de schilderkunst sinds Wolfs en Hartung (Andreas Becker) en Engeland
(Frank Avray Wilson). Pierre Gonthier
geeft aan de hand van altijd lezenswaardige teksten van Paul Klee een
uiteenzetting over de taal van de schilderkunst : de lijn, de tonaliteiten, de
kleur, de chromatische cyclus, de verhouding onder al deze constituerende
elementen. De Antwerpse verzamelaar
Carlo van den Bosch schrijft over de
verschillende types kunstverzamelaars,
terwijl de eveneens Antwerpse schilder Rene Guiette uiteenzet hoe een
schilder zelf een hedendaagse kunstverzameling ziet. Maurice d'Arquian
geeft op zijn beurt een woordje weg
over kunsthandel en kunstliefhebberij. Margit Staber noemt Manessier
een pseudo-mystische schilder. De
schilderij en van Manessier noemt de
schrijfster schijnbaar modern; zij zijn
van een gemakkelijke schoonheid die
geen problemen stelt. Het is schilderkunst die men kan aanvaarden zonder als verouderd versleten te worden
en zonder zich evenmin geprovoceerd
te voelen. Zijn succes, aldus verder
deze auteur, is uit te leggen door de
pseudo-mystische orientatie die heden
zo sterk opgeld doet en die men terug
vindt in de religieuze thema's van de
schilder. Het is nogal kort en absoluut ongenuanceerd uitgedrukt. Wij
kunnen hier op deze plaats niet dieper op ingaan, maar wij vragen ons
alleen (bijvoorbeeld) af of hedendaagse schilderij en dan wel moeten moeilijk zijn. Die van Georges Mathieu,
de Franse schilder die ook een vooraanstaand theoreticus is vooral van
zijn eigen kunst, zijn intussen wel
moeilijk en de honderd discrete en indiscrete vragen die Alain Bosquet in
hetzelfde nummer aan Georges Mathieu heeft gesteld lossen ten slotte
niet veel op. Sommige van die vragen,
en vooral sommige van die antwoorden slaan toch wel een beetje door
in de simplistische zin, om het eufemistisch te zeggen. Volgens Mathieu
is de figuratieve schilderkunst nutteloos geworden. De geometrische abstractie heeft eveneens uitgedaan, na
de avonturen van Mondrian.

Alleen het tachisme, waarvan Mathieu
zegt „ on a pu dire que j'etais le createur du tachisme " is nog alleen zaligmakend. Een andere uitspraak van
Mathieu : „ Wanneer ik schilder ben
ik absoluut niet bewust van mijn gebaren. Zij ontstaan uit een noodzakelijkheid die van de schilderkunst uit
komt en niet van mij ". En dan nog :
„ Je crois que ma facon de peindre est
la seule facon de peindre en 1958 "
(het jaar van het interview). Maar hij
schrijft er toch bij : cela peut paraitre
un peu pretentieux. Enzovoort. Honderd vragen en honderd antwoorden.
Vlot gesteld en vlot beantwoord, vaak
puntig en geestig zelfs, maar hoe ver
van de stille uitspraak die ieder echt
kunstwerk, klassiek kunstwerk, ook
al abstract kunstwerk, ten slotte kan
uiten, zonder meer, alleen voor zichzelf getuigend, zijnde of niet zijnde.
Deze paar kernpunten van kritiek,
die hier zonder verder ontwikkeling
worden neergepend, doen niets af aan
de waarde van dit eerste nummer van
Ring
des
Arts
en ook niet van het
nut van een open confrontatie van
artistieke gedachten.
Tien jaar geleden bracht Art
d'Eglise
een af levering gewijd aan de religieuse kunst in het bisdom Namen. Deze
publicatie, die de na-oorlogse periode
(1945-1950) betrof, werd gunstig opgemerkt en was vrij snel uitgeput.
Thans brengt ditzelfde tijdschrift in
nr. 112 de voortzetting en het verder ontluiken van dit schitterend diocesaan streven dat, trouw aan zichzelf, zijn beloften volkomen gestand
deed. Het is ronduit onze vaste overtuiging dat, inzake gewijde kunst, het
bisdom Namen thans de voorposten
bekleedt. Zonder twijfel is dit te danken aan de grenzeloze ijver en de
gezagsvolle, kundige leiding van Kanunnik Lanotte. Deze entoesiaste sekretaris der Naamse diocesane Commissie is erin geslaagd een uitstekend
artisten-team te vormen, enig in zijn
genre, wiens gezamenlijk scheppingswerk hij onderling doelmatig wist te
coordineren. Onder hen bevinden zich
architekt Bastin, de kunstschilders
Londot en Yvonne Perin, de beeldhouwer Williame, de edelsmid Kockerols.
Een uitzonderlijke reeks foto's, meer
dan 200, geeft ons een idee van de
voornaamste verwezenlij kingen der
laatste tien jaren. De aandacht wordt

er gevestigd op een zestigtal 'gevallen' waaronder vanzelfsprekend de
nieuwbouw-werken, zoals de kerk te
Jehonville of het Groot-Seminarie.
Doch de aandacht gaat evenzeer naar
de indrukwekkende reeks verbouwingen van eenvoudige landelijke kerkjes, en de toegepaste kunst zoals edelsmeedwerk en paramentiek. Dit alles
is aaneengeregen tot een homogeen
geheel dat het onloochenbaar waarmerk draagt van een scherp aanvoelen en een stevig gehalte.
Deze publicatie, ontworpen door Kanunnik Lanotte en kunstschilder Londot (die de lay-out op zich nam), lijkt
een klassieker te worden voor de moderne gewijde kunst. Men kan er stellig uit besluiten dat het probleem der
gewijde kunst zich stelt, en zijn op-

lossing krijgt op diocesaan plan, dat
de estetiek niet van de pastoraal mag
gescheiden worden. En vooral : dat
ieder
kerkgebouw, hoe arm, hoe ondankbaar ook, recht heeft op een onverholen, liefdevolle behandeling. Het
kerkgebouw op zijn beurt bergt in
zich, voor degene die er zich kommervol over neerbuigt, hoopvolle mogelijkheden en meteen de nodige
kracht tot een doorgezet schoonheidsstreven.
fb

AD

HARENAS

Bij gelegenheid van het 125-jarig bestaan van het Sint-Lodewijkscollege te
Brugge, werd een huldeboek samengesteld met bijdragen van oud-leer-

lingen en oud-leraars. Hieruit no';eren
we

: Romaanse

en

Germaanse

mystiek

(Steph.
Axters), Laboratorium
diagnose
(van
ens redactielid Dr. Hubert Peeters),
Gedicht
(Jan van der Hoeven), Anthobij

nys

de

De

Brugge,

dichter

Guido

Roovere,

Gezelle

Stadsdichter

van

1466-1482 (Antoon Viaene),

Quelques

essais

de

traductions

de

Ka-

(Dom Willems).
Er werd ook een merkwaardige jeugdfoto gereproduceerd van onze eredeken Baron
Ryelandt.
Het volgend nummer van het Collegeblad Haec Olim, zal een zeer uitvoerige blografie bevatten van
Kanunnik
Joseph
Dochy,
de betreurde Geestelijke Adviseur van het C. V. K. V.;
zij is van de hand van Jose de Muelenaere.
rel

Van

de

Woestijne

P E R S O N A L I A

fa De Amaat Joos-prijs van het Davidsfonds i960 werd toegekend aan
Robert
B a c c a r n e uit Poelkapelle, voor zijn historisch jeugdverhaal Het doorkorven
schilderij.
Er waren voor deze prijs 17 handschriften
binnengezonden. De bekroonde talentvoile auteur voor de jeugd, heeft dezelfde prijs reeds in 1957 behaald.
Zijn nieuw werk zal verschijnen in de
Jeugdreeks 1961 van het Davidsfonds.
fa Kunstschilder A l f o n s B l o m m e
exposeerde in de maanden augustus
en September in zijn atelier te Den
Haan.
fa Beeldhouwer R o g e r B o n d u e l
die voor zijn schilder werken de provinciale prijs i960 van West-Vlaanderen bekwam, behaalde te Munchen
met zijn gebeeldhouwde tinplaten de
gouden medaille van de Beierse re-

gering, naar aanleiding van de laatste
Handwerkmesse. De twee bekroonde
werken, die behoren aan het nieuwe
klooster der Arme Klaren te Oostende,
zijn thans tentoongesteld te Montreal,
Canada.
fa De schilder R o g e r B o n d u e l
werd door zijn vriend M i c h e l Martens gepresenteerd aan de lezers
van het Oostendse maandschrift Flash;
Omer Vilain deed hetzelfde voor
Raoul Servais.
fa De Oostendse schilder W i l l y
Bosschem
ontwierp een groot
wandtapijt voor een Gentse textielarbeiderscentrale, uitgevoerd door De
Wit te Mechelen. Het tapijt wordt
thans tentoongesteld in de Kursaal.
fa Van 25 September tot 9 oktober
stelde de Brugse kunstschilder Fer-

n a n d B o u d e n s zijn schilderijen
ten toon in het kunstsalon Beatrijs
te Eeklo.
fa Van M a r c e l R. B r e y n e , die
voor de eerste wereldoorlog onder de
schuilnaam Bertholf Biekens gedebuteerd heeft, verscheen thans bij de
uitgeverij Lannoo te Tielt, een bundel
nieuwe gedichten onder de titel Het
Lied
der
Karavaan.
Marcel R. Breyne,
die onlangs zijn zeventigste verjaardag vierde, woont thans te Durban
in Zuid-Afrika.
fa Kunstschilder J. C a l l a e r t uit
Middelkerke exposeerde gedurende de
maand augustus in de Casino-Kursaal
aldaar.
fa Kunstschilder
Fernand
De
C o c k , die geprimeerd werd in de
laatste prijskamp voor schilderkunst
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der provincie Westvlaanderen, behaalde een studlebeurs Godecharle voor
zijn twee grote doeken ' Gekruisigde'
en 'Boetelingen van Veurne'.
fa Op 12 juli werd L u c i e n D e n do o v e n voor de Vlaamse Televisie
geinterviewd door Dr. Jan Vercammen in de uitzending 'Vergeet niet
te lezen' naar aanleiding van het verschijnen van zijn verhaal Heer
Torfinn.
fa In het begin van augustus werd
in de raadzaal van het gemeentehuis
te Dudzele een tentoonstelling gehouden van W i l l y D e S a u t e r en
Piet
Waelkens.
fa Bij de uitgeverij Desclee De Brouwer verscheen zopas een vierde druk
van de gedichtenbundel Vaarwel
van
Andre Demedts.
fa In het augustus-september-nummer
van het tijdschrift 'Dietsche Warande
en Belfort' verscheen Grafschrift
voor
kanunnik
Joseph
Dochy,
een gedicht
van de hand van C h r i s t i n e
D'Haen.
fa Het C.V.K.V. biedt zijn oprechte
gelukwensen aan twee leden van zijn
bescherm-comite de heren D r i e s
D e Q u a e en A l b . D e G r y s e ,
bij hun aanstelling respectievelijk tot
minister voor de economische coordinatie en staatssekretaris voor P.T.T.
fa Op zaterdag 24 September trad
onze medewerkster R o s e d ' l v r y
met de leerlingen van haar balletschool op in de Kursaal te Oostende.
fa Op 6 September heeft H i 1 a i r e
G e 11 y n c k, directeur van de Akademie te Kortrijk, in het Beatrijshuis
te Eeklo een lezing gehouden onder
de titel: ' Waarheen met onze Vlaamse
Schilderkunst ?'
fa In studio Roeland Savery te Kortrijk hield G u i d o L a c o m b e van
10 tot 26 September, onder de titel
'Negatie' een tentoonstelling. Bij de
opening werd het woord gevoerd door
Jan Piet Busschaert en werden gedichten van Ludo Tellom, in een kader van elektronische muziek, geauditioneerd.
fa In de herfst van dit jaar verschijnt
in de pocketreeks der uitgeverij Hei-
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deland, Hasselt, een nieuwe bewerking van De Ruitentikker
van M a r cel M a t h y s .
Onder de verzameltitel
UnhelmGeschichten
verschijnt eerlang
bij Neff Verlag, W.en-Berlin, een antologie, van korte verhalen uit veertig
landen. Vlaanderen is in de bundel vertegenwoordigd door M a r c e l M a t h y s , met de bekende novelle Het
fa

liche

Turks

Kromzwaard.

fa Van de hand van Piet M o r t e l m a n (ps. van Julien van Remoortere
uit Oostende) verschijnen dit najaar
drie jeugdbocken bij de uitgeverij
Desclee De Brouwer : Vlug, het
wilde
Paard,
een kinderboek dat bekroond
werd met de literaire prijs van de
provincie Oost-Vlaanderen, en de
twee eerste boeken van een jeugdboekenserie Jan Monter
en de
Asteroide

en

Jan

Monter

en

de

Jupiterianen.

fa Kunstschilder M a r c e l N o t e b a e r t , lid onzer redactieleiding,
werd benoemd tot archivaris der stad
Kortrijk.
fa De Menense kunstenaar J o z e f
N o r e i l l e handelde over de foto
in het geheel van de moderne kunsten
in het weekend over fotografie, dat
van 2 tot 4 September doorging in de
Volkshogeschool 'De Blankaart' te
Woumen.
fa Van J u l i e n P a q u a y uit Knokke verscheen bij de toneeluitgeverij
Janssens te Antwerpen een nieuwe
operette getiteld 'Drie lieve meisjes';
de muziek is van ons redactielid H i 1 mer V e r d i n.
fa Onder de auspicien van de Open
Kring exposeerde L u c P e i r e een
aantal van zijn werken tijdens de
maand augustus in het klubhuis de
Warande te Gent. Hij werd er ingeleid door J. D'Haese.
fa De schilder Y v e s R h a y e uit
Gistel exposeerde begin September in
de galerij La chevre folle te Oostende.
fa Tijdens de maand augustus stelde
G u s t a a f S o r e l zijn werken tentoon in de Albertschool te Oostende.
fa Een gedicht van de jonge West-

vlaamse letterkundige H e d w i g S p e 1 i e r s verscheen in de jongste uitgave van 'Literair Akkoord' (Biuna,
Utrecht). In het oktobernummer van
'Nieuw Vlaams Tijdschrift' verschijnt
van deze auteur een gedicht In Memoriam
Willem
Elsschot,
terwijl enkele kwatrijnen verschenen in twee
achtereenvolgende nummers van Tan'
(Bullet n voor Letteren en Kunst, OostVlaandercn). In het oktobernummer
van 'De Periscoop' zal Hedwig Spellers cen artikel publiceren over de
WesLvlaamse kunstschilder Gas Ion
Theunynck, terwijl hij tevens de openingsrede zal houden bij de tentoonstelling te leper van de Westvlaamse
akwarelist Georges Loncke.
;

fa Bij de uitgeverij Desclee De Brouwer verschijnt dit najaar een nieuw
werk van S t i j n S t r e u v e l s : Kronlek

van

de

Familie

Gezelle.

Het

wordt uitgegeven in een bibliofiele en
genummerde uitgave, waarvan de oplage beperkt is tot 500 exemplaren.
(250 F). Van dezelfde auteur verschijnt
gelijktijdig een twaalfde druk van
Lenteleven,
waarvoor het omslag werd
ontworpen door Streuvels' kleinzoon
Erik Vandemeulebroucke.
fa Ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van de Willemsfondsafdeling
te Koekelare werd op 5 oktober een
literaire avond ingericht waar de
Westvlaamse auteurs Jan Schepens,
Luc van Brabant, Hedwig Speliers en
R a f S e y s werden geinterviewd
over hun werk.
fa De schilder D a a n T h u l l i e z
uit Bredene exposeert van 29 oktober
tot 6 november in de Kunstgalerij
Houwen, Van Iseghemlaan, Oostende.
fa Op 14, 15 en 16 oktober viert Detroit, U.S.A., het vijftigjarig bestaan
van de Belgische kerk en van de
Belgian Hall. Bij deze gelegenheid
wordt er zoals men weet de grote tentoonstelling der Vlaamse primitieven
geopend. Het comite voorgezeten door
Ridder van Outryve d'Ydewalle zal
aan de Belgische kerk als feestgeschenk een stuk keramiek van R o g e r
V a n d e w e g h e uit St.-Andries aanbieden. Het stelt O. L. Vrouw der
zeven weeen voor, aan wie de kerk is
toegewijd, en wordt namens de Westvlaamse bevolking aangeboden.

fa Kunstschilder J o s e V a n G u c h t
exposeerde in augustus en September
in de Drie Koningen te Veurne.

meester-senator Baert en met een inleiding van ons redactielid Gaby Gyselen.

fa In het concertgebouw te Brugge
werd van 17 September tot 2 oktober
een tentoonstelling gehouden van
schilderijenvan Leo V a n d e k e r c k h o v e.

fa Van J a c k V e r s t a p p e n verschenen bij de uitgeverij 'Brabo' te
Mortsel-Antwerpen
Wondersprookjes
met illustraties van Fred van den
Hautte. Het is de derde sprookjesbundel van deze auteur.

fa Op de X V
Internationale Jaarbeurs te Gent werd de Europese
woning geexposeerd, die werd opgetrokken volgens ontwerp van architekt E u g e n e V a n a s s c h e uit
Wingene, eerste Belg bekroond in de
internationale wedstrijd der Europese
woning.
de

fa In de maand augustus organiseerde
A n t o o n de V a e r e een retrospectieve van zijn werk in het concertgebouw te Brugge. Bij de opening
werd hij er ingeleid door Gaby Gyselen.
fa Drs. V r o m m a n beleefde ook
dit jaar een nieuwe triomf met het
reusachtig sukses dat de door hem
ingerichte Breughelfeesten te Wingene
verwierven op zondag 11 September.
fa De Tieltse kunstschilder L e o n
V a n D a m m e houdt op dit ogenblik een tentoonstelling in de zalen
van het St.-Jozefscollege, waar hij leraar is. De opening geschiedde op
zaterdag 24 September door burge-

DE

fa Bij de uitgeverij Desclee De Brouwer verscheen de gedichtenbundel
Dichters
om
het
Zuiderkruis,
bevattende 68 gedichten van vijf tien Vlamingen in Kongo. Onder de medewerkers aan deze bundel vermelden
wij A n g e C l o o s t e r (ps. van Arthur Verthe uit Ingelmunster), S i l j a
D e f u r n e (ps. van Cecilia SpitaelsDe Langhe uit Gits), R o b r e c h t
D e S a d e l e e r (ps. van Jan Hintjens uit Oostende), W a r d L e r n o u t
uit Geluwe, die ook het omslagontwerp voor deze bundel heeft getekend
en B e r t v a n S t r a a t e n (ps. van
Robert De Laere uit St.-Andries). (116
biz., 75 F).
fa Kunstschilder E d d y
Westerd u i n exposeerde van 10 tot 23 September in het Kroegske van Houwen,
St.-Paulusstraat 80, Oostende.
fa Van S t a f W e y t s verschijnt in
de volksreeks 1961 van het Davidsfonds het boek Gehed om
verzoening

NIEUWE

GIDS

het vooruitstrevende dagblad

voor alle intellektuelen

— een tema ontleend aan de repressie
en waarover uitvoerig in nr. 48 (november-december 1959) werd gehandeld. Dit boek werd geprimeerd in de
prijskamp van de provincie WestVlaanderen 1959.
fa De auteur S t a f W e y t s werd
in het Oostendse maandblad 'Flash'
geinterviewd door L i a T i m m e r mans.
fa Op 18 September werd te Damme
het feit herdacht dat honderd jaar geleden het standbeeld van Jakob van
Maerlant werd onthuld. Te dier gelegenheid werd tijdens een akademische zitting het woord gevoerd door
Eerw. Heer N o t e r d a e m e over de
geboortestreek van Van Maerlant, door
R. V a n d e n b e r g h e over ' Damme
in Van Maerlants tijd en de oprichting van zijn standbeeld' en ten slotte
door Eerw. Heer A n t o o n V i a e n e
over de grafsteen van Van Maerlant.
Des avonds werd te Damme een middeleeuws wagenspel opgevoerd door
de Aloude Rhetorycken Camere van
het H. Cruys uit St.-Michiels.
fa In de Galerie La Madeleine te
Brussel werd tijdens de maand September een groeps tentoonstelling gehouden van abstracte schilders en
beeldhouwers waar o. a. volgende
Westvlamingen hebben meegewerkt :
Luc Peire, Rover, Gilbert Swimberghe,
Fernand Vonck, Roger Wittevrongel.

— vrije tribune
—

kunst- en geestesleven

—

economie en financien

— buitenlandse bijdragen
— universitaire kronieken

met zijn :

— brieven van lezers

383

nieuwe boeken die dit najaar
Robert Jungk

gloed uit as
Geschiedenis van een wedergeboorte.
Reeks In de Branding van de Tijd'.
7

GLOED uit AS
AT \\K

JK

1 B T S
V A N

LEVEN

320 biz. Met 8 foto's. Prijs : ing. 92 F; geb. 118 F.

Michel Quoist

maak iets van je leven
Overwegingen, beschouwingen, gebeden.
Reeks 'Heilige Onrust' nr. 10.
268 biz. Prijs : ing. 55 F; geb. 80 F.

Mark Grammens

nikita kroesjtsjev: de tweede revolutie
Reeks 'Idolen en Symbolen' nr. 7.
112 biz. Prijs : ing. 35 F.

Johan de Roey

aime duval en het religieuze chanson
Reeks 'Idolen en Symbolen' nr. 8.
112 biz. Prijs : ing. 35 F.

Jos Welis

de mythe van marlon brando
Reeks 'Idolen en Symbolen' nr. 9.
120 biz. Prijs : ing. 35 F.

Em* Janssen s* j*

zegen der vernedering
Ifjgen der l/emedcritw

Gedachten en gebeden hi] het Kongo=drama.
Humanitas=reeks nr. 31.
96 biz. Prijs : ing. 32 F.

Over de wedergeboorte van Hiroshima,
de eerste stad ter wereld
die door een atoombom verwoest werd
en de nieuwe menswording
in die stad
uit een tweevoudige gloed :
die van radio-actieve straling
en die van daadwerkelijke
naastenliefde.

In scherp geformuleerde aforismen, die
het karakter dragen van beschouwingen,
overwegingen en gebeden, geeft Quoist
op volstrekt oorspronkelijke wijze antwoord op de vraag : wat moet de mens
doen om volwaardig mens te worden
en te zijn, ten opzichte van zich zelf,
van het leven, van de anderen en van
Christus ?

Het persoonlijk levens verhaal
en de politieke
ontwikkelingsgeschiedenis
van Nikita Kroesjtsjev,
in het bijzonder
ook in verband
met bepaalde ontwikkelingstendenzen
in het Sowjet-communisme.

Sinds Aime Duval ermee begon,
zijn er reeds vele priesters
religieuzen en leken opgestaan,
in Frankrijk, Belgie, Nederland, Canada
en elders, die guitaar en chanson in dienst
stellen van apostolaatsbedoelingen.
Dit boekje, ingeleid door Jules de Corte,
geeft over deze religieuze
chansonniers bijzonderheden.

Analyse van de persoonlijkheid
en van het kunstenaarschap
van de filmacteur
Marlon Brando,
beschouwing van zijn films
en onderzoek
naar de elementen
die Brando tot een 'mythe'
van onze tijd hebben gemaakt.

In vier hoofdstukken,
die als volgt getiteld zijn :
Geslagen - Vernederd
Gekruisigd - Gezegend,
wijdt Pater Janssen
even actuele en oorspronkelijke
als diepzinnige beschouwingen,
overwegingen en gebeden
aan de gebeurtenissen in Kongo.

bij uitgeverij lannoo versohijnen
De nieuwe dichtbundel
van Reninca,
waarin zij zelf,
na maandenlange schiftingsarbeid,
de bloem uit haar poezie
van de jaren 1950-1960
(periode waarin zij niets publiceerde)
samenlas.

Beschouwingen
en overwegingen
over de vele aspecten
van inhoud en beleving
van de mis,
bestemd als voorbereiding
tot het Heilig Offer.

In een levendige vorm ongeveer die
van gesprek of briefwisseling
houdt een moderne kloosterzuster
zich bezig met
veelgehoorde bezwaren,
opwerpingen tegen het vrouwelijk
kloosterleven; met werkelijkheidszin
en niet zonder zelfkritiek,
en tevens met Angelsaksische humor.

Beschouwingen over de betrekkingen
van Maria tot Christus,
die aan haar bestaan als Moeder van God
en Moeder der mensen
de enige grondslag verlenen
en iedere Maria-verering
tot een christocentrische godsvrucht
en tot een getuigenis
voor Christus maken.

In aansluiting op
'Jezus' Woorden bij het Afscheidsmaal'
wordt aan de hand van de hoofdstukken
18-22 de specifiek Johannei'sche visie
op het lijden en de dood van Christus
uiteengezet, als overwinning op zonde
en dood en zegevierend verlossingswerk.
Dit deel bevat ook een register
over het gehele werk.

Reninca

beschavingen, wij rapen u als schelpen
64 biz. Prijs : geb. 70 F.

Romano Guardini

a
' arom. K->: gedenken v.:i

daarom, heer, gedenken wij
Voorbereiding op de viering van de Eucharistie.
256 biz. Prijs : ing. 88 F; geb. 112 F.

Sister Mary Laurence

wij kloosterzusters
160 biz. Prijs : ing. 60 F; geb. 85 F.

Otto Semmelroth s* j*

m*m of Christ***
Oteitm ait «bt

maria of christus ?
Beschouwingen over Christus als doel der Maria=devotie.
Reeks 'Woord en Beleving' nr. 7.
144 biz. Prijs : ing. 60 F; geb. 85 F.

Dr* H* Van den Bussche
(Mi'iNNK

1

het boek der passie
Verklaring over Johannes 18=22.
Reeks 'Woord en Beleving' 1=1 V.
240 biz. Prijs : ing. 80 F; geb. 105 F.

Ronald Ross
Zeven meeslepende verhalen :
Brand in het oerwoud,
Parachutesprong in de storm,
Eddie Conners van de Five Points,
Een man, een cobra
en een motorfiets,
De schrik der tijgers.

avontuur in noord en zuid
Verhalen uit alle windstreken.
Reeks 'Bonte Wereld II' nr. 6.
160 biz. Prijs : halflinnen : 36 F.

ron*ld ro»ft

avuntnur in
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K. VANDEKERCKHOVEDE MEESTER
ROESELARE

Ooststraat 13-15

Noordstraat 51

Telefoon 207.63

Telefoon 203.33

Algemene meubilering Binnenhuisin richting

lees
niet
het

boekhandel

'roeland'

dumont-vuylsteke

nieuwste
ooststraat 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 GrooU
en Kleinbedrijf, in Colleges, Pensio=
naten, in Administratie en privaat=
gebruik. * Bekwame vaklui en een
mter dan dertigjarige ondervinding
staan U ten dienste.

telefoon 201.72

TROUW DIENEN WAS E N BLIJFT STEEDS DE LEUZE V A N

^Cctntccrmackinebedryl
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KEUS

SCHRIJF- REKEN- & AFDRUKMACHINES
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Jozef Seaux, Gravenstraat, 5 2, Roeselare,
en hun algemeen vertegenwoordiger
Jozef Kerkhof, to Brussel, op ons adres.

KUNSTMEUBELBEDRIJF

24 & 28 Anderlechtse
denstraat, Brussel-Anderlecht — Telef

T
woonzalen, burelen, werkhuizen :

onder dewelke
hhun vertegenwoordigcr voor West-Vlaanderen

nrs. 02.21.64.60 en 02.21.92.06. Magazijn Gent : "161

40

Limburgstraat, over St.-Baafs en het monument Van
Eyck. Voorheen : De Reuck. — Tel. 09.25.35.48.
Ons adres voor Week-ends : Zeedijk 88, Knokke.
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Voorloper van de nieuwe Iijn

Vooruitstrevende architecten ter beschikking van het klienteel
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CENTR ALE VERWARMING - SANITAIR
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Referenties:
woonhuizen
werkplaatsen

,
kloosters

--Wordt U aanbevolen voor het drukken van Moderne en Luxusuitgaven,
Geillustreerde tijdschriften, Folders,
Catalogussen, Jaarboeken, Jaarverslagen, Kunstplakbrieven, enz.
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Specialiteit van Drie- en
Vierkleurendruk

DRUKKERIJ TYPO & OFFSET

ALOE DRUKWERKEN
VOOR NIJVERAARS

JOSS. VERMAUT

worden verzorgd uitgevoerd tegen
worden
de v o o r d e 1 i g s t e voorwaarden.

LANG ESTEE N STRA AT 28, K 0 RTR IJK
TEL.

Massa-oplagen.
Prijsopgaven en bezoek op aanvraag.
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jaargang ix
november-december 1960
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west - vlaander en
tweemaandelijks tijdschrift voor kunst en cultuur
uitgegeven door het christelijk vlaams kunstenaarsverbond
met de finaneiele steun van de provincie

i nhoud :

voorzitter : jozcf storme, bestendig afgevaardigde

kunst en geneeskunde

geestelijk adviseur : dr. albert sweets
*

de eed van hippocrates

ug m atte l a e r
dr.
d r eeug.

redactieleiding : andre demcdts, jozcf hanoullc, marcel
notebacrt, antoon vander plactse

kunst en geneeskunde

*

prof. Or. hubert peeters

ziekte en dood in

redactieraad : lionel blomme, f. r. boschvogel, mr. a. m. botte,
jules bouquet, arno brys, guido cafmeyer, architect jos delie, senator
r. d. de man, gaston duribrcux, michiel english, prof. ir. arch. Paul
felix, kanunnik paul Francois, hilaire gellynck, fred germonprez,
gaby gyselen, dr. alin janssens de bisthoven, octave landuyt, dr.
jean Tebbe, michel martens, godfried oost, dr. med. hubert peeters,
jozcf seaux, albert setola, louis sourie. lia timmermans, jozef
vandaele, remi van duyn, luc verbeke, hilmer verdin, jozcf verhelle,
drs. franc vromman.

de schilderkunst

fernand bonneure
ikonografie van de waanz:n

dr.

r. V01117at

proefondervindelijke esthetiek en
po
sil cybi n e

dr. r. volmat en dr. r. robert

*
het sint-janshospitaal te brugge

redactiesecretaris : fernand bonneure,
rijselstraat 329, st–michiels-brugge (telefoon 344.91

m
j o d e ssmet
r . jos
O
beschermheiligen van de medicijnkunst

*

michiel english

secretaris van de administratie : hector deylgat,
polenplcin 5, roesclare (telefoon 222.21)

apotekers en apotekerspotten
ap
o te lcer Berard franchoo

*

over de esthetische inrichting

verbondsecretaris : staf weyts.

van de ziekenhuizen

zr. hildegardis a
de

s. m.

abonnement : per jaar 150 f- steunabonncment : 300 f- los
nummer : 50 f - gironummer : 9576 hank van roeselare (te vermelden : abonncment op west - vlaanderen)

tijd van jan palfijn
arthur brockacrt

*

muziek en geneeskunde

armand machabcy

drukkerij lannoo, tielt

muziek, bel canto en hartziekte
dr. paul de jaegere
geneeskunde en kunst in west-vlaanderen
Or. albert smeets

poetisch bericht
met gedichten

kunstaktualiteiten

van

uit brugge, brussel, oostende,

jan deloof, georges van vrekhem, korban,

ontmoetingen
massaspel 'in de branding'

urbaan van overbeke, kristin gruwez,
w
ward
a r l e r n o ut , h
hedwig
ed
sp e ll er s

verbondsberichten

de gedichten van christine d'haen

wat deed het verbond dit jaar ?

aalbert
lb e
wes te r li n c k-

joze f storme

interview met picasso
O
r . hhubert
u b e p e et e rs

ere - voorzitter r.

vakliteratuur voor kunstenaars
personalia

jozef storme

provinciale prijzen voor letterkunde '6o

roeselare, tielt

orns lag : fames ensor : la dispute des
medecins - potloodtekening, getekend

h. 23,5
cm, b. 2 9 cm - verzameling gustave van
geluwe, brussel.

onderaan rechts : ensor, 1895 -

de man, zestig jaar

dr. albert sweets
grafschrift voor kanunnik j. dochy
pristine d'haen

adelson vermander

ons volgend nummer

nederlands-vlaamse ontmoeting te
edelsmid maurits claeys

maastricht

radio en televisie

"%^>£ eed

Ik zweer bij vader Apollo en Hygieia,
En bij Asklepios, die arts, en Panakeia;
Ik zweer bij Zeus almacbtig, scbepper van t beelal,
Dat ik mijn doktersplicbt altijd vervullen zal.
Mijn Meesters in de leer, die mij bun wijsbeid gaven,
Vereer ik diep in t bart,

en zijn zij nu begraven,

Hun ziel in t Pantbeon verblijft in eeuwigbeid.
Bij dag en ook bij nacbt ben ik altijd bereid
Genezing, rust en beil der zieken te betracbten,
Zij zijn mij toevertrouwd, bun wijd ik al mijn kracbten,
Want godlijk is de taak de smarten te verzacbten.
Ik zal de drempel tonen wie vergif mij vraagt,
Ik eer bet leven van de vrouw die leven draagt,
Mijn ambt strijdt tegen dood, bescbut de Ievenswet
Een vrouw die mij bekoort aanzie ik als een slet:
En zie ik t mooie Iicbaam van een jonge maagd,,
Ik zie de ziekte slecbts die t mooie Iich aam plaagt.
Wat mij van bart tot bart als arts wordt toevertrouwd,
Is een gebeim verbond dat ik in ere boud,
Nooit zal die band vergaan, al word ik grijs en oud.
Indien ik deze eed verbreek door mijn gedrag,
Hoon ik de mensbeid en der goden hoogst gezag.
Maar boud ik bem in eer tot aan mijn laatste uur,
Mijn I even straalt de gensters uit van Iaaiend vuur,
Dan bouw ik al mijn werk op een arduinen muur,
Poetisch verdietst door Dr. Eug. Mattelaer

Dan blijft mijn groot geluk van onbegrensde duur.

kunst en geneeskunde
De woorden van ziekte en pijn, van dokter en van medicijnen liggen voortdurend op iedereens lippen, nu ten goede dan ten kwade, soms met angst en
klamme vrees, en bij de gelukkigen die genezen, met de warme klank der dankbaarheid om herwonnen levenslust. Levenslust is levenskunst, en levenskunst is
uit harde bodem malse vruchten winnen, op kranke leden gezonde spieren enten.
Het silhouet van een moderne dokter ziet men best in een van die Amerikaanse wagens, een reuzen conservendoos in glimmende kleuren, met daarin
het schampere mannetje dat chauffeert. Wie denkt aan een dokter zonder auto ?
De jongere heeft toch zijn Volkswagen en steeds die jacht naar de volgende
consultatie.
En wat nu ? Valt het ons niet te binnen dat men weleer de dokter als de
man met de buis, het paard en het flinget heeft voorgesteld. Is echter niet het
paard of de wagen met de glanzende wielen enkel een verschijningsvorm en
niet de mens, alleen schijn en niet de ziel, alleen glans en niet de kern ? Zeiden
rijst de dokter in de verbeelding zonder de bril en de witte kiel met de gekleurde kravatknoop met daarop, voor de weelderigsten onder hen, de schitterende steen van de lieve me vrouw gekregen na zeven jaar gelukkig huwelijk.
Zo staan de beelden dezer wetenschapslui als marionetten in de herinnering.
Bitter lot voorwaar voor de man die de wonden geneest, de meester is van de
pijn, van de ziekte en van het leven.
Wat denken wij hiervan ? Dikwijls ligt achter ons gelaat, achter ons voorhoofd
en tussen onze preciese vingers met de krabbelende pen, iets meer dan wat
kommer om ziekenbondboekjes en de hoop op een vlucht naar de wintersport,
of naar enkele lamme dagen aan het strand in het Zuiden.
De dokter is de vader van velen, de zoon zijner meesters, de vertrooster der
wankele vrouw, de vriend zijner kleine en kleinere zieken, de zware wil die
over het mes, de dood en de geboorte beslist, de hand die de scherpe naald
en de beslissende pen tussen de vingers houdt zoals weleer de dichter zijn
veder. De dokter weet het lichaam, kent het trillende leven van de spieren en
de glimmende baan van het bloed, de wrange smaak, die de gal in de keel geeft,
de scheurende kramp in het ingewand, het warme en vochtige gevoel van de
vloeistof die in ons lichaam ligt. Hij aarzelt voor de beslissing, twijfelt in zijn
gemoed, oordeelt met zijn hersenen waarvan hij de blanke banen en de grauwe
schorslaag kent. Hij weet hoe de chemie — deze nieuwste der oude methoden —
langs distillatie tussen glas en silicone, over de gloeiende draden der elektrische
vuren tot in de diepere struktuur der organische moleculen is doorgedrongen en
de formules kent en maakt welke het gemoed van man en vrouw besturen.
De dokter aarzelt over de vrijheid zoals de Grieken ze dachten en denkt aan
een gebondenheid van het gemoed met stof en natuur zoals Thomas ze droomde.
Hij vreest voor een moraal met de stijve formulen van een neogothiek statiegebouw. De mandarienenborst der gothische dames en de zware heupen van
rococo-cherubijnen zijn vol van de drift waarvan hij jammer genoeg ook de
verwoestingen dagelijks onder de vingers voelt. Naast het gestrafte lichaam
staat de dokter als de eerste en soms enige getuige. Hij kent het lichaam met
zijn holten; diens welvende vlakken zijn het dagelijks voedsel zijner handen. De
smart, de pijn, de mens die zijn eigen geest verliest of vruchteloos zoekt, zijn
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het dagelijks voedsel voor zijn kommerend bren. Hij is wel diegene die sedert
Cain en voor God alle lijken aanraakt en de dood als een vervloekte heks dagelijks op zijn weg ontmoet. De dokter staat alleen voor lijden en dood.
Zo zijn we dan, wij, die medici, met ons diploma en onze sociale rol, met onze
lust voor oesters en verre reizen, met de kennis van het levenssap in de
bronstige man, onze eerbiedige genegenheid voor de vrucht in de zwellende
vrouw, met onze kommer om de pijn van het slijtende lichaam, met onze spijt
en ons medelijden voor de zieke die uitdroogt of wegkankert, en ons geloof in
de Algoede die de zesde dag, toen de rest geschapen was, besliste de Mens op
te roepen naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis.
Zo staat de geneeskunde met haar bedienaars dag in, dag uit in de branding
van het leven. Natuurlijk werd rond deze levende tegenwoordigheid de diepere
reflectie gemaakt, die tot het kunstwerk leidt. Het herdenken der waarden achter
de feiten gelegen, het bepalen der betekenis welke dieper dan de kwiklaag van
de spiegel ligt, het vissen naar de waarheid die onder het watervlak zwemt,
waarop de dag weerkaatst : dat is kunst, geschreven, getekend, gezongen of
gefluisterd. Wij sluiten de kring langs de woorden van de dichter : 'f lijzigste
gefhdster taal en teken heeft.
Onze tijd heeft het teken opnieuw in ere hersteld. Wij hebben het symbool van
de dingen teruggevonden. Onze kunst heeft vormen door signalen vervangen.
De grote semantiekers trekken eenvoudige trekken in de avondlucht en het
silhouet is duidelijk : de gebouwen, de skulpturen, de graphische kunst, de
teksten der dichters en de vlucht der vurige vogels der muziek.
In de struktuur der moderne gebouwen ligt wel een der rijpste uitbeeldingen
van onze eeuw. Hierdoor stoor ik vele lezers die in de nieuwe architectuur
slechts een opstapeling van harde vormen, van troostloze betonnen platen, van
plastieken verven en vloeren willen zien. Past het dan niet in dit tijdschrift
enkele 'tempels der geneeskunde' te tonen ? Men denkt eerst aan de prachtige
oude gebouwen te Brugge en te Damme. Droomt men ook niet van nieuwe hospitalen ? Als leek in de bouwkunde, als dokter in de geneeskunde, en als kunstenaar met Gods genade, wens ik nieuwe ziekenhuizen, welke voor de zieken
en voor de dokters, voor de enen de hoop op genezing en voor de anderen
de hoop op een betere geneeskunde brengen. Amen.
Moderne vormgeving in verband met geneeskundige uitrusting is een opdracht
welke onze tijd moet oplossen. Hier werd weinig gedaan, zeker in ons land.
De slechte buismeubels, hetzij verchroomd, of in het magere cremegeel email,
dat de nationale kleur onzer hospitalen blijkt te zijn, geven een droevig zicht.
Wie vader of kind in een dezer smaakloze kamers of zalen, gezeten op de harde
triplex van de slechte moderne stoel, heeft zien sterven, voelt de armoede welke
de moderne verpleging doorworstelt. Koude en slecht gei'nterpreteerde hygiene
heeft de ziekenkamer tot een mislukte eel herschapen. De operatiezaal is een
pover getekende viswinkel, met tegels bekleed tot aan de zoldering, met het
lawaai van metaal op steen, en een zwaar onrustige atmosfeer, welke achter het
masker van de dokters en onder de kappen van zusters en verpleegsters kruipt.
Wat funktioneel had moeten zijn, is alleen stijf en wat modern had kunnen
worden is zonder ziel, als een slecht gedrukt boek.
Waar is de moederlijke en zinvolle genegenheid onzer kloosterzusters gevaren,
dat ze niet het eigentijdse gegeven in hun persoonlijke christelijke atmosfeer
hebben herdacht ? Slechte chromo's in plastieken kaders, bevende neonlampen
voor een plaasteren beeld inplaats van aan de deur van de lift, waar ze gebroken
blijft, gecrocheteerde tapijten op een vloer van conglomeraat die op geperste kop
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gelijkt. Zo zijn onze moderne ziekenkamers. Weinig smaak noch gevoel voor
de sobere vorm en de rustige vlakken van een modern interieur.
De zware schuldigen te midden dit alles zijn vooruit en vooral de dokters die
deze toestanden dulden en ook wel, waar het past, de officiele organismen welke
hun napoleontisch nalatenschap zonder diens wiekslag besturen. Aldus was een
frisse bijdrage over moderne hospitaalopschik een logisch komplement, een
teken van hoop, een geloof in de zin voor maat en voor orde van onze heiligste
schoonste en oudste kloostergemeenten en voor de toewijding van onze verpleegsters, die met hun goede ogen en jonge gebaren, onze zieken helpen.
Glorie van Vlaanderen, U, onze oude Hospitaal- en Kloosterorden, weleer door
Memlinc zorgvuldig geschilderd, wij verwachten zoveel van Uw warme en kloppende hart. Leer aan meisjes en jongens, leken en zusters, de zieken te dienen
bij dage en bij nachte, om na in liefde en in vreedzaamheid bijzonderlijk te
hebben uitgeschenen, teinden de baan, te spoediger te mogen rusten in vrede.
Dit brengt ons bijna vanzelf langs schampere taal en golvende bezinning tot
een teruggrijpen naar het verleden in der eeuwen wenteling. Verschillende bijdragen ontsluieren de artistieke rijkdom onzer gewesten in verband met onze
beschermheiligen, met onze medicale folklore, met de befaamde apothekerspotten, waarin de zalven en kruiden werden bewaard. Is het geen verwittiging
voor ons, medici, dat bijna niemand uit ons eigen midden de oude taal en tekens
van ons vak nog begrijpt. Zijn wij zo modern, dat het verleden ons niet meer
kan verrijken, of dat wij enkel morgen leven ? Medice, cura teipsum, want
ge zijt ziek aan het hart !
Helemaal onverwachts is in de laatste jaren langs de medische problematiek
een nieuwer inzicht in het scheppen van het kunstwerk ontstaan. De kennis der
struktuur van de weifelende geest der krankzinnigen en vooral de vrijwillige
misvorming onzer normale denkwijze, door het gebruik van neurotoxische middelen heeft indrukwekkende vorderingen gemaakt. In het domein der schilderkunst werden na het toedienen van chemische stoffen verbazingwekkende proefnemingen verricht. De uitvoerige beschrijving — een publicatio princeps — van
de uitwerking van psilocybine op het artistiek gedrag van een schilder, wordt
in een fijne vertaling weergegeven. De illustraties doen me rillen, want hier ligt
voor de eerste maal de schrikwekkende macht onzer zelfgemaakte chemische
middelen tentoongespreid. Wie dierf ooit ziel van lichaam scheiden ? De mens is
een bezield lichaam, en een gevleesde ziel. Mijn hart ligt op mijn lippen en ik
lees Uw gedachten uit Uw ogen af.
Bij ons in Vlaanderen, en wel te Kortrijk in de beemden, heeft een arts geleefd
die de vrouwen kende : Jan Palfijn. What's in a word ? Woman is womb-man,
de man met een boezem, het schepsel dat kinderen draagt, de moeder na de
geliefde te zijn geweest. Deze bijdrage over Palfijn door onze Vlaamse dokter en
schrijver die zijn tweede vader werd, sluit de galerij onzer artikels af.
Tot slot van deze lange consultatie geef ik U mijn voorschrift, en luister naar
mijn raad. Werk veel, eet lekker maar voorzichtig, drink water, melk en wijn,
slaap enkel als het regent of als het moet. Er zijn meer vitaminen in vers vlees
en groenten dan in een goed recept. Er zijn meer mensen ziek van nijd, jaloersheid of verdriet, dan van microben of infecties. Om jong te blijven, lees een
boek, schrijf een vers, kijk naar abstracte schilderijen, voel de vorm en betast
het vlak van een mooie steen, en durf bekennen dat Uw hartje popelt, soms
voor Bach, maar vooral When the Saints go marching in.
DR.
Lector aan de Katholieke
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ziekte en dood in de schilderkunst

In oeroude tijden al heeft de mens, die men toen nog
geen kunstenaar noemde, maar die kunstwerken zonder
pretentie maakte om zijn eenvoudige leven enige sfeer
en verfraaiing te geven, ook ellende, ontbering, ziekte
en dood willen uitbeelden, omdat dit nu eenmaal ver=
schijnselen zijn die niet zijn los te maken van het men=
selijk lot. De geneesheer heeft met zijn kennis van de
bouw van het menselijk lichaam, van de levensverrich=
tingen van dit lichaam, van ziekte en heelmiddel niet
alleen het leven zelf rijker, langer en aangenamer ge=
maakt, ook kunstenaars werden door de activiteit en
de roeping van de arts tot onvergankelijke meester=

werken geinspireerd. In de oudheid en zelfs nu nog
bij sommige minder beschaafde volkeren, heeft men
algemeen gedacht dat ziekte en dood veroorzaakt wer=
den door een geheimzinnige beinvloeding van kwade
geesten; ziekten konden derhalve alleen worden verdre=
ven door krachtige bezweringen van priesters en door
het plengen van soms onmenselijke offers. Het moet
ons dan ook niet verwonderen dat de geneeskunde in
alle antieke culturen altijd werd beschouwd als komen=
de van goddelijke oorsprong. De eerste artsen in de
geschiedenis waren priesters, goden zelfs. Imhotep, de
beroemde Egyptische geneesheer, die ongeveer voor
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vijf duizend jaar leefde, werd na zijn dood als een god
vereerd. Hetzelfde gold voor de Griek Asklepios, de
zoon van Apollo, die als god van de geneeskunde werd
beschouwd en bij de Romeinen Aesculapius heette. De
bedienaars van zijn eredienst waren priesters=dokters,
de Asklepiaden, die hun zieken verzorgden in de tem=
pels. En in de nog niet zo ontgonnen cultuurgeschie=
denis van Azteken en Maya's, noch in de nalatenschap
van vele primitieve volkeren, ontbreken cle stenen ge=
tuigenissen waaruit over duidelijk blijkt dat er het me=
dische thema, evenmin als in de Europese kunst, onbe=
kend was. Zo daar als hier werd de geneesheer, de
medicijnman, beschouwd als de grote ingewijde, de mid=
delaar tussen schepsel en schepper, die de afgekeerdheid
van God, oorzaak van ziekte en ellende, kon keren en
overbruggen. Deze verbinding vinden wij in de kunst
van West=Europa in talrijke schilderijen terug, waarop
Christus en heiligen worden afgebeeld terwijl zij mira=
kelen verrichten, zieken genezen of doden opwekken.
De Nederlandse primitieven, die een zekere voorkeur
aan de dag legden voor intieme tafereeltjes, gewoonlijk
op panelen van kleiner formaat, hebben dergelijke the=
ma's herhaaldelijk in hun werk betrokken. Om uit deze
veelheid eens een minder bekend schilderij op te halen,
citeren wij hier als voorbeeld een bijzonder treffend
werk, om het thema en om de uitwerking : de genezing
van de blinde te Jericho, toegeschreven aan de Meester
van de manna=inzameling (ca 1470), een paneel beho=
rend tot de verzameling van Prof. Dr. J. P. Kleiweg,
de Zwaan te Blaricum. Het gebeuren speelt zich af in
de linker benedenhoek van het paneel, waarheen het
gehele kunstwerk op zeer subtiele wijze is georienteerd.
Christus heeft met enkele volgelingen de stad Jericho
verlaten en vindt op zijn weg doorheen een heuvelachtig
landschap eerst enkele bedelaars en een weinig verder
een blinde, die hij door aanraking van de ogen weer
ziende doet worden. Centraal en vooraan in dit werk
komen ook enkele kreupelen en gebrekkigen voor. Een
paar opvallende details in dit schilderij vinden wij in
de buitengewoon sprekende soms naar het karikaturale
overhellende koppen en gelaatsuitdrukkingen en in de
bijzondere zorg die de schilder heeft besteed aan de
hoofddeksels.
In dit verband passen overigens ook de vrij talrijke en
over het algemeen bijzonder mooie werken, die de 'Op=
wekking van Lazarus' voorstellen. Het enige werk dat
met zekerheid wordt toegeschreven aan Albert van
Ouwater, een schilder waarschijnlijk van de generatie
\an Dirk Bouts en van wie Carel van Mander heeft
beweerd dat hij de leermeester was van Geertgen tot
St. Jans, is een 'opwekking van Lazarus' in het Mu=
seum te Berlijn, waar overigens in het Kupferstich=
kabinett ook een identieke tekening, met waterverf
gewassen, wordt bewaard. Ook de Meester van de Ti=
burtijnse Sibylle (waarschijnlijk werkzaam rond 1480=
1500), door Friedlander aldus betiteld naar zijn werk
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uit het Stadelsches Kunstinstitut te Frankfurt, heeft een
opwekking van Lazarus geschilderd (Instituto Nacional
te Mexico City), die veel overeenkomst vertoont met
het zopas geciteerde werk van Van Ouwater en dat
overigens beinvloedingen van Dirk Bouts verraadt
vooral in de plaatsing van de figuren, in hun gelaats=
uitdrukkingen alsmede in de grote zorg besteed aan de
gewaden. Van Geertgen tot St Jans (ca 1460 = ca 1495),
die waarschijnlijk slechts 28 jaar oud werd en te Haar=
lem woonde bij de St Jans Heren, wordt in het Louvre
te Parijs een opwekking bewaard, waarschijnlijk uit
1484. Een van de panelen van de Costa=triptiek, een
werk door Andrea della Costa uit Genua besteld en
toegeschreven aan een Meester van Brugge uit 1499, is
eveneens een opwekking van Lazarus (Santa Margherita
Ligure). Het is opvallend dat veel van deze opwekkin=
gen gebeuren in een kerk, waar Lazarus uit een gemet=
seld graf in de grond opstaat. Bij Rembrandt licht het
opwekkende gebaar van Christus als een bezwerend
zwaard op in het donkere schilderij. De vriend=tauma=
turg is in al deze werken een zinrijk symbool van de
arts=mens, die geneest en begrijpt tegelijk. 7org Breu
(ca 1475=1537), een van de minder bekende, doch niet
minder belangrijke Duitse primitieven van de late Mid=
deleeuwen, heeft de goddelijke zending van de arts wil=
len symboliseren in zijn meest bekende werk, waarop
hij de H. Bernardus voorstelt als genezer van zieken,
namelijk op een van de vier panelen met het leven
van de H. Bernardus in de Stiftskirche te Zwettl in
Neder=Oostenrijk. Door een goddelijke begenadiging
— men zou thans wel spreken van magnetisme, hyp=
nose of suggestiekracht — opent de heilige de blinde
ogen van een kind en laat een kreupele kleine weer
normaal lopen. Later nog betitelt Carracioli (1570 =
1638), een begaafd leerling van Caravaggio, een van
zijn werken : Los santos medicos, de heilige genees=
heren. En ook Jakob van Oost de Oude (1601=1671)
heeft de heilige Antonius van Padua afgebeeld terwijl
hij een dode opwekt (Groeningemuseum Brugge) in een
schilderij, dat enige beinvloeding van Rubens verraadt.
In de i 4 en de i 5 eeuw krijgt de schilderkunst, die
tot dan toe in hoofdzaak haar thema's vond in reli=
gieuze voorstellingen en motieven, ook belangstelling
voor de dingen van alle dag. In deze tijd verschijnt ook
de werkzaamheid van de arts ofwel rechtstreeks ofwel
eerder allegorisch voorgesteld in de plastische kunst
en zij wordt er zelfs de aanleiding van een aantal kunst=
werken van eerste gehalte. De dokter werd vroeger
althans geredelijk vergeleken met de barmhartige Sa=
maritaan, die nood en ellende lenigt en zich belangloos
in dienst stelt van anderen; een ideaal dat in deze en
ook latere tijden steeds aan bod bleef. Het liefdevol
omringen van kranken wordt herhaaldelijk geschilderd.
Arts en patient worden inderdaad niet alleen door de
ziekte met elkaar verbonden. Het blijven altijd ook twee
mensen, en de zieke verwacht van de dokter niet altijd
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enkel genezing, doch ook begrip, medelijden, opbeuring.
De ziekte, waaraan al wat leeft blootstaat, wekt onder
de mensen een gevoel van broederlijkheid, laat vertede=
ring en erbarmen ontstaan. Dank zij de ziekte worden
de begrenzingen van geboorte, ras, stand of taal ver=
schoven en worden de soms dikke wanden die de men=
sen rond of zelfs tegen elkaar hebben opgetrokken
zwakker. Zo er de ziekte niet was, zouden de mensen
voor elkaar zo mogelijk nog hartelozer en hardvochti=
ger zijn. Deze kleine, tijdelijke gemeenschap van arts,
patient en verpleger vinden wij met grote delicaatheid
en warmte uitgebeeld o. m. in verschillende cyclussen
gewijd aan 'de zeven werken van barmhartigheid' en
in het bijzonder dan aan het vijfde van deze werken :
de zieken bezoeken. In het Rijksmuseum te Amsterdam
wordt een serie panelen met de barmhartigheden be=
waard, dat wordt toegeschreven aan de Meester van
Alkmaar, die om wille van dit, zijn voornaamste werk,
ook de Meester der barmhartigheden wordt genoemd.
De zeven afzonderlijke panelen zijn gevat in een lijst,
met een bijhorende tekst onder ieder paneel. Het werk
is gedateerd 1504 en is afkomstig uit de St. Laurentius=
kerk te Haarlem. De Meester van Alkmaar wordt soms
vereenzelvigd (o. m. door Friedlander) met de schilder
Cornells Buys, die van 1490 tot 1524 te Alkmaar heeft
gewerkt. Op ieder van deze werken, ook bij 'de zieken
bezoeken', heeft de schilder het gelaat van Christus ge=
geven aan een van zijn figuren en niet altijd aan de
meest in het oog vallende. Op het vijfde van de zeven
panelen ziet men verschillende zieken op bedden lig=
gen, o. m. een bij wie een dokter de pols voelt, terwijl
vooraan bezoekers in gesprek zijn met een verpleegster.
De schilder heeft hier enige afstand genomen van zijn
onderwerp. Hij registreert en rapporteert zijn gegevens,
die hij nauwkeurig beschrijft en met welke vaardigheid.
Men hoeft alleen even de koppen te bekijken van de
groep mensen op de voorgrond. Rond ieder van deze fi=
guren kan men een eigen psychologie opbouwen en
niet in het minst treft ons het buitengewoon fraaie en
knap gesehilderde spel van de klerenvouwen ook van de
tegemoettredende verpleegzuster, bij wie vooral het
fijne profiel van het gelaat op valt. Met evenveel diep=
zittend gevoel en een tikje meer persoonlijke geinteres=
seerdheid schijnt de eveneens anonieme meester van de
i6 eeuw gewerkt te hebben aan zijn paneel 'de zieken
bezoeken', een kunstwerk van hoge waarde, uit een
andere cyclus barmhartigheden uit het Rijksmuseum
Twente te Enschede. Hier zien wij van dichterbij de in
bed liggende zieken, die ieder een eigen persoonlijke
uitdrukking hebben gekregen, terwijl de bezoekster
links en de dokter rechts met een medelijdend gevoel
tot de zieken spreken. Deze twee figuren en de centraal
gestelde verpleegzuster schragen het gehele schilderij,
dat in de vloer, de opstelling van de bedden en de
ramen een zuiver perspectief vertoont. In de Gemalde=
galerie te Kassel vindt men deze barmhartigheden op=
de
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nieuw weergegeven in een serie schilderijen van Nico=
laus Kniipfer (1603=1660), een Duitse schilder die te
Utrecht stierf, waar hij zich sinds jaren had gevestigd
en waar hij o. m. de leermeester was van Jan Steen.
Zijn barmhartigheden hebben niets persoonlijks en in=
tiems meer behouden, terwijl het schilderij zelf sterk
onder de invloed van Rembrandt staat.
Dit thema — de zeven werken van barmhartigheid —
vindt men ook nog terug bij Ludolphus van Saksen, in
zijn 'Vita Christi' en bij de Utrechtse schilder Joost
Cornelisz Droochsloot (ca 1586=1666), doch opvallend
weinig (behoudens in een serie kopergravures van Pie=
ter Bruegel) wordt het in de Vlaamse schilderkunst be=
handeld. Dergelijke schilderijen of tekeningen, de ene
al beter dan de andere vanuit artistiek standpunt, vindt
men overigens in meerdere ziekenhuizen hangen. Het
thema is rijk en eeuwigdurend; het werd ook door mo=
derne schilders gezien. Denken we maar aan Vincent
van Gogh (1853=1890) en zijn schilderij 'het hospitaal
van Aries', een lange, smalle zaal, waarin links en
rechts de ziekencellen zijn gelegen, van elkaar ge=
scheiden met witte lakens. Deze kunstenaar, die zelf
zoveel heeft geleden en een bestaan heeft gekend dat
een aaneenschakeling was van mislukkingen, heeft al
zijn medeleven gelegd in de enkele figuren van de
herstellenden, die als hoopjes ellende, rond de stoof
zitten te praten. Tan Steen (1626=1670) heeft herhaalde=
lijk de band arts=patient wel zeer duidelijk en gevoelvol
weten te schilderen, zo o. m. in verschillende werken
waarin geneeskundige ingrepen worden afgebeeld, doch
met evenveel gemak en even tedere belangstelling heeft
hij zieken geschilderd, die door een dokter, als een
vaderlijke vriend, de pols worden gevoeld, of die met
hem zitten te praten. Dezelfde gemeenschap, doch
enigszins realistischer uitgedrukt, heeft Francisco de
Goya (1746=1828), na talrijke portretten, ook van art=
sen, te hebben geschilderd, weergegeven in zijn zelf=
portret met dokter Arieta (Prado, Madrid). De levens=
moee, haast stervende schilder, die zelf een stormachtig
leven heeft gekend en die de zo gruwelijke oorlogs=
taferelen heeft afgebeeld waarop de stervenden in pijn=
lijke krampachtigheid hun strijd om het behoud van het
leven manifesteren, heeft zich zelf hier afgebeeld: rustig
en kalm, met gelaten gelaatstrekken; bijna ter bestem=
ming en van vele reizen thuis. Zijn dokter staat hem bij
met grote zorg. En is deze zorg ten slotte al niet sinds
eeuwen gesymboliseerd in de zorg van de moeder voor
haar kind, een automatische biologische kornmer, een
eenheid van gevoel en levensdrang, waaraan alle hulp=
vaardigheid en vertedering is ontsprongen ? Werd dit
niet op zeer treffende wijze uitgebeeld in het doek van
de Hollandse genreschilder Gabriel Metsu (1629=1667),
het 'zieke kind', uit het Rijksmuseum te Amsterdam ?

*

Crispijn van der Passe (1589-1667).
Haec alia facies est rerum. Burijngravure.

Meester van de Manna-inzameling

:

Genezing van de blinde te Jericho (ca

1470)

Verzameling Prof. J. P. Kleiweg de Zwaan, Blaricum.

Hans Memlinc : De dood.

27 x 14 - Kerkschat van
O. L. Vrouwkerk te Straatsburg.

De dood is de grote vijand van de arts, een vijand die
met zich laat strijden, met zich laat spotten zelfs, maar
die toch altijd overwint. De mens heeft ten alien tijde
een huiverige angst ondervonden ten overstaan van de
dood en het grote onbekende rijk dat daarachter ligt,
een angst die hij als het ware wil afreageren, vrijkopen
of goedmaken met kunstwerken. In Egypte al werden
de schoonste en gaafste kunstwerken gemaakt om ze
met de doden in het graf te laten, portretpanelen naast
de mummies, muurschilderijen op de graven, kostbaar
vaatwerk en k'unstig vervaardigde voorwerpen, ja zelfs
edelstenen en dure spijzen. Vanaf Egypte tot heden zou
men een aparte studie kunnen maken van de doden=
cultus en het zeer wisselend esthetisch karakter kun=
nen nagaan van de monumenten en kunstwerken die de
mensen rond hun lijken hebben gebouwd. Talrijk zijn
ook in de schilderkunst de werken waarop de dood is
afgebeeld al of niet in de ontmoeting met de geneesheer.
De triomf van de dood vinden wij op weergaloze wijze
weergegeven op de onderste helft van 'Het laatste
oordeel' van Van Eyck (t 1441) uit 1420 (Metropolitan
Museum, New=York). Wijdbeens en zegevierend hangt
de dood, als een reusachtige vledermuis, over de li=
chamen die in de hel storten. Soms is ook de dood
verbeeld in de zogenaamde transi=figuren, niet een ge=
raamte dus maar een uitgedroogd, bijna ontvleesd li=
chaam, zoals de dood die voor een graf staat, van
Hans Memlinc (t 1494), uit de kerkschat van de Lieve
Vrouwkerk te Straatsburg. Meestal echter wordt de
dood voorgesteld als een geraamte. Op de anonieme
kopergravure 'de dood en de geneesheer' uit het Ger=
manisches Museum te Nurnberg, treedt de dood het
cabinet van de dokter binnen, bijna als een collega. Hij
heeft de patient bij de hand genomen en in de andere
hand houdt hij de dokter een urinaal voor, in een bijna
uitdagende houding.
Ook bij Jheronimus Bosch (ca 1450=1516) is de dood
geraamte, in een tekening uit het prentencabinet van
het Louvre, waarop de ontmoeting van de dood met
de gierigaard is afgebeeld. De dood komt van achter de
deur de sterfkamer binnen en richt zijn lichtende pijl
op de gierigaard die wordt omstuwd door allerhande
wangedrochten, die hem met zijn eigen vergaarde schat=
ten uitdagen en bekoren. Hetzelfde thema : de dood en
de gierigaard heeft ook Jan Provost (ca 1465=1529) met
een schilderij vereeuwigd (Groeningemuseum te Brugge).
'Memento mori' is de titel van een griezelige prent
toegeschreven aan de Monogrammist J. A. van Zwolle,
waarop wij een skelet zien dat door ongedierte wordt
opgevreten. Al dergelijke geraamten, de dood symboli=
serende, vinden wij eveneens terug in de vrij talrijke
dodendansen, die over de kunstgeschiedenis liggen ver=
spreid, sommige als prachtige hout= en kopergravures
uitgevoerd en waarin de mens al van ouds heeft willen
beduiden dat de macht van de dood universeel is en
rang, stand, noch ras onderscheidt. De Brugse rederijker

Antonis de Roovere heeft naast vele andere dichters,
hierop ge wezen toen hij schreef :
Hi] is uitgezonden met zijnder pijke
Des Opperste Prince messagier
Maakt u gereed alle gelijke
Gij en meugt niet langer blijven hier.
In de Franse kunst, zo o. m. in een zeer mooie anonieme
gravurenserie, in i486 te Parijs uitgegeven door Mar=
chand, en vooral in de Duitse kunst vindt men talrijke
waardevolle afbeeldingen van de dodendans. Hans Hol=
bein de Jonge (1497=1543) heeft er een prachtige cyclus
aan gewijd, die werd in hout gesneden door Hanz
Liitzelburger. Holbein was overigens een buitengewoon
knap uitbeelder van het dode lichaam; dat blijkt uit zijn
machtigste religieuze schepping 'De dode Christus'
(1521) in de Offentliche Kunstsammlung te Basel, een
kunstwerk waarin hij de scherpe uitdrukkingskracht
van een Griinewald heeft verbonden met de klare, hel=
dere zeggingskracht van de Italianen. In een zelfde
geest vinden wij ook recentere werken zoals de cyclus=
sen 'Auch ein Totentanz' en 'Der Tod als Freund'
van de Duitse etser en lithograaf Alfred Rethel (1816=
1859). Nog in de tijd van het impressionisme komt de
dood als een geraamte in de schilderijen staan. De
Zwitserse schilder Arnold Bocklin (1827=1901), die
veelal grote mythologische taferelen heeft nagelaten,
heeft de dood zelfs in zijn nabijheid gewild in zijn
eigen zelfportret. Een bijzondere rol heeft de dood, als
geraamte gezien, wel gespeeld in anecdotische, sarcas=
tische en infernale taferelen in het werk van James
Ensor (1860=1949). Ensor heeft blijkbaar gaarne met
geraamten omgegaan; de dood is bij hem de graag=
genode gast, de ontmoeting die iedere dag kan gebeu=
ren, de kameraad bijna, het bijna tot clowneske voor=
stelling aangeklede geraamte, de spotter die de relati=
viteitszin van de mensen aanscherpt en toch altijd
meester blijft van het resultaat. En de Gentenaar Jules
De Bruycker (1870=1945) heeft in zijn koperets 'Het
kleppen van de dood' weer de triomf van de dood uit=
gebeeld, groots, machtig en niets ontziend.
Doch de dood komt ook onder nog andere vormen bij
de mens op bezoek. Pauperibus mors grata venit, zo
staat onder een kopergravure van Jan Sadeler (1550=
1600), uitgevoerd naar een tekening van Jan Vander
Straeten of Giovanni Stradano (1523=1605). Deze Brug=
se tekenaar en schilder, die bijna zijn gehele leven te
Florence heeft verbleven en in italianiserende manieris=
tische trant werkte, beeldt in zijn gravure de dood uit
als een verlossende bezoeker. De grijsaard en de groot=
moeder verwelkomen hem met een bijna uitnodigend
gebaar, terwijl de kinderen en de jonge vrouw niet eens
opkijken; zij verwachten hem nog niet. De dood is
hier afgebeeld als een oude, doorgezakte man, met ram=
melende ketens beladen, een doedelzak onder de arm
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Meester van Alkmaar:

'De zieken

bezoeken'

uit de cyclus 'De zeven werken van Barmhartigheid'.
Rijksmuseum, Amsterdam - paneel - 101 x 55,5 cm.

Gabriel Metsu : Het zieke kind.
Rijksmuseum, Amsterdam - doek - 33,2 x 27,2 cm.

en een eigenaardige kroon op het hoofd waarop een
zandloper staat. Een dergelijke hoofdtooi, met slangen
en puntige uitsteeksels, draagt ook 'de dood' op de
bekende ets van Albert Diirer uit 1513 : de ridder, de
dood en de duivel. Op een gravure van de Nederlander
Crispijn Van de Passe (ca 1560=1637) is de dood niet
zichtbaar doch voelbaar aanwezig in een kamer waar
een rijke man op zijn sterfbed ligt. Vooraan links is een
notaris het testament aan het acteren, terwijl de vrou=
wen wenen. Naast het bed staan twee geneesheren, die
de stervende bij staan.

*
Eveneens in de i 5 eeuw, en in later tijden nog duide=
lijker, werd de structuur van het menselijk lichaam tot
kunstthema verheven. Kunst en medische navorsing
ontmoetten en vonden elkaar in de anatomic Wanneer
op een bepaald ogenblik van de menselijke geschiedenis
een nieuwe geest doorbreekt, wordt alles vlug van deze
nieuwe schijn doorgelicht. Zo was het ook aan het einde
van de Middeleeuwen, wanneer plotseling in een terug=
grijpen naar antieke culturen, het naakte, menselijke
lichaam, in zuivere, harmonische en edele factuur, in de
kunst opnieuw werd ontdekt. Doch waar de Grieken,
in kunstwerken van onweerstaanbare schoonheid, het
naakte lichaam met vreugdevoile zinnelijkheid hebben
gehuldigd, waren het thans dokters, die op zoek naar
onbekende, kosmische werkingen birmenin het mense=
lijk omhulsel, het lichaam volledig en volkomen wilden
bestuderen; en zij kregen hiervoor de hulp van de kun=
stenaars. Toen Mondini de Luzzi, professor te Bologna,
waarschijnlijk als eerste, in 1306, met pauselijke goed=
keuring, acht menselijke lijken in het openbaar uit
elkaar sneed, had dit feit onmiddellijk een grote rucht=
baarheid en bevruchtte in het bijzonder de schilder=
kunst. De gouden tijd van de anatomie brak aan :
Marc Antonio della Torre, Leonardo da Vinci, Faloppio
e. a. proklameerden de anatomie tot onvervangbaar
studieterrein voor schilder en beeldhouwer en da Vinci
gaf het voorbeeld o.m. met zijn 'Quaderni d'Anatomia'.
Hij heeft zelf vele honderden anatomische tekeningen
gemaakt en nam zelfs heel dikwijls aan secties deel,
veelal in het geheim, want dit was niet overal toege=
laten. Michel=Angelo, Rubens, Van Dijck en alle grote
Renaissanee=kunstenaars hebben talrijke anatomische
studies en details nagelaten; waaruit ook al kan worden
opgemaakt hoe secuur en delicaat zij hun kunstwerken
hebben voorbereid. De exacte weergave van de dingen
en bepaald van de personnages was overigens het ideaal
van deze tijd. Daarenboven werd al wie intellectuele
bedrijvigheid ontwikkelde, bezield door een passie voor
de wetenschap. Deze opvattingen zouden trouwens
voortduren tot en met David, Delacroix en Gericault
en sindsdien is de anatomie een vast vak gebleven in
alle akademien. Uit deze tijd dateren ook vele van de
d e

anatomiehandboeken, die soms met buitengewoon mooie
gravures werden geillustreerd. Het voorstellen van li=
chamen waarvan de huid is afgestroopt (de zogenaamde
'ecorches'), is echter veel ouder. In Griekse afbeeldin=
gen, o. m. op een paar vazen in de Ehem. Staatliche
Museum te Berlijn, in het Louvre en ook op de Akro=
polis, kon men al zien hoe Marsyas, de Sileen, die
beter op de fruit wilde spelen dan Apollo, aan een
boom werd opgehangen en uit elkaar gesneden, Dat
was echter marteling en wij vinden dit ook terug in de
talrijke schilderijen en gravures van heiligen=martelaars,
wat niet belet dat al de kunstenaars die deze afbeeldin=
gen vereeuwigden, al zeer knap anatomie kenden (den=
ken we bijv. aan een glasraam van circa 1145 in de
Saint=Deniskerk te Parijs, waarop de marteling van de
Spaanse heilige Vincentius staat afgebeeld). Op het
einde van de i 5 eeuw verschenen dan echter de eerste
anatomisch voorgestelde en met dit bepaalde doel ook
getekende figuren en zo ont staat er bijna een samen=
werking tussen arts en artiest; de kunstenaar bestudeert
de uit elkaar gesneden lichamen om ze zo perfect mo=
gelijk te kunnen weergeven; de heelmeester gebruikt
de tekeningen om nauwkeuriger te kunnen werken.
Grote bekendheid heeft op dit terrein de 'De humana
corporis fabrica' verworven, een werk uit 1543 van de
Brusselaar Andries van Wezel of Andreas Vesalius
(1514=1564), lijfarts van Karel V en Filips II, die hoog=
leraar was te Pisa, Padua, Bologna, en Bazel. Dit werk
en ook andere van zijn hand, zoals de 'Icones anato=
miae', is niet enkel voor deze tijd een toonbeeld van
wetenschappelijke juistheid, het is ook wat de illustratie
betreft een grafisch kunstwerk, waarbij opvalt dat de
ontlede figuren soms in vreemde, ongewone houding
zijn geplaatst. De prenten in dit grote werk van Vesa=
lius zijn overigens van de hand van Jan Steven van
Calcar (1499 = ca 1548), die ook een mooi portret van
Vesalius zelf heeft geschilderd (Uffizi, Florence). In
Nederland is er G. Blankaart met zijn 'Konstkamer der
chirurgie ofte Heelkonst' uit 1680 en Bernard Siegfried
Albinus met zijn anatomische atlas 'Tabulae sceleti
en musculorum corporis humani', uit 1747, waarvan de
platen werden gegraveerd door Jan Wandelaar. Tot
de schoonste in het genre behoren echter de platen van
de 'Cours complet d'anatomie' (1773) van Jadelot, die
werden getekend en met bijzondere fraaie kleuren ver=
lucht door Arnauld Gautier d'Agoty. Hierbij komen dan
natuurlijk ook stilaan de voorstellingen van chirur=
gische en scheikundige instrumenten, ook al van mi=
kroskopen, zoals blijkt uit de tekeningen van Rene
Descartes in ' Dioptrique' (1637) en van de Nederlander
Antoni van Leeuwenhoek (einde i 7 eeuw).
In de verhouding schilderkunst = geneeskunde bekleden
de anatomie en bepaald de anatomische les een bijzon=
dere plaats, omdat nagenoeg in alle voorstellingen van
die aard compositie en artistieke weergave de voorrang
hebben op de wetenschappelijke nauwkeurigheid.
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In 1955 werd tijdens werken aan de Via Dino Compagni
(de vroegere Via Latina) te Rome bijna bij toeval door
Pater A. Ferrua een graf uit de i 4 eeuw ontdekt met
150 uitzonderlijk fraaie en goedbewaarde fresco's. Een
van deze muur schilderij en stelt een groep jonge men=
sen voor, gecentraliseerd rond een oudere man, terwijl
een van de afgebeelden een liggende figuur aanwijst.
Ferrua heeft gemeend hier te doen te hebben met een
eerste voorstelling van de anatomische les. Anderen
dachten er een discussie van geleerden in te vinden of
de voorstelling van een mirakel door Christus of een
der heiligen. Indien het standpunt van Ferrua zou juist
zijn en het blijkt meer en meer veld te winnen, zouden
wij hier staan voor veruit de oudste voorstelling van
een thema dat duizend en meer jaar later vrij veelvuldig
door kunstenaars werd behandeld. Er wordt overigens
ook voor mogelijk gehouden dat beschrijvende mense=
lijke anatomie werd gedoceerd en aan dissectie werd
gedaan in de zogenaamde school van Alexandria waar=
van Herofilos (335 v. C.) en Erasistrates (omstreeks 280
v. C.) de bekendste artsen waren. Galenus (131=210)
heeft met zijn geschriften evenwel de basis gelegd voor
het anatomisch onderricht dat vele eeuwen lang en
bepaald tot in de Middeleeuwen werd gevolgd. Zijn
teksten werden nog gebruikt in de anatomische lessen
van Mondini di Luzzi. De docent heeft gewoonlijk
een boek voor zich, waaruit hij voorleest, terwijl de
assistent de organen en spieren aanduidt en een ander
man, een ' technieker', de sectie uitvoert. Nagenoeg alle
officiele secties in de Renaissance werden bijgewoond
door een pauselijk afgevaardigde en een toezichter van
de inquisitie. Na de les dienden alle organen terug in
het lijk op hun plaats gebracht en werd een mis opge=
dragen voor de dode. Op een gravure waarschijnlijk
van de Venetiaanse artiest Gentile Bellini (ca 1429=
5 ° 7 ) °£ althans uit zijn omgeving, wordt deze behan=
deling aldus duidelijk voorgesteld. Een werkelijk gruwe=
lijk uitzicht heeft de anatomiezaal van Leiden gekregen
onder de hand van Jan Cornelis Woudanus, rond 1600
gegraveerd door Willem van Swanenburgh. De aan=
wezigen lopen er los door elkaar in een houten arena.
In het midden ligt een stukgesneden lijk. De gehele
ruimte is voorts gevuld met geraamten van mensen en
van verschillende dieren. De menselijke geraamten hou=
den stokken in de hand, waaraan wimpels zijn aan=
gebracht met zinvolle spreuken, zoals 'Nascentes mo*
rimur', 'Nosce teipsum', e. a., terwijl achteraan op een
groot bord de verschillende heelkundige werktuigen
zijn afgebeeld. Het geheel biedt een zeer positieve en
in de uitvoeringen een welhaast surrealistische indruk.
In de i 7 eeuw werd de anatomische les overigens bij
herhaling door vele artiesten voorgesteld, inzonderheid
door Nederlandse kunstenaars en dan nog speciaal te
Amsterdam. Niettegenstaande de grote voorbeelden uit
het verleden, die de wetenschap met uitvoerige anato=
mische prenten hebben verrijkt, ontstond er in die jaren
d e
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wel enige deining, toen de Amsterdamse artiesten
naakte lichamen onder de nauwlettende blik van artsen
en studenten voorstelden, waarmede zij klaarblijkelijk
niet een wetenschappelijk doch uitsluitend een artistieke
bedoeling hadden. Onder de voorname portretten (want
het zijn alle duidelijk werken die als portret stukken
werden bedoeld) vermelden wij Aert Pietersz (1550=
1612) met de anatomische les van Dr. Sebastiaen Eg=
bertsz (1603, Waagmuseum, Amsterdam). Diezelfde
dokter, lesgevende aan zijn studenten, werd trouwens
nog afgebeeld door Thomas De Keyser (1396*1667).
Rembrandt (1606*1669), wer wie Baudelaire heeft ge=
schreven :
Rembrandt, triste hopital tout rempli de murmures,
et d'un grand crucifix decore seulement,
ou la priere en pleurs s exhale des ordures,
et d'un rayon d'hiver traverse brusquement
heeft dit thema tweemaal op uitstekende wijze vertolkt;
het zijn bovendien twee werken, die typisch zijn voor
de twee grote periodes uit zijn artistieke loopbaan. De
anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp (Mauritshuis,
Den Haag) heeft hij geschilderd in 1632, toen hij juist
uit Leiden te Amsterdam was aangekomen. Met dit
werk heeft hij de eerste bevestiging gebracht van zijn
faam als portrettist, die weliswaar nog duidelijk anders
zou worden, doch zich hieruit in stijgende lijn zou
ontwikkelen. Hij stelt de dokter voor met de hoed op
— alle andere aanwezigen zijn blootshoofds — terwijl
hij met de dissectie zal beginnen. De studenten omrin=
gen het lijk aan ene zijde en houden de ogen gericht
op het boek dat aan de voeten geopend staat. De
schilder heeft het voile licht op het lijk laten vallen,
dat als een spookachtige vlek het gehele schilderij
vult en draagt. De uiterst delicaat geschilderde koppen
van dokter en studenten, die gespannen toekijken, zijn
eveneens in een klaar licht gesteld. De figuren uiterst
links en helemaal bovenaan zou Rembrandt later heb=
ben bij geschilderd. Het andere schilderij, dat ongetwij=
feld het beste geweest is van de twee, is de anatomische
les van Dr. Joan Deyman, (Rijksmuseum, Amsterdam),
geschilderd in 1656. Het schilderij werd door brand
grotendeels vernield en slechts een fragment bleef be=
waard. Rembrandt heeft hier een totaal andere voor=
stelling gekozen; hij heeft het lijk geschilderd in ver=
kort vooraanzicht, met daarachter, nog gedeeltelijk
zichtbaar, het lichaam van de docent. Het midden=
gedeelte dat van dit kapitale Rembrandt=werk is over=
gebleven, laat een aspect zien van de vol=warme, be=
studeerde en bewerkte vormgeving die wij kennen uit
de vele werken die toen al zijn roem uitmaakten. In
dit schilderij valt vooral op de buitengewone zorg die
Rembrandt heeft besteed aan de voorstelling van het
lijk, dat op de toeschouwer, vooral door de grijze kleur,
en de eigenaardige lichtspeling, een gruwelijke indruk
laat.

Rembrandt

(1606-1669).

De anatomische les van
Dr. Nicolaes Tulp (1632)

Mauritshuis, Den Haag.

De eigenlijke ingrepen van artsen, heelkundigen (en
ook van kwakzalvers) werden even veelvuldig in de
grafische en in de schilderkunst behandeld. In de Mid=
deleeuwen en in de Renaissance gebeurde dit op vaak
onthutsend=realistische manier. Men kan niet aan de
indruk ontkomen dat het de kunstenaar soms om
nieuwsgierigheid gaat, om scherts zelf waaraan gevoe=
lens als realiviteitszin en leedvermaak misschien wel
niet vreemd zijn. Adriaan Brouwer, Jan Steen en Lucas
van Leyden hebben talrijke ' tandenbrekers' en voet=
operaties voorgesteld, terwijl van Jheronymus Bosch de
bekende 'keisnijding' bekend is, een schedelboring
waarbij een gezwel in de hersenen wordt weggenomen.
Dichter bij ons vinden wij deze thema's behandeld
door Honore Daumier, (die ook vele kwakzalvers heeft
vereeuwigd), Alfred Kubin, Max Beckmann e. a. De
duidelijke streving naar de harde mop en de soms ma=
cabere insinuatie in de hedendaagse cartoontekening,
moet in een zelf de gevoelssf eer worden ondergebracht.
Tussen de i6 en de i o eeuw ten slotte ontstaat ook
een hele serie doktersportretten. Uit de overvloed die
hier voorhanden is citeren wij enkele hoogtepunten :
Trans Pourbus de Jonge heeft een sterk portret geschil=
derd van Pieter Ryckaert, geneesheer en professor te
Leuven en o. a. lijfarts van de aartshertogen Albrecht
en Isabella. Het schilderij, dat onlangs keurig werd
gerestaureerd, berust in het Groeningemuseum te Brug=
de
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ge. Cranach, Bernard van Orley, Justus van Gent, (met
o. m. een portret van Hippocrates in zijn Galerie be=
roemde mannen), Rubens, Van Dijck hebben eveneens
artsen in portretten vereeuwigd; van Rembrandt is het
portret van de joodse arts Bonus bekend, terwijl El
Greco dokter de la Fuente als een Spaanse burger heeft
afgebeeld. Beroemd is het portret van Dr. Gachet, van
Vincent van Gogh. Dit werk, uit 1890, toont de beeltenis
van de arts die Van Gogh de laatste maanden van zijn
leven onder behandeling had. In hem heeft Van Gogh
een begrijpende man, bijna een verwante ziel gevonden;
wij vinden in het gelaat van de dokter zelfs trekken
van van Gogh zelf terug.
Uit deze uiteraard slechts schetsmatige voorstelling
van enkel markante kunstwerken moge niettemin blij=
ken hoe overvloedig de medische wetenschap, zowel in
voorafbeelding, allegorie als werkelijke uitbeelding de
plastische kunsten heeft gei'nspireerd. Ziekte en dood,
de tegenspelers van arts en wetenschap, hebben de
schilderkunst rijker gemaakt.
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ikonografie van de waanzin*

Het was Tar dieu die in 1872 voor de eerste maal
de aandacht vestigde op de ikonografie van de waan=
zin : de eerste psychiatrische verzamelingen dateren van
het einde der ig eeuw. Zij werd kritisch behandeld in
het prachtig werk van Hans P r i n z h o r n sedert 1922.
Op dit ogenblik bestaan er grote verzamelingen. Ons
Departement van psycho=pathologische kunst, in de
dienst van onze meester Jean D e l a y , bevat een uit=
gebreid en belangrijk archief. Vanaf de eerste jaren
groeide deze ikonografie aan en werd grondig om=
gewerkt. Bij de spontane werken van de psychopaten
voegden zich de laboratoriumwerken, de overdrachte=
lijke werken. De belangstelling breidde zich uit tot
kategorieen van zieken die meer en meer talrijk werden
(akute psychosen, zenuwziekten enz.). Het invoeren in
de psychiatrie van therapieen die aanvankelijk biolo=
gisch, psychologisch, dan chemiotherapeutisch waren,
bracht eveneens een nieuwe omwenteling in deze ikono=
grafie. De belangstelling was in den beginne louter
nieuwsgierigheid. Zij werd echter beschrijvend, dan dy=
namisch en operatief. Bij deze beelden voegden zich
tenslotte de proefondervindelijke werken, verkregen on=
der inwerking van zinsbegoochelende (hallucinogeni=
sche) of droomverwekkende (onirogenische) middelen.
(J. Delay). De theorieen en de methodes strekken er
naar zich uit te werken op een prospektiegebied dat
zeer uit gebreid blijft. In de loop van deze laatste tien
jaren hebben wij meer dan 350 tekeningen en schilde=
rijen uitgegeven, geput uit onze verzamelingen of onze
fototheek, namelijk in onze werken : I'Art Psychopatho=
logique (P.U.F. 1956), Expressions plastique de la Folie
(Medecine de France, 1956), Art et Psychopathologie
(Vie Medicale, Noel 1956), La schizophrenie par Yimage
(Chavannes = Echanges, 1958) en in onze bijdrage : Art
et Psychiatrie (Psychiatrie der Gegenwart, Band III :
Heidelberg, Springer Verlag i960).
De grenzen van dit gebied zijn zeer wisselvallig en de
verschillende dokumenten, uiteenlopend en zelfs strijdig
met elkaar, zijn ongelijkwaardig. Vandaar dat men aan
deze kunst alle werkelijkheidszin heeft kunnen ont=
zeggen. D u b u f f e t schreef niet zonder humor : Er
bestaat niet meer kunst van gekken dan dat er een
kunst bestaat van mensen die aan een knieziekte lijden.
Er is niet meer psychopathologische kunst dan een Ja=
panse, neger=, antieke, renaissance, hedendaagse, volkse,
ruwe kunst enz. Niet meer, maar ook niet minder. Op
de

* Uit het oorspronkelijk Frans vertaald door Zeger Andries.
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dit na, dat de geschiedenis en de aardrijkskunde van
de geest niet gemakkelijk te begrenzen zijn. Wanneer
wij een naam gegeven hebben aan ons studie=objekt,
dan was dit om het reeds van bij de aanvang te kun=
nen bepalen.
Dit twisten over termen zou akademisch kunnen lijken,
indien daaronder niet verschillende problemen schuil
gingen : 1) Krankzinnigen of degenen die als dusdanig
doorgaan, zijn zij bekwaam om kunst voort te brengen?
Aangezien er werken zijn, welke esthetische waarde
mag er aan toegekend worden ? Wij bevinden ons op
het plan van de esthetische beoordeling van de kunst=
moraal. 2) Bestaat er een betrekking tussen het genie
en de waanzin ? En welk is deze betrekking ? Hier stelt
zich de vraag over de mysterieuze oorsprong van de
kunst, over haar psychologische of psychopathologische
drijfveer. Wij bevinden ons op het plan van de aetio=
logie (oorzakelijkheid), van de genesis der kunst.
Wij zullen ons inspannen om op deze beide vragen te
antwoorden en vervolgens de richtingen aantonen van
de vorsing, zoals deze er op dit ogenblik uitziet.
Velen beweren dat het niet gewettigd is het plastisch
werk van onze zieken kunst te noemen, omdat zij er
alle esthetische waarde aan ontzeggen. Het is waar dat
de meesterwerken zeldzaam zijn. Zoals tenslotte overal,
misschien hier meer dan overal. Maar dit gebied heeft
nog nauwelijks de inlossing van zijn waarden toege=
laten. Hun vestiging is moeilijk op dit terrein, waar
esthetische, morele en pathologische drijfveren op el=
kaar inwerken. Een onbewuste tegenzin bij de toe=
schouwer kan beslissend zijn voor de aanvaarding of
de verwerping van het esthetisch objekt. Het zich ver=
zetten tegen de angst speelt meestal een rol in de wijze
waarop men dit objekt verwerpt. Maar volgens ons
mag de kunst zich niet tot dit oordeel beperken. Het
zijn of het niet zijn van de kunst kan niet afhangen
van het eenzijdig criterium der schoonheid of van het
welslagen. De kunst beantwoordt aan gevoelige en in=
tellektuele, bewuste en onbewuste motiveringen die,
hoewel samengesteld, toch van bijzondere aard zijn.
Bij voorbeeld : in een zekere zin kan de kunst be=
schouwd worden als het zich overtreffen van een indi=
vidu in een plastisch zich uitleven, of een poging om
zich te overtreffen, een voornemen. Wanneer wij ons
op het strikt psychologisch plan plaatsen, noemen wij
kunst, en wij erkennen ze als dusdanig, de produkties
van onze zieken, hetzij dat ze al of niet geslaagd zijn.
Wij zetten aldus voorop dat de studie van de kunst der
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geesteszieken, als uitgangspunt kan dienen tot het uit=
werken van een psychopathologie van de kunst, welke
door haar techniek te verfijnen, tot een psychologisch
begrip kan leiden. De psychopathologische kunst is een
van de talrijke gebieden van waaruit men een psycholo=
gische kennis van het kunstwerk kan verwerven. De
aktuele getuigenissen hiervan vormen een bevoorrecht
navorsingsgebied. Deze getuigenissen zijn : de moderne
schilderkunst, de kunst van de hedendaagse primitieve
beschavingen, de schilderkunst van kinderen, de kunst
van de geesteszieken. Daar kunnen wij de betrekking
vatten die ontstaat tussen de mens en zijn werk, tussen
het werk en de andere mensen.
Het probleem van de geestesgezondheid van de kunste=
naar werd reeds gesteld vanaf het romantisme. Welis=
waar werd de artiest reeds voordien beschouwd als een
gek, doch zonder dat dit een verwijzing naar een we*
tenschappelijk systeem in zich sloot. Met Lombroso
en N o r d a u werd het genie gerangschikt onder het
teken van de waanzin en de ontaarding. Vervolgens
verving de zenuwzieke de waanzin als eerste voor=
waarde tot scheppingsmogelijkheden. Reeds van bij de
aanvang dacht men dat de psycho=analytische methode
de nodige ophelderingen moest brengen over de kunst
en de kunstenaar. Freud zelf schreef dat de kunste=
naar zoals de zenuwzieke, zich van de werkelijkheid
verwijderd hield, door het onderschuiven van als het
ware een andere persoonlijkheid. Tijdens de viering
van zijn 70
verjaardig, verklaarde hij, dat wij de
ontdekking van het onbewuste in de eerste plaats aan
de kunstenaars verschuldigd waren. De school van
Freud heeft nochtans nooit de kunst willen herleiden
tot een eenvoudige pathologische formulering en heeft
altijd haar grote eerbied betoond voor de waarde van
het kunstwerk.
Zelfs dan, wanneer de werkelijke zenuwziekte van een
artist een rol gespeeld heeft in zijn werk, mag dit niet
als zuiver nevrotisch en dus ook niet als dusdanig be=
handeld worden. In dit geval zijn de scheppingskracht
en de zenuwziekte innig met elkaar verbonden en ko=
men in een betrekking te staan die al of niet dialektisch
mag heten. Het is zeker dat de totale overgave aan iets
wat men onderneemt, zoals bijvoorbeeld de kunst, het
verzaken aan andere mogelijkheden noodzakelijk maakt
en zelfs aan een deel van zijn eigen wezen. Maar de
psycho=analytische ondervinding, alsook de werkelijke
zin van de gaven en van het genie, verzetten zich tegen
het feit in de nevrose iedere bron van kennis en iedere
scheppingsmogelijkheid te zien. De nevrosetoestand kan
gepaard gaan met een intellektueel sukses of met medio=
criteit en mislukking. Deze bevinding belet een ver=
eenzelviging vast te stellen tussen het genie en de
nevrose. Het gevoelsleven van de artist is niet het equi=
valent van zijn vermogen om het uit te drukken. Het
verwijzen naar de nevrosetoestand van een kunstenaar
zal ons zeker iets zeggen over het materiaal waarop hij
ste
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zijn gaven uitoefent en over de drijfveren die deze ga=
ven in werking brachten, maar zal ons onwetend laten
over de oorsprong er van. Men zou zelfs kunnen be=
weren dat de zenuwlijder de kunstenaar overal volgt,
behalve in het welslagen van zijn kunst.
De artist heeft het vermogen een vorm te geven aan
zijn werk. Hij beheerst zijn materiaal en geeft er iets
bestendigs aan. De zenuwzieke kunstenaar blijft een
alleenstaand voorwerp ten opzichte van de. nevrose. Hij
slaagt en stelt deze goede uitslag objektief voor door
hem een vorm te geven en door deze toegankelijk te
maken voor anderen. De betrekkingen tussen de gave
en datgene wat Freud het libido genoemd heeft, blij=
ven te ramen. Naar onze opvatting zijn de wederwaar=
digheden van het libido bronnen van nevrose of psy=
chose, de gave integendeel een bron van werken. Het
werk is voor de kunstenaar wat het symptoom is voor
de zieke. Natuurlijk zijn alle tussengevallen en alle
verwarring brengende gevallen dynamisch mogelijk.
Dit perspektief komt overeen met wat wij tevoren be=
weerden en opent de deur tot de kunstvorsing door
psychopathologische methodes, zelfs dan, zoals wij me=
nen, wanneer de oorsprong van de kunst niet in de
ziekte kan ontdekt worden. Zeker is het psychologisch
benaderen slechts een der toe te pas sen methodes op
esthetisch gebied, daar het er zich niet zou kunnen
aan onderwerpen. Deze psychologische methode stelt
zich niet in de plaats van de andere beter gevestigde
methodes of oudere zoals : de kritiek, de geschiedenis,
de kunstwetenschap. Wij ontzien niet te beweren dat
het wezenlijk benaderen van de kunst voor alles esthetisch moet blijven. Nochtans schreef J. P. Weber on=
langs : De kunstpsychologie is gelegen in de verlenging
van een ganse reeks theorieen en praktijken die ver=
hand houden met het kunstwerk : zij is in zekere zin de
draaischijf waar de totaliteit van de lijnen die het domein van de Schone Kunsten kruisen, naartoe convergeren. De objecten van de kunstpsychologie zijn ter=
zelfdertijd de dialektiek van het beschouwen en het
scheppen, maar ook de psychologie van het werk op
zich zelf en in zijn betrekkingen tot ons. Haar methodes
gaan van de introspektie en de Einfuhlung naar de
proefondervindelijke psychologie, naar de leer der ver=
schijnselen (phenomenologie) en naar de psycho=ana=
lyse. Wat ons betreft, indien de phenomenologie de
esthetische ervaringen en het werk kan vatten binnen
het domein van het doorleefde, laat integendeel de
psychoanalyse alleen een begrip van het esthetische
feit in de diepte toe, door op haar hoogtepeil de in=
stinktieve drijfveren, de sexualiteit en de jeugdherinne=
ringen in te lassen.
Na de esthetische produkten van onze zieken als kunst
erkend te hebben en na de betrekkingen ontleed te
hebben die tussen de kunst en de ziekte kunnen be=
staan, na de plaats aangetoond te hebben die de psychologie kan innemen naast de kritiek, de geschiedenis en
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de kunstwetenschap, zullen wij, vertrekkend van de
huidige opzoekingen, drie navorsingsgebieden naar vo«
ren brengen die over een eigen objekt, instrumenten en
methodes beschikken. Deze afbakening behoudt een
willekeurig karakter, daar er zeer veel kan in geknipt
worden.
De klinische navorsingen betreffen zieken die esthe=
tisch werk voortbrengen : het is de klinische studie
van de spontane of induktieve psychopathologische
kunst. Zij behoort tot het onderwerp zelf van onze
specialisering. Zij is ons eigen. Het is de waarneming
en de beschrijving van de gedragingen en de kunst=
produktie van onze zieken, gedragingen en produktie
die ons aangaan, zoals om het even welke andere van
hun gedragingen, uitingen, gevoelsuitdrukkingen of ak=
tiviteiten. Het opzet van de ziektebeschrijving is nog
in een gunstige ontwikkeling en de opzoekingen laten
zich als zeer vruchtbaar kennen. Wij kunnen aldus de
kunst onderscheiden in de nevrosen, in de loop van
krankzinnig=neerdrukkende zielsziekten, van schizofre=
nie, van systemen van ijlende waanzin, van gezamen=
lijke organische symptomen (vallende ziekte, alcoho=
lisme, oligofrenie, zinneloosheid, hersenstoringen die
aanleiding geven tot verminkingen enz.), en van delin=
quentie. Op dit klinisch plan ligt eveneens het uitge=
breid gebied van de kinderpsychiatrie en van kinder=
tekeningen. Er schijnt een vrij typische stijl van zwak=
zinnigheid te bestaan, gemakkelijk te bepalen ten over=
staan van het klassiek ideaal, maar waarvan de gren=
zen minder goed getrokken worden van het ogenblik
dat men een parallel trekt met de niet=klassieke kun=
sten. De stijl van de waanzin is niet gelijkluidend voor
alle vormen er van. Hij veruitwendigt zich het gemak=
kelijkst in de werken van chronische schizofrenen. Maar
talrijke andere stijlen komen overeen met de geestesstruktuur, die de vele menselijke en pathologische as=
pekten karakteriseren welke men in de psychiatrische
kliniek heeft ontmoet.
De proefondervindelijke studie plaatst zich op een ter=
rein die ook in de geneeskunde de onze is : de proef=

neming. Ons beroep verplicht ons tot waarneming en
tot klinische beschrijving, tot therapeutische handeling,
maar ook tot proefnemingen in het laboratorium. De
esthetika van haar kant, sedert Fechner op het einde
van de ig eeuw, heeft zich aan de proefondervinde=
lijke tucht onderworpen. De voornaamste hedendaagse
techniek wordt uitgemaakt door middel van testteke=
ningen, de ontleding van werken voortgebracht 'in
het laboratorium', in de ateliers voor gezamenlijke
schilderkunst, die in zekere psychiatrische diensten be=
staan en tenslotte de proeven gedaan met behulp van
zogenaamde hallucinogenische geneesmiddelen.
De toegepaste studie betreft de waarnemingen en de
interpretaties die wij doen op het domein dat niet een
klassiek voorwerp is van onze studien : het domein
van de kunst. De kennis van het kunstgebied, hoe
vreemd die ons ook moge zijn, kan nochtans winst=
gevend zijn in de uitoefening van ons beroep. Deze
toegepaste opzoekingen bevatten sommige bevoorrechte
gebieden : de klassieke, primitieve, moderne, fantasti=
sche kunst en de psycho=biografisehe studie (J. Delay)
van de kunstenaars die karakteristieke psychopatholo=
gische stoornissen vertoond hebben en waarvan het
werk de stempel van de ziekte draagt.
De meeste van deze richtlijnen leiden tot een esthetika
van de waanzin, tot een proefondervindelijke esthetika,
tot een psychologie van de kunst. Deze stromingen
vermengen zich en snijden elkaar. Hun verbindings=
punten zijn talrijk, onzeker en vooral veranderlijk. Het
centrum van deze opzoekingen verplaatst zich besten=
dig, evenals hun grenzen. De veelvuldigheid van de
navorsingen en van hun instrumenten loopt niet uit
op een enige oplossing of op een vereenvoudiging,
maar op een verwikkeling van de verschijnselen. Deze
karaktertrek van de wetenschappelijke navorsing vindt
men terug op het peil van de geledingen der psychia=
trische en esthetische tucht.
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proefondervindelijke esthetiek en psilocybine *

Dank zij de oprichting van een navorsingsgroep en
een gemeenschappelijke arbeid, hebben wij, in de loop
van deze laatste twee jaren, binnen het raam van ons
Departement voor psychopathologische kunst en onder
de leiding van onze meester Jean D e l a y , onze werken
kunnen orienteren naar een proefondervindelijke esthe=
tiek. Testtekeningen, meer bepaald de test van het es=
thetisch oordeel van Maitland G r a v e s , zijn ter studie
genomen geweest. Deze test wordt systematisch toege=
past op de zieken die onze ateliers bezoeken en de
eerste resultaten zijn gepubliceerd geweest. Samen met
G. Rosolato en C. W i a r t , heeft een van de onzen
een techniek van schilderkunstige ontleding rechtgezet,
uitgaande van werken voortgebracht in het laborato=
rium in gelijkwaardige voorwaarden van groep, tijd,
materiaal en techniek. Deze werken zijn onderling met
elkaar te vergelijken en kunnen als basis dienen tot
statistiekstudie. Wij hopen, dank zij deze techniek, een
evolutieve test te kunnen opmaken, gebaseerd op de
schilderkunstige produktie van de zieken onder thera=
peutische conditionnering. Bij deze werken die ter stu=
die zijn en gereed gemaakt worden voor publikatie,
hebben wij de zogenaamde hallucinogenische genees=
middelen gevoegd, die bij wijze van experiment werden
toegediend. Sedert de geneeskundige studie over de
hasjisch door M o r e a u (uit Tours) zijn deze genees=
middelen achtereenvolgens ontdekt geworden en bevat=
ten de mescaline, de diethylamide van lysergisch zuur
(L.S.D. 25) en de psilocybine. Dit laatste is ontdekt ge=
worden door R. Heim en zijn klinische proefnemingen
zijn gedaan geweest door J. Delay en zijn leerlingen.
Deze bestanddelen verwekken kunstmatig toestanden
die onmiddellijk liggen naast de akute klinische psy=
chosen. Maar de psilocybine, dank zij haar hanteer=
baarheid, haar onschadelijkheid en haar kortstondige
werking, moet toelaten een grote vooruitgang te ver=
wezenlijken. De zinsbegoochelingen en de stoornissen,
vooral van visuele aard zijnde, heeft men al spoedig
beroep gedaan op schilders om deze te reproduceren.
De meeste der voorgaande proeven met de mescaline
of de L.S.D. 25 beoogden het voortbrengen van akute
proefondervindelijke psychosen of de model psychoses

* Uit het oorspronkelijk Frans vertaald door Zeger Andries.
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van de Engelsen en de reproductie van het visueel be=
leefde door een plastische techniek. Wij hebben deze
opzoekingen laten varen om onze proefneming van een
originele spil te voorzien. Over een geneesmiddel be=
schikkend dat het oordeel doet afwijken en een verwringing verwekt in de beoordeling van de waarden der
werkelijkheid zoals de bepaling van Jean Delay luidt,
dienen wij dit aan een bijzonder objekt toe, een schilder,
en nemen zijn werking waar op een specifieke aktivi=
teit : de schilderkunstige schepping. Sedert meer dan
een jaar hebben wij de proefnemingen met psilocybine
vermenigvuldigd op artisten of liefhebbers kunstschil=
ders. Wij kunnen hier geen algemeen overzicht geven.
Maar wat we kunnen bevestigen, dat is de verscheiden=
heid van de resultaten. Dit wil zeggen dat, vertrekkend
van het geval dat wij zullen aantonen, wij ons niet aan
een veralgemening mogen wagen.
M. Pierre=Xavier L a f f i t t e , decor at ieschilder van be=
roep, is een figuratief schilder, landschapsschilder en
portrettist. Sedert verschillende maanden verkeert hij
in een periode van aktieve opzoekingen op het gebied
van de kleur. Hij tracht een bepaalde omvang en een
gekleurd perspektief te vervangen door een andere om=
vang en een lijnenperspektief. Deze wil om de vorm te
herstellen door de kleur wijst op een evolutie van zijn
vatbaarheid voor gevoelsindrukken. Het verlangen be*
staat bij deze jonge schilder, om zich vrij te maken van
een akademische vorming en een wil om in opstand te
komen tegen de tyrannie van het objekt.
Deze strijd tegen het objekt zal zich veruitwendigen in
de loop van de proefneming. Het als model gekozen
schilderij (fig. 1) is een landschap dat boomstammen op
het eerste plan bevat, een vallei die zich tussen heuvels
slingert, met een dorp in de verte. Men kan twee pe=
rioden onderscheiden tijdens de duur van zijn proef=
neming, die loopt van 12 h. tot 15,10 h. na het innemen
door de mond van 10 mmg psilocybine.
De eerste periode is deze van de verwarring van het
lichamelijk en het ruimteschema en de ontbinding van
de gewone techniek (van 12 h. tot 13,45 )- Van zodra
het geneesmiddel begint te werken voelt hij zich ver=
moeid, heeft hij geen lust tot schilderen. Hij begint een
kopie van zijn model (fig. 2) en schetst de samenstel=
ling. Het grootste gedeelte van zijn blad bedekt hij met
een gele kleur. Hij heeft het gevoel alsof zijn schedel
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in een bankschroef geklemd zit, een bankschroef die
de vorm heeft van een stemvork. Deze bankschroef is
de juiste repliek van een strand dat op zijn schilderij
wit is gebleven. Deze vlakte bedekt hij met bleek
blauw. Dan komen de visuele stoornissen te voorschijn.
Een hoekje van zijn papier is uitgerekt. Zijn gele tinten
worden levendiger. Ze maken zich los van het papier.
Het onderwerp begint te vlotten. Hij heeft geen begrip
meer van de zwaartekracht. Zijn lichaam lengt zich uit.
Hij is groter dan naar gewoonte, leniger, vlugger. De
kamer waar hij zich bevindt is plotseling groter gewor=
den. Alles verwijdert zich van hem alsof hij door het
grootste einde van een toneelkijker zou zien. De voor=
werpen en de mensen zijn kleiner; hijzelf is ontzaglijk
groot. Terzelfdertijd met hem zijn ook de hoogten en
de diepten groter geworden en in dezelfde verhoudin=
gen. De breedten zijn niet gewijzigd. Hij tracht de eerst
begonnen en naderhand weer opzij gelegde kopie, op=
nieuw aan te pakken. Hij ondervindt de grootste moei=
lijkheden om zijn model te reproduceren. Hij kan zich
aan de nochtans door hem gekende regels niet houden.
Hij tracht nu kleuren te mengen, doch is niet voldaan
over het resultaat. Hij ziet er een beetje belachelijk uit
met het penseel in zijn hand en bekent : Ik zou niets
van dit geneesmiddel willen nemen om een meesterstuk
te maken ! Hij kan niet meer schilderen ! Hij bekijkt
zijn model en zegt : Het is te veel beredeneerd I En ik
heb geen lust om te redeneren I Hij herneemt nochtans
zijn kopie : Dit wordt verbrod ! Ik ga te veel in de verf,
ik beheers mijn schilderij niet meer. Ik heb nog nooit
iets gemaakt dat zo idioot was als dit! Het geel schijnt
hem vulgair toe, het blauw een echte ramp, maar het
rood : dat klinkt. Hij zal later verklaren : Ik gaf er mij
op dit ogenblik rekenschap van dat ik geen enkele er=
varing meer had van de kleur en vooral deze niet van de
vermenging van kleuren. Ik wist overigens niet welke
toon ik moest zoeken. Ik had nochtans al mijn verf tub en
bij de hand. Ik kon er niets meer uithalen. Zij waren
zonder nut geworden I
De tweede periode is deze van de vervoering van de
stemming en van de bevrijding van de gekleurde ritmen
(van 13,45 to* 5 / ° h)- Hij laat de eerst begonnen
kopie in de steek, neemt grote bladen papier, zijn pas=
telkleuren en zijn inkten. Zijn stemming is anders. Hij
klaagt niet meer over vermoeidheid, integendeel beweert
hij : ik voel het einde van mijn krachten niet I Ik zal
het papier met inkt bekladden ! Gedurende een uur en
twintig minuten schildert hij negenentwintig werken
met de grootste handigheid, hetzij dus in een gemiddel=
de kadans van een werk om de drie minuten (bv. fig.
3, 4, 5 en 6). Deze nieuwe wijze van doen, zegt hij
naderhand, was het enige middel om een einde te maken
aan mijn machteloosheid om kleuren samen te stellen.
Het pastel en de inkt boden mij een uitgebreide gamma
van tinten aan, van gans gerede tinten. Ik had er slechts
gebruik van te maken. Ik schilderde nog slechts alleen
n
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met de handen. Ik dacht aan niets. Zonder na te denken
zette ik mij aan het werk, het ene gebaar verwekte het
ander. Het eerste materieel effekt leidde mij om een
volgend te verkrijgen. Naar de willekeur van mijn fan=
tasie, mengde ik, op de met water doordrenkte bladen,
de waterverf, het pastel en de inkt. Ik maakte gebruik
van de uiterste bewegelijkheid van mijn handen, alsof
het er om ging een dans uit te voeren, die nodig was
om de ver deling te ritmeren van de kleurvlekken. Het
rechtstreeks kontakt met de materie beviel mij en de
bekomen effekten interesserden mij veel meer dan de=
gene die ik zou kunnen bekomen hebben met een pen=
seel of een pen. Gedurende de loop van het werk drukte
hij de nieuwe vrijheid uit die hij voelde veroverd te
hebben : Ik voel mij bevrijd I Het is een kunst van het
instinkt! Ik heb dit nooit vroeger beproefd ! Wat is dit
schoon als materie ! En dat ik het ben die dit gemaakt
heeft! Ik raak het niet meer aan ! Alleen de materie telt
hier nog ! Ik ben er voor niets tussen ! enz.
Wanneer men goed de werken wil onderscheiden, voort=
gebracht onder de uitwerking van het geneesmiddel en
deze gewoon uitgevoerd door deze schilder, dan stelt
men een diepgaand verschil van stijl vast. De ene zijn
figuratief, de andere niet=figuratief. Hij schildert ge=
woonlijk met olieverf en gouache, op een verzorgde
wijze, met een uiterste nauwkeurigheid en toewijding.
Hij doet 1 tot 3 uren over een akwarel, 3 uren en meer
over een doek in olieverf. Hij is bezorgd over de regels
der kompositie, over de kennis der kleurmenging en de
harmonie van de kleuren. Het is een werk, begonnen
en opnieuw begonnen, dat rede en nadenken vergt, van
het begin tot het einde geleid door een geest die streeft
naar het ideaal en de volmaaktheid. Onder de inwerking
van het geneesmiddel zijn houding, techniek, materiaal
en instrumenten anders. Hij begint, in het eerste deel
van het experiment, met te trachten, onder inwerking
van het middel, om een landschap te reproduceren, dat
hij vroeger gemaakt had. Hij gevoelt zich in de onmo=
gelijkheid de techniek aan te wenden en het materiaal
te gebruiken, waaraan hij gewoon was. Hij is niet te=
vreden, heeft geen ideeen, moet een krachtsinspanning
doen. Er is niets dat gaat. Wanneer hij verklaart : Ik
zou niets van dit geneesmiddel gebruiken om een mees=
terwerk te maken ! dan bedoelt hij daardoor, dat het
niet dit middel is dat hem zou helpen om zijn ideaal
als kunstschilder te bereiken. Hij klampt zich nochtans
vast aan dit ideaal, stoot het van zich af, worstelt er
mee om het tenslotte in de steek te laten. Uit deze on=
mogelijkheden wordt een nieuwe mogelijkheid geboren,
een bevrijding. In het tweede deel van zijn experiment,
zoekt en vindt hij instrumenten en materiaal die zich
kunnen plooien naar de vereisten van deze wonderlijke
snelheid, naar het overwinnende ritme en naar deze
paradoxale vrijheid van het automatisme. Hij gebruikt
verworven kleuren en schildert rechtstreeks met de
hand. Hij gooit aanvankelijk de inkt lukraak op het

blad en maakt vervolgens snel een kompositie op dit
eerste gegeven. Hij ontdekt de snelheid. Hij herleeft
deze waarheid van Picasso : De snelheid, dat is won=
derbaar I Hij laat zich enkel leiden door de bedreven=
heid van zijn handen. Het ritme van een schilderij om
de drie minuten, laat toe de werkingskurve van de psilo=
cybine te volgen (fig. 3, 4, 5 en 6). De kleurengamma is
aanvankelijk beperkt : mono= of bichromisme. Zij zal
vollediger worden, om bij het maximum van inwerking
van het middel ook het maximum van polychromisme
te bereiken. Het ritme zal zich stuk per stuk herstellen
en zal het maximum van dynamisme, van afwisseling
en van stijging bereiken op het toxische hoogtepunt.
Op dat ogenblik hebben wij de grootste stuwing van
vertikale veelkleurige ritmen, Vervolgens zal een ver=
mindering van de inwerking van het middel een gelei=
delijke ver arming van kleur en ritme meebrengen, die
zullen herleid worden tot het monochromisme en de
vlek.
Bovendien zullen de enkele figuratieve strekkingen die
aan het licht zullen komen gedurende de proefneming,
weggevaagd worden door de overwegende ritmische
tendenties. Deze verandering in de persoonlijkheid en
in de technische bevoegdheid, is niet alleen ondersteund
door een andere gemoedsstemming, maar ook door een
nieuwe ervaring van de ruimte, waar de vertikaliteit
overheerst. In dit geval zijn wij getuige van een ont=
binding van de uitgewerkte technische bevoegdheid en
van een bevrijding van de elementaire schilderkunstige

bevoegdheid : handigheid, snelheid, zin van de zuivere
kleur, sonoriteit, vrijheid tegenover het objekt, ritme.
Deze bevrijding spruit overigens in een zekere zin voort
uit de opzoekingen geleid door de schilder zelf die
reeds voor deze proef getracht had zich te bevrijden
van de tirannie van het objekt en er naar zocht gekleurde ritmen voort te brengen. De psilocybine bracht
de latente strekkingen aan het licht. Sedertdien trachtte
hij herhaalde malen, zonder het bedoelde middel, het
werk terug te vinden en datgene wat hij tijdens de
proefneming beleefd had. De dag na deze proef trachtte
hij vlugge ritmen voort te brengen. Maar dit mislukte.
Zijn meer recente pogingen zijn beter uitgewerkt, maar
zijn veel verder verwijderd van de eerste proefneming.
Buiten dit ging hij verder met zijn persoonlijke op=
zoekingen. De landschappen en de stillevens die hij
maakte vertonen een veel grotere vrijheid tegenover
het objekt en de vorm, een grotere levendigheid van
de kleuren, een groter dynamisme in de voorstelling.
Deze experimenten waarmede we verder gaan, brengen
ons een oorspronkelijk materiaal en geven ons de hoop
op een beter begrip van de uiterst complexe verschijn=
selen,- zoals daar zijn de dialektiek van de artistieke
schepping en de drijfveren van de becordeling over de
werken als psychologische basis van de esthetische be=
schouwing en zij openen tevens nieuwe perspektieven
op de psychologie van de kunst.
DR.
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het sint-janshospitaal
te brugge

Pieter Pourbus : Portret van Jan Fernaguut -

1551.

Groeningemuseum te Brugge. Detail met kraan en
breeders van het St. Janshospitaal die toezicht houden op het lossen van vaten.

Het Brugse St.=Janshospitaal is wereldberoemd om re=
den van de aldaar bewaarde kunstwerken, vooral door
de alom bekende schilderijen van Jan Memling, waarvan
enkele besteld werden door broeders en zusters van
het hospitaal.

I. DE ZORG VOOR ZIEKEN, REIZIGERS EN
OUDEN V A N DAGEN IN DE MIDDELEEUWEN
Het St.=Janshuis is het oudste hospitaal van de stad.
Het dagtekent van circa 1150.
Onze Vlaamse steden hebben zich in de loop van de
n
en i 2 eeuw ontwikkeld tot belangrijke centra.
De talrijke inwoners van het platteland, die naar de
steden uitweken, veroorzaakten er een zeer scherpe
woningskrisis. Voor de vreemdeling was het bijna on=
mogelijk aldaar een onderdak te vinden. Daarom werd
in ieder stad, waar de graaf van Vlaanderen een jaar=
markt stichtte, ook een kapittel van kanunnikken inge=
richt, niet alleen om het schrijfwerk te verrichten voor
d e
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de ongeletterde kooplieden, maar ook om aan deze
kooplieden een onderdak te bezorgen gedurende de
jaarmarkt.
Voor de arme zieken, evenals voor de arme reizigers
zonder bestaansmiddelen, was niets voorzien. Onder
deze laatsten vond men knechten uit de ambachten die
naar een andere stad reisden om aldaar hun vakkennis
te volmaken, ook nog arme sukkelaars die werk zochten
en verarmde boeren, en tot slot weggelopen misdadi=
gers. Allen voelden zich aangetrokken door de opko=
mende steden.
De kristelijke liefdadigheid heeft zich ook over het lot
van deze verstotelingen ontfermd. Bij de stadspoorten
stichtten partikulieren toevluchtshuizen waar deze do=
laards een nacht mochten slapen. Het waren zeer primi=
tieve gebouwen, waar, in een grote zaal, een aantal bed=
den gereed stonden. Later, wanneer deze inrichtingen
door liefdadige giften over meer inkornsten beschikten,
werd er ook een warm avondmaal uitgereikt en vuur
gemaakt in de winter.
Deze gestichten kregen de naam van hospitaal of gast=

huis, een inrichting waar aan de gasten hospitaliteit
verleend werd. Vele van deze gestichten zorgden ook
voor de arme zieken, en de ziekenzorg werd weldra hun
bijzonderste bezigheid. Zo komt het dat de naam hos=
pitaal of gasthuis overgegaan is op de tehuizen voor
arme zieken, terwijl de inrichtingen waar uitsluitend
onderdak werd verleend aan arme reizigers de naam
kregen van godshuizen, naam die later ook overging
op de tehuizen voor ouden van dagen, die, vanaf de i 4
eeuw, in onze Vlaamse steden gesticht werden.
Al de oude hospitalen waren uitsluitend voorbehouden
aan arme zieken. De rijke zieken werden thuis ver=
pleegd. Zo zien wij in 1270, ter gelegenheid van een
vechtpartij, die het gevolg was van een vete tussen
twee Brugse poortersgeslachten, dat de lakensnijder Jan
van der Beurze, gewezen schepen van de stad Brugge,
dodelijk gekwetst werd wanneer hij een familielid ter
hulp snelde. De gekwetste werd verzorgd door drie
Brugse heelmeesters Pieter van de Lene met zijn zoon,
meester Simon, evenals de leperse chirurgijn Walter
de Casebanke, die slechts een hand had. Het reizen was
toen zeer tijdrovend en deze laatste kwam slechts na
twee dagen te Brugge toe.
In het huis van zijn 00m Jan Uutenzacke, deken van
de Sint=Donatianuskerk, die op de Burg woonde, werd
Jan van der Beurze geopereerd. Anesthesie was toen
onbekend en de heelkundige bewerkingen gebeurden bij
voile bewustzijn van de patient. Gedurende de operatie
werd Jan onder meer vastgehouden door de grote Brug=
se poorter Jan Bonin, een van zijn vrienden. Vijf nach=
ten lang werd hij verzorgd door zijn nicht Heilzoete
Appelcopers. Maar al deze zorgen mochten niet baten,
Jan van der Beurze overleed acht dagen na de vecht=
partij.
Voor de welgestelde ouden van dagen waren geen rust=
huizen voorzien zoals wij die nu kennen. Er was geen
gebrek aan huispersoneel, zodat zij in hun eigen woning
bleven tot aan hun overlijden. Enkele echter, die om
een of andere reden in hun huis niet kcnden of niet
wilden blijven, werden opgenomen in kloosters en an=
dere geestelijke inrichtingen, waar zij, mits zekere
schenkingen, mochten verblijven en verzorgd werden
tot aan hun dood. Ook het St.=Janshospitaal telde zulke
d e

prebendarissen.

Al de oude hospitalen of ziekenhuizen waren dus uit=
sluitend bestemd voor de armen. Nu nog behoren zij
alien aan de gemeentelijke Commissies van Openbare
Onderstand. Sedert het begin van onze eeuw, ten ge=
volge van de geweldige vooruitgang van de medikale
wetenschappen, is het in ernstige gevallen niet meer
mogelijk thuis een afdoende verzorging te verschaffen
aan de ernstige zieken. Daarom werden, eerst ten dien=
ste van de welgestelde mensen, klinieken gesticht.
Ook onze hospitalen voor arme zieken pasten zich aan.
En, ten gevolge van de sociale omvorming, werden zij,
na de eerste wereldoorlog, stilaan veranderd in klinie=

ken, waar ook betalende zieken werden opgenomen. Nu
zijn in deze hospitalen de niet=betalende patienten uit=
zonderingen geworden. In de kleinere steden, waar de
oude hospitalen zich niet konden aanpassen aan de mo=
derne geneeskunde, werd de ziekenzorg aldaar opge=
heven en deze inrichtingen werden dan omgevormd tot
tehuizen voor ouden van dagen.
II. HET BRUGSE SINT=JANSHOSPITAAL
Het Sint=Janshospitaal werd rond 1150 gesticht bij de
Mariabrug, die toegang verleende aan de reizigers die
uit Gent en uit Kortrijk te Brugge toekwamen. Het lag
dus bij een van de toenmalige toegangen tot de stad.
Wij mogen veronderstellen dat het hospitaal gesticht
werd voor arme reizigers, om korte tijd daarna ook in=
gericht te worden als gasthuis voor arme zieken. Het
is dan ook niet te verwonderen dat, in een belangrijke
middeleeuwse stad zoals Brugge, de ziekenzorg weldra
de belangrijkste opgave werd van deze inrichting.
1. DE EERSTE TWEE EEUWEN

De eerste twee eeuwen van het St.=Janshospitaal zijn
thans heel goed gekend, dank zij de licentiaatsthesis
van E. H. G. Himpens, leraar aan de Sociale School te
Roeselare : Het Sint=Janshospitaal te Brugge tot 1350.
a. Het oudste Reglement

Het hospitaal werd gesticht door de Brugse magistraat,
dat dan ook het eerste reglement opstelde in 1188, wan=
neer de inrichting haar kinderkwalen had doorpemaakt.
Dit stuk leert ons een en ander over de inrichting van
het gasthuis. Het werd beheerd door broeders en zus=
ters, die samen een godvruchtige vereniging vormden,
en die kloosterlijk leefden. Velen onder hen behoorden
tot welgestelde familien en schonken al hun bezit aan
het hospitaal. De meeste broeders en zusters waren on=
geletterd, daarom kon men hun het bidden van de ker=
kelijke getijden niet opleggen. De rozenkrans, die op=
gekomen is als koorgebed voor de ongeletterden, be=
stond nog niet. Broeders en zusters waren verplicht
dagelijks zeven Onze Vaders te bidden voor de weldoe=
ners van het hospitaal. Wanneer een broeder of een
zuster kwam te overlijden, moest ieder van hun mede=
broeders en medezusters drie psalters of driehonderd
Onze Vaders bidden voor zijn of haar zielerust.
Het kloosterkleed bestond uit wit of grauw weefsel van
ongeverfde schapenwol.
Om opgenomen te worden in de kloostergemeente
moest men een jaar en een dag op proef dienen. Arme
gehuwden werden ook aanvaard, maar zij moesten ge=
scheiden leven. Rijke gehuwden daarentegen mochten,
na hun opname, verder in speciale woningen samen=
leven, maar zij moesten een deel van hun bezit afstaan
aan het gasthuis. De broeders verdwenen eerst in 1634.
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b. Het Personeel en de

Diensten

De kapelaan moet de kerkelijke getijden bidden in de
kapel en er de Mis celebreren. Hij hoorde de biecht
van de zieken die in het hospitaal binnenkwamen. Hij
was ook belast de zieken te bezoeken en hun de H. Sa=
kramenten toe te dienen. Na 1300 vinden wij twee
priesters verbonden aan het gesticht.
De gehele inrichting werd bestuurd door een breeder,
de magister of meester, aan wie alien gehoorzaamheid
verschuldigd waren. Hij regelde de ziekenzorg, deed
orde en tucht heersen in de kloostergemeente, zorgde
voor de inkomsten en de uitgaven, en werd daartoe bij=
gestaan door een broeder=bursier. Ieder jaar legde hij
zijn rekeningen ter goedkeuring voor aan de stedelijke
magistraat.
Van rond 1300 was een broeder belast met het meten
van al de wijnvaten die te Brugge toekwamen aan de
kraan op de Kraanplaats. Hij heette de broeder=ver=
gierder omdat hij deze vaten mat door middel van de
vergierroede. Daarvoor ontving hij een vaste vergoe=
ding voor ieder vat wijn. De broeder=vergierder en een
andere broeder van het hospitaal staan afgebeeld bij
de kraan in het middenpaneel van de triptiek : het
Mystiek Huwelijk van de H. Katerina, geschilderd door
Jan Memling en bewaard op het St.=Janshospitaal te
Brugge. De kraan en de twee broeders, alsook de nu
verdwenen St.=Janskerk op de Sint=Jansplaats, zijn te
zien achter het beeld van Sint Jan de Evangelist.
In het hospitaal zelf waren de broeders belast met het
zakelijk beheer van de inrichting en met de handen=
arbeid, terwijl de zusters zorgden voor de verpleging
van de zieken en voor het huishoudelijk werk. Enkele
broeders en enkele zusters werden gezonden naar de
boerderijen en naar de kleine ziekenhuizen die van het
Brugse hospitaal afhingen, o. m. waren in 1297 twee
broeders en drie zusters werkzaam in het hospitaal te
Maldegem.
Daarenboven bezat het hospitaal nog een talrijk dienst=
personeel.
Buiten de zieken werden ook arme passanten opgeno=
men die er een nacht mochten slapen. Zij die geen eten
medehadden ontvingen een avondmaal en een ontbijt.
In het hospitaal woonden ook prebendarissen, bemid=
delde personen die aldaar hun verblijf hadden verkozen
en ervoor betaalden, en die meestal behoorden tot de
weldoeners van de inrichting.

c. De

Ziekenzorg

Bij hun aankomst in het hospitaal moesten de zieken
eerst biechten, daarna werden zij gebaad, of ten minste
de handen en de voeten gewassen. Hun klederen en
andere bezittingen werden weggeborgen. De zieken la=
gen naakt te bed. Dit laatste was voorzien van een
strozak, en als dekking beschikten zij over dekens of
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huiden. Om op te staan kregen zij een wijde mantel,
meestal uit schapevel, een wollen muts en speciale
schoenen.
Wanneer een zieke genas kreeg hij zijn klederen en
bezittingen terug. Stierf hij dan bleven deze klederen
en bezittingen eigendom van het hospitaal.
Als voeding werden drie soorten brood opgediend :
rogge, tarwe en wit. Dit laatste was bestemd voor de
erge zieken en voor de gasten. Er werd veel kaas, boter,
eieren en vis verbruikt. Voor de vastentijd, waar noch
vlees noch zuivel mocht verbruikt worden, werd veel
haring aangekocht, alsook vastenspyse, namelijk fruit,
vijgen en rozijnen.
Buiten de vastentijd werden driemaal in de week vlees=
spijzen opgediend.
Het eten werd in grote ketels naar de ziekenzaal ge=
bracht, er uitgeschept in houten kommen en aan de
zieken uitgedeeld. Zieken die konden opstaan aten aan
grote tafels die in het midden van de ziekenzaal ston=
den. Als drank werd bier geschonken dat in het hos=
pitaal gebrouwd werd. Op grote feestdagen werd ook
wijn uitgereikt.
In de eerste twee eeuwen werd als brandstof turf ge=
bruikt. Daartoe had het hospitaal veel moeren aange=
kocht, eerst in de omgeving van Aardenburg en Eekk>,
later in het huidige Noordbrabant tussen Breda en Ro«
zendaal. Deze turf werd per schip naar Brugge gebracht.
Maar de turfmoeren geraakten weldra uitgeput, en het
hospitaal begon bos sen aan te leggen om over voldoende
hout te beschikken, niet alleen voor de bouwwerken,
maar vooral als brandstof.
In het midden van de i 4 eeuw bestond het medisch
personeel uit drie vaklieden, de ersatre, arts of genees=
heer, de fisicus, chirurgijn of heelmeester, en de baerd*
maeker of barbier. Ieder had zijn aandeel in de verzor=
ging van de zieken. De geneesheer zorgde voor de in=
wendige kwalen, de heelmeester voor de wonden en de
breuken. De barbier was niet alleen belast met het
scheren van de baarden, hij moest regelmatig bloed
laten van de zieken, een veel toegepaste praktijk in
deze dagen.
d e

d. De

Gebouwen

De drie oude ziekenzalen bestaan nog maar worden
niet meer gebruikt. Een ervan is omgevormd tot mu=
seum. Deze werd gebouwd in een tijd toen het zeer
moeilijk was om in onze aan natuursteen zeer arme
streek, het nodige arduin te bekomen dat kwam uit het
Doornikse. Dit arduin werd naar hier gebracht op zeer
kleine schuitjes langs de Schelde, de Zeeuwse eilanden
en het Zwin. Daarom werden veel plaatselijke bouw=
stoffen gebruikt. Het hout vervangt er soms de natuur=
steen. De pijlers van de huidige museumzaal bestaan
uit eikenbomen, die met de dessel ruw werden afge=
schaafd.

Oude gravure voorstellende het St. Janshospitaal te Brugge.
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De middeleeuwse timmerlieden hebben in de dakgestel=
len van de oudste gebouwen het bewijs geleverd van
hun grondige vakkennis en hebben er echte meester=
stukken van gemaakt.
Buiten de drie ziekenzalen tussen de Reie en de kapel
bezat het middeleeuwse hospitaal reeds deze kapel met
haar primitief torentje. De kapel was niet afgescheiden
door een muur van de ziekenzalen, maar wel door pij=
lers, zodat de zieken de goddelijke diensten konden vol=
gen in hun bed.
De woning van de zusters lag toen reeds langs de Reie.
De kapelaan woonde nevens de grote poort, rechtover
de O. L. Vrouwkerk, en de woning van de broeders lag
in het begin van de Heilig=Geeststraat, terwijl het kerk=
hof in de noordoosthoek van het beluik lag.
De andere gebouwen : stallen, schuren, wagenhokken,
brouwerij en bakkerij lagen verspreid over het hof.
e. Het Bezit van het Hospitaal

In 1300 bezat het hospitaal tien grote hofsteden, die in
rechtstreeks beheer werden uitgebaat, namelijk twee te
Zuienkerke en een in de volgende plaatsen : Wenduine,
St. Michiels, St. Andries, Snellegem, Oostkamp, Oede=
lem, Eeklo en Donk (Sijsele). Deze hadden toen een
gezamenlijke oppervlakte van 842 Ha. De gezamenlijke
veestapel van de tien hofsteden bedroeg 88 paarden, 376
stuk hoornvee, 925 schapen, 280 lammeren en slechts
28 varkens. Dit beperkte aantal varkens valt op. Men
kende toen nog de intensieve varkenskweek niet. De
varkens werden alleen gehouden voor eigen gebruik.
Slechts daar waar eikenbossen voorhanden waren, wer=
den meer varkens gekweekt, omdat zij leefden met de
eikels uit de bossen waar zij vrij rondliepen.
In 1330, ten gevolge van de vermindering van de kloos=
ter lijke roepingen, zag het hospitaal zich verplicht zijn
hofsteden in pacht te geven aan leken. Alleen de grote
hofstede Schoeringe te Zuienkerke bleef nog in recht=
streeks beheer van het hospitaal.

2. HET ST. JANSHOSPITAAL ROND 1550

Twee eeuwen later vinden wij opnieuw talrijke inlich=
tinmen over het inwendige leven van het St. Janshospi=
taal, dank zij het voorhanden zijn van drie rekeningen
van de bursier over de jaren 1546=1548, alsook van
twee rekeningen van de spindezuster, die iedere week
de speciale uitgaven voor de keuken optekende. De
rekening van de spindezuster over het jaar 1547=1548
bevat daarenboven de dagelijkse opgave van het aantal
zieken, alsook van de peigrims of arme reizigers die
een nacht in het hospitaal mochten verblijven.
De stedelijke magistraat hield nog altijd toezicht op het
beheer van het gasthuis.
Zekere notabelen uit de stad en vrienden van het hos=
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pitaal werden ieder jaar met een geschenk vereerd,
meestal een geheel of een half vet lam. Daarenboven
werden zij nog bedeeld op de kermis, van het hospitaal.
Ieder jaar, op 24 juni — St. Jansdag, — zond het hof te
Schoeringe, dat nog rechtstreeks door het hospitaal werd
uitgebaat, een ton room en twee kuipjes boter voor de
vrienden van het hospitaal.
a. De Inwoners van het Gesticht

De verpleegde zieken waren niet zo talrijk als wij op het
eerste gezicht zouden aannemen, wanneer wij de uitge=
breide inrichting van het hospitaal in aanmerking ne=
men. Volgens de rekening van de spindezuster over
het jaar 1547=1548 werden er van 24 april 1547 tot 28
april 1548 door de zieken een totaal van 21.076 dagen
in het hospitaal verbleven, wat een gemiddelde geeft
van 57,12 zieken per dag. De peigrims brachten er
5.595 nachten door of een gemiddelde van 15,16 pel=
grims per nacht.
b. De Voeding

De voeding van de zieken was gewoonlijk dezelfde als
deze van de broeders en de zusters, zelfs waar het gaat
om hoenders, konijnen, hazen en snippen, die gegeven
werden op de laatste vleesdagen voor de Vasten, op
vastenavond, op St. Jansdag, 24 juni (kermis van het
hospitaal) en op zekere andere feestdagen.
De ravitaillering kwam ten dele van de hofstede Schoe=
ringe te Zuienkerke. Veel slachtvee werd aangekocht
en in de weiden van Schoeringe gemest. Het graan
kwam vooral uit de polders langs de huidige Belgisch=
Nederlandse grens, rond Waterlandkerkje.
In die tijd was de aardappel nog onbekend. De basis
van de voeding, nevens het brood, was de potagie, een
dikke soep, waarin vooral kolen, rapen en wortels wer=
den gestoofd, aangevuld met een zekere hoeveelheid
bonen of erwten, die de nodige voedingswaarde aan
deze soep moesten geven.
In de rekening van de spindezuster over 1547 vinden
wij ook de aankoop van suikergoed : 61 pond (van 464
gram) broodsuiker, twee pond kanariesuiker en tamelijk
veel siroop. Daarbij kwamen nog talrijke honingkoeken,
alsook 'tregie (dragees), vierzaden' en ander suikergoed.
Voor het bereiden van de eetmalen werden veel spece=
rijen aangekocht : peper, muskaatnoten, kappers en an=
dere. Deze, evenals het suikergoed, de citroenen en de
sinaasappelen, werden geleverd door een kruidenier, die
terzelvertijd apoteker was. De geringe hoeveelheid op=
gediende sinaasappelen, twaalf op Paasavond 9 april
1547, laat ons besluiten dat zij alleen bestemd waren
voor de broeders en de zusters of voor de gas ten.
In 1546 werd zeven pond rijst aangekocht en in 1547
zestien pond, waarmede rijstpap gekookt werd. Deze
behoorde tot de fijnste lekkernijen. Vandaar nog onze

oude volksspreuk dat de gelukzaligen in de hemel rijst=
^dp zullen eten met zilveren lepels.
Voor de vastentijd, waar geen vlees of zuivel mocht ver=
bruikt worden, verving de vastenspyse de kaas en de
boter bij het brood. In 1548 werden daartoe twee vaten
rozijnen, vier vaten vijgen en dadels, een vaatje blauwe
rozijnen en twaalf pond amandelen aangekocht.
De broeders en de zusters, die zware arbeid moesten
verrichten, ontvingen in de Vasten een kleine verster=
king, namelijk enkele stopen (van twee liters) olijfolie
en enkele stopen gebrande olie om de vis te fruiten.
Voor de andere personen werd de vis, gedurende de
Vasten, gekookt opgediend.
De enige beschikbare drank voor de gewone man bleef
het bier. Koffie en tee kende men nog niet. De melk
bleef voorbehouden voor het vervaardigen van boter
en kaas. Het hospitaal bezat een eigen brouwerij, die
jaarlijks tussen 30 en 34 brouwten bier leverde.
Nu en dan, vooral bij feestelijke omstandigheden, werd
wijn uitgedeeld.
c. Verwarming

en

Verlichting

Voor de verwarming en de verlichting werd bijna alles
geleverd door de bezittingen van het hospitaal.
Wat de verwarming betreft, de talrijke bossen te Eeklo
(Veldekensdamme) en uit de streek van Aartrijke=Snel=
legem zorgden niet alleen voor het hout nodig voor het
bouwbedrijf en voor de meubilering, maar lever den het
nodige brandhout voor de talrijke open haarden, de
fornuizen van keuken en brouwerij en voor de oven
van de bakkerij. Voor de keuken werd ieder jaar vijf tien
hoed (van 172 liter ieder) buscoolen aangekocht.
De verlichting gebeurde met olielampen in de kapel en
in het hospitaal, waarvoor gedurende de jaren 1546=
1548 respektievelijk 31, 54 en 23 stoop olie werden
aangekocht. Voor het overige werden roeten kaarsen
gebruikt, vervaardigd uit het roet van de in het hospi=
taal geslachte dieren. Ieder jaar werden 180 pond kaar=
sen gebruikt, het overige roet werd verkocht aan de
kaarsgieter, die de kaarsen vervaardigde.

en de zuidervruchten voor de keuken van het hospitaal.
Maar hiervoor wordt hij altijd bestempeld als cruude=
nier, zodat de toenmalige apotekers veeleer te vergelij=
ken waren met onze drogisten.
In het hospitaal werd ook gebruikt gemaakt van ge=
neeskundige kruiden, daar de zusters over een cruud=
tuun beschikten, die onafhankelijk was van de moestuin.
Wat de inrichting van de chirurgie betreft, werd in
1547 de haard verlegd int surgiens camerkin. Dit schijnt
een klein lokaal te zijn, niet te vergelijken met de hui=
dige operatiezalen van het hospitaal.
Vermelden wij hier ook de jaarlijkse aankoop bij een
zeepzieder van zes tonnen croonzeepe.
e. Het Beluik

Het hospitaal beschikte nog altijd over dezelfde gebou=
wen als in 1350. In zijn geheel had de inrichting een
uitgesproken landelijk karakter. Buiten de gebouwen
van het hospitaal had men er talrijke stallen voor paar=
den en melkkoeien, schuren, wagenhokken, de bakkerij,
de brouwerij en verdere bij gebouwen.
Men vond er een rame of grasplein waar de was ge=
droogd werd, en die ook als weideplaats diende voor het
vee. Daarnevens lag de boomgaard en de moestuin.
Daarenboven beschikten de zusters over een kruidtuin,
waar geneeskundige kruiden werden aangekweekt. Deze
lag bij de Reie, en in de onmiddellijke nabijheid ervan
lag het bleekhof, waar het linnen gebleekt werd. Het
kerkhof lag nog aan de noordoostzijde van het beluik.
Langs alle zij den waren de uitgangen, zowel in de Ma=
riastraat als in de Meers, voorzien van balies of slag=
hekkens om het vee van de straat te houden.
3. DE NIEUWE GEBOUWEN UIT DE i o

de

EEUW

De gebouwen van het Sint=Janshoispitaal zijn onver=
anderd gebleven tot rond 1850. Maar de oude zieken=
zalen gaven geen voldoening meer. Het uitzicht van
deze ziekenzalen wordt weergegeven op een gravure uit
de i 8 eeuw, die bewaard wordt in het Gruuthuse=
museum in het zaaltje tussen de trap en de keuken.
In 1854
voorstel om het beluik van het hos=
d. Geneeskundige Zorgen
pitaal te verwisselen tegen de oude Duinenabdij, nu
het bisschoppelijk Seminarie.
Het medisch personeel scheen zich te beperken tot een
Eindelijk werd besloten nieuwe 'moderne' ziekenzalen
enkele heelmeester. Zijn wedde wordt als volgt be=
te bouwen tussen het woonhuis van de zusters en het
schreven in de rekening over het jaar 1546 : „ Meest ere
vroegere
kerkhof. Het werk was voleindigd in 1864.
Claeis van de Leene, chirurgien, over zyn pensioen (jaar=
Het
nieuwe
gebouw steekt nog altijd geweldig af tegen
wedde) ende salaris, van de ziecken, miserabelen per=
de
oude
stijlvolle
gebouwen die het omringen.
soonen die int hospitael binnen desen jaere ghecommen
Tot
voor
het
bouwen
van deze ziekenzalen behield het
ende gheleghen hebben : 168 lib. ".
hospitaal nog altijd zijn landelijk karakter uit de vorige
In dezelfde rekening vinden wij Jan van der Plancke,
eeuwen, zoals wij het zien op het schilderijtje uit 1820
appotecaris, van diversschen medecynen, drancken, re=
dat hangt in de gang naar de apoteek.
cepten ende andere omme ten behonfve vanden ziecken
d e

w

int hospitael ghelevert : 159 lib. 16 sch. 6 deniers '.
n

Dezelfde Jan van der Plancke leverde ook de specerijen
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beschermheiligen van de medicijnkunst

Onze 'beoefenaars van de edele medicijnkunst' hebben
af te rekenen met geduchte kankurrenten. We kunnen
die mededingers tot drie groepen terugleiden. Daar zijn
eerst de kwakzalvers, halve gare en inoffensieve, of
nog echte boosdoeners van de mensheid. Daar zijn ten
tweede de pastoors. Het is een gevestigde traditie dat
zij die voor het zieleheil zijn aangesteld, nog bekommerd
zijn over 't lichamelijk welvaren van hun schaapjes. In
de middeleeuwen was het brevet van dokter in de medi=
cijnen een evenwaardige titel als deze van dokter in de
teologie om een kanunnik=prebende los te krijgen. In
ons Brugse Sint=Donaas vinden we niet zeiden artsen
onder de kapittelheren . Onze Bourgondische hertogen
hadden er een handje van om hun eigen lij farts zo 'n
vette prebende te doen toekennen. Waarmee ze dan
verder op een gratis=verzorging konden aanspraak ma=
ken. Het ras van de pastoors=medicijnmeesters is nog
ver van uitgestorven : de vermelding van een Kneipp
of een abbe zus=of=zo, liefst met portret, op de verpak=
king van het geneesmiddel, blijft nog altijd een aanbe=
veling bij de goe=gemeente. Er zijn, ten derde, nog de
hemelse medicijnmeesters, Gods lieve heiligen, die, als
echte specialisten van 't vak, onder mekaar broederlijk
verdeeld hebben al de kwalen, ziekten en malanjen die
't arme mensdom komen plagen. Al naar gelang ze zelf
door die bepaalde kwalen werden geplaagd. Of soort=
gelijke miseries in hun martelie doorstonden — denk
maar aan Sint Apollonia, die de tanden werd uitgerukt!
Of nog eenvoudig omdat hun benaming toevallig aan de
ziekte of het ongemak doet denken — Lucia wordt
gediend tegen oogzieken en Blasius... tegen de winden.
We zouden een lijvig Larousse=Medical kunnen samen=
stellen moesten we al die heiligen=specialisten willen
opsommen. Ik verzend u liever naar onze folkloristen,
onze vaantjesboeren en de litanieen die men in de bee=
vaartplaatsen vindt. En, last not least, naar die brave
meneer du Broc de Segange, een meneer met een
lange naam en een nog langer=uitgesponnen weten=
schappelijk werk (twee zware boekdelen : 522 en 634
bladzijden, Parijs 1866), waar gehandeld wordt over
Les Saints Patrons et Protecteurs; en waar die vele hei=
ligen in een krans staan van zalfpotjes en medicijn=
flesjes, genoeg en te over om alle gekende en nog te
ontdekken goedaardige en kwaadaardige ziekten te
voor komen of te genezen.
Die hemelse medicijnmeesters hebben dit voor op de
twee andere klassen van mededingers : ze doen niet aan
oneerlijke konkurrentie. Of beter nog, hier mogen we
't woord konkurrentie in zijn natieve betekenis ver=
1
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staan : con=currere zegt immers : samen=lopen, samen=
werken. Voor ons, gelovigen, is het hele leven een
wonder weefsel van natuur en bovennatuur. Het ware
de hemel tempteren moesten we de natuurlijke hulp=*
middelen ongebruikt laten. Anderzijds ook de meest
knappe arts zal in veel gevallen van zijn eigen ontoe*
reikendheid bewust zijn. Vader Deplae — hij was een
even edel mens als knap chirurg — die me eens onder
't mes nam, vertelde mij, dat hij nooit zijn instrumenten
in de hand nam zonder eerst een kruis te slaan. Maar
daar wilde ik komen : zoals thans de vele specialisten
a. h. w. de gemoedelijke huisdokter en huis vriend heb=
ben uitgeschakeld, zo heeft het leger van de heiligen*
specialisten ons een weinig doen vergeten de bescherm=
heiligen van de beoefenaars van de medicijnkunst zelf.
Want de profes sie heeft zijn geattitreerde, traditionele
patronen. En daar ik nu eerst en meest voor onze artsen
schrijf, stel ik me voor iets te zeggen over hun be=
schermheiligen.
We hebben hier, het kleine grut daargelaten, een tri=
logie, zodat ik van mijn bijdrage een soort triptiek kan
maken : Lukas, Pantaleo, en de bij ons meer populaire
tweelingsbroeders Kosmas en Damiaan. Daarmee zijn
onze drie eigenlijk tot vier uitgegroeid. Maar daar Kos=
mas en Damiaan als tweelingsbroers onafscheidbaar
staan — ook in de verering — kunnen we ons houden
aan't heilig drietal en Kosmas en Damiaan voorbehou=
den voor het meer in't oog springend middenpaneel.

I. SINT LUKAS (18 oktober)

Sint Lukas doet aan kumuul. Van professie was hij arts.
Sint Paulus (Coloss. IV, 14) heet hem : medicus cha=
rissimus : de welbeminde lijfarts. Onze dokter, zoals
overigens onze biechtvader, wordt niet zeiden tot onze
meest intieme vriend. Dat is nogal normaal. De Franse
artsen publiceren een 'Bulletin de la Societe Medicale
Saint=Luc'; en hier te lande hebben we een 'Saint=Luc
Medical, orgaan van de Belgische Geneesherenvereni=
ging Sint=Lucas en van de Medische Sint=Lucasjeugd',
tweemaandelijks en tweetalig; met, zoals alles wat hier
te lande tweetalig (heet, een sterke propensie naar het
overwegend Frans. Vlaamse artsen, were di !
Een mens moet zijn hobby hebben. Ernstige werkers
nemen, als verpozing, een ander even ernstig werk.
Artsen blijken niet zeiden beste schrijvers te zijn. En
dichters. West=Vlaanderen kan groot gaan op een hele
pleiade artsen=schrijvers. De medicus Lucas was ook

schrijver. Zo 'n ernstig schrijver, dat hij met zijn Evan=
gelie en zijn Handelingen van de Apostelen zich opge=
werkt heeft tot vader van de Kerkelijke Geschiedschrij=
ving. Dante heet hem : de scriba van Gods lankmoedig=
heid. Onze Brugse librariers, die oorspronkelijk Sint
Jan Evangelist vereerden, namen in 1469 Sint Lukas als
bijpatroon. Ze vierden hun diensten in ten Eekhoutte;
tot in 1763, wanneer ze verhuisden naar Sint=Kristoffel
op de Markt. In 1763 had Sint Lukas de oorspronkelijke
patroon reeds doen vergeten.
Artsen en schrijvers=boekdrukkers zijn al een zware
klandizie. Habenti dabitur = Hij die veel bezit zal nog
bijkrijgen, zegt het evangelic Sint Lukas heeft er nog
een derde kategorie bij genomen : de schilders en kun=
stenaars. Sint Lukas heeft meesterlijk geschilderd... met
de pen. De legende heeft van de pen een penseel ge=
maakt, en laat Sint Lukas zitten in z'n atelier, waar
hij Maria portretteert. De zogezeide Lukas=Madonna's
zijn zo talrijk, dat men zich verbaasd afvraagt waar de
man, die de artsenijkunde beoefende, boeken schreef en
predikaties hield, de tijd vandaan haalde om die hon=
derden paneeltjes af te werken. Mannen van klein ge=
loof, zal de legende ons vermanen. Zoals de grote
meesters hun leergasten hadden, die't grof werk schil=
derden, terwijl de meester zelf slechts de eerste schets
leverde en de laatste afwerking, zo had onze Lukas een
heel legioen engelen=schilders in zijn dienst. Met dien
verstande, dat die engelen=leerknapen niet het grove
werk leverden, maar de afwerking. Die — natuurlijk —
van hemelse schoonheid moest zijn.
Onze Brugse schilders die — wat nog al vreemd lijkt —
met de zadelmakers in een en zelfde gild gegroepeerd
waren, hadden een eigen kapel in de Zilverstraat. Ze
werd door de huidige bewoonsters van het beluik, de
Zusters van Sint Jozef, op de oude grondvesten totaal
verbouwd. Ze was toegewijd aan Sint Lukas en Sint
Elooi — die laatste zal er zijn voor de Zadelmakers.
Voor het gild schilderde Lanceloot Blondeel in 1545 het
middenstuk van een gildevaan. Op de voorzijde (thans
in Sint=Salvators) ziet men een tronende Godsmoeder
tussen de twee patronen. Sint Lukas zou, volgens de
traditie, het portret van de schilder zijn. De keerzijde
(thans in het Stedelijk Museum) toont ons Sint Lukas
in zijn atelier 'Maria metten Kinde schilderend'. Lang
duurde het niet of de gildeleden kwamen tot het besef
dat het eigenlijk zonde was zo 'n kostbaar kunstwerk
als vaandel te gebruiken, en de twee doeken werden
als altaarstuk in de kapel uitgesteld.
Zolang de geneeskunde nog in de kinderschoenen stond,
zien we, te Brugge, alle beoefenaars van 'de edele con=
ste' gegroepeerd in het gild 'van de Chirurgijns ende
Baerdemakers' of barbiers. Dat Kosmas en Damiaan als
patronen vereerde. In 1670 kwam er een soort schisma.
Zij die aan de universiteit een dokters= of licentiaats=
titel hadden behaald, scheidden zich af van het vroe=
gere gild, om zich te verenigen in de Confratemitas

Medica Brugensis, die Sint Lukas als patroon vereerde
Het zegel, da I kort nadien ges token werd, draagt als
beeldenaar : Sint Lukas te halven lijve voorgesteld,
met een boek op de handen. Rechts van de toeschou*
wer, de kop van de os, het ikonografisch kenteken van
de heilige. Het randschrift is de Paulustekst : 'Salutat
vos Lucas Medicus = 1687'. De statuten zeggen dat de
Vereniging werd opgericht : ' A d gloriam Illius a quo
est omnis medela, Deiparae Virginis et Sancti Lucae
Medici'. Ze werd afgeschaft door de Franse Republiek
in 1794. In 1815 werd ze, in ietwat gewijzigde vorm
heropgericht onder de titel 'Societe Medico=chirurgicale
de Bruges' en groepeerde : „ tous les practiciens qui
resident a Bruges, et qui sont legalement autorises a
exercer une des branches de l'art de guerir". Is men
onderaan, in 't aanvaarden van de leden, wat breder
geworden en ruimdenkend, van boven is een uitzuive*
ring gebeurd en is Sint Lukas als patroon uitgeschakeld.

De ikonografie van Sint Lukas werd vooral bepaald door
de verering. Als apostel en evangelist draagt hij boek
en pen; als martelaar, het marteltuig; dat niet altijd
hetzelfde is, daar we over de aard van de martelie niet
met zeker heid zijn ingelicht. Het kan een lans zijn, of
nog een bijl. Als evangelist krijgt hij nog als attribuut
het gevleugeld rund of os; wat verwijst naar de aanvang
van zijn Evangelietekst. Van de drie kategorieen die
hem als patroon vereren — artsen, schrijvers en schil=
ders — is het de laatste groep — die zich het minst op
Lukas kan beroepen : een schilder in de echte zin van
't woord is hij nooit geweest — die hem a. h. w. heeft
geannekseerd . De voorstellingen van Sint Lukas de
Madonna schilderend zijn niet te tellen. Onlangs zagen
we op de tentoonstelling 'De eeuw der Vlaamse Primi=
tieven' (Brugge, i960), twee in alles gelijke panelen
met zo 'n Lukas=Madonnaschilder, door Vander Wey=
den. Het ene kwam uit Mxinchen, het andere uit Bos=
ton — een derde moet te Leningrad zijn — maar welk
van de twee het oorspronkelijk stuk is, en of ze mis=
schien allebei van de hand van de Meester zijn, daar=
over raakt men het niet eens. Alleen weten we dat
Vander Weyden het oorspronkelijk stuk schilderde voor
de Schilderskapel te Brussel. Zodat, zowel te Brussel als
te Brugge, onze artiesten en Lukas=Madonnaschilder in
hun kapel vereerden.
Waar men de atelier=scene niet kon voorstellen, zoals
b.v. waar Sint Lukas in een groep heiligen voorkomt,
geeft men Sint Lukas een kleine Maria=ikone in de
hand. Zo deed Vivarini op zijn Maria=Hemelvaart in
San Pantaleone te Venetie. In zijn Heures de Comeau
heeft de miniaturist Jean de Montlucon Lukas al schrij=
vend voorgesteld, maar in de lunette boven de deur
is een Madonna=relief aangebracht; wat weerom vol=
doende individualizerend is. Daarentegen zijn de voor=
stellingen van Lukas=patroon van de artsen eerder zeld=
2
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Lanceloot Blondeel : Voorzijde van het vaandel van het
Brugse Gild. O. L. Vrouw met de patronen Sint Lukas
(schilders) en Sint Elooi (zadelmakers) - 1545
S. Salvatorskathedraal, Brugge.

,

Lanceloot Blondeel : Achterkant van het Gildevaandel.
(1545) - Sint Lukas die de Madonna schildert.
Groeningemuseum, Brugge.

Pantaleo was lijfarts van Keizer Galerius=Maximiaan,
en werd gemarteld te Nicomedia omtrent 305. De Grie=
ken, bij wie hij in grote verering was, hebben zijn naam
omvormd tot Pantaleimon = barmhartig ten overstaan
van iedereen. Een medicus is niet zelden een barmhar=
tige Samaritaan : die 't nog niet is, moet ernaar streven.
Pantaleo werd onthoofd. Deze zeer sobere biografie
zal de latere legende vermooien. Eer hij gehalsrecht
werd, zou hij een hele serie zware tormenten—waarvan
elk op zichzelf deugdelijk dodend was — mirakuleus
doorstaan hebben. Slechts op twee biezonderheden wil
ik wijzen. Met de handen boven het hoofd gekruist,
zou hij met een zware spijker handen en schedel door=
boord geweest zijn. En toen men hem eindelijk onthoofd=
de, was het geen louter bloed dat uit de romp spoot,
maar bloed en melk...

bloed=historie hier en daar minder bekend was, is het
best mogelijk dat men van de ampul een medicijnvaatje
gemaakt heeft. Bij onze kunstenaars draagt het vaatje
soms een perkamentje met tekst, waarin men de ge=
bruiksaanduiding voor 't geneesmiddel heeft gezien.
Dat Pantaleo in de middeleeuwen ook in onze Noorder=
landen is bekend geworden, is te verdanken aan de
aanwezigheid van zijn relikwieen. Zijn schedel is van
overouds bewaard in de primatiaal St. Jean te Lyon,
terwijl een grote relikwie vereerd werd in de abdij kerk
St. Denis bij Parijs. De meest intense verering vinden
we toch in de landen van het Duitse spraakgebied. De
Pantaleo^kirche te Keulen bestond reeds in 867. Abt
Hadamar van Fulda bracht er, in 955, een reliquia in=
signis over, die hij uit Rome had meegekregen. Rupert
I van Deutz predikte er, omstreeks 1125, een fameus=
gebleven sermoen, waarin hij vertelt over de miraku=
leuze ampul die, in zijn tijd, te Konstantinopel vereerd
werd. Die kerk te Keulen is een van de rijkste mij nen
voor de Pantaleo=ikonografie. Een dertiendeeuws zegel
van het sticht stelt hem voor gezeten op een faldisto=
rium of antieke vouwzetel, met de martelarenpalm en
een vaatje dat met een kruis je bekroond is. Dat kruis je
ver wij st naar de bloedampul eerder dan naar het medi=
cijnvaatje. Op een jonger zegel is het kruis je weggeval=
len, zodat het vaatje beter gaat gelijken op artsenijgerei.
De inventaris van de verdwenen kerkschatten vermeldt
nog een zilveren hoofdreliekschrijn. Volgens het op=
schrift was een fragment van de schedel hier in 1208
aangebracht, door een zekere Heinrich von Ulmen —
devictis Groecis — d. i. uit Konstantinopel. Het kunst=
werk was gedateerd : 1361. In de laatste wereldoorlog
werd de kerk zeer zwaar beschadigd, zodat we thans bij
de ' verschwundene Austattungsstiicke' nog moeten re=
kenen het hoogaltaar (1749) met een pompeuze anti=
kiserende figuur van de heilige; en het koorvenster
(1622), waarop hij afgebeeld stond als een gezet Duits
burger van die tijd.

Bij de Grieken rekent Pantaleo onder de megalomarty=
res : de martelaars van eerste klas. Te Konstantinopel
had hij een heiligdom, waar men een ampul van dat
mengsel van bloed en melk vereerde. In S. Maria=anti=
qua, de kerkruine op het Romeinse Forum, zien we hem
afgebeeld — het fresco is van omstreeks 700 — met een
vaatje op de hand. Men zegt : een medicijndoosje of
zalfpotje. Ik meen eerder dat we hier de fameuze 'am=
pulla sanguinis' hebben; want in veel kerken in Italie
werden of worden nog soortgelijke bloedampullen be=
waard. O. m. te Ravello bij Amalfi, waar de Dom onder
zijn aanroeping schuilt, en het gestolde bloed in de
fiool soms vloeibaar wordt; zoals dit van Sint Januarius
te Napels. In een brief (oogst, 1846) heeft Newman,
die toen in Zuid=Italie verbleef, van dat wonder melding
gemaakt. Zoals men Sint Januarius heel dikwijls met
de bloedampul voorstelt, zo zal dat ook gebeurd zijn
voor Pantaleo. Maar daar hij ook arts was, en deze

Bij de Duitsers heeft de populariteit van Sint Pantaleo
een hoogtepunt bereikt — maar is hiermee zijn indivi=
dualisatie ietwat verdoezeld — toen hij, in de late
middeleeuwen, werd opgenomen in de groep van de
XIV Noodheiligen of ' Nothelfern'. Dat zijn heiligen die
alles vermogen — Sancti privilegiati — en aangeroepen
worden met een betrouwen dat niet alleen de bergen
verzet, maar nog de grenzen van de reine mogelijkheid
overschrijdt. Het gaat niet op de voorstellingen van de
Noodhelpers te willen opsommen : ze zijn legio. Ik
citeer enkel een drietal zeer bekende kunstwerken, waar
onze heilige verschijnt met de spijker die handen en
schedel doorboort : het relief van Riemenschneider in
't Sint=Juliaanshospitaal te Wiirzburg; het paneel van
Hans Burgkmair in de Galerie te Augsburg; en de figuur
op het genade=altaar te Vierzehnheiligen, de bekende
beevaartplaats ten noorden van Bamberg. Die naar Bam=
berg reist, moet absoluut tot aan Vierzehnheiligen door=

zaam. Ik ken slechts een miniatuur uit het register
van de universiteit te Bazel (1484), waar hij in de ene
hand een spatel draagt, en in de andere het basis=
instrument van de oude terapeutie : het urinaal.
Sint Lukas ligt begraven in de abdij kerk S. Giustina te
Padua. Aan mijn lezers=dokters die op vakantie gaan
— wie gaat er in onze dagen niet op vakantie ? — en
Padua aandoen, zal ik maar zeggen : S. Giustina niet
overslaan. Een reuzekerk van de Renaissance (1502),
die deze eigenaardigheid vertoont, dat de 120 m lange
hoofdbeuk overkluisd is, niet met een doorgaande ge=
welf, maar met een serie van acht opeenvolgende koe=
pels. De opstand van San Marco te Venetie, waar de
vormspraak Byzantijns is; van de basiliek II Santo te
Padua zelf, waar de architektuur Gotisch is. Hier krij=
gen we eenzelfde schema in Renaissancevormen ver=
woord. Het graf is op uw linkerkant, in het transept.
Groet eerbiedig Sint Lukas van mijnentwege.

II. SINT PANTALEO (27 juli)
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reizen. De Rokoko=kerk is een meesterwerk van Balta=
zar Neumann. In het midden van de hoofdbeuk staat
het genade=altaar, een haast mirakuleuze konstruktie,
grillig van lijn en buitensporig van ornament. Het is
alsof het dode hout in de hand van de beeldhouwer tot
een nieuw leven kwam, tot een fantastische groei van
gouden takken en blaren, waarop de witte heiligen=
gestalten tot reusachtige bloemen ontluiken. Heel van
boven, op een van de hoeken van't baldakijn, zit Pan=
taleo, met gekruiste, doorspijkerde handen op 't hoofd.

III. SINT KOSMAS EN DAMIAAN (27 September)

Arabiers ? Gebroeders ? Tweelingbroeders ? Artsen ?
Martelaars ? Een hele serie vraagtekens ! We weten er
zo weinig over. Ten minste met zekerheid. Het Marty=
rologium, de officiele kalender van de Kerk, zegt op 27
September : „ Te ^gea, natale d. i. sterf dag van de ge=

Sint Lukas met het urinaal - 1484.
Universiteitsregister

te Bazel.

Sint Pantaleo, op het genade-altaar
in de beevaartskerk van Vierzehnheiligen.

broeders=martelaars Kosmas en Damiaan, die, na aller=
lei tormenten victorieus doorstaan te hebben, na ge=
boeid te zijn en gekerkerd, in de zee geworpen te zijn
en in 't vuur, na gekruisigd te zijn, gestenigd en met
pijlen doorschoten, eindelijk werden onthoofd. En, naar
men zegt, zijn hun drie gebroers, Antimus, Leontius
en Euprepius, met hen samen gemarteld. Het Marty rolo=
gium is, gelukkiglijk, geen evangelie. De serie victorieus
doorstane tormenten vormen zowat cliche in de oude
martelaren=histories. Dat eindigt doorgaans, zoals bij de
koningin van Alice in Wonderland, met : de koppen af.
Maar dat Martyrologium is nog zeer sobere literatuur
vergeleken bij de detail=schildering en de gouden ara=
besken van de Gulden Legende, het vade=mecum van de
middeleeuwse kunstenaar.
Dat het martelaren geweest zijn, is toch zeer waar=
schijnlijk. Gestorven in 't begin van de jaren 300. Een
honderd jaar later is er reeds een grote basiliek gebouwd
boven hun graf te Kuros (Cyrus) in Noord=Syrie. 't Is
een druk=bezochte beevaartkerk, waar veel wonderbare
genezingen bekomen worden. Het is niet onmogelijk
dat hun diploma van medicijnmeester een posthume
titel is, hun toegekend om die vele mirakuleuze gene=
zingen. Bij 't volk heten ze : Anargurooi, wat betekent
dat ze praktizeren zonder honoraria aan te nemen.
Wat, zoals een spuiter opmerkte, een zeer bedenkelijk
geval is, en op zichzelf reeds een sterk argument om
iemand te overtuigen dat hun diploma wel degelijk een
posthuum diploma meet zijn. Maar de spuiter heeft
ongelijk. Anargurooi en barmhartige Samaritanen zijn
er steeds geweest bij de artsen. Te Parijs, waar ze elke
eerste maandag van de maand voor de gildemis bijeen=
kwamen, moesten ze, na de dienst — gratis et pro
Deo — alle zieken verzorgen die zich bij de kerkdeur
kwamen aanbieden. Dat volgens hun statuten. De Fran=
se Revolutie heeft wel het gild en die gratis=verzorging
afgeschaft; maar dat het ras van de Anargurooi met de

Revolutie niet is uitgestorven, weet ik door eigen be=
vinding.
De ikonografie van Kosmas en Damiaan heeft zich een
beetje gewijzigd naar de... mode van de tijd. Bij de
Byzantijnen en Romeinen dragen ze de deftige kledij
van een patricier uit deze dagen. In de middeleeuwen
komen ze te voorschijn met de dracht van de klerken
of gestudeerden : een breed gedrapeerde bovenmantel
of toga, die soms van schitterend kardinaalsrood is en
met bont afgezet, en de baret. Nu is het soms opval=
lend dat heel dikwijls slechts een van de twee de toga
en baret draagt, terwijl de andere verschijnt als een
hupse jonker, met korte lijfrok en een modieuze pluim=
hoed. Zo op het verder te bespreken schilderij van Sint=
Jakobs te Brugge (1523); op de houtsnede van een
Almanak te Bazel gedrukt in 1514; en ietwat minder
geaksentueerd maar toch aangeduid in de mooie beeldjes
op het doksaal te Walcourt (begin i6 eeuw). We heb=
ben hier een soort konstante waarvoor ik een verklaring
wil voorslaan. De meeste middeleeuwse Kosmas= en
Damiaangilden — zo te Brugge, Brussel en te Londen
en te Parijs — groeperen medicijnmeesters... en bar=
biers. Nu was het door de statu ten van het gild te Parijs
sterk ingescherpt, dat alleen de klerken=afgestudeerden
de lange toog mochten dragen; terwijl de anderen zich
moesten tevreden stellen met het gewone habit court.
Een soort standenorganizatie, binnen het korps, van
gens de robe en gewone burgers, waarbij de bescherm=
heiligen zich hebben aangepast ! Bij de toga past nog
de baret of bonnet carre. Ze kan de meest verschillende
vormen aanemen. Uiteraard en vi verbi met vier tuiten,
zoals ze door de Universiteitsprofessoren wordt gedra=
gen, of met drie, zoals bij de huidige geestelijken; bij
onze advokaten en rechters is ze tot een rond hoofd=
potsken ontwikkeld : er is niets zo grillig en modieus
als een hoofddeksel; zie maar het kapsel van onze non=
nen ! Te Walcourt, waar we een soort overgang mogen
zien, draagt de heilige met de lange toga een zeer ka=
rakteristieke bonnetcarre; de andere draagt nog wel een
soort toga, die hoger opgeschort is en waar, aan de
hals een zeer modieuze kledij verschijnt. Zijn hoofd=
deksel is een soort slappe muts, waarboven hij een
breedgerande pluimhoed geplant heeft. Zoals onze pre=
laten hun galerus of staatsiehoed zetten boven htm
kalot of soli=deo. Van de Klauber's, de Augsburgse gra=
veurs die, in de late jaren 1700, ons land met devotie=
prentjes overstroomden, bezit ik een plaatje waar onze
heiligen, ten halven lijve voorgesteld, een barokke
pluimtoque dragen, die er eerder Turks uitziet. Het exo=
tieke was in die dagen geweldig aan bod; misschien
wilde men hiermee beduiden dat onze gebroers Ara=
bieren waren. De heiligen zijn omkranst met een eigen=
aardige trofee : links, aaneengeregen doktersinstrumen=
ten van de meest diverse beschrijving, waartussen de
lavementspuit een markante plaats inneemt; rechts, een
slinger van marteltuigen. De twee guirlandes lopen bo=
de

ven samen onder een doktersbaret, die ligt boven een
toga en kettingen. Als tekst, het citaat uit de Ecclesias=
ticus (38, 1) : Honora medicum propter necessitatem.
Wat we kunnen vertalen : Houd de dokter in ere; we
kunnen hem niet mis sen.
Kostumering is al iets. Onze heiligen worden verder
geindividualizeerd door hun attributen. Ik ken wel mo=
derne plaatjes waar ze alleen de palmtak dragen. Wat
zegt dat ze martelaars zijn, meer niet; en dat blijft
toch een halve identiteitskaart. Ze zijn artsen, en de
traditionele ikonografie laat ze duidelijk als artsen ver=
kennen. Ze dragen de dokterstas of't medicijnenkistje,
de mortier, en het zo kenschetsende zalfpotje met de
lepel of spatel. In zijn Traite de Chirurgie (einde i 5
eeuw) heeft Guy de Chauliac erop gewezen, dat bal=
sems, pommaden, linimenten en smeersels onmisbaar
zijn voor de arts die „ ouvrant manuellement, doit por=
ter avec soy cinq onguents ". Maar wat het sterkst in=
dividualizerend is voor onze Anargurooi, dat is het basis=
instrument van de oude terapie, het urinaal. Moderne
pudibonderie wil er een distilleerkolf in ontdekken !
Laat ons ten slotte noteren dat, in de voorstellingen van
onze heilige tweelingsbroers, we nooit met zekerheid
kunnen uitmaken wie Kosmas mag zijn en wie Da=
miaan. Ze dragen immers gelijke ikonografische attri=
buten. Soms wordt bij elke figuur een naam opgegeven;
maar dan kunnen we gerust de namen ondereen ver=
wisselen zonder in een ikonografische ketterij te vallen.
Bij de heiligen, zoals bij de gewone stervelingen, zijn
de tweelingen soms niet uit mekaar te verkennen.
d e

De verspreiding van de verering van de heiligen wordt
in de hand gewerkt door de verspreiding van hun reli=
kwieen. Zijn onze Anargurooi, tijdens hun aards bestaan
ergens in een verloren hoekje van het verre Oosten
gekantonneerd gebleven, dan zijn ze, door de versprei=
ding van hun — echte of vermeende — relikwieen, na
hun dood geworden tot' grands voyageurs devant l'Eter=
nel'. We kunnen ze onmogelijk op hun lange tochten
vergezellen. We kiezen enkele pleisterplaatsjes uit die,
voor onze dokters=met=verlof een halte kunnen tekenen
op de reisroute.

I. ITALIE

Rome. Ten tijde van paus Symmachus (t 514) was er
reeds een oratorium met relikwieen van onze heiligen
bij de Maggiore of grote Mariakerk. De grote bevorde=
raar van de verering is echter paus Felix IV (t 530).
Hij bouwde... of beter, bouwen deed hij niet, hij veran=
derde een bestaande profaan gebouw op het Forum in
een kerk van Kosmas en Damiaan. Een vrij merkwaar=
dig gebouw, dat nog bewaard is gebleven : een recht=
hoekige zaal, voorafgegaan door een rondbouw die als
ingangshal dient. Wat er van Felix werk is, dat is de
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halfronde koornis of abside met het zeer bekende mo<=
zaiek : onze twee heiligen, die door Petrus en Paulus
aan de Kristus worden voorgesteld. De Anargurooi dra=
gen hier de kledij van de Romeinse patricier, en bieden
de Kristus een kroon aan. Uiterst links, de (sterk her=
stelde) figuur van Felix IV. Op een lager register, de
traditionele lammerenstoet; en nog lager, de opgestoken
handen van de apokalyptische ouderlingen — de figu=
ren zelf zijn verdwenen onder een barokke muurbekle*
ding. In 1631 heeft Urbaan VIII de hele boel verknoeid
met de bevloering zes meter hoger te leggen en alles
te oversausen met een barokke ornementatie. De paus
was hiermede aan zijn eerste proef stuk niet; en daar
hij een Barberini was, hadden de Romeinen er dadelijk
een pasquinade op gevonden : ,, Quod non fecerunt
barbari, fecerunt Barberini". In haar gehavende toe=
stand blijft de kerk toch een bezoek overwaard. Hier
werd a. h. w. de bron aangeboord voor de verering van
de tweelingsbroers in onze liturgie. Worden ze niet met
naam vermeld in de Canon van de mis ? Houdt men
hier niet 'statie' op de donderdag van de mediana of
mid=vasten ? Bekijk nu eens, in het missale, het formu=
lier voor deze donderdagsmis. Bijna niets dat verwijst
naar de Vasten : alles spreekt van onze twee heiligen;
wat in de Vastenliturgie uitzonderlijk is. Heel waarschijnlijk hebben we hier het misformulier van de de=
dicatie of inwijding van onze Romeinse kerk, inwijding
die op een 27 September gebeurde en de aanleiding gaf
tot het vieren van onze heiligen op deze datum. Wan=
neer de Vastenliturgie werd afgerond door het opnemen
van de donderdagen, werd deze feestmis verlegd op de
donderdag=mediana, terwijl we op 27 September zelf een
formulier kregen dat, in alle betekenissen van 't woord,
kan heten : de commune martyrum. Dat onze Anar=
gurooi halfweg de Vasten zo uitzonderlijk vereerd wer=
den, is, naar men zegt, om de moed erin te houden bij
hen die de strenge Vasten onderhouden. Zou het niet
eerder zijn om ons eraan te herinneren, dat het vasten
een remedie is voor ziel... en lichaam ? Meer mensen,
zo zeggen toch de dokters, sterven van te veel te eten,
dan van te weinig.
Florence. Geen bereisd man of hij is te Florence ge=
weest. Hoeveel van onze dokters, die te Florence voor=
bij kwamen, hebben ontdekt dat het zowat de stad is
van hun patroonheiligen ? Waar ge ook komt, in de
Uffizi, in de Accademia, in San Lorenzo (vergeet hier
niet het heerlijk relief van Donatello in de sakristie),
in San Marco, overal stoot ge op onze Anargurooi. Hier
zijn het niet, zoals te Rome, relikwieen die het sukses
bezorgden, maar de Medici, de adellijke familie, die de
geschiedenis van de stad domineert : tyrannen, verlichte
despoten en mecenaten. Hebben ze het tot hertog en
groothertog gebracht, de stamvader was waarschijnlijk
een arts, zoals de naam het uitgeeft. Hun wapenschild
— in goud, zes, zeven of acht ballen van keel — ver=
wijst naar een middeleeuwse pillendraaier. Een van de
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grote figuren in de rij, Cosimo, werd naar Sint Kosmas
gedoopt. Heel de kunst van de vijftiende eeuw verwijst
te Florence naar de Medici. Zelfs het strenge San Marco
en die zachtzinnige Fra Angelico kunnen aan de greep
niet ontsnappen. Het is overigens bekend dat Cosimo
zich graag afzonderde in San Marco, waar men u nog
zijn kamer aanwijst. De Angelico heeft onze twee bei=
ligen ingeschakeld in de Kerkeklacht of Kruisscene in
de kapittelzaal, in het groot fresco Maria met heiligen
op de dormter. Maar nu we toch in San Marco verdoold
zijn, moeten we even stilhouden bij de predella, waar
heel de legende van onze heiligen wordt verteld; en
vooral bij de scene van het aangezette been.
Het mirakel zou gebeurd zijn in de kerk op het Forum
te Rome. Een man, van wie het ene been haast volledig
was weggekankerd — het geval werd door de artsen als
hopeloos beschouwd — kwam bij onze Anargurooi om
hulp smeken. Al biddend viel hij in slaap en kreeg hij
een droomgezicht. Kosmas en Damiaan onderzochten
het zieke been. Wat kunnen we eraan doen ? zei de
ene. 't Zieke been kunnen we wel afzetten; maar dan
is de arme man voor de rest van't leven gebrekkelijk
en invalied. — Daar is juist vandaag een jonge neger
bijgezet in de kerk van Sint=Pietersbanden, repliceerde
de andere. Hij was kloek en sterk van leden. Zijn benen
heeft hij niet langer nodig. Ga er een halen. Toen nu
het zwarte been was bij gebracht, werd het zieke lid
afgezet en het been van de Moor aangepast. Wakker
geworden, voelde de man zich genezen. Het zieke been
was gezond geworden... maar het was gitzwart. Toen
men nu in Sint=Pietersbanden het graf van de neger
ging onderzoeken, vond men het lijk met een verkan=
kerd been. Zo vertelt de Gulden legende. Zo heeft de
Angelico het naverteld. God is wonderbaar in zijn
heiligen !

II. FRANKRIJK

Brageac. Raoul de Scorailles, heer van Brageac in de
Cantal, had aan de eerste Kruistocht (1095) deelgeno=
men en had van zijn verre reis meegebracht relikwieen
van de Anargurooi, fragmenten van de schedels, die in
de dorpskerk werden neergelegd. Waarschijnlijk werd
het kerkje bij deze gelegenheid verbouwd : een typische
Romaanse kruiskerk, met vieringstoren en drie half=
ronde koornissen op de oostkant. Ze is nog volledig
bewaard gebleven. Zoals overigens de relikwieen, die
gesloten zitten in houten borstbeelden uit de jaren 1500.
Hiermede is Brageac van overouids een beevaartplaats
geworden; en de Franse katolieke artsen hebben in
onze dagen de traditie hernomen. Voor mij ligt de uit=
nodiging op de beevaart van 24 juli 1955 : L'eveque
de St. Flour est tres heureux d'accueiller dans son dio=
cese les mernbres du corps medical pour une rencontre
spirituelle et fraternelle. Une eveque considere les mala=
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des comme les premiers brebis confiees a son cceur
pastoral. Ceux qui les soignent avec tout de devouement
et de competence, sont presents dans cette sollicitude
affectueuse...". Kunnen ze 't mooi zeggen die Franse
bisschoppen ! Onze dokters die op vakantie gaan in
de Limousin of de Auvergne, moesten tot Brageac door=
reizen. Het kerkje is het waard. En wordt voor ons,
Vlamingen, van biezondere interesse, omdat het ge=
bouwd staat boven het graf van onze Vlaamse heilige,
Tillo de Saks, waarover Kan. Duclos een schoon boek
schreef. Men toont er nog het Romaanse 'Croix de St.
Till', waarin men, bij gemis aan andere relikwieen,
vijf fragmenten van de grafsteen heeft ingesloten.
Luzarches. Het stadje ligt op 36 km van Parijs, langs de
grote baan naar Chantilly. Hier vinden we, in de tijds=
orde, de tweede grote beevaart. Jean de Beaumont, heer
van Luzarches, die aan de tweede kruisvaart deelnam,
was op zijn tocht aan relikwieen geraakt en deponeerde
ze in de parochiekerk, op 8 mei 1170. Tien jaar later
liet hij bij zijn kasteel een kerk bouwen ter eer van de
Anargurooi, en stichtte er een kapittel. Zijn bedoeling
was de relikwieen er naartoe overbrengen; maar dat
gebeurde eerst in 't begin van de jaren 1300, wanneer
de relikwieen in een zilveren schrijn werden overge=
steld. De Revolutie heeft van de kasteelkerk een —
schone — rui'ne gemaakt en't zilveren schrijn gestolen;
maar de relikwieen worden nog vereerd in de parochie=
kerk. Nog een interessant gebouw, met romaanse resten
en een indrukwekkend renaissance gevelfront. Het
merkwaardigste voor ons is de invloed van de devotie
te Luzarches op het gild van de Chirurgen en Barbiers
te Parijs. Het gild, dat reeds in 1352 was ingericht, en
zijn gewone diensten verrichtte in de thans verdwenen
kerk St. Come et Damien in de rue de la Harpe te
Parijs, ging elk jaar in beevaart naar Luzarches. In Le
Scalpel (25 juli 1959) is een bijdrage verschenen over
de confrerieprenten die jaarlijks aan de leden werden
uitgedeeld. Onze heiligen worden er afgebeeld met, op
de achter grond, de twee beevaartkerken te Luzarches.
Op het schild van de vereniging stonden, oorspronke=
lijk, de figuurtjes van de twee beschermheiligen 'avec
trois boettes en dessous'. Later, toen Lodewijk XIII —
die op S. Kosmas en Damiaandag was geboren — de
vereniging tot koninklijk gild had verheven, nam men :
,d'azur, a trois boites couvertes d'argent, en de Franse
lelie' .
3

III. DUITSE LANDEN

In 963 bracht bisschop Adaldog relikwieen van de
Anargurooi te Bremen; in de jaren 1400 werd een
schrijn van verguld zilver ervoor gemaakt. Dat zal de
aanvang tekenen voor een zeer intense verering die
over heel Noord=Duitsland is vertakt. Ook het Munster
te Essen schuilt onder aanroeping van Kosmas en Da=
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miaan : op de zoldering van de hoof dbeuk werd om=
streeks 1100 hun hele legende geschilderd. Het protes=
tantisme veroverde de streek, maar dan zonder beeld=
storm. Het zilveren schrijn bleef ongedeerd te Bremen
tot in 1649, wanneer Maximiliaan I van Beieren het af=
kocht en overvoerde naar de Jezuietenkerk S. Michael
te Munchen. De Jezuieten zijn wel uitgedreven, maar
hun kerk bleef voor de eredienst bewaard. Het zilveren
schrijn staat in een kapel op de noordzijde. Het is een
somptueus gewrocht van de late gotiek.
Over het hele Duitse spraakgebied zijn onze tweelings=
broers, in de late middeleeuwen, tot echte volksheiligen
geworden. Getuige daarvan de haast ontelbare retabels
en schilderijen — een merkwaardig stukje van de
Meester van Liesborn is in de National Gallery te Lon=
den terecht gekomen. Een van de meest typische voor=
stellingen ziet ge in de kerk te Muggensturm (Baden).
Enkele jaren geleden, werd een hele cyclus wandschil=
deringen van hun legende blootgelegd in het kerkje
van Tagerwiller in Thurgau.

IV. ONS LAND

We moeten, natuurlijk, onze pelgrimage eindigen in de
eigen streek. In tal van oude steden vinden we middel=
eeuwse gilden die Chirurgen en Bar biers =bloedlaters
groepeerden en doorgaans Kosmas en Damiaan als pa=
tronen vereerden. Te Antwerpen was er zo een gild,
dat een altaar bezat in de Lieve=Vrouwkerk; voor dat
altaar schilderde Ambrosius Francken (t 1618) een trip=
tiek, waarvan de luiken in het Stedelijk Museum terecht
kwamen. De binnenzijden stellen voor het mirakel van
het aangezette been en de marteldood; de buiten=grisail=
les de twee heiligenfiguren . Te Gent had het gild zijn
altaar in de Sint=Niklaaskerk, maar het altaarstuk (Nic.
Roose) is een schilderij van de Barmhartige Samaritaan.
Te Brugge vierden de Chirurgyns ende Baerdemaekers
hun diensten in Sint=Jakobs. We vinden ze reeds ver=
meld in 1427; in 1432 krijgen ze een eigen altaar in
'de oude cleene kercke', die, bij de uitbreiding van het
kerkgebouw verdween in 1475. Dan kregen ze een an=
der altaar in de nieuwe zuidbeuk, en 't was voor dat
altaar dat Lanceloot Blondeel, in 1523, het altaarstuk
schilderde dat we in de kerk nog bewonderen. Het
doek laat ons de sierkunstenaar Blondeel kennen op
zijn best... of op zijn uitbundigste. Het wordt een fan=
tastisch spel van gouden architektuur, waar vroeg=
Renaissance en flamboyante Gotiek door mekaar stren=
gelen. Allerlei scenes van de legende bloeien als kleu=
rige bloemkelken tussen de gouden takken open. Als
centraal motief, de Onthoofding; van weerszijden de
zeer modieuze figuren van onze gebroeders : die van
links, met baret en met bont afgezette toga, heft het
urinaal in de hoogte; die van links is in habit=court,
draagt een breedgerande hoed — een soort hofjonker —
en houdt de zalfpot met de spatel.
4

In 1665 moest de oude ins telling een geweldige bloed=
lating onderstaan door het afscheuren van de gediplo*
meerde artsen, die, aangevoerd door Thomas Montanus
(van den Berghe), de Confraternitas Medica Brugensis
stichtten, met Sint=Lukas als patroon en de Lieve=
Vrouwkerk als zetel. Dat de Chirurgyns ende Baerde=
maekers zich duchtig hebben geweerd om de krisis te
boven te komen, blijkt o. m. uit twee feitjes. Eerst
bekwamen ze, op 25 april 1666, van bisschop de Haynin
de oprichting van een broederschap van devotie, die
ook voor niet=leden van het gild openstond. 't Jaar
daarop, in 1667, erkende dezelfde prelaat de echtheid
van een relikwie van Kosmas en Damiaan, die sedert
mensengeheugen in bezit was van het gild. Broeder=
schap en gild bleven in Sint=Jakobs tot in 1786; dan
verhuisde men naar de voormalige Jezuietenkerk, die
in 1779 aan de parochianen van Sint=Walburga was
over gemaakt. Deze imposante barokke bouw werd door
iedereen bewonderd; en terecht. Ook onze Chirurgen
en Barbiers voelden zich in deze entoesiaste vaart mee=
gezogen, en verhuisden naar Sint=Walburga. Met trom=

mei en fluit... maar niet met hun schilderij van Meester
Blondeel. Het stuk werd veel te oud=modisch bevonden
om in dat feestelijk kader te passen. Sint=Jakobs vaarde
er best mee. Wat ze wel naar hun nieuwe thuis mee=
brachten, dat waren de relikwieen van hun patronen.
Waarschijnlijk werd bij deze gelegenheid het nieuw
schrijntje gemaakt : een kleine sarkofaag van geschil=
derd en verguld hout, bekroond met twee gekruiste
palmtakken, waartussen een medaillon met de borst=
beelden van onze twee heiligen. Het schrijntje bestaat
nog, maar in ietwat verminkte staat : de palmtakken
en medaillon zijn verdwenen en vervangen door een
borstbeeld van Sint Donaas; het dient immers voor de
relikwieen van deze heilige, en hiermee is weerorn een
van de laatste herinneringen aan de verering van de
Anargurooi te Brugge verdwenen.
Ook dat Brugse gild van Kosmas en Damiaan is, met
de Revolutie, verdwenen. Succisa virescunt. Op 27 sep=
tember 1929 werd te Brussel gesticht de Vereniging
voor katolieke apotekers, met de titel : Gezelschap van
de H.H. Kosmas en Damiaan. De Westvlaamse afdeling
stak officieel van wal op 22 januari 1933, met een
bijeenkomst in de Karmelietenkerk te Brugge en een
vuurwerk afgestoken door de befaamde kanselredenaar
Mgr. Cruysbergs. Hopen we dat aan het Gezelschap
een langer leven beschoren blijft dan aan het schitte=
rendste vuurwerk. En dat onze Vlaamse apotekers —
en waarom niet onze Vlaamse artsen die een oud schis=
ma moesten goedmaken ? — de gedachtenis in eer
houden van hun machtige patronen. Die, zoals een
middeleeuwse hymne zingt :
Arte libri, arte coeli
Tota curant languida.
MICHIEL

ENGLISH

1 Ik verwijs

hier naar een Brugs medrcus-historieschrijver, D r . de M e y e r ,

die in zijn

Notice htstorique de la Societe Medico~chirurgicale de Bruges

(1841, b l . 2 1 ) en in zijn Analectes Medicaux (1851, b l . 74) een respectabele,
nog

niet

volledigie hjst

publiceerde van Brugse

prebendarissen die aan

geneeskunde deden. W a a r b i j hij aantekent : al was zoiets uitdrukkehjk door
veel

Concilies verboden. A l die banvloeken waren tot dode letter

gewor-

den. D e verboden vrucht wordt soms aantrekkelijker omdat ze verboden is.

E n . . . nihil leges sine mortbus.
2

Artiesten en kunstambachtslieden, schilder$,

duurders,

enz. vieren

nog altijd

graveurs,

hun Lukas-mesdag.

glazeniers, b o r -

We

hebben

onze

Lukas-scholen. E e n kleine honderd jaar geleden ontstond hier te lande ' la
Glide

de St Thomas et de St L u c ' , een kunstmmnende groep

artiesten,

archeologen en bewonderaars van de Kristelijke (lees Middeleeuwse) kunst,
die

interessante

verslagen

publiceerde

over

hun jaarlijkse

studiereizen.

Natuurlijk in 't F r a n s ; we moeten dat in zijn tijdskader stellen. E . Gevaert,
die

een jongere

richting

Vertegenwoordigde,

en begonnen

was met zijn

' B u l l e t i n des Metiers d ' a r t ' , zorgde in 1908 voor een V l a a m s e tegenhanger
van zijn tijdschrift, die hij kortweg ' Sint-Lucas * doopte.
3

Gailliard,

geeft

Ambachten en Nerintfen van Brugge II, .tegenover

het zogezegde

grond,

schild

van de brugse

' Chirurgienen'

de twee heiligen ' en habit court ' en met baret;

b l . 173,

: op zilveren

in de opgeheven

hand draagt elk een urinaal, m de andere hand houdt de ene het medecijnkofferke, de andere een paar lepels. G a i l l i a r d is niet altijd te betrouwen •
hij

kan het wapenschidd gemaakt

hebben naar het zegel. Heiligenfiguren

op een wapenschild verwijzen naar een decadente heraldiek. Z o u men, bij
het

gebeurlijk

schoon

samenstellen

van het schild

motief va\n de Florentijnse

Medici

voor

artsenverenigingen het

als ondergedeelte met kunnen

verwerken ?
4 Catalogus, nrs. 146-149. T o t vijf keer toe - het zal dan wel geen zetfout
zijn

~ schrijft

de Catalogus

: ' Cosmus'.

't K h n k t

misschien een beetje

plechtig, maar 't khnkt vals.
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apotekers en apotekerspotten
MIJNEN WINCKEL STAET HIER OPEN,
OFFER IEMANDT IET W O U KOPEN,
OFFER EEN DOCTOREN BRIEF
HIER Q U A M SOECKEN SIJN GHERIEF.
WANT AL WAT DEES HEEREN SCHRIJVEN,
MOET ICK HIER GHEDUERICH VRIJVEN,
EN ICK STAMP HEEL UREN LANCK
DICKWILS MAER O M EENEN DRANCK.

Het is een feit dat de geschiedenis van de pharmacie in
ons land en meteen van het gebruikte officinamateriaal
nog moet opgezocht en geschreven worden.
Sedert enkele jaren worden in die richting door de Kring

Pater Poirters

historici — en het zijn dan nog meestal geschiedkundig
ongeschoolde pharmaceuten — zich aan de geschiedenis
van de apotekerspotten zijn gaan interesseren. Hun her=
komst, de pottenbakkers, hun ouderdom en hun gebruik
worden opgezocht. Nu eerst is men begonnen de apote=
kerspotten in musea, kloosterapoteken en de in de
uiterst verspreide priveverzamelingen te inventariseren.
Bij de opkomst van de nering der kruideniers en het
apotekersgild in de i 4 eeuw moeten de opstandflessen
meestal klein en groot, rood, zeiden zwart, gebakken en
gepolijst aardewerk geweest zijn met eenvoudige inge*
grifte siermotieven. In die aarden potten, kannen en
kruiken, in den beginne niet, later wel bruin of zwart
glanzend geglazuurd, met een perkamenten deksel afge=
dekt, werden de olien, de sir open en wij nen bewaard.
Zo bij voorbeeld de baardmannetjes of baardkruiken,
de grote roodaarden en geglazuurde kruiken, met onder
de tuit een mannetjeskop met een baard ingegrift.
De kruiden en kruidenmengsels en de zeiden gebruikte
enkelvoudige scheikundige stoffen werden geconser=
veerd in houten cylindrische of conische dozen of kuip=
jes met een houten deksel. De naam van het genees=
middel werd er op geschilderd en de cartouche had een
guirlandemotief, met wapens en geheimzinnige tekens.
De weinig gekende en bestudeerde eigenlijke apotekers*
potten, waarvan slechts zeldzame exemplaren, voor on=
ze Nederlanden vooral, tot ons zijn gekomen, zijn in
oude Nederlandse majolica, zowel Zuid* als Noord*
nederlandse, want ook te Antwerpen werden ze gebak=
ken, en dagtekenen uit het begin van de i 6 eeuw.
Het zijn fraaie cylindrische ronde potten, met een geo=
metrisch lineaire, donkerblauwe en oranjegele — ook
soms meerkleurige—versiering, met roomkleurig tingla*
zuur bedekt en van binnen met doorzichtig loodglazuur.
Te Antwerpen werden op het einde der i 5 en in het
begin der i 6 eeuw nog andere, nog zeldzamer te vin=
den potten gebakken, de majolica van Italiaanse oor=
sprong, dat betekent : door Italiaanse pottebakkers ge=
draaid en versierd. Ze zijn dan ook zeer moeilijk of prak=
tisch niet van het Italiaans aardewerk te onder scheiden.

voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux lof=

waardige en vruchtbare pogingen aangewend. Nochtans
wanneer men zich een beeld wil vormen en de evolutie
wil nagaan van het apotekersmateriaal, apotekerspotten
of opstandflessen, zandlopers, vijzels of mortieren, stam=
pers, lepels of spatulen, weegschalen en gewichten, re=
torten, flessen en allerlei grote en kleine potten, be*
treedt men een nog weinig of niet ontgonnen terrein,
Van een apoteker sprekend, en men spreekt graag van
een vieze of rare apoteker, stelt men zich dadelijk ie=
mand voor, die zijn leven slijt tussen flessen, potjes en
mortieren.
Op zuiver artistiek gebied moet men bekennen dat de
apoteekinstallatie met de jaren er niet bijzonder op
vooruit gegaan is. Niet dat wij afbreuk willen doen
aan de moderne, rationele, aan de huidige noodwendig=
heden en behoeften aangepaste apoteekinrichtingen, in
het bijzonder wat het meubilair betreft, zoals kasten
en recepteertafel, maar wij moeten toch vaststellen dat
de overgebleven oude gasthuis= en priveapoteken,
waar de mensen hun nood klaagden en met hun miseries
en lijden om raad en leniging kwamen vragen en waar
de pharmaceutische tradities en recepten zorgvuldig
werden bewaard, een warmer en intiemer atmosfeer
bezaten en een veel kunstiger en esthetisch rijker uit=
zicht hadden, die heden nog eenieders aandacht en
waardering waardig zijn.
Niet alleen boezemde de geheimzinnigheid van tekens
en materiaal eerbied in, maar bet kunstkarakter van
uitstalramen en interieur met de prachtige opstand=
flessen en bronzen mortieren, maakten de standing van
de officina en de apoteker uit.
Op pharmaceutisch=historisch gebied zijn de apotekers=
potten zeker een voornaam element, dat tot onze cul*
turele geschiedenis behoort.

d e

d e

d e

d e

Het is echter nog maar sedert enkele jaren dat de kunst*
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POT UIT DE SCHOOL V A N FAENZA met ornamentaal blauw decor in Oosterse sti
eerste helft i 5 eeuw. 21 cm hoog. BRONZEN VIJZEL, Italie, i 5 eeuw, 11 cm hoog. (
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Flessen voor aromatisch water, met Nederlands inschrift A.

Penninck water,

ongemerkt Delfts aardewerk met pauwenmotief. Verzameling St. Janshospitaal, Brugge. (Cliche uit Het Nationale
Kompas, Frankrijklei

75,

Grote cylindrische pot, hoog 40 cm met het
fogliemotief,

ongemerkt. Opschrift : Gario-

phil Conditi. (Cliche uit Delftse Apothekerspotten door D. A. Wittop

Koning).

Apotekersfles
dikbuikig,

(zgn. bokspot), in wit plateel;

op voet, met oor en tuit. Versierd

met blauw rolwerkmotief, met masker en twee
pauwen. Blauw opschrift : 5. Depapave. Rhae.
Hoogte :

23

cm,

diameter basis : 11,5

cm.

Verzameling Van Schoor. (Cliche uit Het Nationale Kompas, Frankrijklei 75,

...

-.J

Antwerpen).

Antwerpen).

Oliepot met het fogliemotief. De
tuit is blauw en loopt uit in een
rozet. Benaming: O+LAVRINV+
Oleum lauri. (Stedelijk

Museum,

Breda. Cliche Delf tse Apothekerspotten door Dr. D. A.

Wittop

Koning).

Uit de i 7 en de i8 eeuw dagtekenen de meest ge=
kende en verspreide ook meest gezochte faiencepotten,
de uit geglazuurd aardewerk gebakken zogenaamd
Delftse apotekerspotten.
Zogenaamd, want de juiste herkomst van deze potten
met blauw ornament op witte grond, is niet te bepalen,
daar deze potten niet alleen te Delft werden vervaar=
digd maar ook te Antwerpen, Doornik, Brussel, Rijsel,
Rouen, zelfs in Engeland waar Delftse uitgeweken pot=
tenbakkers steeds volgens hetzelfde pro-cede arbeidden.
Daarbij komt nog dat deze potten zeiden gemerkt en
gedagtekend zijn. Is het omdat bij een bestelling van
een volledige reeks opstandflessen slechts een of zelfs
geen gemerkt werd, of is het omdat een bepaalde ver=
siering of een detail van de klassieke versiering de
pottenbakker eigen was ? Men heeft dan ook getracht,
de apotekerspotten, onder Delftse invloed, in te delen
naar vorm en versiering, om door vergelijking de ouder=
dom en de oorsprong te kunnen bepalen.
Denk nu niet dat alle potten en vaten, in de apoteek
de
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gebruikt, uit gleis werden vervaardigd. Er bestond ook
tinnen vaatwerk en ma ten en van de i 7 eeuw af uit
blauw of bruin geblazen glaswerk, maar daarover is een
afzonderlijke studie te schrijven. Wat de vorm van de
Delftse potten betreft, er werden reeds verscheidene
klassificeringen voorgesteld. Naar ons bescheiden oor=
deel is deze van Dr. D. A. Wittop Koning de eenvou=
digste en de meest omvattende om wegwijs te geraken
in die rijke verscheidenheid.
Hij onderscheidt :
de

1. Potten voorzien van een tuit. De Tuitkan of Stroop=

pot, soms ook naar het Frans chevrette, bokspot ge=
naamd. Het is een buikige ronde pot op voet, voorzien
van een tuit en meestal ook van een oor. Deze is de
apotekerspot bij uitstek, want, naar uit bescheiden en
processen blijkt, was alleen de apoteker gerechtigd deze
potten te gebruiken en uit te stallen.
De oliepot, die veel minder voorkomt, is een meer cy=
lindrische kan met tuit en oor, soms op voet.
De pot waarin honing of balsems werden bewaard, had

Albarelli
uit

Oud-Noord-Neder-

landse majolica met typische lineaire decoratie. (Cliche

uit

Oud-

Nederlandsche Majolica
en Delftsch Aardewerk
door Jonkvr. Dr. C. H.
de Jonge).

een kleine tuit en een vierkante voet en was voorzien
van een stenen deksel, wat hem tot een veel jongere
tijd, namelijk de ic/ eeuw, terugvoert.
2. De Ties, al was zij uit gleis en niet uit glas zoals de
naam zou laten vermoeden, is een karafvormige pot met
vernauwende hals, zonder oor of tuit, gebruikt voor
wij nen en aroma tische wateren.
3. De cylindrische pot, in het Frans 'pot a canon ge=
naamd. Het zijn de ronde bokaalvormige potten, voor
zalven, opiaten, confituren, electuaria, balsems, pillen,
scheikundige stoffen, enkelvoudige en samengestelde
plantenpoeders.
De oudste vorm is de albarello, een lange slanke pot in
het midden wat vernauwend, wat het vastgrijpen ver=
gemakkelijkt, soms op voet. De kleine cylindrische pot=
jes, zonder voet, zijn de pillenpotjes of spetiepotjes. Het
is eerder ten onrechte dat de naam pillenpot wordt ge=
geven aan de kelkvormige cylindrische potten op voet.
De brede, grote cylindrische potten worden soms tria=
kelvazen genaamd. A l deze potten werden in den be=
ginne met een perkament of varkensblaas gesloten.
Daartoe was een naar binnen schuin aflopende bind=
rand aangebracht. Later werden koperen, rood geschil=
derde ijzeren en nog later stenen deksels gebruikt.
waarvoor dan een rechte hals aan de pot werd gemo
deleerd.
4. Vazen. Het zijn grote potten van zeer verscheiden
vorm met stenen deksel, gelijkend op deze onder num=
mer 1 voornoemd, maar zonder tuit of oor.
Wat de versiering betreft deze is zeer gevarieerd en
hangt wellicht af van de kunstzin van de pottenbakker
of van de apoteker die ze bestelde.
e
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Toch kunnen bepaalde typen van siermotieven onder=
scheiden worden, wat meteen een zeker dateren toelaat.
Tussen de Delftse apotekerspotten en deze in oude Ne=
derlandse majolica is een overgangsperiode waar te
nemen, waaruit de eerste en oudste Delftse potten, die
met het zogenaamd fogliemotief zijn versierd. Het is
een blauw ornament, dat nog onder Italiaanse invloed
staat en waarin men twee motieven onderscheidt : het
typisch loofwerk met kleine blaadjes of bloemrozetjes
en de versiering bestaande uit grote bloemen en open=
springende vruchten.
Het volgende en meest algemene motief, dagtekenend
uit de tweede helft van de iy en de eerste helft van
de i8 eeuw, is het pauwenmotief.
Het ornament vormt een soort van schild waarin de
benaming geschreven staat. De omlijsting is als volgt
gevormd : langs boven een korf fruit en twee naar
elkaar gekeerde pauwen, aan weerszijden een bloemen=
versiering, langs onder verbonden met een engelkopje,
aan de buitenzijden hangen twee gesloten paarde=
bloemen.
Die hoofdkenmerken kunnen nu alle een of meer va=
rianten vertonen, die dan voor een hele reeks potten
dezelfde zijn.
Zo bijvoorbeeld kunnen de pauwen vervangen zijn door
zittende engeltjes, herten, eenhoorns, aanliggende fi=
guren, vissen en cupido's; het engeltje, door een doods=
hoofd, een sater, een leeuwenkop, initialen van de op=
drachtgever en nog veel meer; ook de fruitkorf en de
paardebloemen kunnen gewijzigd of vervangen voor=
komen maar de honderden varieteiten kunnen steeds tot
het oorspronkelijk pauwenmotief worden teruggebracht.
ae
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Buiten die motieven bestaan nog wel dertig andere, van
veel latere datum, meestal van na 1800 en voornamelijk
uit de tweede helft der ic» eeuw.
Als etiket draagt de pot een cartouche waarin de naam
geschilderd werd en deze cartouche is versierd met zeer
gevarieerde motieven : guirlande, cactus, een bloeiende
aloe in een pot, strik, baldakijn of cherubijntjes met
pharmaceutische attributen, het consolemotief, het
bloemdekor en nog andere. Ook polychrome versierin=
gen komen voor. Betrekkelijk komen zij nochtans veel
minder voor, misschien omdat veel apotekers toen reeds
aan glazen of wit=porseleinen opstandflessen met opge=
plakte of ingebrande etiketten de voorkeur gaven.
Wat nu gezegd van de opschriften van deze apotekers=
potten ? Zij zijn in het latijn, zelden of nooit in het
Nederlands, dikwijls geheimzinnig en zelfs voor een
apoteker meermaals een raadsel. Niet alleen omdat veel
van deze simplicia in onbruik vervallen zijn en veel sa=
menstellingen — antidotaria — nog alleen in oude of
regionale codexen of formularia, na heel wat navorsin=
gen terug te vinden zijn, maar ook omdat de benamin=
gen door de pottenbakker=versierder niet altijd met
zorg en zonder fouten werden ingeschreven en hij naar
willekeur, volgens de plaatsruimte en goeddunken, alle
mogelijke afkortingen gebruikte. Het is niet zonder re=
den dat men van 'potjeslatijn' spreekt.
Het hoeft niet gezegd dat veel namaak en vervalsingen
van dergelijke Delftse apotekerspotten op de markt ge=
bracht worden. Bij aankoop is de grootste omzichtig=
heid geboden. Potten die een naad vertonen, en dus in
een vorm werden gebakken, zijn nieuw, ook potten
met het pauwenmotief en een stenen deksel zijn een
anachronisme, evenals die waarop het craquele onder
het glazuur werd geschilderd en aldus een verouderings=
procede hebben ondergaan.
de

Dit zijn slechts enkele richtlijnen, want alleen hij die
met de oude Delftse potten als het ware vergroeid is
en er zijn ziel heeft aan verpand zal kunnen onder=
scheid maken tussen oud en nieuw.
GERARD

FRANCHOO
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over de estetische inrichting
van de ziekenhuizen

Lees eerst dit: Niemand hoort graag zijn eigen prestaties
afkeuren en zo maar bekritiseren. Met reden.
Daarom zal dit artikel een poging zijn om zo ruim en zo
positief mogelijk enkele problemen te behandelen, die in
de titel besloten liggen, zonder de bedoeling deze of gene
konkrete instelling te willen de voile lading geven.
Dat een dergelijk onderwerp heel delikaat is om te behandelen, zal iedereen wel dadelijk aanvaarden. Niemand zal
het mij kwalijk nemen, zo de pen hier of daar eens mocht
uitschieten en even naast de streep lopen door iets te schrijven dat voor sommige goedmenende mensen minder gemakkelijk verteerbaar is. Als zoiets zal gebeuren, gebeurt het
niet opzettelijk.
Tenslotte, werken we niet alien voor de goede zaak ? Laat
ons dan eens eerlijk die 'goede zaak' zo ruim en zo onbevangen mogelijk bekijken van dicht bij, om ze in de toekomst daadwerkelijk meer te bevorderen ook.

En hier wou ik eindelijk op uit komen : er is maar een
gebied dat nooit vemoemd wordt, waar schier geen
aandacht aan wordt besteed, dat is : de opleiding tot
goede smaak bij de verpleegsters en de estetische in=
richting en opschik van onze ziekenhuizen en hospi=
talen.
Laat ons nu niet op een koude steen zitten jammeren
over die minder verkwikkelijke waarheid. Nu is het de
gunstige tijd, om, waar het moet, grondige wijzigingen
zelfs aan te brengen, teneinde onze hospitalen en kli=
nieken ook op dat punt bij te werken en een achterstand
in te lopen op vele buitenlandse ziekenhuizen, die naast
hun technische outillering, met smaak en zin voor
schoonheid zijn ingericht.

den als een geval, als een nummer, dat de verpleegster

Wie komt in een ziekenhuis binnen ?
Vooreerst de zieken. Die worden er veelal binnenge*
bracht. Er zijn kinderen bij en volwassenen; mensen
die gans bewust naar het hospitaal toe gaan en mensen
die bewusteloos zijn en dus van dit binnenkomen geen
indruk ondergaan, doch daar na zoveel dagen opnieuw
tot mens ontwaken.
Vervolgens komen daar de dokters. Hoeveel komen naar
hun patient en en hoeveel komen naar hun werk ?
Tenslotte zijn er de bezoekers. Zeer gevarieerd publiek.
Een wereld op zichzelf. Er zijn de toevallige bezoekers
en de dagelijkse, die soms maanden aaneen, elke dag
hierheen komen.
Bestendig wonen daar de verpleegsters en de zieken.
Is het nodig uit te weiden over de psychologie van al
die mensen ? Alleen misschien dit : dat de zieke van
zijn eigen familie moet scheiden en in het ziekenhuis
het volstrekt onzekere tegemoet gaat : onzekerheid wat
betreft zijn eigen leven, zijn gezondheid, ook wat betreft
zijn financiele toestand. In een woord, een wereld vol
zorgen.

en ziekenoppasster medeverantwoordelijk is voor de
mens die haar ter verpleging wordt toevertrouwd. Tech=
nische vaardigheid alleen geneest een mens niet. Het
perfekt leggen van een verband, het absoluut pijnloze
toedienen van een inspuiting, het onberispelijke op=
maken van een bed : dat alles is slechts een aspekt. De
liefde en de warme toewijding voor de zieke mens, het
diepe begrip voor zijn fysische en zo dikwijls psychische
nood, daar komt het op aan, en elke goede verpleegster
zal dit graag onderschrijven.
Maar er is meer.

Wat heeft dat alles nu met schoonheid te maken ?
Stellen we ons een ogenblik voor dat we zelf die mens
zijn die daar wordt binnengebracht op een berrie, ons
ogenblik van aankomst, voordat we echt 'patient' zijn.
Men brengt ons naar de ontvangstkamer, er moeten
trouwens vooraf enkele administratieve formaliteiten
vervuld, en wij liggen intussen gelaten te wachten tot
men ons verder draagt.
Ja, maar wat is die ontvangstkamer ? Is het een gang
waar iedereen door loopt, waar we ten aanschouwe van

Wat is eigenlijk een ziekenhuis ?
Tot een minimum herleid kan de bepaling luiden als
volgt : een sociale instelling, waar mensen met lichame*
lijke kwalen een tijdelijk onderkomen vinden met het
doel er te genezen en weer op krachten te komen.
Maar het woord ziekenhuis dekt een veel rijkere inhoud.
Zou een ziekenhuis niet in de eerste plaats een tehuis
voor zieken zijn ? Dat houdt in : een huis met een at=
mosfeer die iets heeft van een thuis, waar de zieken
lichamelijk en geestelijk er weer boven op komen. Daar
worden inderdaad de lichamen verzorgd, doch zo nauw
met het lichaam verbonden is de geest van de mens.
Die geest leeft in het lichaam, drukt zich uit met en
door dat lichaam, kan niet bestaan zonder dat lichaam.
In de verpleegstersscholen wordt de nadruk wel gelegd
juist daarop, dat de patient nooit mag beschouwd wor=
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iedereen daar liggen, onze mizerie gedekt met een grijze
deken van de openbare onderstand ? Of is het integen=
deel een ruime, luchtige kamer, rustig en stemmig inge*
richt, sober versierd met een plant en een mooie repro*
duktie, waar een vriendelijke verpleegster is, die zich
even met ons ophoudt, die onze angst begrijpt en ons
bemoedigt ? Het is maar al te waar, dat die eerste in*
druk zeer diep gaat, en bij blijft, soms zeer lang, soms
voor altijd.
Ik ken een kliniek in Zuid=Frankrijk, waar de overste
het als een plicht beschouwt, elke zieke persoonlijk te
ontvangen en te begeleiden naar de voor hem bestemde
kamer. Dat kan natuurlijk alleen het geval zijn voor
kleinere ziekenhuizen, doch indien wij in deze richting
even doordenken, zouden wij onze ziekenhuizen, niet
kunnen verrijken met wat de Fransen een centre &'ac=
ceuil noemen, een plaats waar men verwelkomd wordt.
Moeten daar niet een paar mensen voor vrij gemaakt
worden ?
Helaas, de aankomst van een zieke in het hospitaal is
voor de verpleegster een zo gewone zaak — en dikwijls
een hele karwei op haar overlast werkrooster of op een
spitsuur — dat we bij een eerste kontakt vaak dat rui=
me en menselijke missen, dat we wellicht evenveel nodig
hebben als het spuitje en de operatiezaal van straks.
Goed. Intussen zijn de zaakpapieren in orde gebracht
en voert men ons naar de zaal of de kamer. Wat staat
ons daar te wachten ? Net is het er zeker. Dat moet van
al onze gasthuizen in Vlaanderen gezegd. Wie op dat
gebied nog hogere eisen wil stellen is een muggenzifter.
Maar de opschik van de kamer ? De kleur van de mu=
ren ? De eventuele versiering ? Laten we ons geen illu=
zies maken, ook niet nopens de zalen.
Sommige inrichtingen zijn nog steeds in hun St.=Sulpice=
stadium, dat ze onbewust zijn ingetreden en even beaat
als onbewust doorleven. Ze raken er precies niet uit,
omdat ze er zelfs geen vermoeden van hebben, zo diep
zijn ze ingedommeld. Wij worden er intussen vergast
op een galerij plaasteren beelden en kaders met spreu=
ken waar we niet kunnen naast kijken.
We kunnen geen gang door, of daar staat een levens=
groot H.=Hart=met=de=armen=open of een jonge, zieke
madonna of dito Sint Jozef. (Die moeten het altijd ont=
gelden). De tijd waarin dergelijke kommerciele heiligen
opgang maakt en moest toch al lang voorbij zijn ! Of
niet ?
Men kan inbrengen : de zieke zal toch niet van het
eerste ogenblik af zijn kamer kritisch in ogenschouw
nemen, die mens heeft genoeg met zijn pijn en zijn
ziekte. Juist. Echter is het even waar, dat de kamer
waarin men leeft een grote invloed uitoefent op de psy=
chische gesteltenis van de mens, in casu de zieke. Deze
is integendeel uiterst receptief. De kamer mag wel on=
persoonlijk zijn als de zieke wordt binnengebracht, ze
moet het zelfs zijn in die zin, dat alle sporen van de
voorgaande bewoners uitgewist zijn, zodat ze nu zijn
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kamer kan worden. Maar die kamer moet dan ook leef=
baar zijn.
De laatste jaren heeft men wel de traditie van spierwitte
muren en zolderingen verlaten — dat past voor een
kloostercel — een ziekenkamer vraagt iets warmers. In
vele inrichtingen heeft men modernisatie gevleegd, dus:
gangen, zalen, en kamers geschilderd, liefst in twee*
drie=kleurentechniek. Doch hoe pijnlijk is dat op vele
plaatsen uitgevallen ! Men kiest kleuren die helemaal
niet bij elkaar passen en die in plaats van rustig en
blij te stemmen, de mensen weeig maken of woest.
Hier ware het wellicht de plaats om even uit te weiden
over kleuren, dat blije en tevens droevige mysterie voor
de hedendaagse binnenhuisinrichting.
Kleuren hebben iets aantrekkelijks, fascinants zelfs,
maar terzelvertijd zijn ze danig gevaarlijk en moeten
ze met grote omzichtigheid, met schroom bijna behan=
deld worden, vooral dan het bloedrood, het volgroen
en het strakblauw, kortom, al die gesatureerde kleuren.
Absoluut af te keuren voor ziekenhuizen, zeer gevaar*
lijk zelfs voor de woonkamer.
Onlangs bezocht ik een nieuw=ingerichte home voor
jonge meisjes. Vol trots toonde een zuster mij de living.
Ik zag een rode muur, een oranje muur, een paarse
muur en een zwarte muur; verder : zeteJs met rode,
groene, blauwe en gele kussens, bleek=houten kasten en
fel gekleurde gordijnen aan de grote ramen (ik zwijg
opzettelijk over de ' versieringsvoorwerpen'). Je voelt
dadelijk : hier klopt iets niet. Het is werkelijk een kako*
fonie van kleuren die tegen elkaar opschreeuwen ! Wie
kan nu een kwartier rustig in zulk een living leven ?
En beeld je in, dat je kinderen moet zoet houden in
dergelijke omgeving ! Ik maakte een diskrete opmerking
over de gewaagde tinten, maar het antwoord lag pas*
klaar : We hebben de schildersbaas laten beslissen. (dus

is het mooi, maar dat zei ze niet). Ik dacht alleen nog :
jammer van al die verf, doch daarmee geraakte ik de
pijnlijke indruk niet kwijt. Zien de mensen dan niet,
dat de hele zaak in de grond zeer vulgair aandoet ?
Gelukkig zag ik nog geen enkel ziekenhuis zo schreeu=
werig opgedirkt, hoewel in de meeste gevallen de juiste
toon nog niet werd getroffen, wel integendeel. Men
denkt alleen : wij zijn modern — en men laat gangen
in groen=roze, in geel=blauw of zelfs in het paars op*
schilderen. Men denkt : blauw, roze en geel zijn baby*
kleuren, dus laat men de ganse pediatric met deze tin=
ten insmeren. Resultaten : om lopen te gaan. Een zie*
kenhuis is toch geen reklame voor gekleurde verf !
Kleuren ? Volledig akkoord. Doch laat ze dan oordeel*
kundig, met goede smaak gekozen worden, en met de
grootste omzichtigheid bij elkaar aangebracht.
Nog een laatste woord over de opsmuk van zieken*
kamers en =zalen.
De patient moet rustig zijn en toch af leiding hebben.
Daar is de stem van de verpleegster, van de bezoeker,
van de radio. Doch luisteren valt soms zwaar als men

Afbeelding

voor het laboratorium van een in de muur

ingebouwde reeks van stop'contacten die op afstand van
15 cm van elkaar voorkomen en die zich langs de achterwand van de laboratoriumtafel op eenvoudige wijze in
de muur laten inbouwen, waardoor het vraagstuk van de
vele dubbelstekkers voorkomen kan worden.

Afbeelding van kleine opstapbankjes die als stapelbankjes in de operatieve afdeling gebruikt kunnen worden,
teneinde aan de verschillende lengten van de assisterende medici of verpleegsters tegemoet te komen. Het voordeel van deze is dat zij in elkaar sluiten en daardoor
geen afschuiven kan ontstaan.

Afbeelding van een machine die onder 12 atmosfeer druk
reparaties aan het linnengoed dusdanig snel verricht
door impregnatie met een bepaalde substantie, waardoor
de reparatie van het linnengoed tot 1/12

van de tijd

wordt teruggebracht.

Foto's
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Afbeelding van een bibliotheek hoe de tijdschriften kunnen worden opgeborgen en altijd het laatste nummer op
gemakkelijk overzichtelijke wijze wordt ten toon gesteld.

Afbeelding

De moeilijkheid is n.l. altijd het opruimen van de tijd-

vervaardigd, waardoor de baby-afdeling veel overzichte-

schriften gedurende het lopende jaar.

lijker wordt.

van een kinderbed, dat geheel uit plastic is

ziek is. Kijken dan, naar iets moois. Zo geraakt de
mens uit die cirkel van pijn en ziekte. Want juist door
zijn infirmiteit is de zieke uit zijn terrein van werk=
zaamheid en volledigheid gerukt en wordt hij weer als
een kind, dat graag kijkt en bekijkt.
Wat valt er doorgaans te bekijken ? Een plaatjesalbum,
een illustratie, de avonturen van Suske en Wiske : alle=
maal goed voor een uurtje. Zie je niet dat die ogen
hongeren naar iets anders ? Zet dan een stijlvolle vaas
met frisse bloemen naast het bed, of een plant (ont=
daan van zij den strik en gekleurd papier). Hang tegen
de wand een paar mooie reprodukties, een zwart=wit=
opname van een beeldhouwwerk of een stadszicht,
smaakvol ingelijst dan. Laat de schoonheid binnentre=
den in de kamer. Ze helpt de zieke zijn eenzaamheid
dragen, zij ontspant zijn blik, zij stemt hem tot rust.
Ook al is hij geen intellektueel, de patient zal genieten
van die schoonheid, en dankbaar zijn erom.
Wanneer de kamer als ruimte te wensen overlaat —
men moet gebruiken wat men heeft — kan dat gemis
aan harmonie door de opschik gekorrigeerd worden. De
inrichting van een zaal zal daardoor ook enigszins an=
dere problemen stellen. Een zaal wordt door vele ver=
schillende mensen samen bewoond. Doch laat ze dan
niet een kazern=achtige indruk geven, waar de bloem=
potten strak in't gelid staan, dat tafeltje steeds drie cm
van deze boord af, dat beeld juist uitgemeten op dat
plaatsje; waar de verpleegsters als goed gedrilde mili=
tairen fungeren, technisch volmaakt werken, maar geen
oog hebben voor dat weinigje echte schoonheid waar=
door ze hun patienten betere mensen maken. Het kost
weinig moeite, de opschik van de zaal af en toe slechts,
lichtjes te varieren, als attentie voor de mensen die er
maanden (soms jaren) verpleegd worden. Men moet er
alleen maar op denken.
Een laatste duister kapittel dat nog dient gelezen, is
dat der wachtzalen en eventuele spreekkamers. In som=
mige gevallen is die wachtzaal een volstrekt minimum :
een bank opgesteld in een gang, tegenover de deur van
het dokter skabinet. Ben je toevallig de zesde in de rij,
dan moet je staan (diskreet of minder diskreet steun
zoekend tegen de radiator), want er kunnen hoogstens
vijf mensen een zitje op de bank veroveren. Hier is niet
in de verste verte spraak van estetische inrichting. Het
hele geval is gewoonweg mens=onwaardig.
Een betere formule vormen reeds de kleine inhammen
of anti=chambres. De mensen zijn minstens beschut te=
gen de nieuwsgierige blikken van de voorbij gangers.
Maar is het feit dat een wachtzaal wachtzaal is, een
reden om de inrichting er van zo lelijk mogelijk te
wensen ? Het is typisch dat verscheidene dokters, die
een smaakvol ingericht huis bewonen, als wachtzaal de
onooglijkste plaats van hun huis uitkiezen; daar komt
de meest heterogene verzameling stoelen terecht en als
je riskeert er 's avonds nog te zitten, houd je het geen
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kwartier uit bij de lektuur van een boek, of na drie keer
kan je een oogarts konsulteren. Ik bedoel : er mag wel
gezorgd worden voor behoorlijke verlichting. En waar=
om moeten ook alle banale prenten en kaders en alle
goedkope bibelots in de wachtzaal worden onderge=
bracht ? Wanneer men zich realiseert wat een wacht=
zaal in een hospitaal of bij een dokter uiteindelijk is,
zal men zich onvermijdelijk beijveren om het er mooi
en ietwat gezellig te maken.
Hetzelfde geldt in zekere mate voor de spreekkamer.
Zorg dat de spreekkamer een ruimte is waar je rustig
kan spreken, doch beneem je bezoeker de adem niet
door hem te stoppen in een enge, donkergroen geschil=
derde kamer, en alsof dat nog niet genoeg was, met
een rood gordijn voor het raam — kwestie van kontrast.
Laat dit nu voorlopig genoeg zijn. Het wordt tijd om
enkele positieve wenken en aanwijzingen te geven.
De grote vraag die men zich moet stellen moet vooraleer
eender welk lokaal in te richten is deze : waartoe zal dit
lokaal dienen ? Daarin ligt besloten : welke mensen
zullen hier bestendig in verblijven, en hoe zullen ze
hierin het meest doelmatig kunnen werken, of rusten ?
Met gezond verstand en een beetje praktisch gerichte
naastenliefde is hier al veel te verwezenlijken. Goed
doordacht, zal dit princiep van funktionalisme minstens
behoeden voor dwaasheden. Hoewel onmiddellijk dient
opgemerkt : funktionalisme is geen waarborg voor
schoonheid.
Een ziekenkamer is essentieel een kamer voor de zieke,
niet voor de bezoeker, niet voor de inspekteur van de
gezondheidsdienst.
Een wachtzaal is er voor de mensen die (in angst en
onzekerheid veelal) komen wachten op de dokter.
Het dokter skabinet is de plaats bij uitnemendheid waar
dokter en patient elkaar wederkerig hun volledige aan=
dacht schenken, zonder door allerlei te worden afgeleid.
Een laboratorium is er voor wetenschappelijk onder=
zoek. De laboranten moeten er kalm kunnen werken :
wetenschap in dienst van de mensheid, of is het om=
gekeerd ? Een spreekkamer is er voor de bezoeker; een
menselijk gesprek moet er mogelijk gemaakt worden.
Een kapel is er om te bidden, ze is de woonplaats van
God bij de mensen. Asjeblieft, laat ons er geen devote
bazar van maken !
Funktionalisme dus, maar gepaard met schoonheid. La=
ten we de betekenis van de schoonheid in het leven
toch niet onderschatten.
Zin voor schoonheid is een element van volwaardige
menselijkheid, is een kans meer om God te naderen
Indien de mensen meer breed estetisch ingesteld waren,
zouden er minder wraakroepende toestanden in onze
maatschappij bestaan. Indien de verpleegster meer goede
smaak en estetische fijngevoeligheid aan de dag legde,
zij zou beter begrijpen wat haar zieken, naast licha=
melijke zorg en vriendelijkheid nog nodig hebben.

Het verrast eerder pijnlijk, dat in een kursus over
pliohtenleer, waarin alle hoedanigheden die een ver=
pleegster moet bezit ten worden voorgehouden, nergens
gewag wordt gemaakt van goede smaak. Een ideale ver=
pleegster hoeft blijkbaar geen zin voor schoonheid te
hebben. Jammer.
Zou het zo onzinnig zijn, op het pro gramma van de
leergangen een kursus in estetische vorming in te scha=
kelen ? En laat die kursus liefst lopen over de drie
studiejaren, het zal nog geen luxe=bagage worden. Ik
bedoel hiermee niet een systematische kursus in de
kunstgeschiedenis, wel : vorming van de smaak, ken=
nismaking met de schoonheid, liefst getoetst aan de
praktijk. Wie in de verpleegstersscholen de verantwoor=
delijkheid draagt, doet goed daar eens rustig over na
te denken. Ik ben zeker, men zal de idee tenslotte niet
zo absurd vinden.
Er moet op dat gebied trouwens beslist gebroken met
een bestaande, funeste mentaliteit, waardoor heel ons
volk besmet is, nl. de onwil of de stugheid waar het
gaat om meer kultuur te veroveren. Al te vaak hoort
men zeggen : dat is niet voor ons, daarvoor zijn wij
niet genoeg geleerd — alsof dat een ekskuus zou zijn.
Men moet meer kultuur willen hebben, vooral in deze
milieus, die op andere gebieden toonaangevend zijn.
Denken we alleen aan de onzegbaar belangrijke rol van
de hospitalen en klinieken in het sociale leven. Valt er
hoofdzakelijk een terapeutisch aspekt te beschouwen,
haast even voornaam is het aspekt volksopleiding.
Hoeveel mensen komen in hospitaal of materniteit niet
voor het eerst in kontakt met een hogere vorm van be=
schaving, minstens voor wat de hygiene betreft. Op
dat gebied vervullen onze ziekenhuizen dan ook een
prachtige taak. Maar kan men niet van deze gelegen=
heid gebruik maken om de mensen wat meer mee te
geven : kontakt met een voorname levensstijl, die tot
uiting komt in de smaakvol ingerichte kamer, in de har=
monische kleuren van de gang, in de beschaafde om=
gangstaal van de verpleegster, in de sobere, doch fraaie
wachtzaal, in de ontvangstkamer, waar de mens wordt
verwelkomd bij zijn opname in het ziekenhuis. Voor
die ontvangstkamer hoeven we niet in een bepaald sno=
bisme te vallen door de zoveelste hostess te lanceren,
maar de verpleegster kan er minstens de gastvrouw

zijn. Wordt een ziekenhuis trouwens ook niet een ' gast=
huis' genoemd ?
Met een beetje goede wil is op dat terrein enorm veel
te verwezenlijken. Het komt er op aan ambitie voor
het mooie te hebben en niet de „ commerce te laten
beslissen over smaak en wansmaak, zodat de kunst
moet gehuld gaan in wrok en verbittering". (K. N.
Elno).
Het spreekt vanzelf, met een gebouwenkompleks anno
1300 tot i960 doet men niet wat men wil. Doch een
knap binnenhuisarchitekt of dekorateur kan wonderen
verrichten, ook met de meest ondankbare stijlloze
ruimte.
Waarom de schildersbaas over de keuze der kleuren
laten beslissen ? Indien men zelf niet de smaak heeft
ervoor, spreekt men in deze omstandigheden een kleu=
renadviseur aan. Het ereloon dat die mens vraagt voor
zijn werk zal wel nooit van die aard zijn dat daar door
een faillissement in 't vooruitzicht komt ? Nu men toch
bezig is met vernieuwen.
Tot slot nog iets wat me van het hart moet.
Het gebeurt nu wel in dit 'land van goede wil', dat
een knap architekt of dekorateur zijn werk mocht doen,
en het deed, zodat het mooi werd. Maar... toen kwam
de vrouw, die mordikus iets van haar daarin wilde :
— een tikje wansmaak in een detail : de plaasteren
vergulde tondo, die de indruk wil geven geslagen koper
te zijn, en zo het rijke (begrijp het woord goed) inte=
rieur plots weer armtierig maakt;
— een stuk 'godsvrucht' die niemand dient, maar en=
fin, er toch geplaatst werd in de gedaante van een
banale sokkel met plaasteren Mariabeeld, geplaatst,
beeld je in, net naast een der mooie blauw=groene zui=
len, in de ontspanningszaal van een uiterst geslaagd
modern vakantietehuis. Het ritme van de zaal is fataal
gestoord.
Nota bene : in diezelfde zaal is reeds een beeltenis van
de H. Maagd aanwezig. Misschien doet een zoeterig
stuk plaaster meer aan de hemel denken dan het su=
blieme, hieratische geboortetafereel van de Byzantijnse
ikone. Zijn we er erg aan toe, of niet ?
ZUSTER

HILDEGARDIS

a S. M .

437

de tijd van jan palfijn

In 1650 zag Jan Palfijn het levenslicht te Kortrijk.
Zijn voorzaten hebben een van de meest bewogene, een
van de bloedigste perioden van de Europese geschiede=
nis meegemaakt. Zij bewogen zich tegen een achter=
grond van vlammen en moordgehuil welke de dertig=
jarige oorlog (der (grosse Krieg) in het Europa van de
eerste helft der xy eeuw had opgetrokken. Deze oorlog
begon in 1618, heette de Boheemse oorlog tot 1623, de
Deens=Nederlandse tot 1629, de Zweedse tot 1635, de
Zweeds=Franse oorlog tot 1648. In zijn schaduw zien
wij de schimmen opdagen van Von Mansfeld, Tilly,
Wallenstein, Gustav=Adolf van Zweden, Turenne en
Conde, der Grosse Kurfiirst von Saksen. De zege van
Fransen en Zweden te Susmarshausen en het daaropvol=
gend verdrag van Minister en Osnabriick betekenden de
overwinning van het geweld te lande, de verbrokkeling
van het Duitse rijk, de onafhankelijkheid van Zwitser=
land en de Nederlandse Provincien. Terwijl in Frankrijk
Hendrik IV, Lodewijk XIII en in 1643 Lodewijk XIV
elkander opvolgen, Richelieu door Mazarin wordt ver=
vangen, terwijl in Engeland de Stuarts opstaan om in
1649 onder Cromwell in de persoon van Karel I te wor=
den genekt; terwijl in de Noordelijke Provincien Mau=
rits van Nassau en Frederik Hendrik binnendijks hun
onafhankelijkheidszin doordrijven en boven de nog
steeds door Spanje geknechte Zuidelijke Nederlanden
de streep trekken; terwijl de Protestantse Unie onder
Frederik IV van de Palz zich verstevigt tegenover de
Katholieke liga onder Maximiliaan van Beieren, neemt
het maatschappelijk^ en culturele leven in de Europese
gewesten een eigenaardige vlucht. De namen van Ru=
de

438

bens, Velasquez, Murillo, Rembrandt schitteren aan de
schildershemel. Shakespeare, Calderon, Lope de Vega,
Corneille, Cats, Huyghens, Hooft en Vondel verheffen
de eigen litteratuur tot nationale schoonheidsmonu=
menten.
Ondar deze voorzaten treffen we iemand aan die in
een adem met Palfijn mag genoemd worden : nl. Jan
Baptist van Helmont, geboren in 1577 en als Brussels
geleerde aldaar gestorven in 1644, zes jaren voor Pal=
fijns geboorte. Beide Vlamingen hebben om hun weten=
schappelijke arbeid terecht onze hulde verdiend. Dat
Van Helmont, gezien in het licht van zijn tijd, waarin
de mystiek=biologische beschouwingen hoogtij vierden
reeds een werk uitgaf als de febrium doctina inaudita,
waarin hij betreffende het ontstaan en de behandeling
van ziekten zich veel helderder en vooral veel prakti=
scher voordoet dan de beruchte Paracelsus, moge hier
worden vermeld.
Hoe eigenaardig Van Helmont's opvattingen — getoetst
aan ons moderne inzicht — wel waren, moge blijken uit
de tegenstrijdigheid tussen volgend, uit zijn inleiding
Aen de Oeffenaers der Geneeskonst gelicht aphorisme :
De Kennis der Natueren wordt alleen genomen uit t'gene dat inderdaet es, en niet uyt verdichte beschouwin-

gen — en zijn werkzaamheid is als philosophus per
ignem, als wijsgeer door het vuur, tegen welke benaming,
hij zich, in weerwil van zijn rots vast katholiek geloof,
nooit heeft verzet.
Te Vilvoorde levend als een kluizenaar, geloofde en
beleed hij dat de geneeskunde niet wordt aangeleerd,
wel echter dat zij wordt verworven door het vertrouwd

zijn met toverformules en mysteries, doch dat deze in=
wij ding niets minder is dan een Goddelijke ingeving aan
zeldzame uitverkorenen verleend.
Rots vast was zijn geloof in de katholieke Kerk.
Hij was een mens die heel zijn leven de meelopers en
nablaffers van verouderde opvattingen heeft bestreden,
die van zichzelf getuigen mocht : „ Mijn opzicht was
noyt vleyen, noch menschen te behagen"... en die der=
halve, om zijn toewijding aan de wetenschap zulke
bittere noten te kraken had.
Tragisch was zijn levensloop. Des te tragischer komt
zijn lot ons voor dat hij, niet angstvallig opzettelijk,
doch door innerlijken drang en gewetensbezwaar ge=
dreven, in al zijn daden zich wendde tot God.
Des te verbazingwekkender lijken ons de vervolgingen
vanwege zijn kerkelijke overheid. Het geding begon in
1617. Het eerste verhoor te Mechelen ging over 24 pro=
posities, door de tegenstanders verzameld, en over 3
proposities van Paracelsus, waarmede Van Helmont het
eens was.
Deze verklaarde zijn werk volledig aan de Roomse Kerk
te onderwerpen. Het proces duurde tot ongeveer 1634
zonder dat ooit een vonnis werd geveld. „ La reproduc=
Hon litterale des pieces " zegt Broeckx „ semble prouver
a I'evidence, que I'Office de Malines naurait jamais
songe a poursuivre Van Helmont pour ses opinions sur
le magnetisme animal, sil ny avait ete force a diverses
reprises par les publications et les solicitations incessan=
tes des ennemis du celebre reformateur de la medecine
au iy siecle
me

De zonder vonnis toegepaste straf was dan ook ver=
bijsterend zwaar. Jaren lang zat Van Helmont als een
mikpunt voor verguizing opgesloten : eerst en alleen te=
gen borgsom van 6.000 fl., in het Brusselse Minder=
broederklooster, en een paar weken later in eigen huis.
Het wordt hem niet eens vergund zijn ver van huis
stervend kind te bezoeken en bij te staan. Doch gelaten
onderwerpt hij zich aan Gods' wil. Tenslotte moge nog
gezegd dat van Helmont in roerende bewoordingen aan
zijn moedertaal als draagster van de wetenschappelijke
gedachte, de plaats wilde toekennen welke haar toe=
kwam.
Ook Jan Palfijn's leven kan op tweeierlei wijze worden
belicht. Van wetenschappelijk standpunt, betreffende de
door hem beroemd geworden verlostang en ook van uit
een historische hoek, voor wat aangaat zijn lot gevallen
die nauw verband hielden met de politieke gebeurte=
nissen van zijn tijd.
Het eerste punt, dat door bijkomstigheden van niet
wetenschappelijke aard kan worden belicht, betreft de
voor Palfijns naam van hoofdzakelijk belang zijnde
kwestie der verlostang. Tussen Palfijns eerste vlucht uit
Kortrijk en zijn eerste tocht naar Parijs, kreeg Mauri=
ceau de vermaarde Franse verloskundige, een aanbod
vanwege Hugh Chamberlen, een Engelsman, die hem
het geheime verlostuig tot nogtoe monopolie der familie

Chamberlen, tegen een groot bedrag aan de hand wilde
doen. Mauriceau die't spel niet vertrouwde, gaf de En=
gelsman een kans met een kraamvrouw, wier bekken
al te zeer misvormd was dan dat een verlossing, op een
of andere toen gangbare wijze, te verwachten was. De
overmoedige Chamberlen proste drie uur lang en liet
de vrouw onverrichterzake aan haar lot over. Het koop=
je verviel. In 1688 beproefde Chamberlen zijn waar aan
de man te brengen bij Roonhuyzen te Amsterdam. Het
bleek nadien dat het instrument, waarmede ook Roon=
huyzen nu verder sjacherde, maar uit een halve tang
bestond. Wie was nu de slimste Jood geweest : Cham=
berlen zelf of een van de vele anderen ? Palfijn is in
1673 in voeling gekomen met de verloskunde van het
H6tel=Dieu waar de herinnering aan Chamberlens aan=
bod nog zo vers was. Hij zal nagedacht hebben en ge=
speurd. Wellicht is daar de oorsprong te zoeken van
zijn ijzeren handen. Dat hij deze verlostang uitvond in
1722 zoals A. van Werveke beweert (zie zijn Gedenk=
bladen uit het leven onzer voorvaderen) gaat dus niet

op. De verlostang werd reeds vroeger en onafhankelijk
van elkander, door verschillende verloskundigen uitge=
vonden. Ondermeer door de Chamberlens.
En onlangs nog gaf Boerma in het Nederlands tijdschrift
voor Geneeskunde (1937 I, nr. 1), op grond van nauw=
keurige navorsingen de prioriteit aan een Nederlander
met een Franse naam, Johannes Huwe, die tussen 1708
en 1725 een tang gebruikte, welke op zijn minst vol=
lediger geconstrueerd was. Wat Palfijn echter wel deed,
was zijn tang voor te leggen aan de Franse Academie
voor wetenschappen en dus prijsgeven aan de openbaar=
heid, terwijl de anderen hun tuig ondertussen versja=
cherden. Het oorspronkelijk getuigschrift daaromtrent
schijnt echter verdwenen te zijn. Met zijn ijzeren han=
den heeft Palfijn niet alleen het hart der leken, maar
het hart van de hele geneeskundige wereld veroverd.
De Duitsers vinden Palfijns gedrag zo schoon en zo
verheven boven al 't geknoei van zijn tijd, dat zij zich
af vragen of Palfijn wel zo zou gehandeld hebben, in=
dien hij geweten had welk stoffelijk voor deel hij met
zijn uitvinding zou halen.
Of de vondst op zichzelf zo geniaal is te noemen — af=
gezien dan nog van de prioriteitsbetwisting — moge
hier onbesproken blijven. Wel is het voor ons, gebla=
seerde intellectuelen, die zo gaarne iemands wetenschap=
pelijke betekenis toetsen aan zijn zwart=op=wit uitge=
sproken denkbeelden, van belang te vernemen wat zijn
boeken voor oorsprankelijks bevatten. Het eerste van
zijn werken dat in 1701 te Gent bij Jan Danckaert werd
gedrukt : De Nieuwe Osteologie ofte ware een zeer
nauwkeurige beschrijving der beenderen van 's mensen
lichaam, met deszelfs nette afbeelding en Vertooning
van de holligheden, waar in de mucus narium, of het
snot, wordt afgeschyden, ende wegen ofte gaten door
welake het komt in beide de holligheden van de neus,
tot nog toe noyt van iemant (soo veel mij bekent is) in
439

eene figuur vertoont (aldus het titelblad) — dit eerste
werk is, vergeleken met wat omtrent deze tijd of kort
er voor nog werd geschreven en gedrukt, buitengewoon
zakelijk en objectief te noemen.
Tot in Japan toe heeft men weet gehad van Palfijn's
werk en werd een ruim deel van zijn Heelkonstige ont=
leeding in 1822 (onze tijdrekening) in Japanse vertaling
uitgegeven.
In 1703 verscheen de Ontleedkundige beschrijving ra=
kende de wonderbare gesteltenis van eenige uyt, en in=
nerlycke delen van twee kinderen, de welcke monstreu=
selijck aen elkander vereenigt zijn onder met den tronck
van flichaem, geboren binnen de Stadt van Ghendt...

enz. geschreven in de zegtrant van geestdriftige kin=
deren voor wie 'de wereld en het leven nog elke dag
die God verleent overvloeien van verrassingen. Zijn
derde boek, de Franse vertaling van zijn dissectie van
de monsterkinderen met een beschrijving van de ge=
slachtsorganen der vrouw, heeft stof opgejaagd. Men
verweet Palfijn dat hij naar Parijs ging om te publiceren
en onzin uitkraamde over allerlei monsters. In dit boek=
je zijn waarnemingen en beschrijvingen plechtstatig
doorspekt en omsierd met bijbelse spreuken of andere
bijkomstigheden.
De Vlaamse versie van deze Ontleedkundige beschrij=
ving der vrouwelijke delen sluit met een vers, het enig
litteraire product (zij het dan ook nog als vertaling)
dat Palfijn ons naliet, nl. Weet je wat beeters, deel het
meede, so niet, wees dan met dit te Vreede.

Zeker, beste Jan, wij weten nog wat beters. Uw Nauw=
keurige verhandelingen van de voornaamste handwer=

ken der heelkunst, gedrukt en 1710, zeer hoofs en on=
derdanig opgedragen aan de Magistraat van Gent, waar=
in hele brokken als bv. de wenken tot chirurgijn, zieke
en verpleger letterlijk vertaald zijn uit het in 1707
verschenen Cours d'operations de chirurgie van een der

voornaamste Franse chirurgen der iy* eeuw, Dionis.
Dit plagiaat heeft men niet ontdekt voor 1930, uw eeuw=
feestjaar, anders had er nog wel een variante geklonken
op de tranerige lofredenen die te kust en te keur over
u werden uitgegalmd.
Deze verhandelingen vormen een zeer onderhoudend
boek. Men kan er aangaande allerlei heelkundige ge=
gevens zijn gading vinden. Alles wordt er met een ge=
moedelijke objectiviteit behandeldt. A l heeft Palfijn in
deze althans, lekker gegrasduind in het werk van Dio=
nis, toch slaat hij een eigen gesapige toon aan. Bijbelse
en andere stijlbloemetjes vallen hier weg. Ook de bij
't haar getrokken voorschriften treft men er niet meer
aan, zoals in het befaamde Lof der Heelkunst van Be=
verwijck.
e

Ook van asepsis en microben komt een vermoeden
doorschemeren. Afbeeldingen van ook nu nog bruik=
bare instrumenten komen naar het voorbeeld van Dionis
in het boek voor. Wat het evenwel nog interessanter
maakt zijn de intermezzo's of bladvullingen in de druk,
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welke hier en daar aan het boek een anecdotische noot
verlenen.
Zo bv. de geschiedenis van de anaalfistel welke zich
onder Lodewijk XIV en aan diens eigen vege lijf baan
gebroken heeft, in zo verre dat de hovelingen in 'le
grand regne' twee perioden onderscheidden, met name
voor en na 1686 of beter voor en na de fistel van hun
koning.
Tot op de dag der operatie was iedereen beschaamd over
dergelijke calamiteit. Toen echter Louis XV zelf het,
vlak in dit centrum van groot= en kleinmenselijke be=
langstelling, moest ontgelden, werd de aarsfistel de ziek=
te van de dag. Wie maar iets voelde jeuken in zijn
intiemste hoekje, aarzelde niet het dadelijk voor de chi=
rurg bloot te geven. Dionis ontving meer dan dertig
candidaten, — slachtoffers die zich gloeiend kwaad
maakten omdat hij de bloedige interventie overbodig
achtte. Lees in mijn boek de beloning welke aan alle
helpers aan de koninklijke operatie ten dele viel. Ik
heb de tekst letterlijk uit Palfijn overgenomen.
In een verborgen hoekje kon ik ook een zin ontdekken
betreffende een operatie waarin ik zelf — dat wil zeg=
gen Jan Palfijn — de eerste ingreep deed, waarna mijn
zoon er ook een uitvoerde.
Palfijn moet dus de chirurgijnstraditie hebben overge=
maakt aan nakomelingen van wie dan verder in de ge=
schiedenis bij mijn weet niet meer gerept wordt. Wie
mag nu aansprakelijk gesteld worden voor de weten=
schappelijke vorming van Palfijn die in vele opzichten
een selfmade=man is geweest ?
Palfijn is in voeling gekomen met enkele begenadigden
die hem welwillend richting gaven. Hij studeerde te
Parijs, was druk in de weer met zijn connecties in Ne=
derland (Boerhaave=Ruysch=Bidloo*Swammerdam=Leeu=
wenhoeck) en zelfs in Duitsland (Heister=V. Haller) en
heel deze wetenschappelijke wereld van de iy eeuw
heeft een zodanige invloed ondergaan dat de vernieu=
wing die er door ontstond gerust mag vergeleken wor=
den met de omwenteling welke Aristoteles in de Wereld
der gedachte veroorzaakte. Voor de iy eeuw primeerde
nog overal de Galenische leer der vier elementen :
aarde, lucht, water en vuur; sprak men over sympa=
tische of antipatische affiniteit van alle wezens : hield
men zich aan de interferentie der drie vlakken : het
intellectuele of goddelijke, het hemelse of astrale, het
aardse of elementaire, welke drie vlakken in het lichaam
hun gelijk waar dig onder deel vinden : hoofd, hart en
nieren, en met hun geheimzinnige kracht ingrijpen door
de oproepende toverkunst die aan de geesten beveelt;
door de goochelkunst die langs amuletten en talismans
de astrale invloeden opvangt of afweert; door de sympa=
tische toverij die de uitwasemingen van bezielde of
onbezielde wezens benuttigt.
de
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Deze leerstellingen werden onderste=boven gewenteld
door de philosoof van het driedimensionale massa=
begrip, Descartes. De invloed van Descartes die o. m.

twintig jaren in Holland verbleef, is onberekenbaar.
Ik kan niet verder over zijn leer uitwijden, men leze
echter maar eens in zijn Discours de la Methode de
bladzijden welke hij zo maar terloops over de bloeds=
omloop heeft geschreven.
Descartes heeft de baan geeffend voor al de beoefenaars
van wijsgerige en natuurkundige wetenschappen die na
hem de tweede helft der ij eeuw beleefden.
Palfijn is groot gegroeid in de Cartesiaanse branding
die nog volop zo in Nederland als in Frankrijk woedde.
Ofschcon er nergens in Palfijns werken op Descartes
wordt gezinspeeld meen ik hem binnen een ruimer iy
eeuws kader, waarin Palfijn tot beter begrip van zijn
leven en werken dient geplaatst, niet onvermeld te mo=
£en laten. Palfijn schreef zijn werken in het Neder=
lands. Men heeft hem dat terecht als een Vlaams na=
tionale verdienste aangerekend. Men vergete echter niet
dat het getij reeds volop aan 't keren was in Europa.
Reeds in de i 6 eeuw werd de wagen aan 't rollen
gebracht. In Engeland schrijft Sydenham Engels, in
Frankrijk schrijft Cureau de la Chambre in 1636 zijn
Conjectures sur la Digestion; komt Descartes voor de
dag met zijn Discours de la Methode. En in de Neder=
landen zien wij om de beurt optreden : David van Man=
dus met zijn Bedieninghe der Anatornien (Plantijn
1583); Tassenus met de vertaling van Verheyens Ont=
leedkundige beschrijving van het mensenlichaam (Brus=
sel 1711), Dodoens met zijn beroernd Cruydtboeck
(Antwerpen 1554), Lobelius met de bewerking van het
Dispensarium van Cordius : den leytsman en de onder=
wijzer der medicijnen (1614), De vertaling van Ortelius
Kaartboek (1571), Simon Stevin, wiens taal door Bus=
ken Huet in Het land van Rembrandt uitbundig om haar
zuiverheid wordt geprezen, De Bruggeling : Philippus
van Lansberge, De Brusselaar Van Helmont vader en
zoon, Van Deventer die in 1692 te Groningen in het
Nederlands promoveerde. en andere meer.
Dat Palfijn blijkens de briefwis seling welke bij wijze
van inleiding in een of ander van zijn boeken te vinden
is, zo hartelijke betrekkingen onderhield met Verheyen
te Leuven, en met Hollandse grootheden als Ruysch,
Bidloo en Boerhaave moge de vele groot=Nederlanders,
die door de voetzoekers van Maurits Sabbe's Brabant
in 't verweer enigszins uit het veld werden gestagen,
het voorsmaakje van een troost wezen.
Het gebcortejaar van Palfijn kan enigszins als een grens=
paal dienen tussen de twee tijdperken welke voor een
goed begrip van zijn leven en wetenschappelijke bete=
kenis van on gem een belang zijn.
Ae
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Van deze twee tijdperken is er in de levensbeschrij=
vingen van Palfijn nergens bepaaldelijk sprake. Voor
een goed begrip echter van de wending welke Palfijns
leven heeft aangenomen diende men daar vooraf en
van een zeer verheven standpunt op te letten. In 1667
begint de eerste veroveringsoorlog van Lodewijk XIV.
Deze brengt een bezoek aan Kortrijk. De Fransen zijn

te Kortrijk thuis op het ogenblik dat Palfijn, opgejaagd
wegens lijkenroof de vlucht neemt naar Gent. In 1673
doet de Zonnekoning aan het hoofd van 40.000 man
een veel martialer intrede te Kortrijk... zijn tweede
veroveringsoorlog is aan gang... en Palfijn stapt het
af naar Parijs.
In 1677 is Palfijn terug uit Parijs, terwijl een nieuwe
veroveringstocht der Fransen, over onze gouwen om,
naar Lotharingen afslaat.
In 1683 wordt Kortrijk door Maarschalk de Villeroy
belegerd. Binnen haar wallen rouwt het Franse Hof over
Lodewijk van Bourbon... En een tweede maal moet
Palfijn zijn vader stad ontvluchten. Thans met zijn
hoogzwangere vrouw. Hij richt zijn schreden naar leper,
misschien omdat hij daar kennissen had. Wellicht ook
weer omdat de zoveelste tocht der Fransen toen weer
naar Gent toe ging.
Naderhand (in 1684), worden Kortrijks vestingen door
de Fransen geslecht terwijl deze integendeel leper, Pal=
fijns nieuwe residentie, in 1688, dit is gedurende de
derde veroveringstocht van Lodewijk XIV, versterken.
Palfijn moet zich in alle opzichten daar veiliger hebben
gevoeld. Misschien liet hij zich maar weinig gelegen
aan die skelettengeschiedenis om dewelke hij tot vier=
maal toe van uit Kortrijk werd gedagvaard. In 1691
sterft zijn vrouw. En Palfijn trekt opnieuw naar Parijs;
was het om verstrooiing te zoeken, of zuiver om de
wetenschap ? En juist weer terwijl Luxembourg na zijn
overwinning te Fleurus Vlaanderen te vuur en te zwaard
komt verwoesten. In 1693 Inval der Fransen over
Veurne, Diksmuide, Kortrijk — en Palfijn keert naar
leper terug.
In het jaar van de Vrede van Rijswijck (1697) komt
Palfijn naar Gent, alwaar hij zich voor goed zal vesti=
gen. Kan het anders dan dat Palfijns lot gevallen nauw
verband moesten houden met de politieke gebeurtenis=
sen van zo 'n beroerde tijd.
Was Palfijn op zijn doodsbed behoeftiger dan zijn
patienten ?
Er is heel wat romantiek verweven in de verhalen en
verdichtsels omtrent zijn per soon. Heel de dramatische
achtergrond der i 7 eeuw leende zich daartoe uitste=
kend. Zoals trouwens de aanvang van diezelfde eeuw
een vlammend scherm betekende voor het levenslot
van dien anderen Vlaming : Van Helmont die het ver=
moedelijk toch heel wat harder heeft te verduren ge=
had. Zonder dien romantischen achtergrond — met zijn
lijkenroof, en zijn vlucht, zijn omzwervingen en zijn
alle=verbeeldingen=doorkruisende verlostang, zou de
naam van Jan Palfijn vermoedelijk niet zo schitterend
aan het zenith hebben gestaan.
Achteraf bekeken echter was er in zijn nalatenschap
nog wel zaaks genoeg om zijn naam te bewaren en
hem voor zijn standbeeld te Kortrijk een plaats in te
ruimen.
:
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muziek en geneeskunde*

Heeft de Muziek wel iets met Geneeskunde te zien ?
Reeds honderd maal werd een poging ondernomen om
daarop een gefundeerd antwoord te geven, maar tot nu
toe met weinig succes.
Wij hebben alien wel eens, zonder er overigens veel
aandacht aan te schenken, een of andere passage van
de Mas onder de ogen gehad, of een relaas over het
aanwenden van de muziek als ziektebehandeling; en
misschien heeft men ergens in een tijdschrift over ge*
neeskunde, psychiatrie of psychologie met een geval
van melotherapie kennis gemaakt. Maar dit alles is te
sporadisch gebleven om werkelijk een samenhangend
geheel te vormen.
Toch menen wij hierna te kunnen aantonen dat het
verband tussen muziek en geneeskunde zo oud is als de
homo sapiens en dat het een aspect van de menselijke
activiteit vorrnt dat boeiend genoeg is om de belangstel=
ling van de musicoloog gaande te maken.
De studie van de huidige primitieve volkerengemeen=
schappen stelt ons in staat een antwoord te vinden op
de vraag : wat heeft de mens er toe gebracht een ver=
band te leggen tussen muziek en geneeskunde ?
Het is praktisch een uitgemaakte zaak dat de genees=
kunde samen met de eerste pijn is ontstaan; zo schrijft
St. Ambrosius ergens ongeveer dat de geneeskunde zijn
oorsprong vindt in de wonde.
Maar de verwondering over de pijn, het traumatisme,
de dodelijke beet, wekt bij de mens de behoefte op om
een uitleg voor deze abnormaliteiten te vinden, waaraan
zou moeten kunnen verholpen worden : de oorzaken van
een kwaal te kennen is een grote stap in de richting van
de genezing; en het primitieve geloof zowel als de gods=
diensten uit de Oudheid schrijven prompt al hetgeen
de gezondheid verstoort aan kwade Geesten toe.
Dit is overigens heel natuurlijk : de oermens leeft te
midden van een universum dat steeds maar in beweging
is : het water, de wind, het gras, de keien, alles leeft,
soms is het gunstig, soms is het vijandig. In voile be=
schaving zullen Plato's aanhangers spreken over de ziel
van de wereld, terwijl de Babylonier ervan overtuigd
was dat zijn lichaam in normale toestand door een of
ander godheid werd bewoond. En nu komt het patholo*
gische element in het mechanisme van een rudimentaire
logica : om een of andere reden trekt de godheid zich

* Uit het oorspronkelijk Frans vertaald door J. Van Vlaenderen.
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uit de mens terug en deze blijft onbeschermd achter;
thans kan een kwade geest, een duivel, zich van hem
meester maken, die het lijden veroorzaakt, die het lijden
zelf is en de dood.
Wij zetten een stap verder. Wat stelt de duivel in staat
bezit te nemen van het lichaam : de zonde. Dus : het
lichamelijk lijden is het gevolg van een morele fout.
Een Babylonier kon zondigen door overspel, door ver=
valsing, maar ook door het feit dat zijn handen vuil
waren, of door het aanschouwen van onrein water. De
Chaldeeen waren voortdurend aan zonde blootgesteld
en bij gevolg ook aan ziekte.
En nu verschijnt de muziek. Deze heeft van de vroegste
tijden af een zeer sterke invloed op mens en dier uit=
geoefend; zie de fabel van Orpheus, het aanlokken van
vogels in Indie door bepaalde ragas, het bezweren van
slangen, enz... Dit volstaat om ons levendig te kunnen
inibeelden dat er spoedig een lijn werd getrokken :
moraal, ziekte, duivels en de muziek die wordt inge=
roepen om de kwade geesten (veelal onder de vorm van
dieren) te bezweren of de kracht van het toegediende
geneesmiddel te verhogen. De geheimzinnige macht van
de gemoduleerde klank en van het ritmische, herhaalde,
gemimeerde en met gebaren begeleide woord ligt ten
grondslag aan de therapie van de meeste Volkeren uit
de Oudheid en de huidige primitieven.
Zoals wij zien, spelen magie en toverformule een be=
langrijke rol in het onderwerp dat hier wordt behan=
deld. Vele toverformules werden niet eens gezortgen,
maar alleen gereciteerd of zelfs zachtjes gezegd. Toch
werden er ook gezongen : een Babylonische tekst ver=
telt ons bijvoorbeeld dat het woord innig verbond en
was met de begeleiding van de heilige gong.
Aan de hand van deze elementaire grondbegrippen zal
het ons gemakkelijker vallen door de geschiedenis heen
de veelvuldige uitingen van de onderlinge betrekking
geneeskunde=muziek te begrijpen : ze lopen over een
duur van 4 ^ 5 duizend jaar en omvatten de oude Azia=
tische en Egyptische beschavingen; de Aegeische, de
Griekse en de Grieks^Latijnse; de Middeleeuwen en de
moderne geschiedenis tot op onze dagen.
Het geloof aan de boze geest is een van de diepst in=
gewortelde. Er werden heel wat prehistorische schedels
ontdekt die een bijna cirkelvormige opening vertoon=
den; het betreft hier schedelboringen die hoogstwaar*
schijnlijk bij de zenuw= en geesteszieken werden uitge=
voerd om de kwade geest te laten ontsnappen. Epilepsie
werd door de Egyptenaren beschouwd als de dodelijke
goddelijke kwaal, bij de Romeinen de divinus morbus

waarbij de mens in de hoogste graad door de duivel
wordt bezeten.
Zo wordt dan in Indie, in Ethiopie, in Egypte, enz.
beroep op de muziek en de toverformules gedaan om
de demon uit te drijven. In onze dagen nog komt de
medicijnman zin gen d het huis van de zieke binnen en
zoekt zingend naar de oorzaak van de kwaal (Indo*
nesie).
Tussen deze twee uitersten in, geseheiden door een af=
stand van drie tot vierduizend jaar, vinden wij geen
enkele beschaving — behalve de Griekse oudheid — die
vrij was van dit geloof aan de geesten van de ziekte
en in sommige gevallen is daardoor de medische tover*
kunst het voorrecht geworden van de priesterklasse.
Zelfs Jezus=Christus wordt bij Tertullianus als Jesus
medicus voorgesteld; en later ook zijn apostelen, en de
heilige wonderdokters. Zo wordt er ergens genoteerd :
„ ...Baptismi tui perfecta medicina... en alles gebeurde
ander het zingen van litanieen... " . Zonderlinge over=

eenkomst met hetgeen in de Babylonische tempels ge*
schiedde : de uitdrijving van de duivel onder invloed
van het water, het zout, de adem en het gezang zal de
gezondheid van de ziel en daardoor ook deze van het
lichaam verzekeren.
Naar het schijnt kregen de Heilige Wonderdokters (Cos*
mas en Damianus in de 4 eeuw en veel anderen) die
kunst van de Egyptenaren en meer bepaald van de
Gnostici. Op sommige papyrussen werden muzikale
formules gevonden die in Griekse klinkers opgegeven
stonden, waarbij iedere klinker een klank voorstelde
(het lied van de zeven klinkers). Een toverformule van
de Gnostici bestond erin 1 maal de eerste klinker te
zingen, 2 maal de tweede, 3 maal de derde enz. Verder
valt ook op te merken dat deze toverformules in hun
reeksen kabbalistische woorden de naam van Jezus en
fragmenten uit de Latijnse mis vermelden.
Uit de eerste eeuwen van het Christendom citeren wij
dan nog deze veelbetekende passage uit de H. Augusti*
de

nus : Wanneer wij hoofdpijn hebben, lopen wij naar de

voordrager van toverformules... Andere voorbeelden
vinden we te kust en te keur in de Vitae Sanctorum en
overal in de Patrologie. Cassiodorus schrijft in zijn
De Musica dat David door zijn modulaties de boze
geest uit Saul wist te verdrijven en de gezondheid van
de koning te herstellen, nadat deze reeds door zijn
geneesheren was opgegeven.
In de 7 eeuw vermeldt Isidorus in zijn de Medicina
drie scholen van geneesheren, waarvan de eerste, de
zogezegde methodische en opgericht door Apollo, de
geneesmiddelen paart aan het lied.
In het merendeel van de muziekleerboeken uit de Mid*
deleeuwen kunnen wij dergelijke teksten terugvinden,
waarbij we dienen rekening te houden met het feit dat
tot in de i 2
eeuw de geneeskunde het uitsluitend
domein van de monniken was. Op het einde van de
i 2 eeuw leed de toekomstige H. Bemardus aan ver*
de
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schrikkelijke hoofdpijn, zodat zijn ouders beroep deden
op een tovenares die erin slaagde met haar carmina (ge=
zangen) de pijn te stillen (...qui mitigatur a carminibus
dolorem) \
De Griekse beschaving steunde vooral op Aegeische,
Babylonische en Egyptische bronnen. De basis=muziek=
instrumenten der Grieken bestonden reeds in Mesopo=
tamie 3.000 jaar v. C , in Egypte vanaf 2850 en op
Kreta 1000 jaar voor ze in Griekenland verschenen.
Wat de geneeskunde betreft, waren ze schatplichtig aan
de Kerk en de Nijlbeschaving, terwijl Heracles zeer oos=
ters getint was. Asklepios (Eseulaap) werd door de hele
Oudheid en de Middeleeuwen herkend als de stichter
van de praktische geneeskunde, of althans als de vader
van de geneesheren uit de Grieks=Latijnse wereld. Deze
Asklepios nu die met medicamenten, planten en zelfs
met sonden zijn patienten hielp, schreef in sommige
gevallen ook het beluisteren van liederen of gedichten
voor.
Ofschoon de melotherapie doorheen de Griekse bescha*
ving een zekere rol heeft gespeeld, werd de magie toch
spoedig door de werkelijk positief=wetenschappelijke
waarde van de Griekse heelkunst op de achtergrond
verdrongen.
Nochtans vinden wij bij Homerus (c/ eeuw v. C.) in
zijn Odyssee (zang XIX) een passage waarin herinnerd
wordt aan het feit dat Ulysses als kind door een ever*
zwijn werd gewond; verband alleen bracht geen gene*
zing, maar er was vooral een magisch gezang dat hem
redde.
En hier kunnen we de volgende essentiele bedenking
maken : voortaan zien we de ziekte niet zozeer meer
als de uitwerking van een boze geest. Daarentegen lijkt
het alsof geneesmiddel en verband niet krachtig genoeg
zijn zonder toverformules, hetgeen overigens duidelijk
door Plato wordt bevestigd : de toverformule moet uit*
gesproken worden terwijl men de nodige zorgen toe*
dient, of ieder geneesmiddel is zonder uitwerking als
het niet door gezang wordt begeleid. Vele aanhangers
van Plato zullen later in dezelfde geest getuigen.
Plato formuleerde de principes van dit specifiek Hel*
leens verband dat tussen geneeskunde en magie werd
gelegd; principes die nog zullen nawerken tot laat in
de Middeleeuwen en soms nog langer. Kortom de men*
selijke ziel is de weerspiegeling van de ziel van de
wereld; laatstgenoemde is een harmonie die steunt op
deze van de muzikale geluiden. Het menselijke even*
wicht is van muzikale aard. Als dit evenwicht wordt
verstoord, ligt het voor de hand dat beroep moet wor*
den gedaan op gezang of muziekspel om dit te her*
stellen.
Om de oorsprong na te gaan van het schijnbaar zon*
derlinge geloof in de geneeskracht van de muziek, is het
interessant te grasduinen in de ontelbare opmerkingen
e
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die door de meest gezaghebbende schrijvers hierover
werden gemaakt. Seneca bijv. noteert ergens dat Pytha=
goras de zielsstoornissen met zijn lier wist te bezweren.
Soms vinden wij een enkele geleerde, zoals Hippocrates
(5 eeuw v. C.) die zich radicaal tegen een dergelijke
therapie keert. En wanneer de bijgelovige Romeinen
het Griekse onder de voet lopen begint het pas weer
voor goed en zien we zelfs opnieuw de boze geest in
de geschiedenis opduiken.
Wij kunnen dus besluiten dat melancholie, gekheid,
waanzin, epilepsie als vanzelfsprekend een soorf melo=
therapie in het leven hebben geroepen. Een van de merk=
waardigste gevallen vinden wij niet bij de Grieken,
maar wel bij de Hebreeers; het is dit van de zenuw=
zieke Saul die evolueert in de richting van achtervol=
gingswaanzin. Zo lezen we in Samuel XVI/23 : En tel=

van extase te verwekken. De met origieen gepaard gaan=
de Dionysische dansen, evenals deze van de Galliers en
de derwischen lijken meer op driftige uitingen van
waanzin en sexualiteit.

de

kens als de geest van God Saul overviel, nam David de
citer en speelde er op; dan kalmeerde Saul en voelde
zich beter, omdat de boze geest van hem week. Dit is

wel een van de meest karakteristieke staaltjes van toe=
gepaste musicotherapie.
In de Middeleeuwen zijn dergelijke gevallen eveneens
legio. Een merkwaardig voorbeeld is de schilderij van
Jeroen Bosch (1450=1516) Het Narrenschip waarop een
non de luit bespeelt terwijl een monnik zingt. Door de
beroemde School van Salerno werden zielszieken met
de gewone middels behandeld „ en ook met kalmerende
invloeden, zoals de muziek ".

De lange weg die ons leidt van de katharsis van Aristo=
teles tot aan de moderne muzikale psychiatrie is be=
zaaid met getuigenissen van die aard.
Alvorens dit hoofdstuk over de geestesstoornissen te
besluiten, past het nog enkele woorden te wijden aan de
kwalen die door de liefde werden verwekt. Want in de
oudheid werd de liefde grif als een soort waanzin, of
ziekte beschouwd. Democritus beschreef het liefdes=
genot als een kleine ongeneeslijke epilepsie. Diezelfde

Democritus beweerde overigens de zieken met muziek
te verplegen.
Vele oude godsdiensten kenden feesten waarbij de ero=
tiek hoogtij vierde en hierin werd geschraagd door
overvloedige muziekbegeleiding.
Maar de muziek diende niet alleen om de passie op te
zwepen, ze kon evengoed worden aangewend om de
liefdes smarten te temperen. Een anecdote vertelt ons dat
Pythagoras er in slaagde door een lage toonaard enkele
beroesde jongelui er van te weerhouden de onschuld
van een jonge vrouw aan te tasten.
Deze uitwerking van de muziek op de sexuele activiteit
Wordt ook in onze dagen nog erkend en vrij onlangs
nog schreef M. Virgil Thomson dat de mensen voor wie
muzikale klanken alleen een sexuele prikkel uitmaken
hierin weinig verschillen van de ratten...
Kurt Sachs die de dans door de eeuwen heen bestudeerd
heeft, kwam tot de slotsom dat het doel ervan is door
de muziek en de ritmische bewegingen een toestand
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De rechtstreekse therapeutische kracht van de muziek
bij geestes= en zenuwzieken is ons zonder meer duidelijk. Moeilijker valt het ons echter de doeltreffendheid
van een dergelijke therapie in te zien waar het gaat
over organische stoornissen en vooral in gevallen van
epidemieen zoals de pest.
Hierbij dienen we echter onmiddellijk aan te tekenen
dat in de Griekse Oudheid de pest een straf was van
de door de mensen beledigde god Apollo. Het kwam er
dus op aan zijn woede te stillen en geen middel bleek
hierbij probater dan de muziek, het spel op de lier.
Zo bestonden er speciale gezangen tegen de pest, de
Epiloimia.

De Egyptenaren schreven de pest toe aan de zon. Zo
schreven ze op een papyrus een toverformule die er
moest voor zorgen de wind van de pest af te leiden.
Merkwaardig is het dat we in de Middeleeuwen die,
zoals wordt beweerd, het contact met de Oudheid had=
den verloren, gelijkaardige verschijnselen terugvinden
in verband met het ontstaan en de bestrijding van de
pest. In Perugia werd rondom 1260 een groep van ge=
exalteerde Flagellanten in het leven geroepen om een
epidemie te bezweren. Ze beweerden de ondeugden en
de plagen die er uit voortspruitten te bestrijden, waarbij
ze, niet aan Apollo, maar aan O. L. Vrouw vurige
kantieken (LaucH) richtten.
Een bepaald cynische noot brengen ons de beruchte
Beschrijving van de pest te Florence waarin de dood=

gravers voor de Santa=Croce kerk verenigd staan te
zingen : „ Wees welkom pest" i. p. v. „ Wees welkom
zoete maand m e i " e n de Danzas de la Muerte, maca=
bere Spaanse dansen die uit diezelfde periode dateren.
Behalve ingeval van epilepsie, zoals reeds hoger ge=
meld, werd de melotherapie eveneens toegepast bij tal
van andere organische kwalen.
Zelfs jicht en ischias werden met muziek verpleegd. De
volgelingen van Pythagoras hadden tegen koorts alleen
muziek als geneesmiddel, terwijl Theophrastos zijn heil
zocht in de noten om de kwade gevolgen van een adder=
beet ongedaan te maken.
Heel deze musicotherapie is op Pythagoras terug te
brengen : jicht, ischias komen voort van morele (of
immorele) storingen. De harmonie van het lichaam
moet dus worden hersteld door deze van de ziel, dank
zij het spel van de muzikale evenredigheden, te ver=
beteren.

*

Wat de ceremonieen betreft waarmede inwijding in
het leven en besnijdenis gepaard gaan, deze geschied=
den nog in alle beschavingen overeenkomstig bepaalde
riten waarbij altijd muziek te pas komt. Een enkel
frapp ant voorbeeld moge hier volstaan. Montaigne be=
schrijft ergens in zijn Journal de voyage als volgt de
besnij denis van een Joods kindje : alle aanwezigen en
degene die de operatie moest uitvoeren begonnen te
zingen en begeleidden met hun gezang de hele actie die
een kwartiertje in beslag nam.

Het belang van de gebaren, de mimiek die de tover=
formules begeleiden, mag niet worden onderschat; het
gebaar schijnt hoogstwaarschijnlijk het overblijfsel te
zijn van een uiting die aanvankelijk niet van de muziek
te scheiden was, de dans.
Bij alle primitieve nog bestaande volkeren vinden we
de dans als zodanig terug. Radin signaleert het ver=
schijnsel bij de medico=magische dansen van de Winne=
bago (Noord=Amerika). Dezelfde auteur beschrijft de
initiatie=plechtigheden in Midden=Australie met heilige
dansen en gezangen. Hetzelfde doet zich voor, maar op
een andere manier, bij de Thorgas in Zuid=Afrika. In
de Boliviaanse Gran Chaco wordt in een cirkel rond de
zieke gedanst; is de zieke vrouw in staat zich te be=
wegen dan wordt ze door haar gezellinnen ongenadig in
de ronde meegesleurd. Op Sumatra bestaat hetzelfde
gebruik : daar wordt de dans begeleid met blaasinstru=
menten, trommels, gongs en gezangen. In Noord=Ame=
rika wordt reumatiek genezen door een dans rond
een mast.
Ten tijde van de Flagellanten bestonden er verdedi=
gingsdansen tegen de pest ( i 4 eeuw). Later in de ge=
schiedenis krijgen we choreografische uitingen te zien,
die niets meer met geneeskunde te zien hebben maar
integendeel ziekelijke pathologische uitspattingen van
de dans moeten worden genoemd. De Chorea Major of
dans van Saint=Guy is een frappant voorbeeld van een
dergelijke collectieve waanzin; hier werd zo lang en
zo tomeloos gedanst tot men er als dood bij neerviel.
Later wordt het dansen dan weer als een heilzame en
genezingbrengende handeling beoefend. Vele eeuwen
lang worden de dokters bezig gehouden door het ta=
rentisme (bestrijding van een beet toegebracht door een
grote kwaadaardige spin).
d e
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Vermoedelijk was de aanvankelijke bedoeling van de
toverformule een hulp te zijn bij het bereiden van de
geneesmiddelen en eveneens te dienen bij het plukken
van de geneeskrachtige kruiden. Orpheus was het, die
als geneesheer, magier en musicus uit Thracie aan zijn
landgenoten de kunst had geleerd de kruiden te oogsten.
Maar een van de merkwaardigste associaties muziek=
kruiden vinden we in de beurtzang die bij het begin
van de H. Mis wordt gezongen : „ Asperges me, hys=

sopo, et mundabor... ". Hysop is tot op onze dagen
een uitstekend geneeskrachtig kruid gebleven; in de
Middeleeuwen werd het in alle omstandigheden aange=
wend. Maar in de H. Mis is de bedoeling ervan de ge=
lovige te zuiveren om hem witter dan de sneeuw te
maken; het gewijde water met de hysop, geschraagd
door een gewijde beurtzang, moet door het lichaam heen
tot in de ziel boren.
En in hoeveel andere omstandigheden van patologische
aard is de muziek niet tegenwoordig ? Jezus' geboorte
wordt gevierd met hymnen en beurtzangen waarin
zwangerschap en bevalling omstandig en in realistische
bewoordingen worden beschreven. Bij alle begrafenis=
plechtigheden in de Oudheid is er muziekbegeleiding.
De Etrusken gaan zelfs zover hun krijgsgevangenen of
veroordeelden, op de tonen van een hobo, het hoofd af
te hakken enz. enz.
Heden ten dage bestaat er nog wel een verband tussen
de geneeskunde en de muziek, maar het accent is enigs=
zins verlegd : de musicotherapie heeft plaats gemaakt
voor de studie van de invloed die uitgaat van de mu=
zikale klanken op de menselijke fysiologie enerzijds, en
de reacties van de ziekte op de muzikale activiteit
anderzijds.
Niet dat het begrip muzikale kuur helemaal overboord
werd gegooid : de artsen uit de i 8 eeuw hebben navol=
ging gevonden bij heel wat tijdgenoten, ofschoon de nu
vooropgestelde thesissen een hechtere wetenschappe=
lijke grondslag hebben. Maurice Guibaud heeft o. a.
vastgesteld dat bij zenuwachtige personen, onder de
invloed van langzame of vlugge muziek, wijzigingen in
de polsslag en de ademhaling intreden; hij beweerde
daaruit een melotherapeutische methode te kunnen af=
leiden. Maar reeds voorheen werden eveneens ernstige
werken in deze zin gepubliceerd. Zo verscheen in 1880
van de hand van de Duitser Dogiel een boek betreffen=
d e

de de Invloed van de vocale en instrumentale muziek op

de bloedsomloop; een werk dat lange tijd als basis heeft
gediend voor latere studies. In 1895 noteerde A. Ferrand
dat de muziek in verband kan worden gebracht met de
diepste wijzigingen in het zenuwstelsel en bijgevolg als
een volwaardig therapeutisch element moet worden be=
schouwd.

In het Franse werk van Nordau : Psychophysiologic du
genie et du talent (1897) werd de stelling geponeerd dat
de gewaarw or dingen die het innigst verbonden zijn met
de auditieve waarnemingen en de muziek, deze van het
sexuele instinct zijn.

Deze opmerkingen van Dogiel, Ferrand en Nordau vin=
den hun bevestiging in de gevallen die door Vaschide
en Vurpas werden ontleed, waarbij werd geconstateerd
dat van de muziek een stimulerende invloed uitgaat
op de onderlinge aantrekkingskracht tussen de geslach=
ten, op het ontwaken van de geslachtsdriften, enz.
Omstreeks 1904 verdedigde Guibier een thesis over de
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mogelijkheid van een therapie door de muziek en publi=

ceerden Dupre en Nathan een belangrijk werk over de
muziektaal, waarin de muziek, aangepast aan het tem=
perament van het individu, wordt aanbevolen als ge*
neesmiddel voor zenuwzieken.
Het leerrijkste en volledigste essai over dit onderwerp
werd nochtans uitgegeven door Dr. Ingegnieros uit
Buenos=Aires; het gaat hoofdzakelijk over de hysteri=
sche stoornissen in de muziektaal. Deze dokter had
reeds een lange psychiatrische ervaring achter zich toen
hij de kwestie van de individuele storingen in de mu=
ziekwereld aanpakte; hier krijgen wij voor de eerste
maal een sy sterna tische en duidelijke uiteenzetting van
de muziekpsychologie, onder een dubbel aspect : het
normale en het pathologische. Het is onbegonnen werk
een overzicht van het in dit boek opgenomen materiaal
te geven; wij stellen alleen vast dat de besluiten die
door de auteur worden getrokken van ongemeen belang
zijn niet alleen voor de kennis van al hetgeen in ver=
band met ons onderwerp staat, maar ook en vooral voor
de toepassing of de uitvinding van afdoende genees*
methodes met betrekking tot de storingen die zekere
musici vertonen. De talrijke en veelzeggende obser*
vaties, de getuigenissen die /hij inroept, staven weten*
schappelijk — vooral bij de erotisch gestoorden — het=
geen door ervaring in de loop der tijden werd genoteerd.
Nadien zien we nog regelmatig memoires of thesis sen
over dit thema verschijnen; maar al spoedig moest men
toch gaan inzien dat het niet raadzaam was de con*
clusies die uit de ondervindingen werden getrokken te
veralgemenen, daar de reacties op esthetisch gebied te
subjectief zijn (Dupre & Nathan). Ondertussen werden
ook andere aspecten van deze kwestie onder de loupe
genomen : Dr. Vezoux bestudeerde de Muzikale erfe=
lijkheid (1926) bij de grote musici en vooral bij Schu*
mann; Dr. Mac=Auliffe nam als onderwerp voor zijn
studies het uitwendige oor bij de musici, enz.
Natuurlijk werd de medische wereld eveneens gefasci=
neerd door de kwalen van de grote musici; Strieker
spande zich in een uitleg te vinden voor de schijnbaar
onschadelijke invloed van Beethovens doofheid op zijn
scheppend geniaal vermogen (1885). Van recentere da=
turn is de studie van Dr. Klotz over de oorzaken en
fasen van Beethovens laatste ziekte (1906). Dr. Raoul
Blondel heeft een eigenaardige analogie vastgesteld tus=
sen de vorm van de schedelholte — opgezwollen aan
het linkerwandbeen — bij de musici en de wiskundigen;
hij schrijft dit toe aan dikwijls ver verwijderde ante*
cedenten van alkoholische of neurotische aard; de ab=
normaliteit van de schedel veroorzaakt een abnorma=
liteit in de hersens en in hun vermogens.
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Als besluit moge hier een medisch=muzikaal probleem
worden aangeroerd dat eenmaal opgelost misschien veel
klaarte zou brengen in het muziekonderwijs : de se*
lectie der musici en de orientering van de jongeren in
de richting van een muzikale loopbaan. Het betreft
het bescheiden vraagstuk van het menselijke oor; de
leraren in notenleer weten best op welke abnormalitei*
ten, op welke onmogelijkheden ze soms bij het onder*
wijs van hun leerlingen stuiten. Het is waarschijnlijk
dat de eigenaardigheden, het onverzettelijk niet=begrij=
pen voortspruiten uit een misvorming van het inwendig
oor, of uit een onvolmaaktheid van het hersenstelsel,
of uit de afwezigheid van een onderlinge betrekking
tussen de keelholte en het oor; en misschien uit deze
drie factoren samen !
Wij hebben nog geen zekerheid betreffende het mecha=
nisme van het tonale horen; het zou de rol zijn van de
fysiologen dit punt vast te leggen terwijl de medische
wereld er de onregelmatigheden, de gehele of gedeelte*
lijke al of niet geneesbare gebrekkigheden zou moeten
van bepalen, evenals de rationele methodes die zouden
moeten worden aangewend om het zo dikwijls uit zijn
evenwicht gehaalde muzikale complex in orde te
brengen.
Het schijnt nochtans fataal te zijn dat de artsen die zich
op de muziek toeleggen deze fundamentele kwestie
links laten liggen : Rabelais vond het natuurlijk mooi
te zingen; Lichtenthal gaf de geneeskunde op voor de
muziek; in onze dagen heeft Vellones sterkere herinne=
ringen achtergelaten als toondichter dan als arts; een
van zijn konfraters is zanger geworden, en Rene Du*
mesnil een meester van de kritiek. Niemand, behalve
enkele fysiologen, houden zich ernstig met de studie
van het oor bezig.
Wat dus de algemene onderlinge betrekkingen tussen
muziek en geneeskunde betreft, ze zullen in de toe=
komst, zoals in het verleden, hun niet gering belang
blijven behouden. Of de muziek de storingen veroor*
zaakt of verscherpt, of als ze als therapie wordt aange=
wend, of als ze slechts in verband moet worden ge=
bracht met een voorbij gaande pathologische toestand,
het is een feit dat Euterpe zeer nauw met Esculaap ver=
bonden is ,zodat beide er alle belang bij hebben elkaar
hoe langer hoe beter te leren kennen. Wellicht is het
niet ongepast te besluiten met de zeer beroemde Boer*
haave : Ik weet niet of al hetgeen over tovermiddelen
en bezweringen wordt verteld, niet eerder moet worden
toegeschreven aan de uitwerking van de Muziek waarin
de artsen uit de Oudheid zeer bedreven waren...
ARMAND
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muziek, bel canto, en hartziekte

In opera=werken is de dood een bijzonder vruchtbare
inspiratiebron voor componist en toneeldichter. Verdi
gaf het afscheid van het leven van Aida en Radames
zo ontroerend weer, dat Mahler er een van zijn meest
aangrijpende Kindertotenlieder aan ontleende.
Het is echter niet gebleven bij louter spel. Vele malen
trof de dood daadwerkelijk de spelers en dit soms in
eigenaardige situaties.
Op 4 maart 11. gaf de Metropolitan opera te New York
een galavoorstelling van Verdi's populaire opera La
forza del destino. De grote bariton Leonard Warren
had juist gloedvol de aria Urna fatale del destino mio
gezongen, toen hij dood op het toneel neerstortte, ge=
trof fen door hartverlamming, terwijl langzaam het doek
zakte, zowel over zijn leven als over het toneel.
Deze dood heeft in operakringen de legende verstevigd,

Niemals ein Grab stortte hij neer op het podium, even=
eens door een hartverlamming getroffen.
In 1959 moesten we nog de dood betreuren van Eduard
van Beinum, vast dirigent van het Amsterdamse Con=
certgebouw en van Mario Lanza beiden aan een hart=
kwaal overleden.
Dat vooral de psychische belasting, de stress, die het
kunstenaarszijn met zich medebrengt, veel meer dan de
physieke activiteiten, de oorzaak van hartziekte is,
hoeft geen betoog. Een zeer bekend toneelspeler, des=
tijds verbonden aan het gezelschap van de Nederlandse
Comedie, verklaarde dat het eerste contact met het pu=
bliek zo zenuwslopend is, dat hij, alhoewel geroutineerd
en bovendien gevierd toneelspeler, nooit de scene betrad
zonder een trinitrine tablet te kauwen, als voorzorgs=
maatregel omwille van zijn angina pectoris.

dat la Forza del destino een ongeluks=opera is.

Immers in 1959 was reeds in hetzelfde theater en tij=
dens de uitvoering van dezelfde opera de dirigent Pietro
Cimara in elkaar gezakt. Hij is weliswaar niet gestor=
ven, maar heeft sindsdien niet meer gedirigeerd.
Dichter bij ons, is in het Amsterdamse Carre theater
de bariton Francesco Frederici in 1923, ook al tijdens
een uitvoering van La Forza del destino onwel geworden
en enkele dagen later overleden.
Op 10 februari 1897 stierf de bas Armand Castelmary
tijdens een voorstelling van Martha. In de scene waarin
Lady Harriet hem op het toneel laat dansen kreeg hij
een hartaanval. Hij speelde zijn rol door tot hij erbij
viel en door het publiek dat blijkbaar zijn onbelholpen
danspassen als gekkigheid beschouwde, met lachsalvo's
en applaus in de dood begeleid werd.
In 1921 was het te beurt aan de beroernde tenor Jozef
Mann, tijdens een opvoering van Aida (alweer Verdi)
door de Berlijnse staatsopera.
In 1943 stierf te San Francisco, na het smartlied van
Paljas te hebben gezongen, de Zweedse tenor Aroldo
Lindi.
Jacques Caro's dood was minstens even pijnlijk; hij
zong in Tivoli (1932) de grote aria uit Der Fliegende
Hollander en precies na de woorden Niemals der Tod,

De wereld van de kleinkunst schijnt deze psychische
stress in mindere mate te ondergaan. Er worden geen
fatale accidenten vermeld op de scenes van de Olympia
of van Broadway.
De reuzen van de Jazz schijnen een sterke gezondheid
te hebben. Hun muzikaal volume gaat gepaard met
enorme physische prestaties, die alleen maar getuigen
van de elan vital van deze musicale fenomenen. Satchmo
zingt nog altijd even fors, zij het rauwer, als in de tijd
van Congo=square en Canalstreet.
Dit is zeker geen critiek op Jazz. Dat er waar kunste=
naarschap bij deze meesters is zal Marcel Dupre, de
organist van de Notre Dame te Parijs wel kunnen ver=
tellen, sinds hij op een dag van zijn klavier werd ge=
duwd door Fats Waller, die in de lege Notre Dame
choralen van Bach ging spelen.
Wellicht heeft deze muziek iets meer ontspannends
dan het ernstige repertoire van de klassieke opera.
Zingt immers Belmonte niet in Mozart's Entfiihrung
aus dem Serail :
O ! wie angstlich, O ! wie feurig
klopft mein liebevolles Herz I
DR.
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geneeskunde en kunst in west-vlaanderen

In de negentiende en het begin der twintigste eeuw, de
heroi'sche tijd der Vlaamse letteren, hebben talrijke
geneesheren — hetzelfde kan gezegd worden over pries=
ters — in West=Vlaanderen een ongemeen actieve rol
gespeeld en een eerbiedwaardig letterkundig ceuvre tot
stand gebracht. Dr. Eugeen Van Oye, de uitverkoren
leerling van Guido Gezelle, was zeker geen combatieve
figuur maar werd toch als een waarachtig dichter er=
kend. Dr. Karel de Gheldere, de auteur van Dichtoefe=
ningen, Landliederen en Rozeliederen, was

ook

een

voornaam taalgeleerde en lid der Vlaamse Academie.
Dr. Emiel Lauwers, de ijverige medewerker van Biekorf,
was een verdienstelijk Shakespeare=vertaler en vulgari=
sator. Dr. Gustaaf Verriest, Dr. Bruwier, Dr. Depla e. a.
waren misschien geen belletristen, maar hadden een
grote invloed op de Vlaamse beweging en dus ook op
de literatuur, die er grotendeels door geinspireerd werd.
Hoe gans verschillend is de huidige toestand. Men
heeft zich dikwijls afgevraagd hoe het komt dat de ge=
neesheren in Vlaanderen, bepaald in onze gouw, alle
literaire activiteit hebben opgegeven, terwijl hun strikt
wetenschappelijke publicaties niet te tellen zijn. Dat
zulks geen internationaal verschijnsel is bewijzen —
om ons te beperken bij algemeen gekende geneesheren=
letterkundigen — figuren als Hans Carossa, A. J. Cro=
nin, Frank G. Slaughter, Jan J. Slauerhoff, Simon Vest=
dijk; in Frankrijk vormen zij zelfs een vereniging met
tientallen leden, die wel niet alien Duhamel of Soubiran
heten, maar vier ervan zijn toch lid der Academie Fran=
caise.
Hoe een dergelijke desertie vanwege de Westvlaamse
geneeskundige middens moet verklaard worden is vol=
strekt niet duidelijk. De hoofdreden, waarom zich
Westvlaamse medici vroeger met literaire productie in=
lieten, schijnt in elk geval niet meer te bestaan; in die
tijd was er omzeggens nog geen waarachtige Vlaamse
literatuur, essentieel bestanddeel van een mondige na=
tionale cultuur; een Vlaamsbewust geneesheer, die zich=
zelf letterkundig begaafd wist, rekende het zich daarom
tot plicht aan de opbouw ener eigen literatuur bij te
dragen; in de heroi'sche tijd werd men schrijver uit
nationale overtuiging.
De motieven, die in de huidige minder idealistische
literaire wereld opgeld maken, hebben integendeel maar
weinig vat op een geneesheer. De letterkundige faam,
die men in een klein taalgebied als het onze kan ver=
overen, heeft voor hem weinig te betekenen. Het op=
genomen worden in de letterkundige middens lijkt hem
niet zo opwindend, vermits men mensen met een hoog
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I. Q. vandaag de dag eerder in de wetenschappelijke
middens aantreft en de pittoreske figuren meer in de
schilderswereld. De zeer problematische financiele in=
komsten, die de literatuur bij ons zou kunnen verschaf=
fen, zijn voor hem een zeer onbeduidende bijverdienste
die bovendien veel tijd en moeite vergen. Hij staat
eerder skeptisch tegenover de niet=te=bedwingen=drang=
tot=schrijven, die des dichters boezem doet zwellen, en
verkiest andere metodes om zich van dergelijke com=
pleksen te bevrijden boven het in zijn hemd op straat
gaan staan, zoals een geneesheer het uitgeven van dicht=
bundels betitelde. Anderzijds beschouwt hij het ver=
kopen van fictieve verhalen als een nogal pover bedrijf
voor iemand die dagelijks te maken heeft met een heel
wat pakkender werkelijkheid, welke het beroepsgeheim
hem verbiedt publiek uit te stallen.
Ook de boeken=taal schijnt voor een West vlaams me=
dicus een belemmering te zijn om aan literatuur te
doen. De negentiendeeuwers hielden zich bij een soort
beschaafd Westvlaams, dat uiterst rijk en genuanceerd
was en respect afdwong in Noord en Zuid; het bezorgde
overigens aan de moderne Zuidnederlandse literatuur
haar grootste dichter en haar grootste prozaist, Gezelle
en Streuvels. Sedert men om beterswille de taalkundige
Gleichschaltung met het Noorden heeft doorgedreven
voelt de Vlaamse auteur zich verlamd door een alge=
meen Nederlands keurslijf, dat hem een groot deel van
zijn spontaneiteit en zijn taalvaardigheid ontneemt; het
heeft er de schijn van dat thans in het zuiden niemand
meer goed weet hoe men schrijven moet, op enkele
pedanten na, die men donquichotteske taalgevechten
onder elkaar kan zien voeren en die, als zij het wagen
zelf iets te publiceren, wegens taalfouten op de vingers
getikt worden door het onbeduidendste journalistje van
boven de Moerdijk.
Wat meer is : het valt spijtig genoeg niet te loochenen
dat, in geval hij beroepshalve er niets mee te maken
heeft, de Vlaamse universitair=gevormde veelal maling
heeft aan de hedendaagse Nederlandse literaire pro*
ductie, o. i. helemaal ten onrechte. Feit is dat medici, die
iets voelen voor literatuur en er tijd voor hebben, vooral
sedert de oorlog bijna uitsluitend vreemde auteurs le=
zen. Maar hier raken we een ander probleem, dat mis=
schien de stof voor een enkwest in ons tijdschrift zou
kunnen bieden; de vraag namelijk waarom onze schrij=
vers thans een betrekkelijk beperkt publiek bereiken,
spijts allerlei kunstmatige hulpmiddelen, waarmede men
als nooit te voren de Vlaamse literaire productie stimu=
leert, zoals prijskampen, Radio= en TV=publiciteit, sub=

sidiering, sinecures en dies meer. Wie zich hiervan
wil vergewissen vergelijke de uitgesproken vijandigheid
die een groot dichter als Gezelle van staatswege in de
negentiende eeuw moest ondervinden, bij de zo geva=
rieerde als klinkende aanmoedigingen die een Karel
Jonckheere e.a. in de laatste decennia te beurt vielen; dit
zijn natuurlijk twee extreme gevallen, maar zij tonen
dat het probleem niet in de eerste plaats bij de openbare
machten ligt en dat zelfs de mildste staatshulp geen
grote literatuur kan uit de grond stampen. Het probleem
ligt ongetwijfeld in de eerste plaats bij de schrijvers
zelf, maar ook in de mentaliteit onzer intelligentia is
alles niet zoals het hoorde te zijn. Hetgeen in en na de
oorlog in de letterkundige wereld voorviel droeg onge=
twijfeld grotelijks bij om de Vlaamse schrijver, die door
de Vlaamse jeugd vroeger als een soort half god werd
beschouwd, van deze troon neer te halen; maar zulks
wettigt geenszins de bejegening, die hij vanwege een
groot deel der intellectuelen van thans moet onder=
vinden; hij moge een mens blijken, en soms een klein
mens, hij heeft recht op welwillende aandacht ook
vanwege de elite.
De aandacht onzer artsen gaat thans meer de kant uit
van de plastische kunst. Wij kennen er wel enkele die
een dichtbundel of een paar novellen of zelfs een tame=
lijk ver gevorderde roman in hun dossiers liggen heb=
ben, maar tot publiceren schijnt het niet te zullen
komen; bij ons weten is er maar de medische student
die onder de schuilnaam Dangin de bundel Door een
bij gestoken uitgaf; wij kunnen slechts wensen, echter
zonder te veel hoop, dat het bij deze eerste bundel niet
blijven zal. Het aantal geneesheren dat een kleine of
zelfs grote kunstverzameling heeft aangelegd is inte=
gendeel tamelijk groot, al moet men er onmiddellijk
bijvoegen dat de interesse voor hedendaagse kunstwer=
ken nog betrekkelijk gering is en bovendien slechts uit=
zonderlijk verder gaat dan het expressionisme, dat men
volkomen terecht als een vaste waarde en een veilige
geldbelegging beschouwt. Een biezonder eresaluut ver=
dienen degenen, die een verlicht mecenaat uitoefenen
ten opzichte van de levende Vlaamse kunst. Ons blad
heeft dit mecenaat herhaaldelijk aangemoedigd.

De belangstelling der artsen voor plastische werken is
niet het minst misschien te verklaren doordat het leven
van een geneesheer erg versnipperd is en hij maar over
weinig tijd beschikt : kunstwerken laten zich in de wo=
ning uitstallen en wachten geduldig op het vrije ogen=
blik dat toelaten zal er een strelende oogslag op te
werpen.

Onder de talrijke Westvlaamse geneesheren, die zich
speciaal met de plastische kunsten hebben ingelaten,
zijn er meerderen te Brugge, het kunstcentrum bij uit=
stek van onze provincie, gevestigd. Dr. A. De Jaeger,
de bekende Brugse oogarts, is zoon van een geneesheer,
die de schilderkunst beoefende; zo kwam hij er als
van zelf toe gedurende zijn medische studien te Leu ven
de plaatselijke academie te bezoeken en er zijn vaardig=
heid te ontwikkelen; in die tijd heerste het impressio*
nisme, waaraan hij grotendeels getrouw is gebleven,
maar hij beperkt er zich toe voor zijn eigen genoegen te
schilderen zonder aan exposeren te denken. Alvroeg
kreeg ook de passie voor de primitieven hem te pakken;
weldra kon hij de hand leggen op een kostbaar stuk
en dat werd het begin van een merkwaardige verzame=
ling, waaraan hij dertig jaar heeft gewerkt en die hem
deed opnemen in de internationale wereld der collec=
tioneurs, waarvan hij werkelijk alles afweet. Sedert
1940 is hij meer en meer belangstelling gaan betonen
voor de hedendaagse schilders, die eveneens in zijn
collectie een plaats hebben gekregen. Vooral Wolvens
was hierbij zijn raadsman.
De grondige kennis, die Dr. De Jaeger heeft opgedaan
van de kunsthandel in de gehele wereld, zou hij ten
dienste van de gemeenschap stellen toen hij lid werd
van de 'Vrienden van het Museum van Brugge', groe=
pering die door wijlen Kanunnik Dochy en Dr. A. Jans=
sens de Bisthoven werd gesticht met het doel de aan=
kooppolitiek van de stad Brugge te activeren en tevens
te moderniseren. Inderdaad, op dat ogenblik was men
er in lange tijd niet meer in geslaagd interessante wer=
ken uit het verleden aan te kopen, omdat men steeds
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te laat kwam, en de werken uit de laatste twee eeu=
wen waren uitsluitend academische werken van lokale
betekenis. Hierin wilden de 'Vrienden van het Mu=
seum' verandering brengen; zij hebben reeds goed werk
verricht. Na de dood van Kanunnik Dochy werd Dr.
De Jaeger zijn opvolger als voorzitter. Hij droeg er toe
bij om de activiteit van de vereniging evenals het doel
ervan nauwkeuriger uit te stippelen en om enkele merk=
waardige aankopen te realiseren.
De ' Vrienden van het Museum' waarvan Gaby Gyselen
de gewaardeerde sekretaris is, kopen alleen werken van
overleden hedendaagse schilders van algemeen erkende
faam, zeer goede werken die van dokumentaire bete=
kenis zijn (uitsluitend Belgische en bij voorkeur Vlaam=
se artiesten). Zo schafte men zich reeds een Permeke
en twee Tytgats aan; men zal een Spilliaert kopen en
misschien een Wouters en een Thevenet. De ' Vrienden'
zijn van mening dat een museum niet alleen het ver=
leden moet bewaren, maar ook het heden moet illustre=
ren. In die zin heeft de vereniging ook reeds talrijke
nuttige aanwijzingen kunnen verschaffen voor de Com=
missie van het Museum, die uiteraard over veel groter
kapitalen beschikt. De competentie en het doorzettings*
vermogen van Dr. De Jaeger hebben hier reeds een
totale vernieuwing kunnen bewerkstelligen, daarin ge=
steund door zijn vrienden. Dit is des te belangrijker,
omdat het Brugse museum een der rijkste en in elk
geval het meest bezochte museum van het land is.

*
Dr. Louis De Winter heeft een schitterende loopbaan
van medicus achter de rug. Na assistent geweest te
zijn aan de Gentse universiteit studeerde hij te Parijs
en in Nederland en Duitsland. Hij stichtte belangrijke
geneeskundige centra zoals het sanatorium van Sijssele
en onderwees pneumologie te Parijs. Hij was een der
eersten in de wereld om het chirurgikaal ingrijpen voor
longtering toe te passen en liet talrijke wetenschappe=
lijke studien verschijnen.
Zijn belangstelling voor de schilderkunst werd grote=
lijks aangemoedigd door het contact met het werk van
zijn grootoom, de bekende Frans=Vlaamse schilder Pha=
rao De Winter (1849=1924); deze eminente portrettist
en uitbeelder van volkstypes en monniken was in zijn
jeugd uit Belle naar Brugge vertrokken en had er zijn
eerste vorming gekregen van de Vlaamse schilder De
Stoop; hij zou overigens later, toen hij te Rijssel een
gevierd schilder en professor der Academie was, de
plaats van directeur der Brugse Academie weigeren
omdat hij oordeelde dat deze niet aan een Fransman
toekwam. Dr. De Winter bewaart met liefde schilde=
rijen van ouders en andere familieleden, die doorPharao
De Winter werden gemaakt in zijn Brugse tijd en later.
Een der eersten aan wie Dr. De Winter zijn grote be=
langstelling voor de kunstenaars liet voelen was de toen
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nog jonge en bijna onbekende beeldhouwer Oktaaf
Rotsaert, die sedertdien, vooral dank zij de daadwerkelijke hulp van de geneesheer, een benij dens waardige
plaats in de hedendaagse Vlaamse beeldhouwkunst heeft
veroverd. De bestellingen en opdrachten die hij van
hem kreeg waren talrijk en steeds zeer leerzaam voor
de artiest zelf, want Dr. De Winter is voor de artiesten
niet alleen een mecenas maar ook een mentor geweest.
Op eigen kosten liet hij o. a. het prachtige beeld 'Pax'
gieten, een beeld waarin en de kunstenaar en de kunst=
beschermer de grote droom van wereldvrede, die zij in
de barre ijzervlakte aan het front hadden gekoesterd,
uitgedrukt zagen. Thans staat het op de binnenplaats
van het Memlincmuseum te Brugge; het is nog steeds
eigendom van Dr. De Winter, maar deze was van oor=
deel dat het nergens beter zijn boodschap aan de mens=
heid verkondigen kon dan in de schaduw van het Sint
Janshospitaal, waar hijzelf als Dienstoverste zoveel
menselijk leed heeft gelenigd.
Een uitzonderlijk avontuur was voor Dr. De Winter
zijn omgang met de schilder Armand Jamar, een fijn=
zinnig kunstenaar, die zijn diploma van doctor in de
rechten had geofferd voor het schilderspalet en die
betoverd was geworden door de mystische schoonheid
van Brugge. Tot 1937 was hij slechts een paysagist die
over een grote virtuositeit beschikte. Maar van dat
ogenblik af had hij schijnbaar gezegd wat hij persoon=
lijk te zeggen had en heeft hij zich geleend tot een
merkwaardig experiment, dat doet denken aan de wijze
waarop de grote meesters der Renaissance meer dan
eens hebben gewerkt in dienst van hun opdrachtgevers.
In 1946 openbaarde een retrospectieve tentoonstelling
in het Roerinck=Tulpinck Museum de talrijke cyclussen,
die uit de samenwerking tussen een arts, die de ideeen
had geschonken, en een schilder, die hem zijn techniek
had geleend, zijn ontstaan : de Boetprocessie van Veur=
ne, de Tyl Uilenspiegelcyclus, de Divina Commedia van
Dante, het boek der Openbaring, de Kruisweg en de
Scheppingscyclus (Oorsprong der dingen, de Mens in
de wereld, de Lotsbestemming van de mens). Over dit
laatste getuigde Jozef Muis : Het kleurenpoema der
Schepping van 's mensen lotsbestemming vormt het
hoogtepunt in de kunstontwikkeling van Jamar; zonder
enig bepaald onderwerp, zonder tekening, vertolkt hi]
gedachten en visioenen door louter kleur, door de zang,
door het spel der kleuren onder elkaar. Jamar heeft de
mogelijkheden van de zuivere schilderkunst bewezen.

Jamar is in 1946 gestorven maar de werken, die uit
zijn 'symbiose' met Dr. De Winter zijn ontstaan over=
leven hem; de doctor heeft zijn grote werkkamer tot
een soort pinakoteek herschapen, waarin hij de tien=
tallen werken, die hij samen wil houden, heeft onder=
gebracht, want behalve een kruisweg, die in het Brugse
groot seminarie berust, zijn alle werken hier aanwezig.
Vernoemen we hier nog de actie van Dr. De Winter in
het door hem gestichte kunstgenootschap 'De vrienden

van Brugge', dat talrijke nuttige initiatieven bewerk=
stelligde. De ruimheid zijner belangstelling blijkt ook
uit de ongemeen rijke biblioteek welke vele kamers
zijner woning bezet en waarin geschiedenis en kunst
de bovenhand hebben.
Dr. De Winter heeft zich ook aan de literatuur gei'n=
teresseerd; zijn jarenlange vriendschap met de Frans
schrijvende maar in merg en been Vlaamse schrijver
Michel de Ghelderode getuigt het. Maar het zijn vooral
de schilders, die hem hebben gepassioneerd. Het is
niet zonder reden dat wij len Maurits Van Coppenolle
zijn 'Figuren uit het Brugsche' heeft opgedragen aan
deze kunstminnaar aan wie zovele artiesten dank zijn
verschuldigd.

Prof. Dr. Hubert Peeters, eveneens uit Brugge, behoort
tot de jongere generatie. Hij is dienstoverste van het
Laboratorium van het S. Janshospitaal en Directeur van
het Simon Stevin Instituut voor wetenschappelijk on=
derzoek; voor enkele maanden werd hij benoemd tot
lector in klinische biologie aan de Leuvense Univer=
siteit. Hij deed meerdere studiereizen in den vreemde,
vooral in de Ver. Staten, en publiceerde wetenschappe*
lijke studien in binnen= en buitenland. Ook stichtte hij
het jaarlijks internationaal Colloquium voor eiwitten
te Brugge.
Zijn eerste collectiestuk was een ets van Valerius De
Saedeleer, die hij nog in zijn studententijd wist te
bemachtigen; daarna een Van Lerberghe; toen kwam
zijn dagelijkse omgang met Floris Jespers te Knokke.
Kanunnik Dochy bracht hem in kontakt met Permeke.
Zo is hij altijd meer gewikkeld geworden in het heden=
daags kunstgebeuren. Een grote ontdekking was voor
hem de abstracte schilder Mortier, in wie hij een grote
figuur ziet, een abstracte Permeke, met evenveel zin
voor structuur als Permeke, maar met meer zin voor
kleur. Ook Wolvens kreeg zijn voorliefde, deze schilder
van rijke doeken van blijvende betekenis. En onder de
jongere Westvlamingen een Gilbert Swimberge, die hij
de Franciskaner der moderne kunst noemt, sober, een=
voudig, rijk van structuur, met een persoonlijk koloriet.
Gustaaf Desmet noemt hij belangrijker dan Permeke.
Zo werd zijn woning stilaan een tempel van de mo=
derne kunst, waar ook het buitenland goed vertegen=
woordigd is met o. a. Picasso, Leger, Lurcat, Le Corbu*
sier, Hartung, e. a. Vele internationale meesters kent
hij van zeer dichtbij, zoals Picasso; getuige het inter=
view met Picasso, dat hij in dit nummer publiceert.
Men beweert dat zijn voorkeur uiteindelijk toch meest
naar de abstracten gaat en hij bevestigt dit zelf; hij
wettigt deze houding door de intellectuele inhoud, welke
men z. i. in goede abstracte werken aantreft, die in de
echte zin van het woord scheppingen van de geest zijn.
Zijn lief ste ontspanning is het bezoeken van een atelier;

daar vindt men nog mensen, die niet gei'ntoxeerd zijn
door onze technische beschaving, die nog mens gebleven
zijn; daar kan hij ook de kinderen medenemen, voor
wie een schilderatelier bezoeken als een ontdekkings=
reis is in een ver exotisch land.
Meer nog dan van de schilderkunst is hij enthousiast
voor de hedendaagse beeldhouwkunst. De beste herin=
nering van zijn laatste reis in de USA is het weekend
dcorgebracht op het buitengoed van Naum Gabo in
New=England; Gabo, de schepper van een zuiver ge=
structureerde sculptuur. Van zijn bezoek aan de laatste
biennale van Venetie, waar een paar werken uit zijn
collectie getoond werden, bracht hij een mateloze geest=
drift voor de Oostenrijker Rudolf Hoflelhner, zijn laat=
ste ontdekking. En dan is er ook nog de bouwkunst,
waarvan hij de mooiste gewrochten zo mogelijk ter
plaatse gaat bestuderen.
In 1956 werd Prof. Dr. Peeters aangesteld tot Voorzitter
van de Westvlaamse Kunstkring en in deze hoedanig=
heid is hij ook opgenomen in de Beheerraad en het
Redactiecomite van het C.V.K.V. en van 'West=Vlaan=
deren'. Onder zijn leiding maakt de Westvlaamse
Kunstkring een deugddoende verjongingskuur door.
Vele jongeren, die vroeger eerder terughoudend ston=
den, hebben zich aangesloten en maken dankbaar ge=
bruik van het forum, dat de groepstentoonstellingen
bieden en dat hen toelaat zich onderling te meten en
zich ook te meten aan de oudere generatie. 'Levende
kunst in West=Vlaanderen' is beslist een grote stap
vooruit geweest. Enkel betreurt de voorzitter dat som=
mige der grootste namen van onze provincie nog ont=
braken. Dit is misschien aan een soort meerderwaardig=
heidscompleks te wij ten, dat hen doet aarzelen naast
onbekenden op het toneel te verschijnen; nochtans wat
werkelijk groot is komt altijd tot zijn recht. Anderzijds
zou een dergelijke juxtapositie voorzeker bij sommige
minder bekende schilders kwaliteiten doen ontdekken,
die niet meer te vinden zijn bij befaamde figuren, die
frisheid en spontaneatet hebben verloren wijl zij steeds
maar vast blijven zitten in hun gestandardiseerde pro=
cedes.
Het is ook onder de leiding van Prof. Dr. Peeters, dat
dit nummer van 'West=Vlaanderen' gewijd aan Kunst
en Geneeskunde, werd samengesteld.
*
Dr. Uyttenhove is een Izegemnaar, die zich na zijn stu=
dies te Melle en te Leuven als huisdokter vestigde te
Koekelare, waar Karel de Gheldere zovele jaren in de=
zelfde functie had verbleven. Hij ook is zoals zijn drie
collegas uit Brugge een geboren verzamelaar, maar zijn
aandacht gaat bijna uitsluitend naar schilderwerken en
beeldhouwwerken uit het verleden.
Zijn eerste stuk was een oud beeldhouwwerk, dat hem
door een zieke gegeven werd en dat misschien eerder
45i

I
B|| i

I

Octave Rotsaert : Pax-monument op het
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fe Brugge.
Bezit van Dr. De Winter.

Willem Van Hecke : Compositie.
Verz. Dr. V a n Damme, Blankenberge.

lag in het gebied van de heemkunde. Het had evengoed
het uitgangspunt kunnen worden van een folkloristi=
sche verzameling in de aard van deze van wij len Dr.
Adriaen te Poperinge of zelfs van Boer Theuninck te
Esen.
Met de tijd is hij echter meer en meer selectief geworden
in zijn verzameling om zich tenslotte te beperken bij
wat werkelijk van grote kunstwaarde is. Het werd een
jarenlang speuren en uitwisselen met als resultaat dat
zijn woning op dit ogenblik opgepropt is met buiten=
gewoon talrijke en waardevolle werken, waartussen en=
kele van de grootste namen der kunstgeschiedenis kun=
nen aangetroffen worden; men zou een nagenoeg com=
plete geschiedenis van de Christusvoorstelling doorheen
de eeuwen kunnen opmaken aan de hand van deze
verbazende collectie. Vele kenners hebben er reeds
uren gesleten en hun vakkundig commentaar, mede met
zijn persoonlijke studie en zijn liefdevolle zorg voor
de kostbare getuigen der menselijke cultuur in het
verleden, hebben Dr. Uyttenhove tot een der beste
experten gemaakt van het land.
De drijfveer van zijn opzoekingen was oorspronkelijk
de volgende: zijn dokterspraktijk belette hem de reizen
naar het buitenland, waarvan hij jaren lang heeft ge=
drcomd te verwezenlijken, zodat hij in zijn eigen huis
staaltjes van de schoonheden der wereld wilde onder=
brengen, die hij ter plaatse niet kon gaan bewonderen.
De aangrijpende religiositeit van zovele kunstwerken
heeft hem echter in de laatste jaren zozeer getroffen,
dat hij zelf in de wereld van de godsdienst en van de
spiritualiteit dieper is gaan dcordringen. Dit werd nog
meer het geval toen hij gekczen werd tot ridder en
later tot Goeverneur Generaal van de souvereine ridder=
orde van Sint Joris van Boergondie, die gesticht is ge=
worden in 1390 door Philibert de Miolans, schildheer
van de graaf van Boergondie. Hij wijdt thans zijn beste
krachten aan de uitbouw dezer religieuze groepering
en aan de aanpassing der aloude levensregelen aan de
moderne tijd. Hij heeft aldus mogen ervaren dat kunst
en godsdienst zeer dicht bij elkaar liggen, voor wie
beide echt beleeft.

Dr. J. Van Damme is eveneens huisdokter maar te Blan=
kenberge. Het is van zijn eminente poesis= en rhetorica=
leraren te Brugge, Z. E. H. Antoon Viaene en Kanunnik
Dochy, idat hij een grote belangstelling voor het ver=
leden van ons volk enerzijds en een grote liefde voor
de kunst en eerbied voor het mooie antieke voorwerp
anderzijds, ontving. Dit zou hij in de weinige vrije

uren die een drukke dokterspraktijk zou overlaten, te
Blankenberge toepassen, daarin bijgestaan door zijn zeer
kunstzinnige echtgenote.
Hij was het die de grote Blankenbergse schilder Willem
Van Hecke zoniet ontdekte, dan toch in een ruimere
kring bekend maakte. Tot op dat ogenblik had hij zich
hoofdzakelijk beperkt tot het verzamelen van folklo=
ristische en kunstvoorwerpen uit het verleden, met een
speciale voorliefde voor beeldhouw werken en oude fo=
lianten, waarvan hij talrijke en waardevolle exemplaren
heeft weten te ontdekken. Willem Van Hecke is een
vreemde en toch kaptiverende figuur. Als selfmade=man
begonnen is hij over een uit erst persoonlijk geinter*
preteerd expressionisme, naar een meer symbolistische
richting uitgegaan, die hem tot het surrealisme bracht
en vandaar weldra in een soort surrealistische abstractie.
De spirituele achtergrond van deze schilderkunst is een
zekere vijandigheid tegenover de petieterige mens, die
men vooral in het seizoen aan de kust aantreft, een
vijandigheid die tot agressiviteit wordt. Maar stilaan
veroverde hij ook een groot kleurenmeesterschap, wat
hem toelaat van elk zijner werken een verfijnd kleu=
renexperiment te maken. Het was een grote vreugde
voor Dr. Van Damme in 1959 een feestretrospectieve
te organiseren van het werk van zijn talentvolle be=
schermeling en hiervan een waar kunstevenement te
hebben gemaakt.
Enkele maanden geleden was hij ook een der initiatief*
nemers van de tentoonstelling 'Contrast', waarvan
hij echter de al te exclusief abstracte richting niet hele=
maal kon waarderen; te veel abstracten, zo meent hij,
verbergen achter ongemotiveerd kleurengebral een dicpe
innerlijke armoede en vooral een groot gemis aan ele=
mentaire stielkennis.
Wij zouden ook nog een woord moeten zeggen over de
actie van Dr. Van Damme als voorzitter van de Blan=
kenbergse Heemkundige Kring, maar dit ligt buiten het
bestek van een tijdschrift als ' West=Vlaanderen'. Toch
moeten we vermelden dat hij hierdoor mensen heeft
kunnen samenbrengen en doen samenwerken als Daan
Inghelram, Willem Van Hecke, Lucien Dendooven, Luc
Danhieux, Jack Verstappen e. a. De Kring bracht reeds
merkwaardige resultaten zoals de opgravingen, die te
Wenduine hebben gevoerd tot een klaarder en nauw=
keuriger idee van de ontwikkeling der kunst in het
verleden en van het beschavingspeil der kustbewoners
in de epische tijd der Morinen en Menapiers.
Aldus heeft Dr. J. Van Damme op een eminente wijze
aangetoond welke uitzonderlijke cultuurwekkende rol
een geneesheer uitoefenen kan.
DR.

ALBERT
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Kunst voor de massa en ware volksopvoeding

Wanneer wij bij het einde van dit jaar eens even achter
ons kijken om te overschouwen wat het jaar i960 ons in
onze provincie op het gebied van kultuur en volks*
opvoeding gebracht heeft, dan zien wij een reeks in
het oog springende manifestaties, waaronder een, die
meer in het biezonder onze speciale aandacht verdient
en dit om meerdere redenen.
Trekken onmiddellijk onze aandacht als lichtbakens
van het kulturele leven in onze provincie : de retro=
spektieve tentoonstellingen Edgard Tytgat en Floris
Jespers te Brugge; de dag van de Vlaams=Nederlandse
kunst op 23 april, gevolgd door een Vlaams=Nederlandse
tentoonstelling vanaf diezelfde datum tot 8 mei, beide
ingericht door ons Christelijk Vlaams Kunstenaarsver*
bond, het Nederlands Algemeen Katoliek Kunstenaars*
verbond en de Katolieke Radio=omroep van Nederland;
de buitengewoon succesvolle tentoonstelling van 'De
Eeuw van de Vlaamse Primitieven' te Brugge, die gedu=
rende de ganse zomer toeristen en kunstminnaars van
binnen= en buitenland geboeid heeft : de luisterrijke uit*
voeringen op internationaal peil van 'De Messias' van
Handel op 2 en 3 juli in de kursaal te Oostende en de
Sint Maartenskathedraal te leper, met Engelse solisten,
de Nordwestdeutsche Philharmonie en het koor 'Sin=
ghet ende weset vro' uit Kortrijk, in het kader van een
kulturele samenwerking en uitwisseling tussen onze
provincie en de Duitse provincie Westfalen; de stoet
van de Gouden Boom te Brugge; de heropvoeringen van
het Godelievespel te Gistel; de taalfeesten te Kortrijk
met een algemeen Vlaamse taaldag en een origineel op*
gevatte taalstoet en... een kultureel hoogtepunt van
onze Christelijke Arbeidersbeweging en haar prachtig
werk van volksopvoeding en volksverheffing in de Ka=
tolieke Werklieden=Bonden : de grote jubeldag van de
K.W.B., naar aanleiding van de inschrijving van haar
25.ooo lid, te Kortrijk op 11 juni met de opvoering
van het openluchtspel In de Branding.
Deze jubelviering met dit heerlijk geslaagde openlucht=
ste
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spel noem ik het laatst, niet omdat zij op kultureel
gebied op de laatste plaats komt — deze manifestatie
zou eerder vooraan moeten komen in de lange rij reeds
hoger vermelde en de andere niet vermelde kulturele
gebeurtenissen van dit jaar — doch omdat zij het ver*
dient dat wij er meer speciaal de aandacht zouden op
vestigen en dit, zoals hoger reeds aangestipt, om meer*
dere redenen.
Vooreerst omdat zij de veropenbaring naar buiten be*
tekent van het prachtig werk van arbeidersopvoeding,
— opvoeding op alle gebied : dit van het godsdienstige,
zedelijke, verstandelijke, kulturele, artistieke, lichame*
lijke en ontspannings=leven — dat door de K.W.B. ge=
presteerd wordt.
Ten tweede omdat dit alles, met daarnaast nog een
historisch overzicht van de ontvoogding van de arbei=
dersstand in onze provincie, in de opvatting, de bouw
en de tekst van dit spel, dat ongeveer twee uren duurde,
samengebald is en dit in een vorm die tegelijk een ver*
heven literaire waarde vertoont en voor de gewone
man, niet alleen goed verstaanbaar gebleven is, doch
hem tevens diep naar het hart heeft gegrepen,
Wij mogen de auteur van het spel, ons redaktielid Fred
Germonprez, journalist en romanschrijver, oprecht feli*
citeren met deze mooie tekst waarmede hij de sociale
literatuur heeft verrijkt. Onze Fred kent onze arbeiders,
hij kent hun noden, hun aspiraties, hun mentaliteit,
hun schoon gemoed, dat al eens achter een ruwe schors
verscholen zit, hun dagelijkse zorgen, hun problemen
en hun konflikten, en bovenal hun eerlijke wil om niet
alleen de materiele welstand te bereiken, die hen toe*
komt, doch ook om als volwaardige mensen, hun recht*
matige en eervolle plaats in de maatschappij te be*
zetten.
Het is niet alleen een grote sociale, doch evenzeer een
grote artistieke verdienste geweest dat alles in een
korte, gebalde, rake en speelbare tekst te hebben uitge*
drukt. „ In der Beschrankung zeigt sich der Meister "

Wanneer men zijn leed verzuipt...
en aan de hoek van de straat...

DRIE OPNAMEN UIT
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Een toneel uit de vissersopstand.

HET K.W.B.-MASSASPEL
'IN DE BRANDING'

Wanneer het heimwee als een hoge vlam
in het gemoed oplaait in de uren van
verveling, ver van huis...
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schreef Goethe. Fred Germonprez stond voor een enor=
me opgave, een buitengewoon omvangrijke stof. Hij
heeft het essentiele uit die stof gekozen samen met het
menselijk ontroerendste, tot het schone, gedevoueerde
leven van de duldzame en lijdzame Vlaamse moeder,
middenpunt en warm kloppend hart van het arbeiders=
gezin; tot de kleine, maar o zo menselijke en zeker te
apprecieren liefhebberijen en hobby's van onze een=
voudige werklieden. Dat essentiele en dat ontroerende
heeft hij weten door elkaar te weven tot een schoon
geheel, met een strenge beperking enerzijds en met niet=
temin toevoeging van aangrijpende details anderzijds.
Het was een spel uit de beweging van de arbeiders.
Doch de beweging, hoe noodzakelijk ook, hoe totalitair
ingrijpend in het leven van de arbeiders zij moge zijn,
is nog de arbeider zelf niet. Zij blijft een onmisbaar
middel. Het was een spel uit de beweging van de ar=
beiders, doch het was evenzeer een spel uit het leven,
het dagelijkse grote en kleine leven van de arbeider.
Daarom is het ons zo echt voorgekomen, zo waar en
zo ontroerend.
Dit spel begint, na het gebed en de begroeting aan de
vlag en aan het volk, met een terugblik in het verleden.
De historisch geworden vissersopstand te Oostende en
de donkere periode van armoede en rechtsmiskenning.
Rerum=Novarum brengt de bevrijdende boodschap en
de stichting van de eerste gilden onder de leiding van
grote priesterfiguren die tot de Westvlaamse school
behoorden. Zij zijn de baanbrekers geweest van de
christelijke sociale beweging in onze provincie.
Doch er is nog steeds een groot sociaal probleem in
onze Noordzeegouw dat ook heden ten dage nog op een
afdoende oplossing wacht : de gesel der werkloosheid
en het gemis aan werkgelegenheid op eigen bodem. De
gevaren van onze arbeiders op den vreemde en al de
nadelen hieraan verbonden worden in schrille kleuren
voor het voetlicht gebracht.
Daartegenover staat echter ook de gestadige en zekere
opgang van onze arbeiders stand naar een beter leven.
Ook de arbeider stelt belang in de kultuurwaarden.
Ook voor hem primeert het geestelijke in de mens bo=
ven het materiele, dat hij met zoveel moeite en ten
koste van zoveel offers heeft bevochten. Ook hij heeft
de zorg voor zijn gezin dat hij schoon wil en gelukkig.
Ook hij wil aan zijn kinderen een hogere op voeding
geven en ziet thans de mogelijkheid daartoe in de uit=
breiding van het secundair en zelfs hoger onderwijs, dat
voortaan ook voor zijn kinderen begint open te staan.
Er zijn zijn grote aspiraties en idealen, er zijn ook zijn
kleine onschuldige vreugden in zijn eenvoudige ont=
spanning en volkse liefhebberijen.
Er is de moeder die bidt en lijdt en offert maar ook
vreugde beleeft aan haar gezin dat zij opleidt naar
de Heer.
De apotheose brengt ons een ode aan de moeder en
het christelijk gezin, waarna in een dankbaar Magnifi=
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cat honderden en honderden arbeiders, die, in de uni=
formen van hun onderscheiden vertakkingen de gehele
arbeidersstand symboliserende, opklimmen naar de
Heer, Gever van alle goed en einddoel van alle leven.
Een pontifikale middernachtmis bekroonde deze heer=
lijke uitbeelding van de materiele en geestelijke ont=
voogding van de arbeidersstand.
Er is een derde reden waarom dit spel onze biezondere
aandacht verdient, ook onze biezondere artistieke aan=
dacht. En wel om het nieuwe, het oorspronkelijke en
vindingrijke van de regie.
Een massaspel is een niet gemakkelijke vorm van toneel
en van massakunst. Sommigen zullen aanvoeren, dat
het geen toneel is, omdat men er meestal het persoonlijk
tragische en dramatische van de mens, van goed uitge=
tekende en konsekwent uitgebalanceerde individuele
karakters in ontbeert. Licht smalend zullen zij gewagen
van een oppervlakkige show, met wat licht, klank en
kleur overgoten, maar waarvan de innerlijke artistieke
waarde eerder gering is. Wij moeten toegeven dat het
genre wel dit gevaar in zich draagt. Doch wanneer een
regisseur erin slaagt deze gevaarlijke klip te ornzeilen
en benevens het show=matige dat er inhaerent eigen aan
is en er dus moet zijn en ook een element van grote, zij
het ook maar op het uiterlijke afgestemde, artistieke
waarde vertegenwoordigt; ook bepaalde taferelen weet
in te voeren en tussen te werken, waar plots de opper=
vlakkige show de plaats ruimt voor ontroerende en aan=
grijpende scenes, zoals het huiselijk tafereel dat uitgebeeld werd met lief en leed en ook — waarom niet —
de dramatische konflikten die er kunnen rijzen tussen
man en vrouw en tussen ouders en groter wordende
kinderen in het arbeidersgezin; dan meen ik dat wij
hier gerust van goed en zeer goed toneel mogen spreken.
De toeschouwer ziet maar de uitvoering.
Daarom is het dikwijls moeilijk uit te maken wat van
de auteur en wat van de regisseur komt. In een gewoon
toneelstuk is dat doorgaans gemakkelijk. In een massa=
spel niet en dat hoeft ook niet. De toeschouwer heeft
zich maar over te geven aan hetgeen hem geboden
wordt. Doch ver van eenieders aandeel te willen af=
wegen ben ik ervan overtuigd dat, vooral in het geval
dat ons bezig houdt, auteur en regisseur zeer innig
moeten samengewerkt, elkaar werkelijk moeten door=
drongen hebben. Ik ben er haast van overtuigd dat
de regisseur invloed heeft uitgeoefend op de auteur
en omgekeerd. De ideale formule voor om het even
welk toneel en zeker voor een massaspel.
De regisseur van het K.W.B.^massaspel In de Branding,
de Heer Kamiel Verhelst, direkteur van de lagere afde=
lingen van het Sint Amandscollege van Kortrijk, is niet
meer aan zijn proefstuk. Dat heeft hij ten overvloede
bewezen met zijn regie van deze zomer. Kamiel Ver=
heist heeft van jongsaf aan turnen en aan toneel ge=
daan. Het toneelspelen en regisseren zit hem werkelijk
in het bloed. In de normaalschool als student, later op

het college te Kortrijk met de leerlingen van dit insti=
tuut en op tal van feesten en plechtigheden, heeft hij
zijn beproefd talent getoond.
Wanneer het KW.B.=spel van deze zomer werkelijk
heel wat meer geworden is dan een louter oppervlak=
kige show, dan is dat ongetwijfeld in grote mate te
danken aan het juiste inzicht, de toneelkundige aanleg
en tegelijk de organisatorische zin van de heer Verhelst.
Wat hij gedaan heeft kan men cp zijn minst een waag=
stuk heten, maar dan een waagstuk dat geslaagd is.
Met de nodige maat van evenwicht heeft hij ons de
afwisseling gebracht van massascenes waarmede hij de
gehele ruimte van zijn podium bespeelde, zoals een
organist die met voile registers speelt, en van kleine
dramatisch sterk geladen taferelen, waar hij met enkele
personages aangrijpende tragiek naar voor bracht, ter=
wijl de enorme ijle ruimte van het podium beheerst
bleef. Hij bracht ons ook de afwisseling van tragiek
en luim zonder in het melodramatische of in het bur=
leske te vervallen. Hij bracht ons de afwisseling van
de diepste ernst en de soms wrange tragiek die achter
het leven van onze arbeiders schuilt en de zo frisse,
ongekunstelde, gezonde volkse ontspanningen. De klei=
ne vreugden van iedere dag en de gezonde volkse lief=
hebberijen, die het zware arbeid'ersleven verlichten. Zo
vond ik het een schitterende vondst, die vinkenzetting
op het toneel te brengen, met het gezang dier vogeltjes,
zogoed langs de mikro weergegeven en het spannend
luisteren van de vinkeniers. Het was een stukje verpo=
zing midden het zware sociaal drama en de heldhaftige
strijd van elke dag. Wij hebben gelachen om die kin=
derlijke volkse vreugde doch nog veel meer heeft dit
tafereel ons werkelijk diep ontroerd. Het heeft ons ont=
roerd door zijn eenvoud en zijn natuurlijkheid, door
het stijlvolle van de weer gave en vooral door de goed=
heid en de liefde die wij in dit en andere dergelijke tafe=
reeltjes hebben aangevoeld. Om zijn toeschouwers met
dergelijke zaken niet alleen te vermaken, doch ook te
ontroeren, moet men een kunstenaar zijn. Ik aarzel niet
te zeggen dat ik Kamiel Verhelst als een ware kunste=
naar van het toneel begroet en feliciteer met zijn schoon
werk. Hij bracht ons, wat wij het meest gewaagd von=
den, maar ons toch niet heeft gehinderd, de afwisseling
niet alleen van toneelspel en dans, doch zelfs van turn=
kunst, vlaggezwaaien en... tenslotte gehele groepen ge=
uniformeerde leden van onze Christelijke Arbeiders=
organisaties, om te eindigen in een machtige apotheose,
die de onmiddellijke voorbereiding moest zijn van de
pontifikale H. Mis, die als de bekroning op dit heer=
lijke arbeidersspel volgde.
Doch niet alleen hebben wij de intense samenwerking
aangevoeld van auteur en regisseur. Een derde element
van uiterst groot belang in een massaspel is de muziek.
De muziek die hier geen zelfstandige rol te vervullen
heeft, doch wel een dienende. Zij immers moet de toe=
schouwer in de gepaste stemming brengen, zij moet,

soms maar met een paar akkoorden, de door het spel
opgewekte ontroering accentueren, verinnigen, intensi=
veren. Op andere plaatsen zal zij de geest van het spel
nader illustreren en, daar waar het visuele en het woord
ontoereikend zijn, rechtstreeks ons gemoed aanspre=
ken. Het is de verdienste geweest van Maurits Schout=
teten, dat ook hij zich heeft laten doordringen van de
geest en de visie van de auteur en de regisseur. Dat
verklaart de wondere eenheid die wij in dit spel hebben
kunnen smaken. Nooit heeft de muziek op het spel
gewogen, zoals dat soms wel eens gebeurt in een massa=
spel. Zij heeft haar specifiek eigene rol vervuld, waar=
door wij, de muziek genietende, niet van het essentiole
werden afgebracht, doch er integendeel nog intenser
naar toe gedreven werden.
Deze drie kunstenaars verdienen onze oprechte hulde
voor deze meesterlijke samenwerking en eenheid.
Nu wij het toch over die eenheid hebben, weet ik dat
ook daar de regisseur achter schuilt. Hij bereikte im=
mers niet alleen eenheid en harmonie tussen tekst en
regie, muziek, licht en kostumering, doch ook door de
merkwaardige orde, waarmede zijn vele groepen, grote
en kleinere manceuvreerden. Ieder onder deel, iedere on=
derafdeling was verzorgd en tuchtvol op zich zelf, doch
smolt merkwaardig in elkaar met het geheel, zodat
de overgang van de ene scene naar de andere soms
schier ongemerkt verliepen. Haast zonder dat wij het
opmerkten, werden wij van een massascene overge=
bracht naar een individueel tafereeltje, om daarna weer
ritmisch mede opgeslorpt te worden in een klagende,
joelende of juichende menigte.
Wij voelden dat een sterke hand achter het podium de
touwtjes goed in handen hield en rustig het geheel kon
overschouwen, omdat hij mocht gerust zijn dat zijn
vooraf goed gedrilde luitenanten, sergeanten en korpo=
raals goede dienst zouden doen.
Hiermede onderstreepten wij een andere noodzakelijke
kwaliteit van een goed regisseur van een massaspel :
zijn organisatievermogen en zijn inzicht om het werk
goed te verdelen, zodat ook het geringste detail zijn
vooraf aangeduide uitvoerder en zijn vooraf goed be=
paald verloop kent.
Een biezondere vermelding verdienen hier eveneens de
sierlijk bewegende danseressen van de ' Leiemeeuw' van
Kortrijk, evenals de groep vlaggezwaaiers 'Ikaros' uit
Eeklo en de turners en turnsters van 'Hoger O p ' van
het Kristen Werkersverbond van Wevelgem.
Tenslotte is er nog een vierde reden waarom deze pres=
tatie niet onopgemerkt noch onvermeld mag voorbij*
gegaan worden.
Hoger heb ik een woord gebruikt waarover sommige
verfijnde kunstgenieters zich wellicht zullen ergeren,
namelijk : massakunst. Veel van onze al te individual
listisch ingestelde kunstenaars schijnen de massa uit
het oog te verliezen. Ik bedoel hier niet zo zeer de ge=
meenschap — ook deze mag niet uit het oog verloren
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worden — doch wel degelijk de massa : een groep van
honderden, duizenden mensen samengestroomd en die
zich verbonden weten door eenzelfde geloof, eenzelfde
volksverbondenheid en eenzelfde ideaal. Die verbonden=
heid, dat weten dat wij niet alleen staan, schept een
psychose en een kracht, die ons een reserve kan zijn
wanneer wij al de volgende dagen, weken en maanden,
elk opnieuw in zijn eigen kleine milieu met zijn alle=
daagsheid, het dagelijks werk, offer en strijd verder
zetten voor eigen ideaal, waarvan men weet dat het
ook het ideaal van zovelen is, en voor het gezamenlijke
en individuele welzijn.
Die massa is een zee, welke men kan bewegen ten
goede of ten kwade. Ook die massa kan in begeestering
gebracht worden voor het schone en voor het hogere
en, wanneer men dan weet en beseft dat duizenden ar=
beiders met spanning zitten te kijken naar een spel
over hun gelijke individuele en gezamenlijke strijd,
over de grote waarden als rechtvaardigheid, naasten=
liefde en deugd, gezin, maatschappij en godsdienst,
en dat dit alles uitgebeeld wordt door honderden spe=
lers, zelf arbeiders zoals zij, dan is er een communie
van geest en van gevoelens, een magie zoals men in
geen enkele toneelzaal aantreft.
Dat dit spel uitgevoerd werd door meer dan zeshonderd
arbeiders en bedienden, die, in een sierlijk Nederlands,
stijl vol optraden in stap en gebaar, ritmische beweging
en turn en dans, overtuigt ons zoveel te meer van de
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Aan de wens van deze redactie, een artikel te wij den
aan het werk van Christine D'haen, voldoe ik gaarne
omdat zij een van onze beste dichters is, een der aller=
eersten van haar generatie in ons taalgebied. Sinds on=
geveer 15 jaar liet zij af en toe gedichten verschijnen
in tijdschriften doch gaf tot op heden slechts een bun=
del uit, Gedichten (Meulenhoff, Amsterdam, 1958), zo=
dat men haar zeker geen overijlde publicatiezucht kan
verwijten — een sympathieke reden te meer om haar
werk al de aandacht te schenken die het verdient.
In dit artikel zal ik hoofdzakelijk de inhoud van haar
458

opvoedende kracht — ook op kultureel en artistiek
gebied — van een arbeidersbeweging, die weet dat het
verwerven van materiele welstand de brug is om die=
zelfde arbeiders ook kultureel, geestelijk en godsdienstig
hoger op te voeren. Wanneer men dit bedenkt geraakt
men dubbel cntroerd om de schoonheid van dit spel,
dat voor al die mensen meer is dan een voorbijgaand
spel, doch tevens een getuigenis van hun ideaal, dat zij
individueel en gezamenlijk in hun schild voeren, en van
hun zielegrootheid.
Dat dit massaspel te Kortrijk, niettegenstaande dit alles,
toch meer, ook artistiek gezien veel meer geworden is,
dan de bombastische, opgeschroefde en dikwijls ver=
schraalde congresspelen, welke wij vroeger, bij derge=
lijke gelegenheden kenden, is een bewijs te meer dat
de Katolieke Werkliedenbonden ook voor de artistieke
op voeding van hun leden zijn gaan zorgen en met suc=
ces, en dat hier kunstenaars van gehalte aan mede=
gewerkt hebben.
Wij wensen de leiding van de K.W.B.=West=Vlaanderen,
de kunstenaars die het spel gecreeerd hebben, de hon=
derden spelers, speelsters en figuranten geluk met deze
unieke kunstprestatie, door de arbeiders voor de arbei=
ders, en hopen in de toekomst nog meer dergelijke so=
dale massakunst te mogen begroeten.

werk behandelen, zeer bondig, in essentiele trekken.
Daarbij rekening houdend met de chronologische orde,
zal ik de ontwikkelingsgang van de dichteres in grote
lijnen trachten te schetsen.
1. De eerste gedichten die Christine D'haen publiceer=
de lijken op het eerste gezicht van een probleemloze
spontaneiteit. In

Franciscus en Abailard en Heloys

wordt een middeleeuwse geschiedenis verteld in een
zinnelijk kleurige stijl die een genot is voor verbeelding
en oor. Toch schuilt achter dit schijnbaar elementair

sensueel impressionisme een diepere gedachte. Deze
gedichten verheerlijken het idealisme en de hartstocht
die de mens boven het dagelijks leven verheffen in een
beleven dat grootser is dan hemel en aarde. Zij doen
dit met emotieve pieteit doch tevens met enige scepsis.
Dit is een dupliciteit die zich ook in de stijl merkbaar
vertoont. De dichteres verheerlijkt de liefde als een
mysterieuze kracht, maar een deel van haar wezen —
het critisch bewustzijn — mag in de realiteit van die
beleving niet geloven. Vandaar in haar levensblik een
mengsel van hoge verbeeldingsdrift en sceptische, droef=
gelaten distantie. Er is van meet af aan in de poezie
van Christine D'haen een hevige nood om de liefde als
hoogste mogelijkheid van de mens te verheerlijken,
maar daarbij ook het bewustzijn dat de mens van die
liefde slechts iets povers, armzaligs maken mag. Tevens
schuilt in die eerste verzen reeds een vroegrijp inzicht
in de complexiteit van de menselijke natuur. Deze komt
merkwaardig aan het licht in de Reeks — een der prach=
tigste gedichten van onze taal — waarin zij in een
vrouwelijke, demonische natuur het ontstellend abso=
lutisme der hartstochten peilt met al zijn lokkend en
dreigend mysterie, licht en duister, en in de Vinger=
oefeningen die eveneens een hartstochtelijk bewogen le=
vensgevoel oproepen, waarin contrasten en extremen
elkaar aantrekken en vernietigen.
2. Voorbereid door voormelde gedichten bezingt de
dichteres in L'Esprit consume la Vie de liefde als poging
tot een absolute beleving. Zij beschouwt de liefde als
iets goddelijks dat de ziel in haar hunkering naar ho*
ger Zijn, een ogenblik vervullen zou. Op het eerste
gezicht ligt een platonisch=getinte visie aan de grond
van deze gedichten. Er wordt trouwens, naar het woord
van de Griekse wijsgeer, van de 'Daimoon Megas'
gerept. De liefdebeleving zou een geestelijke extase
moeten worden, een steeds dieper zien in elkanders
zielen, en de partners zouden aldus voor elkaar af=
glanzend teken van het goddelijke, het eeuwige worden.
In deze verzen ligt het accent echter minder op de
vreugde dan op de mislukking van deze ervaring. Voor=
eerst bezingen zij de pijn van het zelfverlies. De diep
in zich zelf gewortelde natuur van deze dichteres voelt
de liefde aan als een gescheurd worden uit zich zelf,
een verschrikkelijke alienatie van het ik, die zij reeds
in Abailard als volgt bezong :
Die aan een man hun hart verloren
verliezen 't in een dieper Niet
dan Ikarus die nederschiet
uit wolk in golf die schuimt de sporen.

Doch de diepste reden van vertwijfeling is wel de on*
bereikbaarheid van de liefde. Slechts een vluchtige en
verre afglans van het ideaal wordt de dichteres ge=
schonken. Haar verlangd, volstrekt geluk voelt zij mis*

gund, ontstolen. De liefde wordt dan iets bovenmen=
selijks dat haar fascineert, een ogenblik binnenbreekt
in haar aardse kreits maar haar dan teistert met een
dieper besef van zijnsarmoede. Zo is deze liefdepoezie
in de grond tragisch gestemd. Zoals ook het mooie
Leda=gedicht, dat aan het gelijknamige gedicht van Ril*
ke herinnert. Wij staan hier ver van een platonisch spi=
ritualisme en eerder in de buurt van een in antieke
symbolen geklede moderne (existentialistische) wan=
hoopsmetaphysiek, die natuurlijk niet los staat van per=
soonlijk psychische beleving. Deze psychische erva=
ringsgrond is een eenzaamheidsgevoel dat uit de nood=
lottige ontstentenis van liefdegemeenzaamheid tussen
twee zielen werd geboren en als een frustratie wordt
gedragen.
3. Tegenover de voormelde gedichten die streven naar
transcendentie in de liefde, zij het met hunkerende
vertwijfeling, staan de Gedichten voor een Slaper die

op rustige gevoelsimmanentie zijn af gestemd. De liefde
wordt hier weemoedig en teder genoten als zelfgevoel.
Deze melodieuze verzen weerspiegelen met een warme
glim de stille en toch voile geluksharmonie van een
vrouwelijk gevoelsleven dat zich aan zijn esthetische
en erotische bespiegeling verzadigt. Toch wordt de
weldadige euphorie der zinnen, die deze harmonische
verzen zacht doorstraalt, beschaduwd door een gevoel
van weemoedige eenzelvigheid. Eigenlijk is dit liefde=
poezie van twee eenzaamheden, die — om met de dich=
ter te spreken — elkaar lichtjes beroeren. Het beeld
van de 'slapende' vertolkt immers niet enkel een esthe*
tische gevoelsharmonie maar tevens de onbereikbaar=
heid van de 'andere' ziel.
4. Heel anders zijn weer gedichten als De Dana'ide,
Schotland, Maria van Magdala, waarin de erotische in=

spiratie vaak is weggevloeid om plaats te maken voor
speculatieve beschouwing. Dit is symbolische gedach=
tenlyriek, die door de felle introversie die de dichteres
eigen is, vooral in deze periode, een tamelijk gesloten
karakter vertoont. Zij behandelt vooral de menselijke
hunkering naar hogere kennis, zeggen we maar dade=
lijk : visionaire, extatische kennis, en de vergeefsheid
van dit verlangen. Men leze in de Dana'ide de eeuwige
tantaluskwelling van de mens om zich te transcenderen
in een omvatten van het leven, in Het Tympanon de
hoop op een visioen van schoonheid en waarheid dat
tot drogbeeld verzwindt, in Maria van Magdala de
ideale droom van een liefde die tot illusie vergaat, in
De Heuvel de open verwachting van het fatum en het
leven zonder antwoord, in De Mist het licht dat op*
daagt 'in immer schitterende onbegrijpelijkheid' maar
gevangen blijft in de nevel van ons onweten. Het gees*
telijk leven verschijnt in al deze gedichten als een cy=
clische beweging van oneindigheidsdrift en eindigheids*
doem, licht en duister, hoop en wanhoop, todo y nada.
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Het absolutisme is voor de ziel van Christine D'haen
kenmerkend. Gevangen in de tegenstellingen tussen
transcendentiedrang en wanhoop, voelt de dichteres al=
les rond zich als mysterie. Zij leeft in een wereld van
volkomen irrationaliteit, met heel haar wezen gezogen
naar een adogmatische kennis= en geluksmystiek, die
zij echter onbereikbaar voelt.
5. Een belangrijk gedicht, waarin de dichteres zich ten
voile overgeeft aan de cultus van het irrationele levens=
mysterie is De Alchemist. Het zou enkele bladzijden
vergen dit gedicht woord na woord te verklaren omdat
Christine D'haen blijkbaar de alchemie zeer goed kent
en het gedicht opgepropt is met elementen aan de al=
chemie ontleend. Wellicht werd de alchemie als dichter=
lijke verbeeldingswereld haar doorNovalis geopenbaard.
In elk geval is ook voor haar in dit gedicht de kern=
gedachte van de alchemie : het bevrijden van het god=
delijke in de natuur, het 'sittlich machen der Natur' :
Ik schep de godheid duizendvoud uit slijk,
red hem die overal naar zijn wezen tast.

Het gaat hier dus niet om een louter verbeeldingsspel.
Het gedicht is eens te meer getuige van een adogmatisch
mystieke kennisdrift die ditmaal experimenteert in een
vrije sfeer van de geest waar, zoals in de alchemie,
de tegenstelling van versiteit en perversiteit is opge=
heven. Zoals in elke andere geestessfeer is de inzet van
de dichteres hier complect, en voelt zij haar leven zwe=
ven tussen volstrektheid en vernietiging. Tevens is dit
gedicht typerend voor de drang naar verlossing, die
de dichteres in deze periode bezielt en vaak tormen=
teert. C. G. Jung heeft in geniale geschriften het ver=
band gelegd tussen alchemie en dieptepsychologie, en
de gedachte geformuleerd dat de kernwil van de alche=
mie t. w. de verlossing van het goddelijke in de natuur,
een projectie zou zijn van de wil van de mens om zijn
eigen innerlijkheid te verlossen en ze zin en verband
te geven in een grootser leven. Vooral in het slot van
De Alchemist herleidt Christine D'haen het alchemisch
proces tot een bevrijding, zelfs een goddelijke uitver=
kiezing van het ik. Het zou mij niet verbazen, mocht
Christine D'haen, die een voor haar leeftijd buiten=
gewone literaire en algemene cultuur bezit, ook C. G.
Jung 'hebben gelezen en zijn inzichten in dit originele
gedicht hebben verwerkt.
6. Na dit gedicht keert de dichteres zich af van elke
poging tot daadwerkelijk engagement en orienteert zich
steeds vollediger naar introvert leven, luisterend en
kijkend naar haar innerlijk bewustzijn — gevoelens en
dromen — dat mysterieus in haar verglijdt. Geen wer=
kelijke binding met de evenmens of wortelvaste gebon=
denheid aan een zekerheid spreekt voorlopig nog uit
haar werk. Helemaal op zich zelf teruggeplooid, voelt ze
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zich vervreemd tegenover de wereld waarin ze zich in=
geschakeld weet, en roerloos volgt zij de onbegrijpelijke
wisseling van licht en duister in het mysterieuze heelal
als een voortschuivende droom. Gedichten als Dag, En
dat wij..., Nacht bezingen de wisseling in de tijd, dag,
nacht, licht, duister, sterren, die symbolisch zijn voor
de geheimzinnige inschakeling van de mens in een
eeuwige wentelgang die hij in angstige ongeborgenheid
volgt, vaak
in donkerte geborgen,
klam van zijn angsten, eindeloos vermoeid,
onder een berg van dromen...

Uit restloze overgave aan innerlijke zelfobservatie zijn
gedichten gegroeid als Zoals het loof, De Nacht, Het

Bed, De Slaap. Hier domineren de thema's van 'slaap'
en 'droom', die een drang verraden naar volkomen,
roerloze verzonkenheid in zich zelf, in bewusteloosheid
gelijkend op het leven der vrucht in de moederschoot.
Ook hier primeert de irrationele kennisdrift : de dich=
teres wil zich in het onbewuste leven van slaap en
droom verdiepen, de droomziel is haar een duistere
zee waarboven zij voortdurend gebogen ligt, met we^=
lust of angst, nu en dan iets merkend of vermoedend
zonder het te fixeren voor het weer in de onbewuste
verdwijnt. Bovendien — en dit is een psychologisch
aspect — biedt deze volkomen interiorisering in irra=
tionele droomgebieden de dichteres een gelegenheid om
aan de wereld, aan daad en angst te ontkomen in een
veilige passiviteit.
7. In diezelfde jaren schrijft Christine D'haen een reeks
gedichten die in een zeer bijzondere, beeldend herme=
tische vorm de vereenzaming van de mens en zijn ver=
vreemding tegenover de wereld uit spreken. Tot deze
reeks behoren gedichten als Vermenigvuldigt u, De
Mol, De Building, De Internationale Trein, Novgorod,

Horologio mio. Dit zijn van alle gedichten uit deze bun=
del de meest modernistische; zij zijn opgebouwd uit een
reeks van beelden die hun betekenis niet rechtstreeks
avoueren en, zij het door hun ongewone aard of door
hun eigenaardige mengeling, een vervreemdingseffect
beogen. Zo zijn deze gedichten als een gesloten wereld
opgebouwd. Wie ze tracht te doorpeilen ontdekt echter,
zoals in de meeste gedichten van Christine D'haen, een
dieper wijsgerige zin. De meeste zijn in de geest ver=
want met de gesloten en wanhopige wereld die in onze
tijd b. v. door Kafka of door Achterberg werd uitge=
beeld. Deze verwantschap wil niet op een tekort aan
oorspronkelijkheid wijzen. Christine D'haen suggereert
op zeer eigen wijze een gesloten wereld waarin de een=
zame mens, vragend en kijkend, staat, soms te midden
van feeerieke verrukkelijkheden maar meestal van on=
begrijpelijke beweging en een metaphysisch raadsel.

8. Toch moeten wij, om de veelzijdigheid in levens= en
stijlgevoel van de dichteres ten voile te belichten, wij=
zen op enkele gedichten van een heel ander gehalte die
zij in diezelfde periode schreef. Tegenover het indivi=
dualisme en hermetisme van de zojuist besproken ge=
dichten staat immers een andere reeks poemen waaruit
een hartstochtelijke openheid van haar verbeelding voor
het concrete leven en het levensvreugdig stijlgevoel
tot uiting komt. Ik bedoel de weelderige reeks grafge=
dichten Voor Kira van Kasteel die verspreid liggen
tussen 1950 en 1958. Wellicht kan men uit de renais=
sancistische zinnenvreugde en de barokke verbeeldings*
praal van deze verzen het bewijs ophalen dat in deze
periode van innerlijke vereenzaming en vertwijfeling
toch de drang naar guile aanvaarding van het leven
en de liefde in de dichteres leven bleef — al zijn deze
gedichten van warme en somptueuze levensliefde dan
gericht tot een dode. Nooit werden, zover ik weet, in
het Nederlandse taalgebied grafgedichten geschreven
die zo prachtig en tevens deemoedig het antieke levens=
gevoel benaderen dat ons in de Dyonisische sarco=
fagen toestraalt, zo levensvreugdig en menselijk=be*
scheiden tegenover de dood.
9. Nog duidelijker spreekt de dankbare levensaanvaar=
ding, steeds getemperd door het weten van de korte
tijd, uit de laatste gedichten van Christine D'haen,
die gesproten zijn uit haar huwelijk : de Geboorte van
Anna=Livia, het

Verjaringsvers voor Anna=Livia, De

Tweede Verdieping. Zij geven met een klassiek of barok
stijlgevoel, in een overvloed van beelden ontleend aan
mythologie en natuur en met een uitermate virtuoos
en sierlijk gebruik van retorische stijlmiddelen, uiting
aan een harmonisch levensgevoel, dat zinnelijk eupho*
rie met verbeeldingsgeluk om het mysterie paart. Zowel
het innigste gevoel, de tederste sensibiliteit als de pra=
lerige vreugde vinden in deze harmonie hun zuivere
plaats. Het levensgevoel van deze laatste verzen staat
dicht bij de zinnenvreugdige en toch deemoedige geest
van haar eerste gedichten — maar rijper, meer bezon=
nen en met zoveel meer taalscheppende macht — zodat
men de indruk kan krijgen dat een ring is gesloten.
Toch is er een belangrijk verschil : dat in de eerste
verzen een rusteloos verlangen naar het Absolute brand*
de terwijl de laatste een verklaring zijn van bescheiden
menselijk geluk dat zelfs de 'goden' smeekt om be=
scherming van de onvertroebelde, tevreden, gelukkige
rust :

Benijdt, o goden, niet dat wij zo hoog
hier wonen, wij zijn vroom en kennen onzen staat.

Met een woord uit een der filosofische gedichten van
Rilke zou men de rustige glans van deze laatste verzen
kunnen kenschetsen : Hier sein ist herrlich. Het woord
dient te worden gesproken met de deemoed en de
' vroomheid' waarvan de dichteres in religieus gestemde
wijsheid spreekt.
Ik hoop in dit bondige opstel niet al te onduidelijk —
zelfs puntsgewijs, zoals een niet al te sloddervossig
professor past — de geestelijke ontwikkelingsgang van
Christine D'haen, met zijn vele rijke facetten, ietwat
te hebben verhelderd. Zeiden verschijnen in ons taal*
gebied dichtbundels met zulke rijke en polyvalente
substantie, bestaande uit opeenvolgende fundamentele
ervaringen. Deze rijkdom gaat gepaard met een — even*
tueel ook puntsgewijs te behandelen — verscheiden*
heid van poetische stijlen, waarover ik hier niet eens
reppen kan. Stylistisch gezien openbaart deze bundel
een verbazende verscheidenheid van verbeelding en
stijlmiddelen, een ongewoon lit ter air syncretisme, dat
met een superieure persoonlijke kracht wordt gede=
monstreerd. Er zou ook een speciaal artikel nodig zijn
om de poetische voedingsbodems van Christine D'haen
te bepalen, die over een zevental eeuwen, in zo diverse
perioden verspreid liggen. Geen enkel dichter van ons
taalgebied weerspiegelt op dit ogenblik in zijn werk,
krachtens de eeuwige wet der mimesis, de verwerking
van zulk een brede en geraffineerde literaire cultuur
als Christine D'haen. Die literaire cultuur omvat zo
ontzettend veel tussen Plato en de Engelse romantiek,
tussen de Archipoeta en Aafjes, tussen Dante en Bau=
delaire, tussen Spenser en D. Thomas, tussen Gongora
en Lorca, en bovenal leeft zij met die grootse eeuwen van
de Europese poezie -die liggen tussen Petrarca en Pa=
rini. Geen ogenblik werd de dichteres door nabootsing
het slachtoffer van deze reusachtige poetische ervaring;
krachtens eigen leven en eigen kunst heeft zij ze steeds
persoonlijk verwerkt. Aan zoveel persoonlijk talent en
zoveel poetische cultuur betuig ik graag een diepbe=
wuste hulde. Beide zijn op dit ogenblik in ons taal*
gebied zeldzaam. Zij die dit begrijpen, staan tegenover
het komende werk van Christine D'haen met grote
sympathieke verwachting.
ALBERT

WESTERLINCK
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De proclamatie van de uitslag van de provinciale prijs*
kampen vond dit jaar plaats in de zaal Gudrun te
Roeselare op zaterdag 6 november 11. De zitting werd
opgeluisterd door het Koor van de Roeselaarse Kunst=
concerten o. 1. v. Joseph Hanoulle, en door Antoon Van

der Plaetse die voordroeg uit het werk van de laureate
van de prijskamp voor poezie.
Uit de juryverslagen vernamen wij o. m. :

l.

Monografie

Voor deze prijskamp werden slechts vier werken inge=
diend.
De jury was samengesteld als volgt : J. Storme, lid van
de Bestendige Deputatie, voorzitter, van ambtswege.
Leden : Dr. J. Goossenaerts, Dr. L. Indestege, Dr. R. F.
Lissens, Z. E. H. Dr. J. Sterck en G. Schmook.

Als monografie werd gevraagd : een uitvoerige en systematische verhandeling, gesteund op oorspronkelijke en
meestal — ten dele althans — onuitgegeven documen=
tatie over een Zuid= of Noord=Nederlands letterkundig
of ander artistiek onderwerp.
De jury heeft de prijs niet toegekend.

Carlos

Heyman

Een premie van 17.500 F werd verleend aan de h.
Carlos Heyman uit Roeselare voor zijn studie over
Omer=Karel De Laey, ingediend onder de schuilnaam
'Ary Scholeman'.
Dit verdienstelijk werk is van documentaire aard en
ongetwijfeld het resultaat van harde inspanningen om
nieuw studiemateriaal te verzamelen. De auteur beoogt
daarmede de persoonlijkheid en het werk van Omer=
Karel De Laey te herwaarderen.
De Jury was van oordeel dat dit werk een beloning
verdiende en dat het, mits grondige herwerking naar
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taal en indeling, voor uitgave in aanmerking kan ko=
men. Dit zou dan kunnen aansluiten op het werk van
Dr. Jules Persijn, over de geschiedenis van 'Dietsche
Warande en Belfort' waaruit O. K. De Laey zeer mooi
te voorschijn treedt.
Een premie van 7.500 F werd verleend aan de h. Paul
Retsin uit Kortrijk voor zijn monografie Andre De=
medts, een esthetisch=kritische studie van het scheppend
proza, ingediend onder de schuilnaam 'Pol Narsis'.
Dit werk vertoont een essayistische inslag, dat door
de jury als net en degelijk werd betiteld. Uiteraard kan
deze monografie nog geen volledig overzicht bieden van
het ceuvre van Andre Demedts daar dit nog niet af=
gesloten is.

2. Poezie

In totaal werden 41 dichtbundels ingediend.
De jury was samengesteld als volgt : J. Storme, lid van
de Bestendige Deputatie, Voorzitter, van ambtswege.
Leden : Albe, Pieter G. Buckinx, Johan Daisne, Hubert
Van Herreweghen en Anton Van Wilder ode.

De jury drukt haar voldoening er over uit dat in deze
wedstrijd met ornvangrijke deelname niet alleen kwan=
titeit maar ook kwaliteit werd geboden. Het peil van
de ingediende werken was zeer behoorlijk, vaak boeiend
en soms heel verdienstelijk.
Een drietal schiftingen vonden plaats.
Aan de Bestendige Deputatie werd volgende uitspraak
ter bekrachtiging voorgesteld :
1. De Prijs (25.000 F) aan Ria Scarphout voor haar
bundel Gordel en Sluier, ingediend onder schuilnaam
'zeven maal zeven'.
Hiermede wil de jury een jong maar zeer zuiver dichter=
lijk geluid bekronen. Zij waardeert in deze bundel : de
verfijnde zegging, de rijkdom van gemoed dat zonder
uitputting in bijna honderd verzen telkens weer anders

Ria Scarphout

opzingt, de brug de hier tussen de aloude poezie en
het hedendaagse experiment wordt geslagen, de schone
moed waarmee het levensmysterie en zijn tragiek steeds
zuiverend en verheerlijkend worden behandeld.
De jury gaf de laureate ter overweging uit deze verza=
meling een keurbundel te lezen voor publicatie.
Wij laten hier een gedicht volgen uit de bekroonde
bundel :

GORDEL

VAN

GOUD

2. Verder werden verleend :
a. De eerste premie, ten bedrage van 8.000 F aan Ur=
bain Van de Voorde voor zijn bundel 'Gestalten', inge=
diend onder de schuilnaam 'Nemo'.
In deze inzending heeft de jury dadelijk herkend :
de zeer eigen hand van een beproefd meester, zijn
boodschap van vergeestelijkte passie, de vreemde origi=
naliteit waarmee zijn gebalde prosodie zich juist in dit
tijdsgewricht onderscheidt.
De jury diende er echter rekening mede te houden dat
deze bundel slechts uit negen gedichten bestond.

Wij kochten
een gordel van goud
in de stad,
waar Chinezen ballons
van blauw verbranden.
In de winkel van spiegels
sprenkelden wij klanken
open als lucht en zon.
Wij duizelden op de gesloten horizon
van steen en stof
en warme wagens,
maar weet gij nog
waar onze tocht begon ?
Ach, Magda mia,
Magda Magdalena,
wij kochten een gordel
van 't zwaarste goud
wijl de wet mijn handen
— voor ik ze vond —
in witte windels wond.

Pieter Malbrancke

b. De tweede premie ten bedrage van 4.000 F aan
Pieter Malbrancke voor de bundel De kille Toorts, in=

gediend onder schuilnaam Jean Thibault.
Dit werk trof de jury door : zijn donkere gloed, een
bijna obsederende verwoording, bereikt met erkende
middelen, maar in vrije stijl aangewend.
Hierna volgt uit deze bundel het gedicht

Laat de Chinezen hun blauw verbranden.
Wij kochten
een gordel van goud
in de stad.
Het huis is enkel muur,
wit en uitgeschuurd,
een warme punkhastad
op het middaguur.
De verrijzenis is voorbij,
het laatste oordeel ver,
mijn handen zijn ondraaglijk
van de zwachtels.
Wij kochten
een gordel van goud
in de stad.
Ach, mia Magdala,
een vrouw wordt gevonnist de derde dag,
o, Kristus, voor haar is alles volbracht :
geen bruidegom wacht.

GESPLETENHEID

Tussen mij
en hem die in dit lichaam leeft
komt het zeiden tot een woord
het is of elk zijn eigen leven heeft
en tot een ander huis behoort
hij is een nuchter man
ik ben een twijfelaar
hij weet bepaald
wat in dit leven kan
en wat de mens
verwachten mag ervan
ik ken alleen maar het gevaar
dat kleeft aan elk gebaar
en de gespletenheid
die ons verwijdert
van elkaar
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Erik

Cappoen

EEN

KRUIK

VAN

KANA

Wiegend boven vrouwenhoofden
zweefd'ik naar de waterwel,
en ik droomde,
dwaze kruik,
van de witte zilvermeren,
waar de kruiken spelevaren,
vrij van broze breekbaarheid.
Klokkend vol met levend water
schoof ik naar het bruiloftsmaal,
en ik droomde,
kranke kruik,
van de schuimwijn der festijnen,
in kristallen vreugdeschalen,
vloeiend uit mijn donkerheid.

c. De derde premie, ten bedrage van 3.000 F wordt ver=
leend aan Erik Cappoen, voor zijn bundel Witte Wijn=
fonteinen, ingediend onder schuilnaam 'Rigoletto'. De
jury betitelde deze gedichten als speelse buitelingen
met gevoelige pointes, een poezie die het hem ook
tegenover een groot publiek kan doen o. m. door zijn
declamatorische kwaliteiten.
Hierna volgt een gedicht uit deze bundel :

INTERVIEW
Op 9 januari 1949 om 10 uur op een blonde en koude
zondagmorgen, in 'La Maison de la Pensee Francaise'
bij de eerste grote expositie der ceramieken welke hij
te Vallauris had beschilderd, ontmoette ik Pablo Ruiz
Picasso, vergezeld van zijn impressario en wel ter ge=
legenheid van het bezoek van een groep arbeiders,
bedienden en ingenieurs der Regie Nationale Renault.
Het was een kulturele studiekring die naar Picasso's
expositie op bezoek kwam en het is 'pris sur le vif.
Ze waren een dertigtal, een paar heren, de meesten met
lederen vesten en paramilitaire kostumes die de partij
van Thorez vertegenwoordigden, en enkele dames zon=
der de chic maar met de allure van Parijs. Picasso
stapte glimlachend binnen met zijn korte gebogen rug,
tussen iedereen door, en sprak en antwoordde zoals
het hem lustte. Vragen tenander kreeg hij genoeg.
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Haal de kruiken helder water,
schep voor bruid en bruidegom I
en ik droomde,
wonderkruik,
van Gods witte wijnfonteinen,
waar de kruiken dronken schijnen
van Zijn witste Kanawijn.

/f

MET

PICASSO

Daar slaat iemand hem toe, „ Alles is nieuw, waar is
de band met het oude ? "
Picasso Vous n'etes pas habille en mousquetaire vous ?
Pourquoi n'a=t=on pas fait de peinture gothi=
que au XVII siecle ? Et puis il y a l'ignoran=
ce. Apprenez a regarder.
me

De volgende man, die ik THornme au col de lapin'
zal noemen, waarschijnlijk een ingenieur of directie*
leider, was in elk geval voorzichtiger, was beter gekleed
en vertoonde een zekere droefheid bij het zien der
picassotische fantasieen. Hij zei eenvoudig :
I'Homme au col de lapin :

C'est le retour a l'homme des cavernes !

Picasso L'Hamme des cavernes n'etait=il pas un hom=
me ?
Toen zweeg de konijnenkraag, en iedereen met hem.
Maar Picasso sprak door.
Picasso II faut voir, il faut apprendre, et ce n'est pas
une honte d'apprendre. C'est la plus belle cho=
se qui soit, d'apprendre. Regardez ce que j'ai
fait moi a Vallauris. J'ai appris le metier.
Toen kwam 'Col de lapin' met een nieuwe beschuldi=
ging op Picasso af : Guernica ! Wat een schilderij !
Wat een monster !
Picasso Guernica ! Eh bien, ce cri on l'entend encore,
et c'est ce que j'ai voulu. Guernica ! Eh bien
oui, j'ai dit cette chose avec les moyens que
j'avais alors a ma disposition, et j'ai voulu
qu'on entende ce nam.
Col de lapin

Je n'y ai jamais rien compris.

Picasso Non ! Mais voici tant d'annees plus tard, vous
prononcez encore le nom. Et c'est ce que j'ai
voulu. Apprenez d'abord a voir, a entendre leG
choses que vous saisissez. Et puis, plus tard,
vous verrez les autres. Et dans quelques annees
on dira encore : Guernica !

Toen kwam de zure vraag, die onder het pregaullisti=
sche regiem, gevaarlijk klonk : en de Russische kunst ?
De man die sprak droeg een lederen vest, en wij hadden
de photo der Gepeoubeulen niet zo lang geleden in de
bladen gezien.
Picasso Et la Russie ? Vous dites la Russie ! lis n'ont
pas ces siecles d'histoire. Alors ce qu'ils font
maintenant il faut bien qu'on dise que c'est
bien, parce que c'est plus facile pour une es=
pece de propagande et qu'il ne faut pas trop
compliquer les choses. Mais je sais bien ce
qu'ils pensent, moi, car j'en connais des gens
de par la.
De lederen vest werd mat en zweeg.
Opnieuw kritiek uit een andere hoek, en Picasso voelde
dat niemand hem volgde, noch Col de lapin — noch de
lederen vest, noch de nylon kousen, noch de gele fou=
lard. Wie dan ?
Picasso Mais enfin, faites moi confiance. II faut me
faire confiance. Je suis quand meme un petit
contremaitre dans la matiere. Je peins depuis
trente ans. J'en connais plus que les autres
en peinture. Alors, il faut me faire confiance.
De lederen vest was bitter. Men zag dat hij voor de
hele groep een verklaring wilde want Picasso was toen
de man die de vredesduif geschilderd had voor het Kon=
gres te Warschau. Inderdaad was hij geengageerd, hoe=
wel geen lid van de partij.
De lederen vest : 1'Artiste est quelqu'un qui doit tirer
vers lui la masse ouvriere, il doit attirer le
peuple et se pencher vers lui. Et vous, on ne
vous comprend pas. Alors ?
Picasso

Mais mon Cher, je suis aussi du peuple moi !

Na 'Col de lapin' hield nu ook de 'Lederen vest' zijn
gedachten voor zich. De stuntelige theorie lag ineens
als een gebroken telloor tussen de glanzende ceramiek.
Maar toen sprak een blonde man enkele kalme woorden,
en er stonden op dat ogenblik slechts drie tot vier
mensen rond Picasso.
La voix de la tortue :

On dit parfois que ces choses sont une comedie.
Picasso Une comedie qui durerait 30 ans ? Allons, ce
serait un peu difficile. Et tout ce qu'il y a ici...
En hij wees met een breed gebaar, bijna gedesillusio*
neerd, naar al zijn potterie.
Ik grabbelde een reproductieboek van Picasso's aarde=
werk, hij tekende nerveus met zijn hortende ecrituur en
glimlachte tevreden. Zijn prachtige blauwe ogen glin=
sterden in het olijven gelaat. De zingende Catalaanse
tongval fabioleerde door zijn Frans en blijft mij bij.
Dr. H. P.

465

ADELSON

VERMANDER

Naar aanleiding van
'Volksmuziekkunst in Harmonies en Fanfares'

\

Enkele maanden geleden verscheen bij de uitgeverij
Sansen te Poperinge, met de financiele steun van de
Bank van Roeselare en West=Vlaanderen, een lijvig
standaardwerk over blaasmuziek van onze geeerde me=
dewerker Adelson Vermander : Volksmuziek in Har*
monies en Fanfares.

De auteur, wiens competentie algemeen erkend is, heeft
een werk willen schrijven dat zich niet tot de pedanten
richt maar uitsluitend de praktijk op het oog heeft;
hij wil de dirigenten en leden onzer volksmuzieken on=
middellijke hulp verschaffen en in een boek het essen=
tiele condenseren van wat men weten moet om met een
fanfare of een harmonie goede resultaten te bekomen.
Het eerste deel bestrijdt de fouten, die men maar al
te dikwijls in onze maatschappij en maakt, en leert hoe
het zijn moet. Het zijn de concrete problemen, die zich
dagelijks stellen, welke behandeld worden : Samenstel=
ling van de harmonie en de fanfare, klaroenen of geen
klaroenen, Opvoedende taak der muziekvereniging,
Poezie en kleur bij de blaasinstrumenten, Repertorium
van harmonie en fanfare, Repertorium der muziekwed=
strijdstukken, Mars en marstornooi, Diapasonmiserie,
Uit het hoofd dirigeren en spelen, De moderne muziek,
Het Prima=vista spelen, Het kunstpeil der maatschap=
pijen, De recrutering van jonge krachten. In het tweede
deel bespreekt Adelson Vermander de drie genres, die
het meest in aanmerking komen voor uitvoering door
de maatschappij en : de ouverture, de concertmars en
het symfonisch poema; voor elk genre geeft hij de ont=
leding van enkele grote klassieke werken. Tenslotte
volgen nog praktische vingerwijzingen voor het samen=
stellen van de huisdiscoteek en voor de muzikale trans=
positie ten behoeve van liefhebbersinstrumentisten.
Een uiterst zakelijk boek dus en dat zorgvuldig alles
vermijdt wat voor de gewone muziekliefhebber te tech=
nisch of te moeilijk zou kunnen zijn. Deze kwaliteiten
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werden volmondig erkend door de kritiek. Tot heden,
verklaart Willem Zonderland in 'De Zaanlander', hen
ik geen boek tegengekomen, dat zo voortreffelijk en zo
omvangrijk is als dit zeer ge document eer d werk van
Ad. Vermander... Een handboek waar men wat aan
heeft en waar men iets kan leren. Zonder overdrijven
kan worden gezegd dat 'Volksmuziek in Harmonies en
Fanfares' een standaardwerk is van grote waarde. Van
harte bevelen we onze juryleden, orkest dirigent en, or*
kestleden en bestuurders van federaties en bonden van
harmonie* en fanfareorkesten de kennismaking aan.
Wij zijn er stellig van overtuigd dat dit boek er veel
toe kan bijdragen om het peil van de amateursblaas*
orkesten omhoog te voeren... en verkeerde meningen
over de harmonie* en fanfareorkesten uit de weg te
ruimen.

Van zijn kant schreef Elsenaar in 'Het maandblad' (of=
ficieel orgaan van de Ned. federatie van harmonie en
de fanfaregezelschappen : De hoogstbekwame schrijver
schreef dit werk in de eerste plaats voor amateurs, die
zich op het gebied der blaasmuziek bewegen, maar ook
menig vakmusicus kan er nog heel wat in leren. Om het
zo eenvoudig mogelijk te houden heeft de heer Ver*
mander zich in deze leiddraad onthouden van het ge*
bruik van moeilijke vaktermen, zonder echter tekort
te schieten in duidelijkheid en inzicht in hetgeen voor
de beoefenaars van blaasmuziek van belang is. Prak*
tisch al de problemen die zich op het terrein voor*
doen, worden hierin grondig behandeld. Zo vinden wij
in dit handboek een opgave van meer dan duizend
werken met vermelding van de af deling waarin ze thuis
horen, het genre en de uitgever... Niet alleen ieder
dirigent maar ook ieder lid van een harmonie of fanfare
zou dit aantrekkelijke werk in zijn boekenkast moeten
hebben. Het zal hem een vraagbaak zijn die zelden
het juiste antwoord schuldig blijft. Men weet hoe streng

de Noordnederlandse kritiek is tegenover wat in Vlaan=
deren verschijnt; deze gunstige beoordelingen zijn er
dan ook des te waardevoller om.
Wij nemen deze gelegenheid dankbaar waar om de uit=
zonderlijke verdienste van Adelson Vermander voor de
muzikale volksopleiding in West=Vlaanderen en in ons
land te onderlijnen.
Zijn belangstelling voor de muziek erfde hij van zijn
vader; deze was in 1879 uit Passendale naar Hooglede
komen wonen om er de plaatselijke katholieke school
te stichten, maar het belette hem niet jarenlang elke
week te voet naar Passendale te gaan om er de repe=
tities van de uitstekende plaatselijke muziekvereniging
te houden. Aan de normaalschool te Torhout zou Adel=
son Vermander zich verder in de muziek bekwamen en
ook dikwijls als solist optreden. Daarna volgde hij de
lessen van het Conservatorium te Brugge voor piano,
orgel en harmonie; het stond onder de directie van
Karel Mestdagh, die een streng klassikaal onderwijs
voorstond.
Spijtig genoeg werd zijn vader ziek, zodat Adelson
Vermander door de toenmalige burgemeester van Hoog=
lede omzeggens gedwongen werd de conservatorium*
studies af te breken om de opvolging van zijn vader
te verzekeren; vijf jaar later werd hij schoolhoofd en
weldra directeur zonder klas van een onderwijsinstel=
ling, waarvan hij gedurende vierendertig jaar het be=
stuur zou waarnemen en die om de degelijke vorming
welke zij gaf, de algemene ach ting zou oogsten. Op 1
januari 1945 aanvaardde hij een verdiende rust.
Een geheel leven was hij aldus aan de school van
Hooglede verbonden, met uitzondering van de oorlog
14=18; hij werd opgenomen in de hulpdiensten van het
Belgisch leger en aangesteld als leraar in een kolonie
van oorlogswezen dicht bij Parijs; het stelde hem in de
gelegenheid het drukke concertleven van de Franse
hoofdstad, dat gedurende de hele oorlog doorging bij
te wonen en de grote werken der muziekliteratuur her=
haaldelijk door grote orkesten te horen uitvoeren zoals
Pasdeloup en Colonne=Lamoureux. Dit was een niet ge=
ringe spoorslag voor zijn muzikale belangstelling en
studie.
Toen in 1924 de heer Joseph Hanoulle, die te Roeselare
drie jaar vroeger de muziekacademie gesticht had, be=
roep deed op Adelson Vermander om er een onderwijs=
taak aan te nemen, aanvaardde deze met geestdrift;
naeen zou hij eerst de verschillende notenleerklassen
geven en wel met zoveel pedagogische zin, dat de toen=
malige inspecteur der grote Paul Gilson een vol uur in
de klas bleef als hij op inspectie kwam en bij het uit=
treden aan dhr. Hanoulle verklaarde : Directeur, j'ai
beaucoup appris ! In 1936=37 zette hij zijn lessen in
de muziekgeschiedenis in, die hem ertoe noopten een
persoonlijke cursus hiervoor op te stellen; hij zou deze
lessen tot in 1958 blijven geven en meteen ook de
geweldige uitbreiding van de Roeselaarse muziekaca=

demie medemaken, die onlangs tot stedelijk muziek^
conservatorium werd verheven.
Intussen werd Adelson Vermander meer en meer ge=
vraagd door allerlei kulturele verenigingen om muziek=
voordrachten te houden; hij trad aldus weinig minder
dan vierhonderd maal op; het liefst nog sprak hij over
Wagner, maar hij werkte een vij fen twin tigtal onder=
werpen uit en als het pianomuziek betrof voerde hij
zelf de belangrijke passages uit.
Deze activiteit bracht hem meer en meer in kontakt
met de muziekmaatschappijen; hij constateerde de gro=
te nood aan goede leiding, die op vele plaatsen heerste.
Om deze toestand te verhelpen had Best. Afg. Jozef
Vandenberge reeds in 1938 het plan opgevat provinciale
muziektornooien in te rich ten, die ongetwijfeld veel
zouden kunnen bijdragen om door gezonde wedijver
het artistieke peil der verenigingen op te drijven. Adel=
son Vermander werd aangewezen, samen met de diri=
genten Gasia van het derde linieregiment te Oostende
en Brants van het vierde linie te Brugge, om in de
jury te zetelen dezer tornooien, maar de mobilisatie
deed de uitvoering van het hele plan verplaatsen tot
na de oorlog. Toen werd onmiddellijk door Best. Afg.
Gillon met de provinciale tornooien gestart. Adelson
Vermander heeft alle bijgewoond en gekeurd, ook het
laatste, dat zo pas werd afgesloten, waarbij hij jurylid
was, samen met dhhr. Storme, Gyselen, De Roo, Kan.
Francois, Hanoulle en Wynsberge.
Hij beperkte er zich niet bij de maatschappijen te be=
oordelen; hij wilde hen positieve hulp bieden om de
fouten en gebreken uit te roeien. Daarvoor gebruikte
hij zijn voordrachten in de muziekverenigingen, maar
om een wijdere kring te kunnen bereiken begon hij
meer en meer praktisch vormende artikels te schrijven
in het orgaan van het Belgisch Muziekverbond 'Ce=
cilia', dat te Antwerpen verschijnt. Het is uit deze voor=
drachten en artikels dat zijn standaardwerk Volksmu=
ziekkunst in Harmonies en Fanfares is gegroeid.

Ook buiten West=Vlaanderen werd hij meer en meer
gevraagd als jurylid, voordrachtgever of raadgever. Hij
werd aldus verkozen tot enige Kunstadviseur van het
Belgisch Muziekverbond, in welke hoedanigheid hij
ook aan talrijke internationale manifestaties, hetzij als
jurylid hetzij als afgevaardigde van Belgie deelnam;
overal vond hij de hoogste waardering en achting, zo=
dat men wel zeggen mag dat hij 'de' representatieve
figuur is geworden voor de volksmuziek in dit land.
Het verschijnen van zijn boek heeft deze algemene er=
kenning nog vermeerderd.
Adelson Vermander blijft de wijze en tevens dyna=
mische en geinspireerde bezieler van het volksmuzikaal
leven, waarvoor hij vol optimisme is. De provinciale
tornooien en subsidies hebben onzeggelijk veel bijge=
dragen om het peil ervan te verhogen. Er zijn natuurlijk
overal nog moeilijkheden, vooral financiele, maar toch
ziet hij de toekomst gunstig in voor onze maatschap=
467

pijen. Spijt de zogenaamde concurrentie — die er in
feite geen is — van Radio en T.V. kunnen zij bloeien
mits goede leiding; radio en T.V. hebben volgens hem
veel bijgedragen om de muzikanten zelf veeleisender te
maken en hen dagelijks in contact te brengen met goe=
de voorbeelden, die aansporen tot navolging. De betekenis van de muziekkorpsen in het maatschappelijke
leven is zeer groot, niet alleen voor de volksopvoeding
op kunstgebied, maar ook sociaal gezien. Adelson Ver=
mander verwijst naar het ver slag van het muziektornooi
a 959 dat door dhr. Gyselen werd opgesteld en waarin
deze constateert dat het muziekkorps blijkt het trefpunt
te zijn, waar, met uitzondering van de landbouwers, de
verscheidene sociale standen elkaar ontmoeten en ge=

EDELSMID

MAURITS

zamenlijk actief — op dezelfde banken gezeten — deel=
nemen aan kunstprestaties; geen ander centrum is er
waar het gemeenschapsgevoelen zo sociaal verruimend
en tegelijk zo persoonlijk vormend kan inwerken : waar
de bedrijfsleider bombardon is, de architect bugel, de
advokaat piston, evenals de haarkapper, de elektrieker
en de steenkapper, terwijl de lijkbidder en de graf=
maker de hoorn bespelen...
Eerbied en dank vervult ons voor de ontzaggelijke ver=
diensten van Adelson Vermander op het gebied der
volksopvoeding. Wij wensen hem 'the great old man'
van de volksmuziek, nog vele jaren geluk, omringd van
de genegenheid en de goede zorgen van zijn kinderen.

CLAEYS

Een nieuwe gestalte voor een oud gegeven
We kennen de vroegere 'stambomen' : van de stam van Jesse,
die in de neogotiek opnieuw aan het bloeien is gegaan, tot
de mode van de stamreeksen der laatste jaren. Ter gelegenheid
van het diamanten huwelijksjubileum van dhr. en mw. K. R.
Berquin^Deseck, goudsmid=horlogemaker te Nieuwpoort, werd
aan edelsmid Maurits Claeys van Sint=Andries gevraagd voor
het oude gegeven van de traditionele stambocm een nieuwe
gestalte te vinden. De opgave was delikaat. We menen nochtans
dat de kunstenaar erin geslaagd is een echte vernieuwing in
het genre te brengen. Hij heeft twee tiitvoeringen van de stam=
boom gemaakt : een eerste op een voet, een andere tegen een
achtergrond van groen fluweel. De stamboom is uit gesmeed
zilver, dat verguld werd. Gestileerd rijzen de vijf takken uit
de tronk, elk met zijn vertakkingen, uit genomen de vierde, die
nl. van de priester Kan. K. Berquin. In de voet zijn oude dia=
manten ingewerkt, gezet naar de oude wijze, nl. op zg. feuille :
aldus werd het een herinnering aan de diamanten bruiloft. Het
geheel doet zeer voornaam aan; de afwerking is volmaakt.
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V A N ROESELARE.

west-vlaanderen
toe te laten het mooiste, het goedkoopste,
het meest verspreide kunsttijdschrift
der Nederlanden te blijven :
Werf nieuwe abonnees voor

west - vlaanderen

P O E T I S C H

B E R I C H T

de muzikant
Zijn benig, bleek gezichte blaast gedurig
korte duwkes asem in zijn instrument,
dat, groffe grommen grollend door 't geschetter
van

de kopers, dient voor

akkompagnement.

Van

voren op zijn wezen, sprekend

kenmerk van

zijn teerste plek, verkondt zijn rode neus,
glimmend van de welgedaanheid, openlijk zijn
zwak voor ferme potten oudenaards of geus.
'n Beetje door zijn benen zakkend onder 't gaan,
— 'n ouwe vos kruipt 66k nog in de schuur
voor 'n koppel jonge kiekens —, lonkt hij meer naar
't vrouwvolk

op de kant dan naar zijn partituur.

En door de zwaarte krom gestopen onder
zijnen bombardon,

marsjeert hij noes en dweers

van achtren in de reke, wringend met zijn

petit monstre
Ik ken mijn hart als een vingerhoed
waarin de tijd een blauwe liefde grift
zonder gelukkige

kleuren.

gat lijk de eenden op parade door de meers.
Jan Deloof

Ik kan nu al treurvrouwen vragen
omdat dit links orgaan

•

dorp

aan een oud wantrouwen is verslaafd
als aan papaverzaad.

Ik Hep haastig door het dorp

Een man met een zwak hart

huizen waar gebrekkigen lagen maakten geen geluid

voelt zich een boer met een ziek land :

alleen hun kroost kwam buiten aan het duister

een klein maar durend ondier

aan hun ogen tasten

dat men voor een weegschaal houdt.

de maan zwol in het gras terwijl ik sliep

Korban

paard en koe schuurden hun balgen door de dauw
woorden die ik verdronken had
rezen weer vanuit mijn kieuwen
zoveel dingen en geen heimwee hebben
het dorp doordwalen als een blauwe
grot buiten de dag
mijn hoofd omdraaien bananen eten
tien jaar ouder zijn.
Georges Van Vrekhem
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voor u, mijn moeder
Voor u, mijn moeder, zal't

hoeing 707

niet lang meer duren :

Ik sla een gierend kruis en vlucht

ik zie de herfst op 't hof waar ik nu niet meer woon,

terug naar de eerste scheppingsuren

de oogst is weer voorbij, het vlas staat in de schuren,

de vage wanordelijkheid

men slacht een zwijn voor't trouwfeest van uw laatste zoon.

van wordend land blakend azuur en

Zo is het goed. Hij zal de hoeve erven.

Mijn

het koel gebied van wolk en ijs.
Er komt een jonge vrouw die u voortaan

vervangt.

zwaluwscherpe

borst en vleugels

zijn met het zuiverst paradijs

Men wacht de winter en het uur dat gij zult sterven,

mekanisch een. Boven de winden

schoon gij niets anders dan wat leven hebt verlangd.

speel ik Strawinsky — en alleen
de schaduw van mijn drang die steigert

Daar staan de koeien die gij hebt gemolken,

van Afrika

daar is de keuken, waar gij eertijds meester waart.

het ingaan van de Nacht geweigerd.

tot Brussel heeft

Gij wandelt nog wat rond en tuurt nog naar de wolken,
en over't

Ward Lernout

hek geeft gij wat klaver aan ons paard.

Dan zit gij weer bij't vuur en kunt niet wenen :
uw ogen hebben nimmer in uw lief en leed gedeeld.
En ook, er zijn soms pijnen die een mens verstenen
en er is werk dat't hart meer dan de hand vereelt.

•

Hier zit ik ver van u en kan u niet vergeten,
'k zie hier de winter komen en vervloek uw lot-,
maar gij zit stil te bidden, 's avonds na het eten

noem het gedicht

want gij gelooft in't ander leven en in God.
Urbaan Van Overbeke

Het teder geloof van deze vogels
staat hoog in ons huis vanavond
reeds richt zich
een bladwijzer op
in het boek van de hoop
opvliegend van aard

kleines liebestied

vroegen

de tinnen soldaatjes

een vrijbrief

Kom,

voor iedere vlucht

zit bij mij :
ik heb je haren lief.

schuilen ze en vormeloos

de adem van de wind.

verspreiden ze geluiden

]e oog is zacht als sneeuwval in een zwijgend

Kristin
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in driehoeken

Zij zijn het schuim der zee
woud,

beneden

Je hand rust teder in de koele kurve van je schoot,

en buiten

doch zo eindeloos ver is je mond.

en naakt.

Gruwez

Hedwig Speliers

V E R B O N D S B E R I C H T E N

WAT

DEED

HET VERBOND

DIT JAAR

Dit is een vraag, die een lid van het CVKV met recht
stellen kan, aangezien ons verbond krachtens zijn Sta=
tuten er toe gehouden is de kunst in West=Vlaanderen
te bevorderen en de belangen van de Westvlaamse kun=
stenaars en uiteraard in de eerste plaats deze van zijn
aangesloten leden te behartigen.
Het kort en zakelijk antwoord dat wij op deze vraag
zullen geven zal overduidelijk bewijzen dat het CVKV
zijn statutair doel heeft nagestreefd in het verlopen jaar,
hoe zwaar ook de financiele inspanningen waren, die
daartoe nodig bleken, en dit in volkomen onpartijdig=
heid. De leiding van het Verbond achtte het onrecht=
vaardig toe te geven aan de zeer menselijke, zeer begrijpelijke wens van sommigen, die verlangden dat
W est=Vlaanderen enkel maar het werk van een klein
groep je artiesten die zich zelf als de enig waardevolle
kunstscheppers onzer provincie beschouwen, zou steu=
nen en zich voor het overige moest beperken tot de
bespreking van... buitenlandse kunst. Ook het feit dat
een artiest tot de raad van beheer of de redactie of tot
een 'bepaalde politieke richting of een bepaalde streek
of vriendenkring behoorde werd nooit in aanmerking
genomen evenmin als zijn kunstopvattingen, om hem
voorrang te geven op anderen. Telkens de verplichting
zich opdrong tot het aanstellen van een jury en het
maken van een schifting over te gaan werd beroep
gedaan op onbetwistbare autoriteiten die niet behoren
tot de leiding van het verbond, bij voorkeur uit andere
gouwen.
i . De literatoren (leiding Andre Demedts), kregen een
belangrijk aandeel in ons blad. West=Vlaanderen publi=
ceerde meer gedichten dan vele letterkundige tijdschrif=
ten in dit land; als Westvlaamse dichters, waarvan
verzen opgenomen werden vermelden we : Greta Winde,
Ferdinand Florizoone, Jozef Deleu, Frans Cornells, Jan
Vercammen, Jan Schepens, Albert Vermeire, Kristin
Gruwez, Gust Vermeille, Nand Vercnocke, Willy Spille=
been, Paul Vander Schaeghe, G. Van Vreckhem, Jacq.
Coryn, Christien D'haen, Hedwig Speliers, Rudiger
Geldhof, Paul Denys, P. Bekaert, Fernand Lambrecht,
R. Van Houtryve, Ward Lernout, Herman Oosterlynck,
Ria Scarphout, P. Malbrancke, Erik Cappoen, Jan Van=
derhoeven, Jan Deloof, Korban, Urbaan Van Overbeke.

VOOR

DE

KUNSTENAARS?

Bovendien verschenen talrijke studien over het werk
van Westvlaamse letterkundigen zoals Roger Fieuw,
Lia Timmermans, Dries Van Coillie, Jan Vercammen,
Louis Sourie, Impe, R. D. De Man, Robert Stock,
Gaston Duribreux, Raymond Brulez, Lucien Dendooven,
Frans Boschvogel, Jan Vander Hoeven, Mark Dangin,
Gabrielle Demedts, Ria Scarphout, Lieve Simoens, Jo=
zefa Van Houtland, Robert Baccarne, Christien D'haen,
Paul Vanderschaeghe en Willy Spillebeen.
Het verbond moedigde het initiatief aan van enkele let=
terkundigen=leden om in de schoot van het verbond
een werkgroep te stichten; het wenst de uitbreiding van
deze groep of de stichting van soortgelijke kringen in
de andere streken van onze gouw.
Ten einde de uitgave van een»bundel verzen en novellen
van een twintigtal leden van ons verbond te verzekeren
belegde het verbond de som van 20.000 F, die echter
naargelang de verkoop door de medeuitgever zullen
vrij gegeven worden en omgezet in honoraria voor de
auteurs van Werk 60.
Ook financeerde ons verbond de viering van ons geacht
lid letterkundige Marcel Matthys en gaf zijn bescher=
rning en financiele steun aan de huldiging van ons
overleden redactielid Roger Fieuw.
Het was het verlangen geweest van de leiding van het
verbond in te gaan op de wens van redactiesecretaris
Bonneure, die te Middelkerke hulp vroeg vanwege het
verbond voor dichters=debutanten. Vermits echter de
meerderheid der letterkundigen zich hiertegen uitspra=
ken heeft de Geestelijke Adviseur een persoonlijk fonds
gesticht, waarop onze jonge dichters mogen beroep
doen.
In het begin van het jaar werd ook een informatie=
weekend belegd ten behoeve van de jongere letterkun=
digen, waaraan talrijke schrijvers deelnamen en die
doorging onder de leiding van Andre Demedts. Deze
laatste heeft ook grote diensten bewezen aan leden=
letterkundigen op radiogebied zoals ook Lia Timmer=
mans op TV=gebied.
2. De plastische kunsten (leiding Marcel Notebaert)
hadden eveneens de voile aandacht van het verbond.
WestA/laanderen publiceerde studien over het werk
van Jean=Jacques de Grave, Boulez, Willy Jocque,
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Gustaaf Callu, Marcel Callaert, Jacques Coryn, Andre
Debaveye, Jos De Cock, Roger Bonduel, Alberte Mary,
Fernand De Cock, Pol Patoor, Willem Deneckere, Mar=
eel Notebaert, Godfried Vervisch, Pol Spilliaert, Steven
De Puydt, Gerard Holmens, Fred Wallecan, G. Dela=
fontaine, Michel Anneessens, Jos Noreille, Maurits
Wittouck, Dani Dacquin, Jozef Seaux, Anto Diez, Andre
De Man, Werner Lagae, Jacky De Mayer, Roger Witte*
vrongel...
Behalve van al deze artiesten werd ook nog in ons tijd*
schrift werk gereproduceerd van : Jan en Gerard Schel*
pe, Jos en Fernand Boudens, Octaaf Landuyt, Jos Coene,
Ernest Verkest, Albert Setola, Willem Vanhecke, Luc
Peire, Willy Bosschem, Roger Van Sevenant, Rik Slab*
binck, R. Baert, Jan Patoor, Mevr. Degroote=Tanghe,
Albert Expeel, Gommaar Timmermans, J. Behaeghel.
Ook van de architecten Degeyter, Vander Plaetse,
Scherpereel Van den Bogaerde, Dessauvage en Van
Assche. Wij vernoemen hier natuurlijk enkel West*
vlamingen.
Het verbond organiseerde in samenwerking met de
KRO en de Nederlandse vereniging van katholieke
kunstenaars de Nederlands=Vlaamse Kunstdagen, die

nuttige kontakten met Nederlandse artiesten mogelijk
maakten. Een opgemerkte Nederlands=Vlaamse tentoon=
stelling in het Provinciaal Hof, waar van de twintig
uitgenodigde Vlaamse artiesten er zes Westvlamingen
waren, vormde het hoofdbestanddeel dezer dagen.
Het verbond gaf zijn bescherming en actieve medewer=
king aan de organisatie der grote openluchttentoonstel*
ling Vlaamse Sculytuur, die door de actieve 'Kunst*
vrienden van Harelbeke en Leiestreek' te Harelbeke
werd gehouden. Op de vierendertig deelnemende beeld*
houwers waren er dertien Westvlamingen : Anneessens,
Calu, Colardijn, De Gheus, De Groote=Tanghe, De
Puydt, Expeel, Noreille, Raes, Spilliaert, Taeckens, Van
de Kerckhove, Vonck.
Ons tijdschrift stelde de activiteiten in het licht van de
kunstkringen van Harelbeke, Roeselare, St.=Michiels, De
Korre van Brugge en De Dwergen van Kortrijk.
De kruisweg van Marcel Notebaert, die te zien is in
de parochiekerk van Winkel*Sint=Elooi, werd in album=
vorm door de schilder uitgegeven samen met begelei*
dende gedichten van Fernand Bonneure, onder de aus=
picien van het C.V.K.V.
Door de drukkerij *uitgeverij Lannoo werd een buiten*
gewoon geslaagde prijskamp ingericht voor religieuze
grafiek (eerste en plechtige communieprentjes), even*
eens onder de auspicien en met de medewerking van
het Verbond, echter ook zonder dat het Verbond daarin
financieel tussenkwam.
3. De toneel= en woordkunst (leiding Antoon Vander
Plaetse) kwam in ons tijdschrift aan de beurt met ar=
tikels over de arbeid van Remi Van Duyn, Nand Ver*
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cnocke, Fred Germonprez, Suzy Decleer, Suus Dema=
rest, Teresa Van Marcke, Gella Allaert, Magda Vrie=
linck, Antoon Vander Plaetse en Jozef Vandaele.
De Westvlaamse diskoteek voorzag voor dit jaar de uit=
gave van de plaat gewijd aan Maurits Sabbe en O. K.
Delaey; de langdurige ziekte en het afsterven van Dr.
Dries De Vos, die belast was met het bepalen der voor
te dragen Delaey=teksten en met de inleiding op zijn
werk, heeft het verschijnen van de plaat voor dit jaar
onmogelijk gemaakt. De taak van Dr. De Vos wordt
overgenomen door Andre Demedts, zodat de plaat in
het voorjaar kan verwacht worden; Raymond Brulez
bepaalde de Sabbe=teksten en maakte er de inleiding
van.
4. De musici (leiding Jos. Hanoulle) waren het minst
erom bekommerd de bestuurs= en redactievergaderingen
bij te wonen, zodat deze kunstvertakking onvoldoende
aan bod is gekomen.
Toch verschenen er in ons tijdschrift artikels over
Baron Ryelandt, Adelson Vermander, Honore Janssens
en Kamiel D'hooghe evenals over de chansonniers van
Westvlaamse bodem. De redactieraad sprak er echter
zijn akkoord over uit dat de jaargang 1961 een volledig
nummer over de muziek zou bevatten, aansluitend bij
de provinciale kultuurdagen, die eveneens aan de mu=
ziek zullen gewijd worden.
Dit alles wijst op een drukke activiteit in dienst van
de Westvlaamse kunst. Vermelden we nog dat de do*
kumentaire kunstfilm, die het Verbond heeft gedraaid
om de Westvlaamse kunstenaars bekendheid te ver=
werven, zijn rondgang in de kulturele verenigingen en
onderwijsinstellingen voortzet.
Reeds ongeveer 100 vertoningen werden er gegeven in
en buiten de provincie. Op die manier werden onze
Westvlaamse kunstenaars en hun werk ook bekend ge*
maakt in Limburg, Antwerpen en de hoofdstad van
het land : Brussel. Deze film lokte telkens veel aan*
wezigen, en oogstte overal het meeste succes.
In de onderwijsinstellingen wordt hij regelmatig ver*
toond, terwijl de provincie, voor deze instellingen, de
onkosten daaraan verbonden ten hare laste neemt.
Wie kan ons een vereniging aanwijzen, die een activiteit
ten dienste van de kunstenaars in het verlopen jaar
heeft aan de dag gelegd, die kan vergeleken worden
bij deze van het Christelijk Vlaams Kunstenaars ver*
bond. Het Verbond zet ongestoord zijn werking voort
in het belang van de kunst over het algemeen, van onze
kunstenaars in het biezonder, daarbij tevens de artis*
tieke opvoeding van ons volk behartigende.
Vermelden we nog dat de sociale en juridische dienst van
het verbond optrad ten voordele van meerdere onzer leden.
Voorzitter van het CVKV.

JOZEF
STORME
Bestendig Afgevaardigde.

ERE-VOORZITTER
S E N A T O R R* D* D E M A N
Z E S T I G JAAR

Senator Robert=Damiaan De Man werd geboren te Bug=
genhout in Oost=Vlaanderen op 7 oogst 1900. Hij deed
Middelbare studien in het college te Dendermonde en
volgde het normaalonderwijs te Brussel in wat thans
het St.=Thomasinstituut=Nieuwland heet. Hij werd jour=
nalist en tevens propagandist van de Christelijke sociale
beweging te Antwerpen, Hemiksem en Dendermonde.

en voorzitter der commissie van wederopbouw van de
Senaat. Hij was afgevaardigde van Belgie in de UNO te
New=York in 1950=1951. Na de jongste gemeentever=
kiezingen werd hij schepen der stad Roeselare. Hij is
lid van het hoofdbestuur van de CVP en het ACW,
provinciaal voorzitter van het ACW en lid van de re=

Tot 1928 was hij hoofdredacteur van De Tijd=Het Volk,

Vanaf de stichting is hij Erevoorzitter en lid van de be=
heerraad van het Christelijk Vlaams Kunstenaarsver=
bond en redactielid van West=V launder en. Hij is ook
Ere=sekretaris van Roeselare en Ere=Voorzitter van de
Federatie der Gemeentesekretarissen, evenals lid der
Vereniging van Vlaamse Letterkundigen en Ere=voor=
zitter van de Roeselaarse kunstkring. Behalve ontelbare
artikels verschenen van hem de toneelwerken Brosi
(1925) en Sint=Amandusspel (1931), een bundel schet=
sen Krabbels onder de schuilnaam Robbedoes, meer=
dere sociale studies zoals De Loonraden (1921) en So*
dale Sprokkelingen (1922) en de standaardwerken over

parlementair verslaggever en correspondent voor tal=
rijke buitenlandse bladen. Hij werd sekretaris der stad
Roeselare in 1928 tot juni 1951, wanneer hij ontslag
nam om Voorzitter te worden van de Belgische Maat=
schappij van Gas en Electriciteit West=Vlaanderen en
beheerder van de intercommunale Inelgas. Hij was na=
een voorzitter van de arrondissementele, provinciale en
nationale federatie der gemeentesekretarissen. Zijn par=
lementaire loopbaan begon in 1932 toen hij volksver=
tegenwoordiger werd van het arrondissement leper. Van
maart 1947 tot augustus 1949 was hij Minister van
Wederopbouw. In 1946 werd hij Senator van het arron=
dissement Ieper=Kortrijk, in 1950 quaestor van de Senaat,
in 1951 ondervoorzitter van de vzdw Pensioenkas der
senators. In 1954 werd hij sekretaris van de Senaat om
in 1958 terug quaestor te worden; hij is daarenboven
ondervoorzitter der Commissie van Binnenlandse zaken

dactieraad van De Gids op maatschappelijk gebied.

gemeentelijk recht Nieuwe commentaar op de burger*
lijke stand in Belgie en Nieuwe commentaar op de be*

volkingsboekhouding zo pas verschenen bij de uitgeverij
voor Gemeenteadministratie. Hij werd vereerd o. m.
met volgende onderscheidingen : Groot=officier in de
Leopoldsorde met gouden strepen ten militairen titel,
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Commandeur in de pauselijke orde van St.=Gregorius
de Grote met plaque, medailles van de Belgische ge=
wapende en burgerlijke weerstand en van de resistance
francaise, Ridder van de franse Legion d'Honneur.
Tot daar de indrukwekkende reeks zakelijke gegevens,
die men over oud=minister De Man kan aantreffen in
talrijke naslagwerken zoals het Vlaamse Wie is dat en
het uiterst exclusieve Amerikaanse Who's who in the
United Nations. Zij wijzen op een uiterst schitterende
loopbaan in dienst van gemeente, stad en land, in
dienst ook van de gewone volksmens en niet het minst
in dienst van godsdienst, kunst en kultuur. Dit alles
in een kort huldeartikel tot zijn recht brengen ware
onmogelijk; het zou het onderwerp moeten vormen van
een uitvoerig biografisch essay, waarvan wij de wens
uiten dat het eens moge verschijnen, omdat het zeker
gewettigd zou zijn wegens de veelzijdigheid en het
belang der activiteiten van deze geboren Oost=Vlaming,
die door zijn meer dan dertig jarig verblijf in en zijn
uitnemende verdienste voor onze gouw een waarachtig
Westvlaming mag heten.
Als men aan onze Ere=voorzitter, die in een zo druk
leven zich op zovele gebieden bewogen heeft en nog
beweegt zou vragen wat hem persoonlijk het meest
belang inboezemt, dan zou hij zonder aarzeling ant=
woorden : de kunst, en in de eerste plaats de letterkunde
en de schilderkunst. En moest men hem vragen welke
periode uit zijn leven voor hem de rijkste, de meest
belangwekkende geweest is, dan zou zijn antwoord
zijn : de jaren van mijn auteurschap in De Tijd=Het

het journalisme; zijn vriend R. D. De Man, aan wie het
te danken is dat het eerste van De Pillecijns lange reeks
boeken in die dagen verscheen, volgde hem op als
hoofdredacteur van De Tijd, die intussen versmolten
werd met Het Volk. Ook was hij de Brusselse corres=
pondent geworden van talrijke bladen uit het buiten*
land zoals de Spaanse A. B. C. en Informaciones, de
Duitse Aachener Volksfreund en Die Brticke en de

Volk.

Oostenrijkse ^Wiener Reichspost; in alle deze bladen
achtte hij het zich tot plicht de Vlaamse kunstenaars,
onder wie vooral Timmermans en Streuvels bekend te
maken.
Als journalist wist R. D. De Man in zijn blad een
grote plaats te geven aan de kunst; talrijke studien,
verslagen van kunstmanifestaties en interviews met
levende kunstenaars verschenen van zijn hand en dit
niet alleen in zijn dagblad maar ook in tijdschriften als
Hoger Leven, Kultuurleven, e. a. Vele artiesten hebben
mede aan hem hun doorbraak te danken. Een beweging
die hij van zeer nabij gevolgd heeft en tot wier be*
kendheid hij veel bijgedragen heeft is de kunstenaars*
groep De Pelgrim, waarvan de toenmalige deelnemers
heden nog altijd de nostalgic behouden hebben; die
echt idealistische groep waarvan een Eug. Yoors, een
P. Reypens, een F. Timmermans, een H. Deckers, een
D. Van Sina, een A. Servaes, een Fl. de Reeth, een C.
Verschaeve, een Br. Groenendaal, een S. De Vriendt,
een Tony Van Os, een J. Hammenecker, een F. Peeters,
een E. Vander Hallen, een Andre Demedts, een G.
Walschap, een R. Veremans en talrijke anderen met
zoveel enthousiasme hebben deel uitgemaakt. Een der
voornaamste artikels van het speciaal nummer dat L'ar=

Reeds aan de normaalschool was hij vast besloten niet
in het onderwijs te gaan maar zich met woord en pen
in de grote strijd te werpen voor de materiele en kul=
turele heropstanding van wat P. Stracke toen op zo
ontroerende wijze 'Arm Vlaanderen' had geheten; het
is uit idealisme, uit liefde voor het Vlaamse volk dat
hij aan letterkunde is gaan doen, in de lijn van de
besten uit onze herwordende cultuur in de negentiende
en in het begin der twintigste eeuw. De nijpende nood
van dat Vlaamse volk is er oorzaak van dat hij een
vorm van literatuur, die door de grootste schrijvers
van heden is beoefend geworden, heeft verkozen, na=
melijk de journalistiek. In 1920 was Filip De Pillecijn
hoofdredacteur van De Tijd, het nationaal blad der
Vlaamse christen democratie; samen met R. D. Deman
waren hij en een paar anderen er bij het begin ook
de enige opstellers van. Onmiddellijk werd deze laatste
belast met de parlementaire berichtgeving; zij bracht
hem op de beruchte perstribune van de Kamers, die
meerdere journalisten eens hebben verlaten om als Van
Cauwelaert en Huysmans op de banken beneden te
gaan plaats nemen; dit lot zou R. D. Deman en zijn
medeverslaggever Arthur Wauters enkele jaren later
ook te beurt vallen. Weldra verliet Filip De Pillecijn

De Man geschreven geworden.
Hij was ook de eerste om in een Vlaams blad dagelijks
korte, snedige, humoostische, sarkastische, en toch ge*
voelige schetsen te plaatsen, die door de actualiteit
zijn geinspireerd; hij tekende ze met de kwajongens*
achtige schuilnaam Robbedoes en liet er later een groot
deel van in boekvorm verschijnen onder de titelt ScheU
sen. Aldus zette hij bij ons een genre in dat enkele
andere Westvlaamse letterkundigen als Lods (L. Rycke*
boer), Jan De Spot, Gaston Durnez en in een zeker zin
ook Paster De Witte later eveneens met veel talent
hebben beoefend, aldus aansluitend bij de Westvlaamse
humoristische traditie van het Manneke uit de Mane
van vroeger.
Ook het toneelwerk van senator De Man stond in dienst
van het volk. Zijn toneelstuk Brosi kende ettelijke op=
voeringen en zijn religieus massaspel ter ere van Sint
Amandus in 1931 was een groot sukses, in een tijd
toen dit genre nog volkomen nieuw was.
Senator De Man is als jurist een self=made=man, maar
hij is een der grootste competenties geworden van ons
land op het gebied van het sociaal en administratief
recht. Zijn publicaties o. m. in De Gids op maatschap=
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tisan Liturgique aan De Pelgrim wijdde is door R. D.

pelijk gebied waren richtinggevend. Zijn artikels in de
Encyclopedie van rechtspraak in gemeentezaken en in
de tijdschriften De gemeentegids en Burgerlijke Be=

scherming, die hij beiden leidt, waren de aanloop voor
de indrukwekkende standaardwerken over administra=
tief recht, die hij onder de titel Nieuwe commentaar op
de burgerlijke stand in Belgie en Nieuw commentaar op

de bevolkingsboekhouding liet verschijnen; het zijn
zware boekdelen, waarin een grondige kennis van het
onderwerp verwerkt werd tot een heldere, op de prak=
tijk gerichte handleiding, die lange jaren klassiek zal
blijven; deze werken zijn niet alleen voor de gemeente*
lijke administraties onontbeerlijk, zij kunnen ook de
grootste diensten bewijzen voor de administratie van
parochies en kerkfabrieken.
Naast deze uitgebreide activiteit zou moeten gesproken
worden over Senator De Man als redenaar; ontelbare
malen is hij in het openbaar opgetreden en steeds
wist hij door zijn warme, overtuigende taal zijn pu=
bliek te beheersen, zodat hij terecht als een der meest
vooraanstaande redenaars van ons land bekend staat.
Dan is er ook Senator De Man als de animator van
kunstinstellingen en verenigingen, als professor van
kunstgeschiedenis in de Roeselaarse academie van scho=
ne kunsten, als bestuurslid van deze academie en van
het muziekconservatorium Adriaen Willaert, als voor=
zitter en later Ere=voorzitter van de Roeselaarse kunst=
kring. Maar Senator De Man is van 1928 tot heden, met
uitzondering van de oorlogsjaren, ononderbroken aan
journalisme blijven doen in zeer vele dagbladen en
tijdschriften, in de mate zijn parlementaire, ministeriele
of administratieve bezigheden het hem toelieten. Zijn
hart drijft hem nog steeds in die richting. Nooit heeft
de redactieleiding van Westvlaanderen vergeefs op hem

beroep gedaan. Hij was een der eersten om met enthou*
siasme de idee van een Christelijk Kunstenaarsverbond,
waarin hij een heropstanding van De Pelgrim zag, bij
te treden en metterdaad te steunen; zijn gehele gezin
heeft er overigens actief toe bijgedragen opdat het
gewaagde opzet een groot sukses zou worden; met dank
herinneren we ons de kostbare diensten, die zijn zoon
Luc, die toentertijde onze leerling was in de rhetorica
te Roeselare, aan Westvlaanderen heeft bewezen, Se*
nator De Man aanvaardde bereidwillig het Erevoorzit*
terschap van ons Verbond en werd door de beheerraad
bovendien gevraagd als gecoopteerd lid toe te treden ten
einde de jonge vereniging met zijn rijke ondervinding
en zijn gewaardeerde organisatiegeest bij te staan. Tal=
rijke malen heeft hij op nationaal plan op de bres ge=
staan voor de Westvlaamse kunst en voor de christelijke
kunstenaars; wij herinneren o. m. aan de parlementaire
vragen, die hij stelde voor enkele jaren over de kunst=
politiek van het Ministerie van Onderwijs en Schone
Kunsten. Als voorzitter van de BMGE en van Inelgas
heeft hij een beslissende rol gespeeld in de toekenning
van belangrijke subsidies voor ons blad. Aan weinig
mensen is ons Verbond en ons blad zoveel dank ver=
schuldigd als aan zijn Ere=Voorzitter Oud=Minister De
Man. Hem weze hier hulde gebracht voor deze niet
aflatende dienstvaardigheid en welwillendheid. Mogen
wij in deze hulde ook Mevrouw De Man betrekken
evenals zijn hele gezin. Het Christelijk Vlaams Kunste=
naarsverbond hoopt de gelegenheid te hebben te ge=
pasten tijde deze gevoelens van eerbiedige dank in een
plechtiger vorm te kunnen uiten.
Ad mult os Annos, Ere=Voorzitter De Man.
DR.

ALBERT

SMEETS

GRAFSCHRIFT V O O R KANUNNIK JOSEPH D O C H Y
Dit was uw panoplie :
het zwart camail, geen malien van metaal;
een stola voor het schouderstuk van staal;
geen pantser en geen harnas maar een superplie.
De helmen die helmkammen kronen met
griff oenen, arenden en zwanen,
met vleugels, hertenhoornen, pelikanen
versierden niet uw katafalk, maar het baret.

Op 11 oktober was het een jaar geleden
dat Kanunnik Joseph Dochy, de betreurde

geestelijke adviseur van het Verbond, over=
leed. Te dier gelegenheid publiceren wij
hiernaast een gedicht van Christine D'haen,
dat eerder al verscheen in het S e p t e m b e r *
nummer van ' Dietsche Warande en Belfort'.

Uw zwaard in het foedraal
was kandelaar en kelk; van witte was
was uw patena 't schild en de rondas;
de draak verslond u, maar uw zegepraal
in 't dal van Josaphat, zij zal
verkondigd worden door aartsengelen met bazuingeschal.
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NEDERLANDS-VLAAMSE

ONTMOETING

Ter gelegenheid van het 4o=jarig bestaan van het Al=
gemeen Katholiek Kunstenaars Verbond (A.K.K.V.) in
Nederland worden begin januari 1961 ontmoetingsdagen
met het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond be=
legd. Deze ontmoeting geldt dan tevens als een beant=
woording van de Vlaams=Nederlandse dagen die, even=
eens in samenwerking tussen beide genoemde kunste=
naarsverenigingen, in april van dit jaar te Brugge wer=
den gehouden. De ontmoeting te Maastricht gaat op=
nieuw door in samenwerking met de Katholieke Radio=
Omroep Hilversum. Hier volgt het programma van deze
dagen :

dinsdag 3 januari 1961

14.30 u — Academische zitting in de Jan van Eyck=
academie
—

Besloten forum voor letterkundigen, onder
voorzitterschap van Gabriel Smit

—

Besloten forum voor architecten en beel=
dende kunstenaars onder leiding van Prof.
K. Sarneel en Ir. J. Zollner voor Nederland
en de h. P. Storme voor Vlaanderen.

16.30 u — Opening van een tentoonstelling van ker=
kelijke kunst in de Jan van Eyckacademie,
Lenculenstraat 33
17.30 u — Ontvangst ten stadhuize
20.00 u — Concert door het Limburgs Symfonisch
Orkest, onder leiding van Andre Rieu,
rechtstreeks uitgezonden door de K.R.O.

TE

MAASTRICHT

woensdag 4 januari 1961

9.30 u — Openbaar literair forum
11.30 u — Moderne kamermuziekuitvoering o. 1. v.
Fr. van Amelsvoort
14.30 u — Feestelijke zitting in de Schouwburg, om=
lijst door muziek o. 1. v. W. Hijstek.
17.00 u — Borrel, waarna gemeenschappelijke maal=
tijd in het Stargebouw
20.30 u — Feestavond in de schouwburg, met mede=
werking van de toneelacademie en het
muziekconservatorium, o. 1. v. Antoinette
de Visser.
donderdag 5 januari 1961

9.30 u — Pontificale Hoogmis in de St. Servaas.
Het koor van St. Servaas zingt o. 1. v.
Benoit Franssen de zesstemmige gemengde
mis van Hendrik Andriessen,
11.00 u — Koffiepauze
11.30 u — Orgelmuziek in de St. Matthiaskerk aan
de Bosstraat
14.30 u — Openbaar Forum architecten en beeldende
kunstenaars, tevens slotzitting met con=
clusies.
De leden van het Christelijk Vlaams Kunstenaarsver*
bond worden ieder persoonlijk tot deze ontmoetings=
dagen uitgenodigd. Er kan ingeschreven worden bij de
verbondssecretaris Staf Weyts, Bisschopsdreef 57, te
Sint=Kruis.

hernieuw uw abonnement vandaag nog

^
^
^

'Ar

Ons blad zet op 1 januari zijn tiende jaargang in ! Een prachtige prestatie voor een
tijdschrift waarvan sommigen meenden dat het geen tien maand zou standhouden...
De eerste jaargang telde geen 250 bladzijden. De negende, waarvan dit het laatste
nummer is, telt 500 bladzijden. Intussen zijn de lonen en de papierprijzen tot twintig
ten honderd gestegen en het gehele tijdschrift verschijnt thans op glanzend papier.
Toch bleef het abonnementsgeld onveranderd : 150 F te storten op gironummer 9576,
Bank van Roeselare en West=Vlaanderen.
Volgende jaargang belooft opnieuw een prachtig bezit te worden, rijk aan afwisseling,
schitterend van presentatie, een enig dokument.
Wilt U eens uitkijken of U geen abonnementen werven kunt : in de school waar U
studeert of les geeft, in de instelling waar U werkt of die U leidt, bij Uw vrienden
of familieleden, bij uw gebuur die altijd uw nummers leest... Ook is een abonnement op

west-vlaanderen
^

een ideaal nieuwjaarsgeschenk voor uw uitgehuwde kinderen, of voor uw beste klanten,
of voor uw vriend=missionaris, of voor de moedige koloniaal, die naar Kongo terug
keerde of er gebleven is...

K U N S T A K T U A L I T E I T E N

BRUGGE
+

L'Orfeo,

Muziekinitiatie.

De werking l'Orfeo heeft als voornaamste doel de kontaktname met het
muzikaal kunstwerk in het algemeen
te vergemakkelijken en te leiden. Het
werkelijk artistiek beleven van de muziek veronderstelt in zekere zin een
voortdurend proces van verdieping en
uitbreiding, waartoe nogal dikwijls de
nodige middelen en toewijding ontbreken. Zelfs daar waar een elementaire estetische vorming voorzien was
heeft de muzikaal gerichte mens het
niet gemakkelijk om zijn inzicht en
ervaring in het genieten van de kunst
te verruimen enkel aan de hand van
de in zijn omgeving geboden mogelijkheden. Zonder twijfel bieden bepaalde radiouitzendingen goede kansen, welke nochtans zelden volledig
en aandachtig benut kunnen worden.
Het concertleven in onze provincie
is, niettegenstaande alle hoopgevende
vooruitgang, nog lang niet voldoende
op peil. Het merendeel der programma's blijft ongeveer op de populaire
smaak en het succes gericht. De kans
tot specialisering en uitbreiding in bepaalde interessante en soms ongekende gebieden van de muziek schijnt
trouwens ook bij een bloeiend concertleven nog uiterst klein te zijn. Bevoorrecht is alleen de kleine kring
platenliefhebbers, die niet verslaafd
worden aan de jacht op technische
snufjes en ook niet naar het gemakkelijke lichte genre zijn overgestapt.
Hier wil l'Orfeo een inspanning doen.
Zij richt zich tot alien die openstaan
voor het schone, zowel de muziekkenners als zij die zich op dit gebied als
'leek' beschouwen. Onder 'muziekinitiatie' verstaan we zeker niet een
soort kursus in muziekwetenschap en
-geschiedenis. Er wordt enkel gepoogd
de ideale houding en sfeer te ver krijgen bij de kontaktname met een muziekstuk. Daartoe worden eenvoudige
en telkens varierende middelen aangewend, waaronder korte beschouwingen

over de verhouding van de mens tot
de kunst, alsook over bijzonderheden
uit het technisch, kompositorisch en
historisch materiaal in de muziek. Alle
aandacht gaat hierbij steeds naar het
kunstwerk en zijn werkelijke waardering. Verder komt het er op aan een
zo volmaakt mogelijke uitvoering en
weergave van de werken voor te stellen. De werking voor muziekinitiatie
l'Orfeo heeft sedert verleden jaar in
deze zin een actie aangevat, die er in
bestaat regelmatig, meestal langs de
fonoplaat in zijn hi-fi en stereo-weergave, gekende en ongekende meesterwerken uit de muziekliteratuur voor
te stellen onder vorm van gekommentarieerde muziekaudities. Deze concerten bieden een programma dat er
op gericht is alle gebieden van de
volwaardige muziek te belichten, gaande van de oudste muziekvormen tot
de nieuwe strekkingen. In een reeks
van twaalf gelijkaardige concerten die
door het stadsbestuur te Brugge ingericht worden in de stedelijke concertzaal worden er deze winter zes toevertrouwd aan de zorgen van de werking l'Orfeo. Er zal werk beluisterd
worden van figuren zoals Des-Prez,
Purcell, Schutz, Vivaldi, Bach, Haendel, Mozart, Brahms, Stravinsky, Bartok, Milhaud, Webern e. a. Speciale
aandacht wordt besteed aan de intieme muziekvormen. Een enkele keer
komt ook volksmuziek, chanson en
jazz aan de beurt. Volgende data zijn
vastgesteld : 2 October, 6 november, 4
december, 8 januari, 5 februari en 5
maart. De bijeenkomsten grijpen telkens plaats de zondag-voormiddag te
10 h. 30 en zijn gratis toegankelijk.
Graag maken we tevens melding van
de overige zes concerten door het
stadsbestuur ingericht. Deze programma's worden door de hr. Priem samengesteld en vallen telkens tussen de
l'Orfeo-audities in, nl. op 16 October,
20 november, 18 december, 22 januari,
19 februari en 19 maart.
Personen die op de hoogte wensen te
blijven van de werking l'Orfeo, melden hun adres aan muziekinitiatie

L'Orfeo, Collaert Mansionstraat 6, te
Brugge of Generaal Lemanlaan 1, te
Assebroek.
W. B.
Prijskamp

Westtoerisme.

1. Door Westtoerisme, of de Provinciale Westvlaamse Vereniging voor
Toerisme, wordt een prijskamp uitgeschreven met het oog op de bevordering van de productie van smaakvolle
toeristische souvenirs.
2. Kunnen aan de prijskamp deelnemen : alle Westvlaamse kunstenaars,
alsmede de technische- en beroepsscholen zowel voor jongens als meisjes en de scholen met kunstkarakter
(academien) in de provincie gevestigd.
3. De in te zenden stukken moeten
getuigen van goede smaak en tevens
een plaatselijk of gewestelijk karakter vertonen, eigen aan de provincie
West-Vlaanderen, hetzij door de vorm,
hetzij door de verwerkte stof, hetzij
door het voorgesteld folkloristisch,
geschiedkundig of legendarisch onderwerp.
4. De stukken mogen geen kopie zijn
van andere souvenirs. Zij moeten
naast hun originaliteit en hun smaakvol uitzicht tevens geschikt zijn voor
serie uitvoering en betrekkelijk lage
kostprijs.
5. Voor de uitvoering van deze toeristische souvenirs komt om het even
welke duurzame stof in aanmerking,
als aardewerk, metaal, hout, Ieder,
textiel, kant, enz., plaaster uitgezonderd. Ontwerpen onder vorm van tekeningen komen niet in aanmerking.
6. De toezending moet in dubbel
exemplaar geschieden en uiterlijk op
zaterdag voor Pasen 1961 toekomen
op het adres : Westtoerisme, Markt 1,
te Brugge.
7. Een som van 15.000 F wordt beschikbaar gesteld om eventueel als
prijzen verdeeld te worden aan de
verdienstelijkste inzenders.
8. Wat eventueel bekroonde schoolinzendingen betreft, zullen de prijzen
toegekend worden onder de medewerkers, d. w. z. de leerling of groep der
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leerlingen, die het voorwerp ontworpen en gemaakt hebben en de lera(a)r(es) onder wiens leiding zulks gebeurde.
9. Op iedere souvenir zal een kenspreuk aangebracht worden die ook
op een witte gesloten omslag zal voorkomen. In deze omslag moet de inzender een briefje sluiten met zijn
naam of de naam van de school of de
instelling en eventueel de namen van
de leerlingen ontwerpers en uitvoerders en van de lera(a)r(es).
10. De inrichtende vereniging houdt
zich het recht voor te beslissen of de
ingezonden voorwerpen in een gepast
midden zullen tentoongesteld worden.
11. De inzenders zullen naderhand
verwittigd worden waar en wanneer
zij hun inzendingen mogen komen
terug afhalen.
12. De jury van de prijskamp bestaat
uit de Raad van Beheer van Westtoerisme, alsmede de H.H. Botte,
Voorzitter van het Provinciaal Comite
voor Kunstambachten, en de heer E.
Louwagie, Hoofdinspecteur-Directeur
van het Technisch- en Landbouwonderwijs in West-Vlaanderen.
De Bestendige Deputatie van de
Provinciale Raad van West-Vlaanderen heeft een beperkte ideeen-prijskamp ingericht met het oog op de
oprichting van een Provinciaal Cultuurcentrum te Brugge. Hiervoor werden zes ontwerpen ingediend.
Het Provinciaal College heeft in zitting van vrij dag 18 november i960
kennis genomen van de adviezen verschaft door de deskundigen die door
haar werden geraadpleegd. Deze deskundigen hadden vooraf hun schriftelijke rapporten ingediend, vervolgens
op 8 sept, en 18 nov. 11. hun bevindingen nog mondeling toegelicht.
Na kennisneming heeft de Bestendige
Deputatie de uitslag van de ideeenprijskamp vastgesteld als volgt :
1. Ontwerp architect Joseph Lantsoght,
Brugge. 2. Ontwerp architect Paul Felix, Oostende. 3. Ontwerp architect S.
R. Smis, Oostende.
Volgen : de ontwerpen ingediend resp.
door de architecten (in de alfabetische
orde) : Arthur Degeyter, Sint-Andries,
Luc Dugardyn en Jacques Petre, Brugge (gezamenlijke inzending) en P. A.
Pauwels, Kortrijk.
Op grond van deze uitslag heeft het
College beslist de opdracht toe te vertrouwen aan architect J. Lantsoght.
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BRUSSEL

Derde tentoonstelling : van 7 januari

Belgische kunstenaars, beeldhouwers,
schilders en architecten die op 1 januari 1961 de leeftijd van 28 jaar niet
zullen overschreden hebben, kunnen
voor 1 januari 1961 een inschrijvingsformulier en inlichtingen vragen voor
de Wedstrijd Godecharle 1961 op
adres : Commissie voor Studiebeurzenstichtingen, Brussel 1, Oud-Korenhuis, 12.

OOSTENDE
Grote prijs van Oostende

1961.

Vierde tentoonstelling : van 4 februari
1961.

Gelijkvormig artikel 7 van de modaliteiten is de jury, onder voorzitter schap
van de heer Van Geluwe G. uit Brussel, en bestaande uit de heren W.
Van Becelaere, M . Duchateau, L. L.
Sosset en L. Koenig, in vergadering
bijeengekomen om te beslissen over
de inzendingen van de Grote Prijs
voor Schilderkunst van de Stad Oostende (50.000 F).
Er waren 108 inzendingen, die 540
schilderijen vertegenwoordigden. De
jury was uiterst streng gezien het hier
om een der bijzonderste prijzen van
het land gaat. Van de 108 inzendingen werden er 57 niet weerhouden. De
51 weerhouden inzendingen, werden
op hun beurt herleid tot een totaal
van 153 schilderijen.
Eerste tentoonstelling : van 5 november tot 2 december i960 :

De Backer Etienne, St.-Gillis-Dendermonde; Decock Fernand, Brugge; Demanet Fernande, Brussel; DendalYves,
Brussel; De Vogelaere Fons, Gent; De
Voider Hubert, St.-Niklaas-Waas; Haccuria Maurice, Aarschot; Ide-Perez Maria-Josef a, Antwerpen; Londot LouisMarie, Namen; Oosterlynck Jean,
Kwaremont; Pillen Rudi, Anseroeul;
Sempels Georges, Geraardsbergen;
Van Kessel Francoise, Brussel.
Tweede tentoonstelling : van 3 december tot 6 januari

tot 3 februari

Beekman Jan, Meise; Boel Maurice,
Oostende; Coemelck Romain, Eeklo;
De Maegd Jozef, St.-Lambrechts- Woluwe; Feliers Norbert, Eeklo; Hullaert
Roger, Antwerpen; Notebaert Marcel,
Kortrijk; Porta Lucienne, St.-Lambrechts-Herk (Limb.); Schyvinck Firminus, Adegem; Van den Broeck
Dries, Lier; Van den Driessche Lucien,
Anderlecht; Verstraete Luc, Eeklo;
Warrand Marcel, Namen.

1961.

Battaille Irene, Berchem-Antwerpen;
Bogaert Antoon, Wetteren; Bronkart
Silvin, Luik; De Freyne Joseph, Ninove; Drybergh Charles, St.-LambrechtsWoluwe; Dubois Anne, Oostende; Dulieu Pierre, Brussel; Gevaert Door,
Kortrijk; Jacops Mariette, Antwerpen;
Peire Luc, Knokke aan zee; Teszlak
Albert, Brussel; Van Mulders Hector,
Buggenhout; Vervisch Godfried, leper.

tot 5 maart

1961.

Allemeersch Andy, Ichtegem; Claessens Leo, Schoten; Cools Roger, Oostende; De Clercq Maurice, Overboelare; De Dobbeleer Jan, Brussel; Dorchy Henry, Brussel; Goris Jan, Kontich; Leblanc Walter, Antwerpen;
Picon Jose, Luik; Smet Augustus, Lokeren; Suys Hendrik, Oostende; Van
Kersavond Rene, Hamme.
^

Nieuwe Kunst galerij.

De Oostendse kunstschilder Jef Van
Gent opende op 5 november een galerij op de Zeedijk, gelegen tussen de
Kemmelbergstraat en de Chaletstraat;
deze zal een nieuwe en gunstig onthaalde expositieruimte bieden voor
onze artiesten. De eerste exposant was
Rik Brouwers; zijn tentoonstelling
bleef open tot 21 november.

ROESELARE
+

Tentoonstellingen.

Einde September, begin oktober hield
De Westvlaamse Kunstkring zijn tra-

ditionele jaarlijkse tentoonstelling in
de bovenzaal van het stadhuis onder
het motto 'Levende Kunst in WestVlaanderen '. Dr. Hubert Peeters, voorzitter, wees er in zijn openingstoespraak op dat het in feite ging om
een geselektioneerde verzameling figuratief werk. Hij noemde de h. Van
Biervliet uit Kortrijk de eigenlijke
inrichter der expositie.
Burgemeester Jos. De Nolf verklaarde
de tentoonstelling voor geopend na er
op gewezen te hebben dat, voor de
verspreiding van geestelijke en kulturele waarden, men nooit tevergeefs
beroep zou doen op de steun van de
stad Roeselare. Onder de personaliteiten welke bij de opening aanwezig
waren noteerden we de namen van

Oud-Minister R. De Man, stadsekretaris G. Desmedt, gemeenteraadslid
Demeester-Debergh, Jos. Seaux, direkteur der Stedelijke Akademie voor
Schone Kunsten en Dr. Vandenberghe,
voorzitter V.T.B.
Volgende kunstenaars exposeerden er:
Vanthomme, S. Billiet, Gadeyne, Vanelstraete, Vandepitte, S. Debacker, E.
Van de Vijver, L. Vandekerckhove,
R. Vandekerckhove, G. De Vlamynck,
D. Schaeverbeke, Bosschaert, Derolez,
Hybrechs, Dousselaere, G. Dendooven,
Behaeghel, Collardijn, R. Thys, H. Dejaeghere, A. Blomme, M . J. De Laey,
M. De Spiegeleir, G. Arnoudt, Vandecasteele, Michiels, M . Poppe, A. Taeckens en R. Laloo.
^

De Roeselaarse Kunstkring expo-

seerde in dezelfde zaal tijdens de
maand oktober. Dit waren : A. en C.
Lambrecht, A. Blomme, A. Vandroemme, G. Theuninck, G. Vervisch, Fr.
Defour, A. De Man, M . J. De Laey,
M. De Spiegeleir, U. Vanden broucke,
Mevr. Dezeure-Van Coillie, de hh.
Vanthomme en Behaeghel, Sim. Billiet,
J. Van de Maele, Mevr. ClaerboutDelforge, Juf. Debacker en de fotografen Lucie Cracco en Fr. Martin.
In tegenwoordigheid van Burgemeester Jos. De Nolf, gemeenteraadslid Demeester-Debergh, stadssekretaris G.
Desmedt en de direkteur der Stedelijke Akademie voor Schone Kunsten
Jos. Seaux, werd de tentoonstelling
geopend door de h. Rousseau, Voorzitter van de Roeselaarse Kunstkring.
De h. Rousseau betuigde de dank van
de kunstkring t. o. v. het Roeselaarse
Stadsbestuur en kondigde voor 1962,
ter gelegenheid van de viering van het
vijfenzeventig-jarig bestaan van de
kring, grootse artistieke verwezenlijkingen aan. Hij bracht pieteitsvol hulde aan de nagedachtenis van het afgestorven medelid de h. Roger Fieuw.
j{ Davidsfondsgouwdag
van de Kunst.

in het teken

Zondag 9 oktober hield de Davidsfonds - Gouwbond West - Vlaanderen,
zijn herfstgouwdag in zaal Gudrun.
Hij werd in het teken van de Schilderkunst geplaatst. In tegenwoordigheid
van Minister Dries Dequae en onze
Voorzitter Best. Afgev. J. Storme werd
onder leiding van ZEH. Eh*. A. Smeets
gesproken en gedebateerd over de hedendaagse Westvlaamse kunstproble-

matiek. Te dezer intentie hadden een
twaalftal Westvlaamse kunstenaars
enkele doeken ter beschikking gesteld
die op een lange rij vooraan waren geexposeerd. Marcel Notebaert en Roger Bonduel namen om de beurt plaats
op het podium naast moderator Dr.
A. Smeets ter beantwoording van
eventuele vragen en ter verklaring van
zekere hedendaagse artistieke complexen hetzij van de kant der artisten,
hetzij van de kant der kunstbewonderaars. Achtereenvolgens werd werk
onder de loupe genomen van M. Notebaert, M . Boel, O. Landuyt, L. Peire,
R. Slabbinck, W. Vanhecke, R. Bonduel, F. Decock, J. De Mayer, Mevr.
A. A. Mary, G. Swimberghe, P. Patoor en R. Wittevrongel.
Een buitengewoon geslaagd experiment dat gerust mag herhaald worden
omwille van het wisselwerkend kontakt tussen de artist en zijn bewonderaar. Levend kontakt dat voor beide
parti j en onverhoopt vruchtbare resultaten kan opleveren.
H. Deylgat
^

Onthulling grafzerk Roger Fieuw.

Zondag 23 oktober werd op het stedelijk kerkhof te Roeselare de grafzerk onthuld opgericht ter nagedachtenis van Dr. Roger Fieuw, al te vroegtijdig gestorven redaktielid van ons
tijdschrift.
De plechtigheid werd ingezet met de
Plechtige Hoogmis in de St. Michielskerk waar ZEH. Deken Kan. A. Vervenne in een zeer mooie en passende
kanselrede wees op de schone verdiensten van wij len Roger Fieuw die
tijdens zijn kort leven in tens meebouwde aan de grondvesten van het
grote kulturele bouwwerk ten bate
van het Vlaamse volk.
In een ontroerende toespraak van de
h. Daniel Dumon, direkteur der Vrije
Middelbare School en ondervoorzitter
van het R. Fieuw-huldekomitee, na de
H. Mis voor het graf van de overledene — en nadat Burgemeester Jos.
De Nolf de prachtige grafzerk had
onthuld en deze was gezegend door
ZEH. Deken — herinnerde spreker
aan de geniale begaafdheden op intellektueel en artistiek gebied en aan de
schoonmenselijkheid van de ons al te
vroeg ontvallen vriend. Verheven
heette hij de les die Roger Fieuw ons
naliet : „ denk niet zozeer aan het individu dat in ieder van ons tracht op
de voorgrond te treden, denk veel

meer aan datgene dat ge van 'de
mens' in u moet zien te maken".
Inzake het grafmonument zei de h.
Dumon : „ waar vooral werd voor gezorgd is dat deze zerk een pieteitsvolle herinnering zou zijn aan onze
betreurde vriend. Het moest een kunstwerk worden dat de tand des tijds
trotseren kon niet alleen wat het gebruikte materiaal betrof, maar ook
wat idee en uitwerking aanging. Sober en eenvoudig werd de lijn gehouden, sober en eenvoudig zoals we alien Roger hebben gekend, een monument dat ons alien tot een vroom gebed moet aanzetten en ons de eerder
strakke figuur van de dierbare overledene voor ogen moet roepen. Doch
niet alleen de figuur maar ook de
geest, de mentaliteit, de levensopvatting van Roger moeten we hier terugvinden : wanhoop nooit, maar moest
de wanhoop u toch overvallen, werk
dan door in uw wanhoop ".
Minister-Onderstaatssekretaris Degrijse sprak in volgender voege : „ Wij
zijn de dood van een vriend ouder
geworden en dit grijpt niet alleen
naar het hart maar het leeft vooral
na in de geest.
Wij willen U vandaag, zonder praal
of groots vertoon, maar met zoveel
genegenheid herdenken. U herdenken:
dat betekent dat gij voor ons iemand
zijt geweest. Iemand die mensen, ook
na de dood, rondom zich doet denken. Iemand die geleefd heeft om
naar het woord van Schweitzer 'zichzelf en de anderen meer denkend, d.i.
meer mens' te maken. Dat lijkt mij de
grote opgave van uw leven te zijn geweest, en het werd voor U gewis geen
taak zonder beroering. Gij waart werkelijk aangegrepen door dit soort
'heilige onrust', die zo vaak als magneet dient voor grote levens. Die heilige onrust was het die U ertoe verplichtte te zoeken en te vorsen, die U
joeg naar het boek en die U deed grijpen naar de pen, en die het Uzelf
belette menselijkerwijze te verpozen.
Zelfs uw uiterlijk vertoon werd a. h.
w. gemerkt door de drang die U verteerde. Uit Uw ongedurige blik en in
Uw nerveus gebaar raadden wij zo
vaak de onstuimigheid van uw geest
en de intensiteit van uw wil om de
echte levenswaarden te ontdekken, en
uw fysische verschijning gaf wezenlijke gestalte aan wat Rodenbach U
had voorgedicht: „ ter waarheid streeft
mijn rusteloze ziel"...
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Gij wist dat de talenten waarmede U
waart begunstigd niet bestemd waren
om opgeborgen te blijven en gij kendet een prijzenswaardig ongeduld om
ze te laten renderen. Wat gij aan
waarden ontdekt had voor U zelf wildet gij doorgeven... Wie zal ons vertellen hoeveel voordrachten gij aldus
gehouden hebt, en hoeveel avondstonden gij, om dezentwille, voor Uzelf en voor de Uwen hebt prijsgegeven. Maar wie vooral zal ons zeggen hoeveel mensen aldus, door uw
toedoen, voor meer levensschoonheid
ontvankelijk zijn geworden.
Die drang naar de schoonheid zelf,
en ook de streving om in die drang
zeer velen te betrekken, werd ook de
magneet die U aangetrokken heeft
naar het literair werk.
Het gebeurde allemaal zo eenvoudig.
Gij koesterde van nature uit het gevoel van harmonie en gij bezat de
wonderbare intuitie voor alles wat
schoon kon zijn. Gij voeldet meteen
de kunst aan van het fijn woord en
gij hadt daarenboven de nodige kultuur verworven om, tussen de fijn
geciseleerde woorden in, een inhoud
te stellen waarop men nadenken
moest".
Na op de intrinsieke waarde te hebben gewezen van de twee werken van
Roger Fieuw : De Kristallen Schaal en
Japanse Vissers vervolgde Minister A.
Degrijse aldus :
„ Gij die doorheen uw leven het grote
licht zo halsstarrig en zo edelmoedig
hebt gezocht, zult thans in de gloed
van dit licht uw eeuwige berusting
kennen.
Wij hoeven vandaag in een zo begrijpelijke treurnis de afstand van onze
scheiding niet verder af te meten. Wij
zijn eenvoudig gekomen om U te gedenken, en vooral om al ditgene te gedenken wat ons, ook over de boorden
van uw graf, toch samenhoudt.
Het klein maar sierlijk monument, dat
met zoveel genegen dankbaarheid
werd opgetrokken, zal meer zijn dan
een herinnering. Het zal de waarde
behouden van een getuigenis vanwege
de vele vrienden, die U vandaag kwamen zeggen dat, ook voor hen, Uw
leven van betekenis is geweest en dat
het ook voor hen een diepere zin
heeft toegewezen.
Moge dit monument voor uw echtgenote, kinderen en vrienden er blijvend van getuigen hoezeer een vader
werd geeerd en bemind. Voor de jon-
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gere generatie moge het de smart vertolken voor het verlies van een kracht
die Vlaanderen zo ten nutte en ter ere
zou geworden zijn. En voor ons alien,
moge dit monument de aan wij zing
blijven om, net zoals de overledene
het deed, de weg te zoeken naar het
Licht, in simpele dienstbaarheid voor
ons volk ".
Vermelden we tenslotte dat het ontwerp van de grafzerk van de jonge
Roeselaarse beeldhouwer Werner Lagae is en dat het initiatief van oprichting uitging van het Roger FieuwHuldekomitee dat onder het voorzitterschap staat van Rijkswachtkommandant Theo Verstraeten.

TIELT
Prijsvraag voor religieuze grafiek i960

ingericht door drukkerij - uitgeverij
Lannoo, onder de auspicien van het
C.V.K.V.
De jury, samengesteld uit de heer J.
Storme (voorzitter), Hoogeerw. heer
Kan. Karel Berquin, de heer AlphonseM. Botte, Weleerwaarde Pater Geroen
De Bruycker en de heren Gabriel Gyselen en Godfried Lannoo heeft op
vrij dag 4 november i960 de uitslag
van deze prijsvraag vastgesteld als
volgt :
A.

Voor een reeks van ten minste 6

wijze uitgevoerd. Hij gaf aan de zinnebeelden die terzake dienstig zijn,
een waardige en verantwoorde vorm.
De voor het kind bevattelijke anekdotiek van de plechtige gebeurtenis
werd verbonden aan een flonkerend
kruismotief dat de tijd trotseert. Wellicht zal de communiekant dit samengaan niet onmiddellijk begrijpen; op
latere leeftijd zal het aandenken voor
hem echter zijn betekenis behouden.
De artistieke uitwerking werd door
de jury zeer gewaardeerd.
Tweede prijs van 5.000 F aan de heer
Boudewijn Delaere, Benoit Danneelstraat 11, Kortrijk.
Derde prijs van 2.500 F aan de heer
Guy Verstraeten, Prins Albertstraat
178, Sint-Amandsberg.
Eervolle vermeldingen (in alfabetische
orde) :
De heer Boudewijn Delaere, Benoit
Danneelstraat 11, Kortrijk (2 reeksen);
Mejuffer Lut Geens, Bovenrij 74,
Herentals;
Mejuffer Her mine Standenmeijer, Zilkerweg 38, Vogelenzang (Nederland);
De heer Jef Stuyven, Diestsestraat 150,
Leuven;
De heer Max Van Damme, Savaanstraat 5, Gent;
De heer H. Vermolen jr, Regentesselaan 20, Haarlem (Nederland).
C. Voor

een

ontwerp

van

diploma

tekeningen, die samen een serie prent-

voor Plechtige Communie en Plechti-

jes vormen voor Eerste Communie :

ge Geloofsbelijdenis :

Eerste prijs van 7.500 F aan de heer
Jef Stuyven, Diestsestraat 150, Leuven.
Deze reeks beantwoordt best aan de
eisen gesteld in artikelen 4 en 5 van
het reglement van de prijsvraag. Zowel de voorstelling als het rustig coloriet zullen het eerste-communiekantje voorzeker boeien, terwijl zij
bovendien de betekenis van het mooie
feest zinvol verhalen.
Tweede prijs ex-aequo van elk 4.000 F
aan mejuffer Maria Baete, Kapellelei
16, Mortsel en mejuffer Renee Gobert, Uitbreidingsstraat 60, BerchemAntwerpen.
Eervolle vermelding : mejuffer Miche
Wynants, Vanderkelenstraat 7, Leuven.

Deze prijs werd niet toegekend, vermits geen enkele inzending aan de
gestelde eisen voldeed.
In totaal hebben aan deze prijsvraag
150 deelnemers medegedongen, waaronder 23 uit Nederland. De inzenders stuurden 306 inzendingen in, nl.
78 voor Eerste Communie, 161 voor
Plechtige Communie en 67 voor Communiediploma. In totaal betekent dit
1.585 tekeningen, die aan het oordeel
van de jury werden onderworpen.
De jury heeft haar vreugde uitgedrukt over het gehalte van de prijskamp en over de ruime belangstelling
die voor het initiatief werd betoond.
De prijzen werden op dinsdag 15 november i960, tijdens een korte plechtigheid ten zetel van de inrichtende
firma, aan de winnaars overhandigd
door de heer Joris Lannoo, beheerder
van de drukkerij-uitgeverij Lannoo
waarna een kleine tentoonstelling
werd geopend van een selectie uit de
verschillende inzendingen.

B. Voor een reeks van ten minste 6
tekeningen, die samen een serie prentjes vormen voor Plechtige Communie :

Eerste prijs van 7.500 F aan de heer
Luc Verstraete, Brugse Steenweg 20,
Eeklo.
De kunstenaar heeft de opdracht voortreffelijk begrepen en op equivalente

V A K L I T E R A T U U R

Dr. A. Stubbe :
DE M A D O N N A IN DE K U N S T
„ Onbewust noemde ik deze contemplatie een

gebed".

Serge Boulgakof, Dresden 1898.
In 1954 werd in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen een tentoonstelling gewijd aan
de Madonna in de kunst. Meer dan
zeshonderd kunstwerken, varierend
van de Mater Dolorosa van El Greco

tot een vrij wel onbekend Byzantijns
ivoor met Maria als Hodigitria, toonden er de artistieke gestalte van de
erecultus voor de Moeder van God in
de Westerse beschaving. Omvang en
rijkdom van het thema schemerden
ook door in de acht dichtbedrukte
bladzijden die men in de catalogus
had nodig gehad voor een proeve van
bibliografie.
Aan deze lijst is thans een indrukwekkend volume toegevoegd : De Madonna in de Kunst door Z. E. H. Dr. Achiel
Stubbe van de Koninklijke Vlaamse
Academie, met inleiding door Daniel
Rops en vorstelijk uitgegeven door
Heideland, Hasselt. Het boek op formaat 26,5 x 28 cm telt 224 tekstpagina's en 164 pagina's met zwart-witillustraties buiten tekst en 51 kleurplaten.
Daniel-Rops stipt aan dat de Mariacultus integrerend deel uitmaakt van
de kristelijke beschavingsgeschiedenis
van het Westen, verbonden is met de
ontwikkeling van het godsdienstig
denken en een hoofdmotief in de
de kunst : „ het kan volstaan de afwezigheid van de Mariale motieven
in de kunst even te veronderstellen
om te voelen op welke ondraaglijke
wijze men dan de kunst zou verminken ". Dr. Stubbe heeft het artistiek
verschijnsel en zijn ontwikkeling van
dat standpunt uit bestudeerd en voorgesteld. De Madonna draagt in de
kunst telkens de kommervolle sporen
van haar vereringsleer. Byzantium

zag haar anders danToscana of Vlaanderen, en de twaafde eeuw anders dan
de zeventiende. Zelfs haar gelaatstrekken verraden steeds een andere
belichting, al naar gelang de landstreek waar zij in het gemoed van de
kunstenaars voorbij schrijdt.
De auteur omschrijft zijn opzet bondig als volgt : „ Het boek schetst een
synthese van de diverse aspecten der
Westerse Madonnakunst door de eeuwen heen. Het betrekt in dit overzicht
heel wat uitvoeriger dan voorheen geschiedde : ten eerste de algemene cultuur- en kunsthistorische verschijnselen die mede de ontwikkeling van de
Mariale thematiek en stijl bepaalden,
ten tweede de geschiedenis, kunsthistorische situering en esthetische qualificatie van de Maria kunst in de
negentiende en twintigste eeuw. De
Russische ikoon wordt terloops vermeld. De Byzantijnse Madonna wordt
meer uitvoerig behandeld, maar ook
slechts in zover de kennis ervan onmisbaar is tot het begrip van de iconologische en stylistische ontwikkeling van de vroegchristelijke en middeleeuwse Madonnakunst binnen de
Latijnse Kerk ". De keuze uit de niet
te overziene veelheid van de Mariale
verhalen en legenden die door de
kunstenaars werden uitgebeeld, werd
hoofdzakelijk beperkt tot de thema's
die hun oorsprong vinden in de canonieke of apocriefe geschriften, hoofdbestanddeel van de Maria iconografie.
Wetenschappelijke en bibliografische
nota's werden wegens de aard van
het werk zoveel mogelijk weggelaten.
Toch vindt de lezer desgewenst orienterende informatie in de biografische
noten van de kunstenaars waarvan
werken in het boek worden afgebeeld
of besproken, zo ook in de beperkte
bibliografie achteraan.
Het boek werd bij gevolg opgebouwd
rondom een betrouwbaar geschiedkundig skelet. Na kennis te hebben
gemaakt met de prilste gedaante van
de Madonna in de vroegste kristelijke
kunst, aarzelend wegens 'de toenma-

lige ontstentenis van elke noemenswaardige Mariacultus, Marialeer en
Mariadevotie', besteedt Dr. Stubbe
twee hoofdstukken aan een overzicht
van de voornaamste bronnen van de
Mariale iconografie met name de Heilige Schrift en de Apocriefen. Wij
bevinden ons voor het onmisbaar houvast voor de menselijke verbeelding :
de sobere evangelische berichtgeving,
nog het mildst bij Lucas, wordt door
de eerste kristenen gecompenseerd met
apocriefe geschriften waaronder het
Proto-Evangelie

van Jacobus de min-

dere, eerste bisschop van Jerusalem,
en de Transitus Mariae in de vijfde

eeuw te boek gesteld, de meest belangrijke worden geacht. Hun inspirerende thematiek zal tot diep in de
nieuwe tijden blijven nawerken.
Onder oogpunt van vormgeving blijken echter bepaald drie Byzantijnse
ikonen, reeds in de vijfde eeuw vereerd, richtinggevend. Dr. Stubbe noemt
ze althans 'het uitgangspunt van de
drievoudige voorstellingswijze die het
Mariale cultusbeeld tot op het einde
van de middeleeuwen kenmerkte' t.
w. de Hodigitria van keizerin Pulcheria (399-453), waarbij Maria in buste
wordt voorgesteld, de rechterhand op
de borst, de linkerarm om het Jezuskind dat zelf een zegenend gebaar
maakt; de Nikopoja of zegebrengster,
reeds in de zesde eeuw door de Byzantijnse keizers als onderpand van
de overwinning in hun veldtochten
meegevoerd, waarbij Maria gezeten
het Goddelijk Kind op haar schoot
laat tronen; tenslotte het Madonnatype uit de 3lachernaekerk
te Byzantium, met Maria als orante. In deze
Byzantijnse vorm triomfeert ook de
elfde- en twaafde-eeuwse Madonna
der Romaanse Mariacultus, 'geen archai'sch gestamel' maar 'getuigenis
van een verheven schoonheidsideaal'
dat niet kan worden weggedacht uit
zijn kerkelijke liturgische functie
waarvoor het werd geschapen; zo innig zelfs daarmede verbonden dat, aldus schr., de Romaanse Madonna in
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een museum de indruk wekt dat men
niet alleen te doen heeft met een geprofaneerd cultusbeeld maar ook met
een geschonden kunstwerk !
Zo kan men in dit fraai geillustreerd
werk verder wandelen langsheen de
hoogtepunten van de Mariaverering
zonder evenwel haar fundamentele zin
en haar motieven uit het oog te verliezen. Er spreekt uit deze verschijnselen voortdurend een leerstellige samenhang die gelijke tred heeft gehouden met het kerkelijk leergezag. Maar
ondertussen getuigen zij ook van een
niet onder woorden te brengen liefde.
Nu eens valt het licht breed over een
vergezicht als dat aangaande de Gotische Madonna-f iguur of de Madonna
in de Kunst van de Nederlandse Primitieven. Dan weer wordt de aandacht
gespitst op een individueel geval : de
Madonna del Latte, reeds in de I2
eeuw opgemerkt, later in het Westen
met teder realisme hernomen, of de
de

nog intiemere Notre-Dame des Avents

die wacht op het Kerstekind, dierbaar
aan de middeleeuwse kunstenaar hoewel reeds in het Boek der Openbaring
beschreven.
Toch strandt het boek niet op dorre
chronologische opsomming. Het hoof dstuk over de Madonna in de kunst
van de renaissance, kritiek ogenblik
wellicht voor wie de zuiverheid van
het thema wilde handhaven, krijgt
een verrassend modern perspectief in
het daaropvolgende waarin Dr. Stubbe
handelt over de religieuze ervaring
van de Russische denker Serge Boulgakof t. o. v. de Sixtijnse

Madonna.

Deze docent aan het instituut voor
Orthodoxe Theologie te Parijs (gest.
in 1944) deed in 1898 toen hij nog
marxist was, bij het zien van Rafael's
schilderij een geestelijke ervaring op
die in verband mag worden gebracht
met zijn reeds door vroegere ontroeringen geschokt vertrouwen in het
dialectisch materialisme. Zijn lyrische
geestdrif t op het religieuze vlak maakte echter, bij een tweede ontmoeting
met Rafael (hij was intussen orthodox
priester gewijd) plaats voor hevige teleurstelling : weliswaar bleef hij de
schoonheid van het werk erkennen
doch deze behoorde niet langer tot de
orde van het bovennatuurlijke.
Het 'geval Boulgakof lijkt ons een
kernpunt van Dr. Stubbe's betoog.
Het doet de lezer zijn eigen vermogen
tot appreciatie en zijn gave des onderscheids kritisch toetsen aan de al-
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gemene wet van de waarachtigheid.
Niet de waarde van het onderwerp bepaalt de waarde van het schilderij,
doch ook niet de zuiver plastische
kwaliteiten van een schilderij maken
daarvan een religieus werk: uit de
vormgeving spreekt de geest of spreekt
hij niet, en waarschijnlijk geven de
eerlijkheid en de gedrevenheid van
de kunstenaar daarbij de doorslag. De
Sixtijnse Madonna was voor Boulgakof geen geval van esthetiek zonder
meer maar veeleer van verkeerd ingestelde optiek, wat bij Rafael wel meer
voorkwam.
Hier kan niet worden uitgeweid over
de inhoud van de negentien hoofdstukken waarvan wij enkele hebben
geciteerd in een poging om hun onderlinge samenhang en de daarin verwerkte eruditie te schetsen. Laten nog
enkele andere titels volstaan om de
verdere ontwikkeling van Dr. Stubbe's
grootse studie aan te duiden, met name : De Madonna in de kunst van
Michelangelo; Reformatie en Contrareformatie en de Maria-verering en
iconografie; Het Humanisme en de
Maria iconografie; De formele eigenschappen van de barokkunst en hun
invloed op de Mariale iconografie; De
Madonna in de kunst van de romantiek; De Madonna in de tijd van het
naturalisme en het impressionisme;
Het symbolisme en de Madonna; tenslotte de Madonna en het expressionisme. Iedere titel bergt in wezen de
visie die voor het betrokken hoofdstuk dient ingenomen. De respectieve
formulering en zinsbouw laten gevat
uitschijnen dat bijvoorbeeld de verhouding tussen het Mariale thema en
het naturalisme uiteraard grondig verschilt van deze in de symbolistische of
expressionistische beweging. Overigens menen wij in de laatste hoofdstukken wel een zweem van weemoed
te bespeuren omdat de hoge vlucht
van het thema uit vroegere tijden gebroken schijnt en bij wij len zelfs neerstort in keurig of sentimenteel patroonwerk. Toch houdt de auteur objectief de spanning op het oorspronkelijk peil. Wij her kennen de pen die
in vroegere studies zoals in Van van
Eyck tot Permeke grondig gezocht
heeft naar het object, en nooit nalaat
de lezer terug te voeren naar de bron.
Juist deze karaktertrek sublimeert het
boek boven de strikt kunsthistorische
studie, en bezorgt het een algemeen
wijsgerige waarde. Men wordt ertoe

genoopt het kritisch apparaat te hanteren en met Dr. Stubbe tot het eerder
teleurstellend besluit te komen dat er,
op onze dagen, weliswaar nog een
Mariakunst wordt beoefend maar dat
geen spraak meer kan zijn van een
ware Mariale iconografie. Ongenadig
bezigt Dr. Stubbe in dat verband de
uitdrukking ' toevallige uitvoering'
van Annuntiaties, Geboortes van
Christus enz. Niettemin postuleert de
moderne tijd, gevoed door beter inzicht in de brortnen en door een formele dogmatiek, van de kunstenaar
een vernieuwde visie. Zo eindigt het
boek dan toch nog op een hoopwekkende klemtoon. De onaantastbare
waarden van de Maria-cultus blijven
doorwerken in de geest en in het gemoed van de kunstenaars 'bij de genade Gods'. Wij moeten niet wanhopen dat deze tijd ook op dit verheven terrein geen kans zou gunnen
aan een waarachtige renaissance. Het
indrukwekkend boek van Dr. Stubbe
zal daarbij een rol kunnen vervullen
van inspirator evenzeer als van betrouwbaar leidsman. Van de Mariale
iconografie is hij inderdaad bij uitnemendheid de 'testis fidelis', de trouwe getuige.
G.

Gyselen

BIBLIOGRAFIE V A N DE
V L A A M S E TIJDSCHRIFTEN
Dr. Rob. Roemans, die wij wel de
grondlegger mogen noemen van de
moderne Vlaamse Bibliografie, en Dra.
Hilda Van Assche, hebben een begin
gemaakt met het opstellen van een
bibliografie van de Vlaamse tijdschriften. In een eerste reeks verschijnt de
bibliografie van de Vlaamse literaire
tijdschriften (van 1930 tot en met
1958); in een tweede zal de bibliografie verschijnen van de Vlaamse
niet-literaire tijdschriften (van 1886
tot en met 1958). In een zeer keurige
uitgave, uitstekend van indeling en
typografie (uitg. Heideland, per deel
260 F) verschenen tot op heden in
deze eerste reeks twee afleveringen :
' Dietsche Warande en Belfort' en ' De
Vlaamse Gids'. Nummer 3 zal ' Nieuw
Vlaams Tijdschrift' worden. Dr. Roemans heeft reeds in 1930-34 een bibliografie van de Vlaamse tijdschriften uitgegeven, waarbij deze serie
dan aansluit. De samensteller omschrijft de taak van de bibliograaf als

volgt : „ Hij verzamelt het materiaal,
vervult aldus een dienende rol. Zijn
materiaal beschrijft hij met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid en nauwlettendheid. Hij is geheel oog voor het
materiaal, wat impliceert dat hij volledig vertrouwd is met de besproken
stromingen, perioden en gestalten;
toch zal hij zowel zijn eigen persoonlijk inzicht als zijn voorliefde onvoorwaardelijk het z wij gen opleggen ".
Met deze twee afleveringen hebben
de samenstellers al overvloedig bewe-

zen dat zij hun taak zeer ernstig hebben opgenomen. Zij hebben hun materie ingedeeld in vier grote rubrieken : poezie, proza, toneel, kritische
bij dragen. Onder ieder van deze rubrieken zijn de auteursnamen in alfabetische rangorde aangebracht. Onder
iedere auteursnaam dan zijn alle bijdragen chronologisch
gegroepeerd.
Voorts bevatten deze boeken onomatische registers, een op de auteurs, en
een ander op de personen in de kritische bij dragen vermeld.

In deze twee werken van ieder circa
300 bladzijden is een groot stuk literair leven van ons land in kaart gebracht. De twee oudste literaire tijdschriften van Vlaanderen zijn hiermede toegankelijk gesteld voor al wie
over de hedendaagse letteren wil studeren. Ongetwijfeld dient hulde gebracht te worden aan het geduld en
aan de acuraatheid van de samenstellers.
fb

P E R S O N A L I A
^ Bij de uitgeverij De Sikkel te Antwerpen verscheen het vierde en laatste
deel van de Geschiedenis van de
Vroomheid in de Nederlanden door
Dr. S t e p h a n u s A x t e r s o. p. In
dit vierde deel behandelt de eminente
auteur de vroomheid in de Nederlanden na het concilie van Trente. Hij
sluit zijn studie af met de jaren 17201730 (400 biz. ing. 380 F, geb. 430 F).
•fo De Oostendse kunstschilder W i l l y B o s s c h e m werd benoemd tot
lesgever in publicitaire grafiek aan
de Gentse kunstdrukschool.
-fa Voor kort werden een aantal kalligrafische werken van J e f Boud e n s gepubliceerd in het Russische
specialisatiewerk 300 Burtu Veidi.

^ De jonge Brugse kunstenares
K r i s t i e n D e p i e r e , die haar
opleiding kreeg te Keulen en thans
lerares in tekenen is, heeft van 15
oktober tot 30 november met verschillende werken deelgenomen aan de expositie ' Europaisches Email' (Internationale Ausstellung von Email und
Schmuck im Raum und am Bau) te
Hanau in Duitsland.
De schilder uit Oostende J a n
D e 1 e e, die ook een uitstekend toneelman is, werd aangesproken voor
het spelen van de hoofdrol, samen
met Suzanne Juchtmans, in een nieuwe Vlaamse film.
In oktober opende het dagblad
'Het Nieuwsblad', met aanverwante
bladen, een vaste kroniek, twee tot
driemaal per week, waarin op humoristische en ironische toon gehandeld
wordt over het leven in West-Vlaan-

deren, zowel op het gebied der kultuur als op dat der aktualiteit. Deze
kroniek wordt verzorgd door L u c i e n
D e n d o o v e n en verschijnt onder
de titel 'Goedendag'. In het voorjaar
1961 verschijnt een Franse uitgave
van ' Heer Torfinn' het historisch verhaal van Lucien Dendooven, dat in
maart jl. verscheen en dat besproken
werd in ons tijdschrift, i960, biz. 206.
De Belgische schrijver Jean de Vincennes (ps. Baron E. van der Elst)
bezorgt de Franse adaptatie.
-JV Tijdens de maand oktober heeft
K a m i e l D ' H o o g h e een concertreis gemaakt in Zweden en Denemarken. Hij heeft tijdens deze reis
een tiental orgelconcerten gegeven o.
m. voor de nationale Deense zender te
Kopenhagen, en voorts te Landskrona,
Hassleholm, Malmo, Broby, Goteborg,
Stockholm, Froderyd (Rotary Club) en
Stenbrohult. Op 17 november trad hij
op als solist met orkest bij de uitvoering van orgelconcerto's van Handel
te Kortrijk.
ft Op 28 november heeft de Vlaamse
Televisie een uitzending gewijd aan
de St.-Salvatorskathedraal te Brugge.
Deze filmuitzending van 45 minuten
geeft een beeld van de architectuur,
de historiek en de kunstwerken in de
kathedraal. De realisatie van dit werk
was in handen van Jo van Ertvelde;
De muzikale adaptatie werd gekozen
en gedeeltelijk ook uitgevoerd door
orgelist K a m i e l D ' H o o g h e . De
tekst van deze uitzending, geschreven
door F e r n a n d B o n n e u r e , werd
uitgesproken door Ludo Bekkers. Deze uitzending greep plaats in de serie

uitzendingen over de Vlaamse kathedralen.
ft De restauratie van de Capucijnenkerk te Oostende gebeurde volgens de
aanwijzingen van M i c h i e l E n g l i s h .
Het hoofdaltaar werd hersteld door
beeldhouwer D e l a f o n t a i n e uit
Menen; het werd ontdaan van de talrijke onsmakelijke verflagen en terug
in zijn oorspronkelijke toestand gebracht. Er wordt ook een O. L. Vrouwbeeld van de Brugse beeldhouwer D e w i s p e l a e r e voorzien. Wij hopen
later op deze restauratie, die meerdere belangrijke problemen stelt, terug te keren.
ft Het 'Boek van het jaar' van Winkler Prins brengt telkens per land de
voornaamste letterkundige werken van
het verlopen jaar. Voor 1959 worden
volgende werken van in West-Vlaanderen verblijvende auteurs vermeld :
voor de roman De Japanse vissers van
R o g e r Fieuw; Levenden en doden
van A n d r e D e m e d t s en Verloren
Zomerdag van L i a T i m m e r m a n s ;
voor de poezie Te woord staan van
Jan v a n der H o e v e n ; voor het
essay Inleiding

tot de hedendaagse

schilderkunst van D r s H. C a s t e u r
en Dr. A. Smeets. Ook de Barbierprijs voor de roman, die door F r e d
G e r m o n p r e z werd behaald, wordt
geciteerd.
ft R o b e r t G a d e y n e , akwarelschilder uit Kortrijk, heeft tijdens de
maand november zijn werken tentoongesteld in de rookzaal van de stadsschouwburg te Kortrijk.
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ft Op zondag 30 oktober werd te
Roeselare in de bovenzaal van het
stadhuis een tentoonstelling geopend
van A r t h u r en C o n s t a n t L a m b r e c h t. Het inleidend woord werd
er uitgesproken door Dr. A. Stubbe.

stelt L u c P e i r e van 25 november
tot 31 december i960 zijn schilderijen
tentoon. De catalogus-uitnodiging is
ingeleid door Michel Seuphor. Dit is
de eerste tentoonstelling van Luc Peire te Parijs.

ft Van 4 tot 19 december wordt in
het atelier Veranneman, Groeningelaan 30 te Kortrijk, een tentoonstelling
gehouden van schilderij en van Oct a v e L a n d u y t . Bij de opening,
op 4 december, werd de artiest ingeleid door de h. Em. Langui, directeurgeneraal voor schone kunsten.

ft Kunstschilder L e o P i r o n stelde
zijn werken ten toon van 19 november
tot 2 december in het atelier Merchie,
Steenpoort 10 A te Kortrijk.

ft In het gezin van dichter-kunstschilder W a r d L e r n o u t uit Geluwe, die voor kort uit Kongo terugkeerde, werd een dochtertje geboren.
Hartelijke gelukwensen ! In de studio
Savery te Kortrijk stellen Ward Lernout en M o n C a m e l b e k e , resp.
schilderij en en krijttekeningen tentoon van 26 nov. tot 12 december.

bij de auteur : Parijsstraat 15. (75 F).

ft Op 19 november gaf de keramieker
J o o s t M a r e c h a l een voordracht
over kunstkeramiek voor de Gidsenbond te Brugge.
ft De redactie houdt eraan een hartelijke geluk wens toe te sturen aan onze
geestelijke adviseur D r . A l b e r t
S m e e t s en aan onze medewerker
L i e . H. C a s t e u r , naar aanleiding
van het feit dat zij zopas de vierjaarlijkse Bormansprijs voor essay istische literatuur toegekend door het
van Veldekecomite te Hasselt en voorbehouden aan Limburgse schrijvers
werden toegewezen voor hun Inleiding
tot de hedendaagse schilderkunst, een

uitvoerig studiewerk met meer dan
honderd ook gekleurde illustraties, dat
werd uitgegeven door Desclee De Brouwer te Brugge (Ing. 220 F; geb. 270 F).
ft In de Galerie Hautefeuille te Parijs

DE

ft Van de Oostendse auteur A r y
S l e e k s verscheen een folkloristischhistorisch werkje betiteld Oude Oostendse straten en gebouwen. Inschrijven

ft Van 29 oktober tot 11 november
heeft de Oostendse kunstschilder Gustave S o r e l zijn werken geexposeerd
in de galerie Renoir te Brussel.
^ L o u i s S o u r i e liet in het tijdschrift Oostland der Limburgse schrijvers een uitvoerige studie verschijnen
over de Limburgse levende dichters.
Ook houdt hij in de loop van de
maand december te Hasselt een voordrachtavond gewijd aan de Limburgse
romanciers.
ft Aan de architecten Francis Serck
uit Gent en J a n T a n g h e uit Oostende werd de eerste prijs met uitvoering toegekend in een nationale architectuurprijskamp voor het oprichten
van een provinciaal handels- en taalinstituut met centrum voor lichamelijke opvoeding te Gent. Deze prijskamp
werd uitgeschreven door de provincie
Oost- Vlaanderen.
ft Kunstschilder D a a n T h u l l i e z
hield van zaterdag 21 oktober tot
maandag 14 november een tentoonstelling in de Galerie Houwen te
Oostende. Voorzitter Jozef Storme was
aanwezig bij de opening der tentoonstelling van de artiest uit Bredene.

NIEUWE

GIDS

het vooruitstrevende dagblad

ft In de week van kerstmis en nieuwjaar zal kunstschilder J o s e v a n
G u c h t in zijn atelier te Veurne voor
het eerst sinds lang een volledige expositie opzetten van zijn schilderijen.
Men weet dat Van Gucht de jongste
jaren vooral als tekenaar bekend was.
ft In de serie uitzendingen 'Vlaamse
auteurs lezen eigen werk' reciteerde
J a n v a n d e r H o e v e n enkele
gedichten voor Radio Brussel op vrijdag 4 november.
ft Te Brugge werd een nieuw orkest
opgericht : het Gruuthuuse-kamerorkest, dat onder leiding staat van H i 1mer V e r d i n .
Op allerheiligen
trad dit orkest voor het eerst op, met
het concerto grosso nr. 8 in G minor
van Corelli, tijdens de artiestenmis in
de Jezuietenkerk.
ft Het keramiekwerk 'Zingend Meisje' van P a u l V e r m e i r e werd aangekocht door de stad Oostende, terwijl
het gemeentebestuur van Deurne, voor
de verfraaiing van het nieuw gemeentehuis het werk 'Vrouwenrei' aankocht.
ft Tijdens de maand november heeft
N e l l y W i n d e l s haar werken geexposeerd in de stadsschouwburg te
Kortrijk.
ft Van 17 tot 26 december brengt de
werkgroep van het Atelier voor plastische kunsten te Harelbeke een keuze
van het gepresteerde werk samen.
Deze expositie gaat door in de bovenzaal van het oud-stadhuis te Harelbeke onder de auspicien van de Vrienden van Harelbeke en de Leiestreek.
Deze werkgroep werd in het voor jaar
1959 gesticht door de voornoemde
Vriendenkring onder impuls van Marc
Callaert; de leiding ervan is in handen van Jaak Corijn.
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L'aventure intellectuel du XX siecle (295) - Pockets over
kunst (296) - Primitieve en antieke kunsten (378).
e

register van de illustraties
Omslagillustratie : 49 : Edgard Tytgat - 50 : Roger Vansevenant - 51 : Albert Setola - 52 : Andre Debaveye - 53 :
Gommaar Timmermans - 54 : James Ensor.
SCHILDERIJEN

*

TEKENINGEN

R. Baert : Schilderij
J. Behaeghel : Schilderij
L. Blondeel : Voorzijde van vaandel van Brugse Gild
L. Blondeel: Achterkant van het Gildevaandel
R. Bonduel : Ex-libris
R. Bonduel : Architectuur
Boris : Poissons
A. Bocklin : Zelfportret
A. Bonnet : Compositie
M. Boyadjian : Kerstvoorstelling
H. Bosch : Allegorie
W. Bosschem : Citroen
F. Boudens : ex-libris
7. Boudens : ex-libris
7. Boulez : Compositie
7. Burssens : Venus van Nagasaki
M. Callaert : Atelier-Sorente
M. Cassatt : Meisje met hond - De brief
7. Cobbaert : Compositie
7. Corijn : Insecten - Sierjuffer
D. Daquin : Cartoons
A. Debaveye : Ontgoocheling
7. 7. de Grave : Zannekin-historie
P. Defesche : De kleine muze
7. Decock : Zwart woud
F. De Cock : Stille wereld
A. De Man : Portret
7. De Maeyer : Schilderij

111
364
420
420
64
355
4°5
39*
326
327
273
93
65
65
124
99
108
325
83
110
194
11
37
79
333
357
267
361

7. De Maegd : De rots
P. Devos : Landschap
H. De Vries : Madonna
A. Diez : Emmaiis - Tegenwoordigheid
R. Elseviers : Figuur
F. , Monstres
7. Fouquet : Maria en Jezus
A. Frey : Schildersjolijt
7. Gezel : Marthe met de rode rok
Goya : De hertogin van Alva
G. Hartigan : Stadsleven
B. Hildebrand : Compositie
P. Humblet : Conversatie
7. Jansen : Muziek buiten
M. Jarema : Penetratie
F. Jespers : Marktscene
P. Klee : De aap Sun

W. Deneckere : Ode aan de zon

359

O. Landuyt : Ex-libris
L. G. B. : Demenagement
C. Maertens : Ex-libris
A. Marstboom : Kompositie
A. Mary : Stilleven
A. Mary : Clown
Meester van de Barbara-Legende
Meester van de Lucia-legende
Meester van de Manna-inzameling
Meester van Alkmaar
H. Memlinc : De dood
G. Metsu : Het zieke kind
L. Meersman : Compositie
7 Min : Christus in de tempel
B. Morisot : De zandpasteitjes
7. Noreille : Ex-libris
M. Notebaert : Kruisweg
M. Notebaert : Cellist

S. Delaunay : Tango magic-city

326

T. Orth : De val

83
89
81
266
83
407
307
337
99
309
336
87
89
97
337
210
67

64
407
63
101
357
365
271
293
398
400
398
400
93
94
325
64
39
87
103

Onbekend : Faune et flore fantastiques
405
7. Patoor : Schilderij
111
P. Patoor : Schilderij
111
P. Patoor : Paaan
359
L. Peire : West-Vlaanderen
9°
P. Pourbus : Portret van Jan Fernagut
412
G. Princee : Bewening Christi
79
Rembrandt : Hendrikje Stoffels
307
Rembrandt : De anatomische les van Dr. Nic. Tulp 403
H. Rousseau : De dichter en de muze
303
Rubens : Helene Fourment
309
7. Sadeler ; Pauperibus mors grata venit
395
7. Schelpe : Ex-libris
64
G. Schelpe : Ex-libris
64
M. Segers : Parkpoort
339
A. Setola : Ex-libris
65
7. Seaux : De blinde - Vissen
264
R. Slabbinck : De familie
103
C. T oor op : Vrouw tussen ruines
330
E. Tytgat : 22 schilderijen
2 a 24
Urbin-Choffray : Moeras
336
W. Van Hecke : Compositie
80
G. Vandenbranden : Compositie
90
R. Vansevenant : Figuur
93
G. Van Iersel : Offerdier
97
7. Van Eyck : Hieronymus
270
R. Vander Weyden : St. Lukas schildert de Madonna 271
E. Verkest : Ex-libris
65
G. Vervisch : Stilleven - Figuur
41-42
L. Verstraete : Laatste avondmaal
87
P. Vonck : Jongensportret
89
A. Wolfli, L'horloge magique
405

Praalstoet Nederlandse taal Kortrijk
Foto's van balletdanseressen
Massaspel 'In de Branding' Kortrijk

278 a 282
321 en 323
459

FILM
Foto's van vrouwelijke filmspelers

313 k 318

KERAMIEK
7 Noreille : De kring - Padden

185-186

FOTO'S
J. Behaeghel (364) - F. Legon (365) - G. Joos de ter Beerst
(365) - A. Setola (363)
ARCHITECTUUR
A. Degeyter & H. Scherpereel : Ontwerp kerk
M. Dessauvage : Ontwerp kerk
E. Vanassche : Europese woning

55
53

7. Vanden Bogaerde & J. Van Driessche : Ontwerp kerk

52

C. Vander Plaetse & W. Steenhoudt : Ontwerp kerk

57

TYPOGRAFIE
Lettervoorbeelden
Oude boekdrukkunst
Moderne boekdrukkunst

148 a 152
154 a 170
175 a 179

VARIA
St. Jozefsbibliotheek Kortrijk

118

PORTRETTEN
BEELDHOUWWERK
M. Anneessens : Ariane
M. Anneesens : Voorgevel van woning
R. Bonduel : Liggend tors
Couzijn-Perlmutter : Figuur
Degroote-Tanghe ; Macabere redenaar
G. Delafontaine : Altaar
S. Depuydt : Eendracht
S. Depuydt: Adel
S. Depuydt : Vrouwenadel
E. Ehrlich : Staande figuur
D. Elffers : Model bronzen crucifix
A. Expeel: Kalvarie
F. Gast: Vogels
B. Hepworth : Winged Figure
R. Hoflehner : Beeldhouwwerken
W. Lagae : De antimilitarist
K. Kollwitz : Grafmonument Vladslo
G. Richier : Het onweer
G. Richier : La tauromachie
A. Setola : De droom
P. Spilliaert: Kleine meermin - Adrienne
7. Vanderheyden : Ecce lignum
M . Wittouck : Kinderkop - O. L. Vrouwbeeld

TONEEL

*

STOETEN

Godelievespel Gistel i960
Oidipous-opvoeringen te Kortrijk

*

183
184
449
339
204
182
47
4
204
327
96
204
94
332
285
268
344
329
330
364
46
101
187
8

BALLET
369
116

G. Allaert
M. Anneessens
R. Baccarne
R. Bonduel
F. R. Boschvogel
J. Brel
R. Brulez
M. Callaert
G. Calu
E. Cappoen
J. Corijn
A. Debaveye
S. Decleer
F. Decock
J. J. de Grave
G. Delafontaine
R. De Man
J. Demaeyer
S. Demarest
A. Demedts
G. Demedts
W. Deneckere
L. Dendooven
C. D'haen
K. D'Hooghe
A. Diez
G. Duribreux
G. Endo
W. Ferdi
R. Fieuw
J. Francois
H. Gellynck
C. Heyman

353
184
370
355
283
28
195
108
106
464
109
112
35o
356
34
182
473
362
350
77
347
360
206
290
114
265
189
29
28
122
142
95
462

F. Jespers
210
F. Lambrecht
290
P. Malbrancke
463
A. A. Mary
358
M. Notebaert
38
P. Patoor
360
P. Picasso
465
J. Ryelandt
126-127
P. Spilliaert
45
125
L. Sourie
263
J. Seaux
290
W. Spillebeen
R. Scarphout
348
L. Simoens
349
E. Tytgat
3, 5, 8, 22, 24
L. Timmermans
43/ 347
B. van Helm :
27
28
R. Vernier
J. Vercammen
30
D. Van Damme
54
B. Verhoeven
85
86
F. Van Eeden
P. Vanderschaegh e
190
192
E. Vanassche
A. Vermander
466
290
G. Vermeille
C. Van Pallandt
335
J. Van Houtland
349
T. Van Marcke
351
M . Vrielynck
352
180
F. Wallecan
M . Wittouck
187
362
R. Wittevrongel
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VERZAMEL DE PUNTEN SOUBRY
WELKE OP DE VERPAKKINGEN VAN DE
SOUBRY PRODUKTEN VOORKOMEN
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in ruil van 40 punten SOUBRY
ontvangt U gratis, 4 kunstreprodukties
in kleuren van doeken der
Grote Meesters der Schilderkunst
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